
 

 

 
 
 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-04-14 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 april 2022 kl. 19:00 i 
Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
justering torsdag 28 april kl 16:00  

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Information från revisionen  
Dnr 2022-00030  

5.  Minoritetsåterremiss Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund 
Dnr 2020-00313  

6.  Årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2021 
Dnr 2022-00148  

7.  Årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2021 
Dnr 2022-00144  

8.  Årsredovisning för Omsorg i Bjuv AB 2021 
Dnr 2022-00175  

9.  Årsredovisning för Bjuvs kommun 2021 
Dnr 2021-00263  

10.  Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2022 för Bjuvs kommun 
Dnr 2022-00157  

11.  Revidering av taxa för ärende enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
Dnr 2022-00107  

12.  Ändring av regler för föreningsstöd 
Dnr 2022-00124  

13.  Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Dnr 2022-00134  

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

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

16.  Avsägelse från Lise-Lott Johansson (SD) som ledamot i kommunfullmäktige 
Dnr 2022-00165  
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Ärende 

17.  Val av ersättare i kommunstyrelsen (SD) 
Dnr 2022-00195  

18.  Avsägelse från Stefan Svalö (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden från 
2022-05-01 samt val av ny ledamot 
Dnr 2022-00193  

19.  Avsägelse från Anders Månsson (S) som suppleant i Ängelholm/Helsingborgs 
flygplats bolag från 2022-05-19 samt val av ny suppleant 
Dnr 2022-00194  

20.  Anmälningar  
A: Kommunstyrelsen § 52: Årsredovisning Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2021 
(med bilagor) 
B: Kommunstyrelsen § 53: Årsredovisning NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp) AB 2021 (med bilagor)  

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

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

 

 

 

Gruppmöten: 

Sverigedemokraterna   enligt separat 
kallelse från gruppledare 

Moderaterna enligt separat  
kallelse från gruppledare 

 
Socialdemokratiska   enligt separat kallelse från 
fullmäktigegruppen  gruppledare 

 
V-gruppen enligt separat kallelse från 

gruppledare 
 

Centern, Kristdemokraterna,  enligt separat kallelse 
Liberalerna    från gruppledare 

 

mailto:pia.trollehjelm@bjuv.se
mailto:susan.elmlund@bjuv.se
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§ 54 Dnr 2020-00313  

Minoritetsåterremiss Begäran om utträde ur 
Söderåsens miljöförbund 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022, § 37, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 
2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 
2022 samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att 
inrätta en miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag 
på reglemente för nämnden.  

På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2022, § 43, beslutade 
kommunfullmäktige att minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Följande att-satser angavs i yrkande för återremiss: 

a) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på miljöområdet 
som kommunen ska ansvara för och hur många miljöinspektörer 
kommunen kommer att behöva för att uppfylla lagkraven,  

b) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen 
miljöorganisation i jämförelse med kostnaderna som 
medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund,  

c) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning över den befintliga dokumentationen över hur 
många företag som haft synpunkter och klagomål på Söderåsens 
Miljöförbund,  

d) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att efterhöra 
vad andra aktörer och myndigheter som samarbetar med 
Söderåsens Miljöförbund om deras erfarenheter av samarbetet.  

    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-04-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, 43, inklusive bilagor 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-03-01 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 med bilagor 
Brev från de från de övriga medlemskommunerna 2021-11-18 inklusive 
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Utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade utträde ur 
SMFO, 2021-10-30 genomförd av Startpoint Advisory AB 

  

 

Ärendet 

Syftet med denna tjänsteskrivelse är att komplettera och svara på 
yrkandena i minoritetsåterremissen som kommunfullmäktige beslutade om 
den 28 mars 2022, § 43.  

 

a) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på 
miljöområdet som kommunen ska ansvara för och hur många 
miljöinspektörer kommunen kommer att behöva för att uppfylla 
lagkraven 

Innehåll och lagstiftningar som uppdraget inrymmer: 

1. Tillsyn enligt miljöbalken, 

2. tillsyn enligt strålskyddslagen, 

3. tillsyn enligt smittskyddslagen, 

4. tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, 

5. tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, 

6. tillsyn enligt lagen om handel med och vissa receptfria 
läkemedel, 

7. tillsyn enligt alkohollagen (folkölsförsäljning)  

8. tillsyn- och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna 
samt angränsande regelverk.  

Bjuvs kommun behöver cirka fem inspektörstjänster för att klara samma 
mängd tillsyn som Söderåsens miljöförbund (SMFO) gör idag. 
Administration och övriga stödprocesser bör kunna samordnas med 
mottagande förvaltning, till detta tillkommer miljöchef och energi- och 
klimatrådgivning. Sammanlagt blir behovet för Bjuv cirka sex tjänster. 
Behovet av personal är en bedömning som grundar sig i SMFO:s 
behovsutredning och tillsynsplan och att Bjuvs kommun står för 24 % av 
invånarantalet i SMFO:s verksamhetsområde.1  

Startpoint Advisory AB pekar också på att vid ett utträde av Bjuv motsvarar 
dessa 24 procent cirka fem inspektörer baserat på planerad tillsyn/kontroll 
per handläggare i verksamhetsplan 2021, samt ytterligare cirka 2 övrig 
personal.2  

 

                                                
1 (PM angående Söderåsens miljöförbund, 2020) 
2 ( Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
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b) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen 
miljöorganisation i jämförelse med kostnaderna som 
medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund,  

En utredning kring konsekvenser för miljöförbundet med anledning av det 
aviserade utträdet per 30/6 – 2022, liksom omställningskostnader har 
genomförts. Medlemskommunerna anlitade Startpoint Advisory AB för att ta 
fram faktaunderlag samt utreda konsekvenserna för Söderåsens 
miljöförbund och kvarvarande medlemskommuner, med anledning av Bjuvs 
aviserade utträde ur förbundet, samt att utreda omställningskostnaderna 
kopplade till detsamma. Omställningskostnaderna för perioden 1 juli – 31 
december 2022, som Bjuvs kommun ska svara för beräknades till 900 000 
kronor.3  

Eftersom det inte har fattats något beslut om utträde per 30/6–2022 behöver 
en ny överenskommelse upprättas.  

Om utträde sker per 31 december 2022 regleras detta i förbundsordningen 
genom Bjuvs andel av förbundets samlade tillgångar och skulder per 
frånträdesdagen. Därefter upphör Bjuvs kommuns ekonomiska ansvar 
avseende förbundet, om inte annat överenskommes mellan 
medlemskommunerna genom beslut i respektive kommunfullmäktige. 

Bjuv betalade 2 396 265 kronor i medlemsbidrag för 2021 (cirka 2,1 mnkr 
för 2020). Det är budgeterat 2 427 000 kronor i medlemsbidrag för Bjuvs 
kommun 2022.4  

Nedanstående tabell är en sammanställning av ungefärliga kostnader och 
intäkter för Bjuvs kommun, om kommunen tar över denna verksamhet.5 

Kostnader om kommunen tar över verksamheten 

Lönekostnader (räknat på 5,8 tjänster) 3 865 tkr 

Lokalhyra 290 tkr 

Personalrelaterade kostnader (utbildning 
mm) 

116 tkr 

Dator, telefoni, it etc 100 tkr 

Tjänstebilar 80 tkr 

Adm, fakturor etc 30 tkr 

Övriga kostnader 100 tkr 

Totala kostnader 4 581 tkr 

  

Intäkter om kommunen tar över verksamheten 

Intäkter från tillsynen 2 400 tkr 

  

Total årlig kostnad netto 2 181 tkr 
*Uppdaterade siffror sen PM från 2020  

                                                
3 (Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
4 (Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
5 (PM angående Söderåsens miljöförbund, 2020) 
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Antal invånare 2021-12-31 15 842 personer 

Netto kostnad per invånare 2022 153 kr 

Nettoeffekt per invånare - 15 kr 

Nettoeffekt total -243 tkr 

 

Enligt den PM som gjordes 2020 så var nettoeffekten 224 000 kronor.  

 

c) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning över den befintliga dokumentationen över hur 
många företag som haft synpunkter och klagomål på Söderåsens 
Miljöförbund,  

En kunskapskälla har varit de kundundersökningar som Söderåsens 
Miljöförbund deltar i, dels Insikt, dels andra Svenskt näringslivs 
kommunranking. 

I större delen av landets alla kommuner används verktyget “Insikt” för att 
mäta hur nöjda kunderna är med kommunens service. Mätningen ger ett 
nöjd-kund-index (NKI) på 0–100, uppdelat i olika serviceområden och som 
en helhet.  

Både Insiktsmätningen och Svenskt Näringslivs kommunranking är högst 
relevanta att titta på. Det finns dock skillnader mellan de båda. Insikt mäter 
företagens inställning till den service de faktiskt fått när de varit i kontakt 
med olika myndighetsdelar hos kommunen.  

Svenskt näringslivs ranking bygger också på enkäter6, men även 
telefonintervjuer. Målgruppen är företag i Bjuvs kommun, där man 
slumpmässigt väljer ut företag, oavsett om de haft ett ärende med 
kommunen eller inte.  

Insiktsmätningen visar ett NKI för miljö- och hälsoskydd som uppgår till 55 
för 2020, vilket är en något låg nivå. Resultatet visar på en negativ 
utveckling över tid (2019 vilket var värdet 76). Livsmedelskontrollen får ett 
högre betyg och uppgår till 64, vilket är en godkänd nivå.7    

Att livsmedelskontroll har högre NKI än miljö- och hälsoskydd är snarare 
regel än undantag i det nationella perspektivet. Generellt sett genomför 
också livsmedelskontrollen tätare inspektioner, vilket innebär att fler 
personliga möten sker mellan inspektörer och företagare, då tillit och 
förtroende kan byggas. 

Ett NKI mellan 62 och 69 räknas som godkänt och NKI mellan 70 och 80 
räknas som högt. Resultatet i Insikt 2020 toppas av ett tiotal kommuner som 
har ungefär lika många invånare som Bjuvs kommun, alla har NKI mellan 82 
och 86.8  

                                                
6 (Svenskt Näringsliv, 2021)  
7 (Origo group, 2020) 
8 (SKR – öppna jämförelser, 2020, 
https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20ta
beller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf, hämtat mars 2022) 

https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20tabeller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf
https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20tabeller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf
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Ser man till de enskilda enkätfrågorna i Svenskt Näringslivs ranking som 
berör bland annat det arbete tjänstepersoner från Söderåsens miljöförbund 
gör åt Bjuvs kommun så har information till företag förbättrats (+60) däremot 
har tjänstemäns attityder till företagande (-8) samt service och bemötande  
(-102) fått sämre resultat än i fjol (2020).9  

I den tidigare utredningen (Genomlysning, 2020) konstaterade 
konsultbolaget Startpoint Advisory AB i sin rapport att det finns tydliga 
skillnader i NKI (Nöjd-kund-index, Insikt) mellan medlemskommunerna för 
perioden 2016 – 2019.10  

 

d) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
efterhöra vad andra aktörer och myndigheter som samarbetar med 
Söderåsens Miljöförbund om deras erfarenheter av samarbetet.  

Av Startpoint Advisorys AB genomlysning av Söderåsens miljöförbund 
framgår att medlemskommunerna upplever att det finns brister i operativt 
samarbete med miljöförbundet. I rapporten konstaterar Startpoint Advisory 
AB att det finns brist i kommunikation, att man tänker ”myndighet först” och 
att medlemskommunerna upplever förbundet som en fristående satellit i 
samarbetet med dem. 11     

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs 
kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 2022, 

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden.   

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 

”att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återta 
ärendet om utträde ur Söderåsens miljöförbund och med det fortsätter Bjuvs 
Kommun att vara en fullvärdig medlemskommun i Söderåsens 
miljöförbund.” 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

                                                
9 (Svenskt näringsliv, 2021,https://www.foretagsklimat.se/bjuv/ranking, hämtat mars 2022) 
10 (Startpoint Advisory AB, Genomlysning – Rapport, 2020) 
11 (Startpoint Advisory AB, Genomlysning – Rapport, 2020) 

https://www.foretagsklimat.se/bjuv/ranking
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Votering  

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = förvaltningens förslag 

NEJ = Ulrika Thulins (S) yrkande 

 

Omröstningsresultat 

JA: Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M), Mikael Henrysson (SD) 

NEJ: Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Nils Nilsson (C) 

 
Omröstningsresultat: 3 JA och 3 NEJ 

Ordförandes utslagsröst ger resultatet 4 JA och 3 NEJ 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 
2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 
2022, 

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden.   

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till 
förmån för eget yrkade. 

  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-13, § 81 
 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 

”att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återta 
ärendet om utträde ur Söderåsens miljöförbund och med det fortsätter Bjuvs 
Kommun att vara en fullvärdig medlemskommun i Söderåsens 
miljöförbund.” 
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Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M), Matthias Åkesson (M), Bengt 
Gottschalk (SD), Kalle Holm (SD) och Kenneth Bolinder (-) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Nils Nilsson (C), Christer Landin (S), Urban Berglund (KD), Alf Nilsson (S) 
och Anders Månsson (S) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar arbetsutskottets 
förslag. 

 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = arbetsutskottets förslag 

NEJ = Ulrika Thulins (S) yrkande 
 

 
Omröstningsresultat  

./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs 
kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 2022, 

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden.   

   
 

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Alf Nilsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



  2022-02-22 

 

 

 

 
 
Sammanträdesdag 2022-04-13 
 
Tid 10:30-12:00 

 
§ 54 
Ja 

 
§ 54 
Nej 

 

 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

Mikael Henrysson (SD) ordf 
 

X         

Raymond Blixt (SD) 
 

         

Kalle Holm (SD) 
 

X         

Lars Hein (SD) 
 

         

Anne Li Ullerholm (SD) 
 

         

Bengt Gottschalk (SD) 
 

X         

Kenneth Bolinder (-) 
 

X         

Vakant (SD) 
 

         

Claes Osslén (SD) 1:e v ordf 
 

X         

Pia Trollehjelm (SD)          

Matthias Åkesson (M) 
 

X         

Zofia Svensson (M) 
 

         

Jörgen Johnsson (M) 
 

X         

Adam Brorsson (M) 
 

         

Anders Månsson (S) 2:e v ordf 
 

 X        

Alf Nilsson (S) 
 

 X        

Christer Landin (S) 
 

 X        

Liselott Ljung (S) 
 

         

Ulrika Thulin (S) 
 

 X        

Bo Hallqvist (S) 
 

         

Bo Blixt (S) 
 

         

Terhi Laine (S) 
 

         

Nils Nilsson (C) 
 

 X        

Leif Johansson (V)          

Urban Berglund (KD) 
 

 X        

Krister Bergsten (L) 
 

         

 

Summa 
7 6        

 

BJUVS KOMMUN                    VOTERINGSLISTA                Kommunstyrelsen 2019-2022 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Pålsson, kommundirektör   
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Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund 

 

Sammanfattning av ärendet 

Söderåsens Miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlems-
kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner.  

Förbundet bildades den 1 september 2009 och sköter 
myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, 
receptfria läkemedel, sprängämnesprekursorer och folkölsförsäljning åt sina 
medlemskommuner. Förbundet ansvarar även för medlemskommunernas 
energi- och klimatrådgivning. Utöver tillsynen svarar även förbundet på 
remisser, deltar i kommunernas krisberedskap och bistår med 
expertkunskap till sina medlemskommuner. 

 

Söderåsens Miljöförbund har en budget om cirka 21 mnkr per år. Medlems-
kommunernas bidrag står för cirka 8,5 mnkr.  

 

Miljöförbundets bedömning är att verksamheten är underfinansierad och 
medlemskommunerna behöver öka sitt medlemsbidrag ytterligare om för-
bundet ska klara av sin verksamhet.  

 

Bjuv betalar idag cirka 2,1 mnkr som medlemsbidrag. Med den höjning för-
bundet föreslår kommer denna summa öka till cirka 2,4 mnkr år 2021 och 
därefter höjas med ett index varje år.  

 

I PM som utgör en del av beslutsunderlaget finns en redovisning för olika 
aspekter på att driva verksamheten i egen regi. En bedömning på goda 
grunder är att verksamheten som Miljöförbundet idag bedriver för 
kommunen med fördel kan bedrivas i egen regi med motsvarande medel 
och intäktsfinansiering.  

 

Förbundsordningen anger att en medlemskommun har rätt att begära 
utträde ur förbundet. Uppsägning ska meddelas senast den 1 juli. 
Uppsägningstiden därefter är två år räknat från årsskiftet efter 
uppsägningen. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan 
förbundet och den utträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i 
särskild överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Denna 
överenskommelse ska godkännas av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-05-27 
PM angående Söderåsens Miljöförbund 2020-04-03, förvaltningschef Anneli 
Gille 
Styrdokument för Söderåsens miljöförbund, förbundsordning och  
reglemente, 2012-05-28  

 

Ärendet 

Söderåsens Miljöförbund (SMFO) är ett kommunalförbund som består av 
medlemskommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga 
kommuner. Förbundet bildades den 1 september 2009 och sköter myndig-
hetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, receptfria  
läkemedel, sprängämnesprekursorer och folkölsförsäljning åt sina medlems-
kommuner. Förbundet ansvarar även för medlemskommunernas energi- 
och klimatrådgivning. I Perstorp och Örkelljunga sköter förbundet dessutom 
tillsynen av strandskyddet. Utöver tillsynen svarar även förbundet på 
remisser, deltar i kommunernas krisberedskap och bistår med 
expertkunskap till sina medlemskommuner. 

 

SMFO styrs av en direktion bestående av 2 ledamöter och 2 ersättare från 
varje medlemskommun. Ordförandeskapet roterar mellan kommunerna. 
Åren 2019-2022 är det Svalövs kommun som är ordförande och Örkelljunga 
som innehar vice ordförandeposten.  

 

Förbundet har en gemensam miljöförvaltning som består av tre avdelningar. 
Totalt arbetar 33 personer på förbundet (28 tjänster). 

 

SMFO tar varje år fram en behovsutredning och en plan för sin verksamhet. 
Behovet är betydligt större än den mängd tillsyn förbundet gör, vilket är  
vanligt bland Sveriges kommuner. Kontoret ligger i Klippans kommun.  

 

SMFO har en budget om cirka 21 mnkr per år, varav ca 11 mnkr är intäkter 
från tillsynen. Energi- och klimatrådgivningen finansieras fullt ut av bidrag 
från Energimyndigheten och uppgår till cirka 600 tkr. Förbundet har även 
cirka 185 tkr i bidrag från AMS. Medlemskommunernas bidrag står för cirka 
8,5 mnkr.  

 

Miljöförbundets bedömning är att verksamheten är underfinansierad och att 
medlemskommunerna behöver öka sitt medlemsbidrag ytterligare om för-
bundet ska klara av sin verksamhet. Behovet är enligt förbundet en ökning 
av medlemsbidraget från idag 132 kronor per invånare till 150 kronor per 
invånare år 2021 och därefter ska medlemsbidraget höjas med ett index 
varje år.  

 

Bjuv betalar idag cirka 2,1 mnkr som medlemsbidrag. Med den höjning för-
bundet föreslår kommer denna summa öka till cirka 2,4 mnkr år 2021 och 
därefter höjas med ett index varje år.  
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I PM som utgör en del av beslutsunderlaget finns en redovisning för olika 
aspekter på att driva verksamheten i egen regi. En bedömning på goda 
grunder är att verksamheten som Miljöförbundet idag bedriver för 
kommunen med fördel kan bedrivas i egen regi med motsvarande medel 
och intäktsfinansiering.  

 

Förbundsordningen anger att en medlemskommun har rätt att begära 
utträde ur förbundet. Uppsägning ska meddelas senast den 1 juli. 
Uppsägningstiden därefter är två år räknat från årsskiftet efter 
uppsägningen. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan 
förbundet och den utträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i 
särskild överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Denna 
överenskommelse ska godkännas av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun.   

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott  
föreslå kommunstyrelsen besluta  

 

att begära utträde ur Söderåsens miljöförbund samt,  

 

att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se till att begäran om  
utträde har inkommit till Söderåsens miljöförbund före den 1 juli 2020.   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommundirektör 
Söderåsens miljöförbund 
Medlemskommunerna 
Diariet 
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PM angående Söderåsens miljöförbund 2020-04-03 

Söderåsens miljöförbund, SMFO - verksamheten 

SMFO är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna Bjuv, Klippan, 
Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner. Förbundet bildades den 1 september 
2009 och sköter myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, 
receptfria läkemedel, sprängämnesprekursorer och folkölsförsäljning åt sina 
medlemskommuner. Förbundet ansvarar även för medlemskommunernas energi- 
och klimatrådgivning. I Perstorp och Örkelljunga sköter förbundet dessutom tillsynen 
av strandskyddet. Utöver tillsynen svarar även förbundet på remisser, deltar i 
kommunernas krisberedskap och bistår med expertkunskap till sina 
medlemskommuner. 
 
SMFO styrs av en direktion bestående av 2 ledamöter och 2 ersättare från varje 
medlemskommun. Ordförandeskapet roterar mellan kommunerna och 2019-2022 är 
det Torbjörn Ekelund (L) från Svalövs kommun som är ordförande och Magnus 
Håkansson (KD) från Örkelljunga som är vice ordförande.  
 
Förbundet har en gemensam miljöförvaltning som består av tre avdelningar. En 
årsarbetskraft beräknas leverera 1000 timmar tillsyn per år, övrig tid är semester, 
sjukdom, utbildning, gemensamma arbetsuppgifter mm. Målet är att 600 av dessa 
timmar ska vara avgiftsfinansierade. Totalt arbetar 33 personer på förbundet (28 
tjänster). 
 
SMFO tar varje år fram en behovsutredning och en plan för sin verksamhet. Behovet 
är betydligt större än den mängd tillsyn förbundet gör, vilket är vanligt bland Sveriges 
kommuner. Kontoret ligger i Klippans centrum och visst samarbete sker med 
Klippans kommun. 

SMFO:s verksamhet i Bjuvs kommun 

Bjuv har cirka 24 % av det totala invånarantalet i SMFO:s verksamhetsområde. Om 
siffrorna i SMFO:s behovsutredning och verksamhetsplan för 2020 multipliceras med 
0,24 får vi följande siffror, vilket alltså motsvarar ungefärliga värden för Bjuv: 
 

 Antal 
tillsynsobjekt 

Tillsynsbehov
timmar 

Tillsyn i 
timmar enligt 
tillsynsplanen 

Personal-
behov Bjuv 

Personal Bjuv 
enligt 
tillsynsplanen 

Miljö, kemi och 
lantbruk 

445 2730 2237 2,7 2,2 

Enskilda avlopp 1942 1256 604 1,3 0,6 

Hälsoskydd och 
smittskydd 

107 824 612 0,8 0,6 

Tobak, rökfria miljöer, 
receptfria läkemedel 
och folköl 

166 519 286 0,5 0,2 

Livsmedel och 
animaliska 
biprodukter 

127 799 1131 0,8 1,1 

Remisser plan och 
bygg 

N/A 140 127 0,1 0,1 

Totalt 2787 6268 4997 6,2 4,8 
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Bjuv skulle alltså behöva 4,8 inspektörstjänster för att klara samma mängd tillsyn 
som SMFO gör idag. Det behövs även någon som håller i tillsynsplanering och 
uppföljning; jag tror att det behövs en chef om än inte på heltid.  
 
Nämndsekreterare/administratör bör kunna samordnas med den nuvarande 
byggnadsnämnden; möjligen behövs något mer administrativt stöd. Jag räknar med 
att chef plus administration tillsammans blir en tjänst (men inte samma person). Då 
blir behovet för Bjuv 5,8 tjänster. 
 
När det gäller personalbehovet kan man också räkna så här: SMFO har idag 28 
årsarbetskrafter. Om 24 % av dessa skulle höra till Bjuv skulle det innebära 
motsvarande 6,7 heltidstjänster. 

Ekonomi 

SMFO har en total budget om cirka 21 mnkr per år, varav ca 11 mnkr är intäkter från 
tillsynen. Tillsynsavgifterna står alltså för drygt hälften av förbundets ekonomi. 
Energi- och klimatrådgivningen finansieras fullt ut av bidrag från Energimyndigheten 
och uppgår till cirka 600 tkr. Förbundet har även cirka 185 tkr i bidrag från AMS. 
Medlemskommunernas bidrag står för cirka 8,5 mnkr. Enligt förbundet är 
verksamheten underfinansierad och medlemskommunerna behöver öka sitt 
medlemsbidrag om förbundet ska klara av sin verksamhet. Hösten 2019 fick 
direktionen ett negativt svar på sin begäran om ökat medlemsbidrag från 
medlemskommunerna, och SMFO kommer därför ta fram en konsekvensbeskrivning 
till kommunerna. Behovet är enligt förbundet en ökning av medlemsbidraget från idag 
132 kronor per invånare till 150 kronor per invånare år 2021 och därefter ska 
medlemsbidraget höjas med ett index varje år.  
 
Bjuv betalar idag cirka 2,1 mnkr som medlemsbidrag. Med den höjning förbundet 
föreslår kommer denna summa öka till cirka 2,4 mnkr år 2021 och därefter höjas med 
ett index varje år.  
 
Om Bjuv går ur SMFO, använder samma summa pengar och taxorna står för 50 % 
av verksamhetens ekonomi innebär det att det skulle finnas cirka 4,8 mnkr för den 
verksamheten år 2021. 50 % finansiering från taxor är dock en relativt hög 
självfinansieringsgrad. 
 
Nedanstående tabell är en sammanställning av ungefärliga kostnader och intäkter för 
Bjuvs kommun, om vi tar över denna verksamhet i jämförelse med att fortsatt vara 
medlemmar i SMFO. 
 

Kostnader om vi tar över verksamheten 

Lönekostnader (räknat på 5,8 tjänster) 3 865 tkr 

Lokalhyra 290 tkr 

Personalrelaterade kostnader (utbildning mm) 116 tkr 

Dator, telefoni, it etc 100 tkr 

Tjänstebilar 80 tkr 

Adm, fakturor etc 30 tkr 

Övriga kostnader 100 tkr 

Totala kostnader 4 581 tkr 
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Intäkter om vi tar över verksamheten 

Intäkter från tillsynen 2 400 tkr 

  

Total årlig kostnad netto 2 181 tkr 

  

Antal invånare 2021 enligt prognos 16 033 personer 

Netto kostnad per invånare 136 kr 

Föreslagen ny kostnad SMFO 150 kr 

Nettoeffekt per invånare - 14 kr 

Nettoeffekt total -224 tkr 

IT 

SMFO är med i IT4K-samarbetet, precis som Bjuv. De använder 
ärendehanteringssystemet Vision, samma system som bygglovshandläggarna i Bjuv 
använder. 

Energi- och klimatrådgivning 

SMFO står idag för Bjuvs kommuns energi- och klimatrådgivning. Denna bekostas 
helt av Energimyndigheten och storleken på bidraget beror på storleken på 
kommunen. För Bjuvs del handlar det om 148 tkr år 2020, vilket motsvarar en tjänst 
på 20-25 %. Denna kan antingen utgöra en del av en tjänst, exempelvis som 
miljöstrateg, eller så kan Bjuv samarbeta med andra kommuner kring energi- och 
klimatrådgivningen. Ett lyckat sådant samarbete är det Helsingborg, Åstorp, 
Höganäs, Båstad och Ängelholm har. De har tre gemensamma energi- och 
klimatrådgivare anställda och som sitter i Helsingborgs Kontaktcenter. 

Uppsägningstid 

I förbundsordningen står det så här om utträde ur förbundet: 
”Medlemskommunerna har rätt att begära utträde ur förbundet. Uppsägning skall ske 
senast den 1 juli och uppsägningstiden är två år räknat från årsskiftet efter 
uppsägningen.” 
Förbundsordningen reglerar även hur ekonomin ska hanteras vid ett utträde. 

Jämförelse med Åstorp 

Åstorp är en kommun som har ungefär lika många invånare som Bjuvs kommun. De 
har 3,7 inspektörer (1,5 miljö, 1 hälsoskydd, 1 livsmedel, 0,2 ”allmäninspektör”) och 
en miljöchef på 60 % av en tjänst.  

Positiva aspekter på att flytta tillbaka verksamheten från SMFO till 
Bjuvs kommun 

Bättre koll själva på verksamhet och ekonomi. 
Vi får själva mandat över prioriteringar mm. 
Vi har möjlighet att styra mot mer digitalisering, e-tjänster och liknande. 
Positivt att ha kompetensen in-house, den kan användas som stöd i fler 
verksamheter i kommunen. 
Både SMFO och Bjuvs kommun samarbetar inom IT4K. 
Både SMFO och Bjuvs kommun använder Vision som ärendehanteringssystem. 
Möjlighet att kombinera energi- och klimatrådgivning med miljöstrategi. 
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Negativa aspekter på att flytta tillbaka verksamheten från SMFO till 
Bjuvs kommun 

Svårt att få plats med 6 - 8 personer till, vi är redan trångbodda. 
Stort administrativt jobb att flytta tillbaka verksamheten. 
Sårbart att ha så få personer, varje anställd blir en nyckelperson och svår att ersätta. 
Svårt att hitta inspektörer som är så breda att de kan ta exempelvis all miljötillsyn. 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Anneli Gille och Samuel Sköld 2020-04-03 
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§ 90 Dnr 2020-00313  

Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund 

Sammanfattning 

Söderåsens Miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlems-
kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner.  

Förbundet bildades den 1 september 2009 och sköter 
myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, 
receptfria läkemedel, sprängämnesprekursorer och folkölsförsäljning åt sina 
medlemskommuner. Förbundet ansvarar även för medlemskommunernas 
energi- och klimatrådgivning. Utöver tillsynen svarar även förbundet på 
remisser, deltar i kommunernas krisberedskap och bistår med 
expertkunskap till sina medlemskommuner. 

 

Söderåsens Miljöförbund har en budget om cirka 21 mnkr per år. Medlems-
kommunernas bidrag står för cirka 8,5 mnkr.  

 

Miljöförbundets bedömning är att verksamheten är underfinansierad och 
medlemskommunerna behöver öka sitt medlemsbidrag ytterligare om för-
bundet ska klara av sin verksamhet.  

 

Bjuv betalar idag cirka 2,1 mnkr som medlemsbidrag. Med den höjning för-
bundet föreslår kommer denna summa öka till cirka 2,4 mnkr år 2021 och 
därefter höjas med ett index varje år.  

 

I PM som utgör en del av beslutsunderlaget finns en redovisning för olika 
aspekter på att driva verksamheten i egen regi. En bedömning på goda 
grunder är att verksamheten som Miljöförbundet idag bedriver för 
kommunen med fördel kan bedrivas i egen regi med motsvarande medel 
och intäktsfinansiering.  

 

Förbundsordningen anger att en medlemskommun har rätt att begära 
utträde ur förbundet. Uppsägning ska meddelas senast den 1 juli. 
Uppsägningstiden därefter är två år räknat från årsskiftet efter 
uppsägningen. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan 
förbundet och den utträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i 
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särskild överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Denna 
överenskommelse ska godkännas av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun.   

  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-05-27 
PM angående Söderåsens Miljöförbund 2020-04-03, förvaltningschef Anneli 
Gille 
Styrdokument för Söderåsens miljöförbund, förbundsordning och  
reglemente, 2012-05-28  

 

Ärendet 

Söderåsens Miljöförbund (SMFO) är ett kommunalförbund som består av 
medlemskommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga 
kommuner. Förbundet bildades den 1 september 2009 och sköter myndig-
hetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, receptfria  
läkemedel, sprängämnesprekursorer och folkölsförsäljning åt sina medlems-
kommuner. Förbundet ansvarar även för medlemskommunernas energi- 
och klimatrådgivning. I Perstorp och Örkelljunga sköter förbundet dessutom 
tillsynen av strandskyddet. Utöver tillsynen svarar även förbundet på 
remisser, deltar i kommunernas krisberedskap och bistår med 
expertkunskap till sina medlemskommuner. 

 

SMFO styrs av en direktion bestående av 2 ledamöter och 2 ersättare från 
varje medlemskommun. Ordförandeskapet roterar mellan kommunerna. 
Åren 2019-2022 är det Svalövs kommun som är ordförande och Örkelljunga 
som innehar vice ordförandeposten.  

 

Förbundet har en gemensam miljöförvaltning som består av tre avdelningar. 
Totalt arbetar 33 personer på förbundet (28 tjänster). 

 

SMFO tar varje år fram en behovsutredning och en plan för sin verksamhet. 
Behovet är betydligt större än den mängd tillsyn förbundet gör, vilket är  
vanligt bland Sveriges kommuner. Kontoret ligger i Klippans kommun.  

 

SMFO har en budget om cirka 21 mnkr per år, varav ca 11 mnkr är intäkter 
från tillsynen. Energi- och klimatrådgivningen finansieras fullt ut av bidrag 
från Energimyndigheten och uppgår till cirka 600 tkr. Förbundet har även 
cirka 185 tkr i bidrag från AMS. Medlemskommunernas bidrag står för cirka 
8,5 mnkr.  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (5) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Miljöförbundets bedömning är att verksamheten är underfinansierad och att 
medlemskommunerna behöver öka sitt medlemsbidrag ytterligare om för-
bundet ska klara av sin verksamhet. Behovet är enligt förbundet en ökning 
av medlemsbidraget från idag 132 kronor per invånare till 150 kronor per 
invånare år 2021 och därefter ska medlemsbidraget höjas med ett index 
varje år.  

 

Bjuv betalar idag cirka 2,1 mnkr som medlemsbidrag. Med den höjning för-
bundet föreslår kommer denna summa öka till cirka 2,4 mnkr år 2021 och 
därefter höjas med ett index varje år.  

 

I PM som utgör en del av beslutsunderlaget finns en redovisning för olika 
aspekter på att driva verksamheten i egen regi. En bedömning på goda 
grunder är att verksamheten som Miljöförbundet idag bedriver för 
kommunen med fördel kan bedrivas i egen regi med motsvarande medel 
och intäktsfinansiering.  

 

Förbundsordningen anger att en medlemskommun har rätt att begära 
utträde ur förbundet. Uppsägning ska meddelas senast den 1 juli. 
Uppsägningstiden därefter är två år räknat från årsskiftet efter 
uppsägningen. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan 
förbundet och den utträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i 
särskild överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Denna 
överenskommelse ska godkännas av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun.   

 

Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott  
föreslå kommunstyrelsen besluta  

att begära utträde ur Söderåsens miljöförbund samt,  

att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se till att begäran om  
utträde har inkommit till Söderåsens miljöförbund före den 1 juli 2020.   

 

Yrkande 
Claes Osslén (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Kenneth Bolinder (S) yrkar 
avslag till ordförandes förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och avslagyrkandet, 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandes 
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förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att begära utträde ur Söderåsens miljöförbund samt,  
 
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se till att begäran om  
utträde har inkommit till Söderåsens miljöförbund före den 1 juli 2020.   
 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-06-03, § 107 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) och Ulrika Thulin (S) yrkar att ärendet ska till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Jörgen Johnsson (M) och Kalle Holm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och yrkandet att ärendet ska till kommunfullmäktige för beslut, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att begära utträde ur Söderåsens miljöförbund samt,  
 
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se till att begäran om  
utträde har inkommit till Söderåsens miljöförbund före den 1 juli 2020.   
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (5) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Söderåsens miljöförbund 
Medlemskommunerna 
Diariet 

 

 



Bjuvs kommun har via beslut i kommunstyrelsen 2020-06-10 begärt utträde ur Söderåsens 

Miljöförbund. Beslutet ska enligt vad vi erfar konfirmeras av kommunfullmäktige när kostnaderna för 

utträdet verifierats. 

 

För att få en så objektiv bedömning som möjligt av de omställningskostnader för övriga kommuner 

som följer av Bjuvs utträde, har kommunledningarna i övriga medlemskommuner, via 

kommundirektörerna, anlitat Startpoint Advisory för att ta fram ett faktaunderlag och göra en så 

relevant kostnadsindikation som möjligt. 

 

Kommundirektörerna har varit angelägna om full transparens i arbetet och har därför inbjudit Bjuvs 

kommundirektör vid avrapportering och samråd med Startpoint. 

 

Startpoints slutsatser och förslag kan sammanfattas enligt följande:  

 

• Bjuvs kommun lämnar Miljöförbundet per den 30 juni 2022. 

• Bjuvs kommun svarar för de omställningskostnader om 1, 0 mkr som uppkommer under 

tiden 1 juli – 31 december 2022. 

• Upparbetade tillsynsskulder under 2020 och 2021 ska resultatföras i 2021 års bokslut. 

Medlemskommunerna tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att återställa det 

negativa egna kapital som uppkommer. 

• Eventuella ytterligare tillsynsskulder uppkomna under första halvåret 2022 belastar 

resultatet i ett bokslut som avser tiden till och med 30 juni 2022.Medlemskommunerna 

tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att återställa det negativa egna kapital som 

uppkommer. 

• Bjuvs kommun svarar för eventuella ytterligare överkostnader som uppstår under första 

halvåret 2022 som är relaterade till Bjuvs beslut att lämna förbundet. 

• Om Bjuvs kommun efter utträdet är i behov av tjänster från miljöförbundet köps dessa mot 

sedvanlig av ägarkommunerna beslutad taxa. 

 

Startpoints utredning bifogas detta brev som underlag.  

 

Vi övriga medlemskommuner anser att vi i och med detta brev och Startpoints utredning givit Bjuv 

det underlag som efterfrågats för ett definitivt utträdesbeslut i kommunfullmäktige. 

 

 

Digitalt signerat 

För För För För 

Klippans kommun Perstorps Kommun Svalövs kommun Örkelljunga kommun 

2021-11-18 2021-11-18 2021-11-18 2021-11-18 

Hans Bertil Sinclair Torgny Lindau Teddy Nilsson Christian Larsson 
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Dokument i försändelsen

Detta dokument
Bjuvs utträde SLUTVERSION.pdf
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skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
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S l u t r a p p o r t

2 0 2 1 - 1 0 - 3 0

Söderåsens Miljöförbund
Utredning kring omställningskostnader 
utifrån Bjuvs aviserade utträde ur 
Söderåsens miljöförbund
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Sammanfattning

B j u v  m ö j l i g g ö r s  f r å n t r ä d a  
f ö r b u n d e t  p e r  3 0 / 6  2 0 2 2 …

Söderåsens miljöförbund ägs tillsammans av kommunerna Bjuv, 
Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga och förväntas fungera 
som kommunernas gemensamma miljöförvaltning. Denna lösning 
är tänkt att möjliggöra bland annat en större effektivitet samt 
förbättrade förutsättningar att upprätthålla och attrahera 
kompetens. 

Bjuvs kommun har dock fattat beslut  i KS 10 juni 2020 om att 
begära utträde ur miljöförbundet för att istället bedriva 
myndighetsuppdraget i egen regi framöver.

Det finns en gemensam vilja ägarkommunerna emellan att skapa 
förutsättningar för ett så skyndsamt utträde som möjligt, villkorat 
av att en ekonomisk överenskommelse fattas mellan 
ägarkommunerna för ett förtida utträde. Ambition är att 
möjliggöra ett utträde per 30/6 2022, eller om möjligt tidigare. I 
alla avseenden senast per 31/12 2022. 

Om överenskommelse om utträde per senast 31/12 2022 ej fattas 
så finns risk att förbundet kan komma att likvideras i enlighet med 
§14 i förbundsordningen.   

… t i l l  e n  ” m e r k o s t n a d ”  
u p p s k a t t a d  t i l l  0 , 9  m k r

Det av Bjuv, i KS fattade beslutet, skall vidare fastställas i Bjuvs 
KF för att utträdet skall verkställas.

Ett förtida utträde för Bjuv, i enlighet med ägarkommunernas 
önskemål, per 30/6 2022, innebär vissa merkostnader för 
förbundet och kvarvarande ägarkommuner. Dessa merkostnader, 
för vilka Bjuv kan anses ha ett ersättningsansvar, uppskattas till ca 
0,9  mkr, vid ett utträde per 30/6 2022. 

Samtidigt är det viktigt att påtala att miljöförbundet har ett ansvar 
och en skyldighet mot ägarkommunerna, att påbörja en 
anpassning av verksamheten för det framtida läget, och initiera de 
justeringar som behövs för att minimera ekonomiska effekter för 
ägarkommunerna. Detta utan att underminera möjligheten att 
utöva verksamheten i enlighet med uppdrag och lagstiftning.

Om utträde sker per 31/12 2022 regleras detta i 
förbundsordningen genom Bjuvs andel av förbundets samlade 
tillgångar och skulder per frånträdesdagen. Därefter upphör Bjuvs 
kommuns ekonomiska ansvar avseende miljöförbundet, om inte 
annat överenskommes mellan ägarkommunerna genom beslut i 
respektive KF. 
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Innehållsförteckning

1. Bakgrund & uppdrag

2. Om Söderåsens miljöförbund

3. Bjuvs beslut om utträde ur Söderåsens miljöförbund

4. Ekonomiska konsekvenser och principer för ett utträde

5. Slutsatser och relevanta frågor att beakta i fortsatt process
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S Y F T E
Att utreda konsekvenserna för Söderåsens 
miljöförbund, och kvarvarande ägarkommuner, med 
anledning av Bjuvs aviserade utträde ur förbundet, 
samt att utreda omställningskostnaderna kopplade 
till utträdet.

Bakgrund och uppdrag
S y f t e  &  m å l s ä t t n i n g

Bjuvs kommun har i KS fattat beslut om att träda ur SMFO, 
villkorat beslut i KF, samt att de är beredda att stå för de 
omställningskostnader som detta påför förbundet givet ett 
förtida utträde.

Mot ovan bakgrund har ägarkommunerna fattat beslut om att 
genomföra en utredning kring:

1. Konsekvenser för SMFO efter Bjuvs utträde. Organisation, 
resurser, ekonomi m.m.

2. Omställningskostnader från nuläge till dåläge, samt hur 
dessa varierar beroende på tidpunkt för ”exit” för Bjuv 
från SMFO. Minskning av organisation, administrativa 
kostnader som påverkas, utredningskostnader etc.

Målsättningen är att Bjuv skall kunna utträda per 1/7 2022 
(30/6). Uppdraget skall slutredovisas medlemskommunerna 
per 1/11 2021 så erforderliga beslut kan fattas i respektive 
kommun före årsskiftet.
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Innehållsförteckning

1. Bakgrund & uppdrag

2. Om Söderåsens miljöförbund

3. Bjuvs beslut om utträde ur Söderåsens miljöförbund

4. Ekonomiska konsekvenser och principer för ett utträde

5. Slutsatser och relevanta frågor att beakta i fortsatt process
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Bakgrund till Söderåsens miljöförbunds bildande

S ö d e r å s e n s  m i l j ö f ö r b u n d

Söderåsens miljöförbund bildades i september 2009. Berörda 
kommuner hade då identifierat en utmaning i att kommunernas 
tillsynsansvar utökats och komplicerats i samband med förändrad 
och utökad lagstiftning, och det fanns en upplevelse av att det var 
svårt att som förhållande små kommuner säkra kompetens för att 
utföra uppdraget på ett tillfredsställande och kostnadseffektivt sätt. 

Ett behov av en tydligare och säkrare kompetensförsörjning och 
därigenom potentiella positiva effekter ur ett medborgar-
perspektiv, en mer effektiv organisation, samt en mer enhetlig och 
förutsägbar tillämpning av myndighetsutövningen för de 
samverkande kommunerna identifierades. Kommunerna beslöt 
mot denna bakgrund att intensifiera den samverkan som redan 
fanns inom miljöområdet genom att inrätta ett gemensamt 
kommunalförbund – Söderåsens Miljöförbund.

A m b i t i o n e r  o c h  f ö r d e l a r

Fördelarna med ett gemensamt kommunalförbund beskrevs bland 
annat vara att förbundet själva kunde besluta om budget och taxor, 
”givetvis efter samråd med kommunerna”, vilket ansågs förenkla 
beslutsprocesser. Kommunerna ses som ägare av förbundet, och 
förutsätts därigenom ha ”god insyn i och kontroll över” förbundet, 
detta genom direktionen, med politisk tillsatta representanter från 
ägarkommunerna, som är det direkt styrande forumet över 
förbundet. 

Det fördes tidigt en diskussion kring om förbundet borde ha 
representation via ”distriktskontor” i de olika kommunerna. Denna 
lösning avfärdades dock då en samlad organisation sågs ge större 
potentiella samordnings- och rationaliseringsvinster. Dock 
föreslogs vid inrättandet att ett ”kontorsrum” för förbundet 
tillskapades i respektive kommunhus för att bibehålla och utveckla 
samverkan med kommunerna.

Fördelarna med etableringen av ett kommunalförbund beskrevs vara kompetens, effektivitet, och 
enhetlighet. Kommunerna förutsattes ha och eftersträva god insyn i och kontroll över förbundet.

6
Källa: Dokumentation tillhandahållen, samt samtal med berörda parter
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Större förändringar som påverkat/-ar förbundets 
utveckling, tillväxt och verksamhet

Å r  d e t  s k e t t  ( s k e r )  e n  s t ö r r e  f ö r ä n d r i n g  i  f ö r b u n d e t s  u p p d r a g

7
Källa: Förbundets årsredovisningar

2010 2015 2020

2009
Förbundet 
bildas 1 
september 
2009

2010
Utökat till-
synsansvar 
gällande  
tobak, folköl, 
och receptfria 
läkemedel, 
samt ansvaret 
för strand-
skydd för 
Perstorp

2011
Utökat ansvar 
enligt miljö-
balken för 
miljöfarlig 
verksamhet. 
Ex större 
industrier och 
täkter. 
Tidigare Lst:s
ansvar

2012
Tillsyn inom 
energi och 
anställning av 
miljöinspektör 
med 
specialist-
kompetens 
inom 
energiområdet

2014
Utökat 
tillsynsansvar 
för tobak, 
folköl och 
receptfria 
läkemedel 
även för 
Klippan 
kommun

2016
Förbundet får 
ansvar för 
tillsyn över 
sprängämnespr
ekursorer. 
Förbundet tar 
över ansvaret 
för strand-
skydd i 
Örkelljunga

2018
Förbundet tar 
över 
tillsynsansvare
t för E-
cigaretter

2019
Ny tobakslag 
(utökade 
prövningskrav) 
och 
elektroniska 
cigaretter –
förbundet tar 
över tillsyns-
ansvaret

2020
Bjuvs kommun 
fattar beslut i 
KS om utträde 
ur förbundet

2022
Bjuv förväntas 
utträda 
förbundet
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Söderåsens miljöförbund – Grundfakta, ekonomi och 
organisation

8

Avdelning
Mark & miljö

1 avdelningschef

Miljöstrateg
Energi och 

klimatrådgivare

Förbundsdirektör

Ekonomi och 
administration

Förorenad 
mark

Hälsoskydd

Industri

Lantbruk

Avlopp

Livsmedel & 
dricksvatten

Folköl, tobak, 
läkemedel

Avdelning 
Miljö & hälsa

1 avdelningschef

Avdelning
Livsmedel

1 avdelningschef

Källa: Årsredovisningar, verksamhetsplaner och uppgifter direkt ifrån förbundet

G r u n d f a k t a  M i l j ö f ö r b u n d e t O r g a n i s a t i o n  2 0 2 1
2020 (Utfall)

Omsättning 21,1 mkr

Resultat 0,92 mkr

Medlemsbidrag: 132 kr/inv

Antal anställda (32 st) 26,9 ÅA

”Tillsynsskuld” (0,965 mkr) 1400 h

22021 (Budget och Prognos)

Omsättning (B) 23,2 mkr

Resultat (B) 0,36 mkr

Medlemsbidrag 150 kr/inv

Antal anställda (B) 28,6 ÅA

Omsättning (P H1) 22,5 mkr

Resultat (P sep) -0,35 mkr

Antal anställda (P) 27,4 ÅA

Tillsynsskuld (P okt) (ca 300-400h avseende 
2020, samt ca 1000h avseende 2021)

1300-1400 h

2022 (Budget)

Omsättning (B) 23,9 mkr

Resultat (B) 0,37 mkr

Medlemsbidrag (B) 153 kr/inv

Antal anställda (B) 28,5 ÅA
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Förbundsordning och reglemente 2012-05-28 – vad 
gäller vid begäran om förbundsmedlems utträde

Söderåsens miljöförbunds gällande förbundsordning & reglemente är giltig från 2012-05-28, och är fastställd av 
kommunfullmäktige i Bjuv, Perstorp, Klippan, Svalöv och Örkelljunga kommuner i perioden 2012-02-21 – 2012-05-28.

§ 13 Uppsägning och utträde mm 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. Medlemskommun har rätt att begära utträde ur förbundet. Uppsägning skall ske 
senast den 1 juli och uppsägningstiden är två år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande förbundsmedlemmen skall bestämmas i 
särskild överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder, beräknade i förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i medlemsbidrag. 
När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte annat avtalats mellan 
förbundsmedlemmarna.

De kvarvarande förbundsmedlemmarna skall anta de ändringar av förbundsordning, samverkansavtal och reglemente som behövs 
med anledning av förbundsmedlems utträde ur Förbundet, om förbundet inte skall träda i likvidation.

Källa: Styrdokument för Söderåsens miljöförbund, Förbundsordning och reglemente, 2012-05-28
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Förbundsordning och reglemente 2012-05-28 – vad gäller 
vid begäran om förbundsmedlems utträde (forts)

§ 14 Likvidation och upplösning av förbundet 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur förbundet när uppsägningstiden i § 13 är till ända 
skall förbundet träda i likvidation. 

Förbundet skall också̊ träda i likvidation om mer än hälften av medlemskommunerna genom samstämmiga beslut i respektive 
fullmäktige fattat beslut härom. Likvidationen skall verkställas av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen skall den ekonomiska regleringen ske 
utifrån andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder, beräknade i förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i
medlemsbidrag.

När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till penningmedel genom 
försäljning eller på̊ annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
…

Källa: Styrdokument för Söderåsens miljöförbund, Förbundsordning och reglemente, 2012-05-28
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Bjuvs kommun har genom beslut i KS initierat process 
om utträde ur Söderåsens miljöförbund

• 2020-05-27: KSF föreslår att besluta att begära utträde ur Söderåsens miljöförbund

• 2020-06-03: KSAU föreslår KS att besluta att begära utträde ur Söderåsens miljöförbund, samt att ge i 
uppdrag till KSF att se till att begäran om utträde inkommer förbundet före den 1 juli 2020

• 2020-06-10: KS beslutar att begära utträde ur Söderåsens miljöförbund, samt att ge i uppdrag till KSF att 
se till att begäran om utträde inkommer förbundet före den 1 juli 2020

• 2020-06-10: Begäran om utträde ur förbundet inkommer förbundet från Bjuvs kommun

• 2020-06-11: Inhibition av ärende §90 Dnr 2020-00313 inkommer Förvaltningsrätten i Malmö med anledning 
av överklagan gällande beslut om ”Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund”

• 2020-06-11: Bjuvs kommun föreläggs av Förvaltningsrätten i Malmö att inkomma med yttrande avseende 
begäran om inhibition

2022

1/7 Brytpkt
beslut enl

förbundsordning

Önskemål 
tidpunkt 
utträde

20212020

Sista tidpunkt 
för utträde

30/6 31/12

Utan överenskommelse 
möjligt likvidation enl
förbundsordning 

• 2021-05-05: Förvaltningsrätten i 
Malmö avslår överklagan. Varför KS 
beslut om begäran om utträde 
kvarstår

Det finns ett gemensamt önskemål bland ägarkommunerna att möjliggöra ett förtida utträde ur förbundet för Bjuvs del, 
med en ambition om att så skall kunna ske per den 30/6 2022. 6 månader innan utträdestidpunkt i enlighet med 

förbundsordning.
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Grundantaganden och principer för utredningen

• Vi arbetar utifrån hypotesen att KF i Bjuvs kommun kommer fastställa det i KS fattade beslutet om 

begäran om utträde per 2020-06-10

• Samtliga medlemskommuner är överens om att Bjuvs begäran om utträde skall möjliggöras så 

skyndsamt som möjligt…

• …med en ambition om att så skall kunna ske per 30/6 2022, och senast per den  31/12 2022

• Det är viktigt att hålla tempo i processen så att ett slutligt beslut kan fastställas i Bjuvs KF så 

skyndsamt som möjligt. Det är viktigt för alla parter då nuvarande läge skapar osäkerhet med negativa 

konsekvenser för samtliga inblandade parter. 

• Det förväntas från alla att förbundet verkar för att identifiera och genomföra möjliga effektiviseringar 

– med beaktande av att minimera negativa konsekvenser för kvarvarande ägarkommuner, likväl som 

för förbundet för att kunna fullfölja sitt uppdrag

• Vi utgår från att Bjuvs andel avseende ekonomiska konsekvenser och ansvar uppgår till 24% - vilket 

motsvarar Bjuvs andel av förbundets verksamhet baserat på invånarantal, och därmed 

medlemsfinansiering

• Detta ansvar utgår i grunden fram till den 31/12 2022

Minsta 
negativa effekt

KF-beslut tas i 
Bjuv

Ägarkommuner 
överens

Snabb process 
bra för alla

24%
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Innehållsförteckning

1. Bakgrund & uppdrag

2. Om Söderåsens miljöförbund

3. Bjuvs beslut om utträde ur Söderåsens miljöförbund

4. Ekonomiska konsekvenser och principer för ett utträde

5. Slutsatser och relevanta frågor att beakta i fortsatt process

14
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Söderåsens kostnads & intäktsstruktur 2021 och 2022

S ö d e r å s e n  b u d g e t  2 0 2 1

Intäkterna för 2021 prognostiseras (H1) till 783 tkr mindre än budget. Även kostnaderna är prognostiserade till 324 tkr 
mindre än budget. 2021 års resultat prognostiserades (H1) sammantaget till  -100 tkr, inklusive ”återbetalning” av 

upparbetad tillsynskuld 2020. Per september bokslut är prognos något nedskriven till ett årsresultat om ca -350 kkr, 
motsvarande stor del av under föregående år uppbyggt eget kapital. 

Dessutom prognostiseras per okt att tillsynsskulden inför 2022 kommer motsvara den tillsynsskuld som förelåg inför 2021. 
Denna motsvarar ca 1400h, till ett värde om uppskattningsvis ca 1,0 mkr. 

2022 budgeteras med tillväxt med ca 2,7% jmft budget 2021, och 6,3% jmft prognos 2021 

S ö d e r å s e n  p r o g n o s  2 0 2 1 S ö d e r å s e n  b u d g e t  2 0 2 2
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Källa: Budgetunderlag från förbundet, prognoser, beräkningar
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Vi ett utträde av Bjuv så behöver organisationen 
anpassas med ca 5-7 ÅA för att motsvara Bjuvs andel

16
Källa: PM – Kostnadsunderlag, uppgifter ifrån förbundet, samt beräkningar

B e h o v  a v  a n p a s s n i n g a rO r g a n i s a t i o n  2 0 2 1   

• Förbundets organisation omfattar ca 28,6 ÅA 2021 (budget 
2021), med ett förväntat årsutfall om ca 27,4 ÅA. Budget för 
2022 omfattar ca 28,5 ÅA – dvs samma nivå som inför 2021

• Bjuvs andel av förbundets samlade verksamhet motsvarar 24% 
räknat på antalet medborgare i relation till totalen, vilket 
motsvarar Bjuvs finansiering av medlemsbidrag 

• Vid ett utträde av Bjuv motsvarar dessa 24% ca 4,95 ÅA 
tillsynshandläggare baserat på planerad tillsyn/kontroll per 
handläggare VP 2021, samt ytterligare ca 1,9 ÅA övrig 
personal

• Exakta konsekvenser och organisering behöver definieras av 
förbundet, med ambition att nå så nära 22-23 ÅA som möjligt, 
med beaktande av att minimera avsevärda negativa 
konsekvenser för förbundet och kvarvarande ägarkommuner

• Förbundets bedömning är att utöver direkt 
tillsynspersonal så bör anpassning kunna ske 
motsvarande ca 0,5 ÅA (energi- och 
klimatrådgivning och övrigt)

• Sammantaget motsvarar detta då ca 5,5 ÅA – dvs 
ca 1,5 ÅA mindre än ”Bjuvs andel” om ca 7 ÅA. 
Detta pga minskade skalfördelar
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Energi och 
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dricksvatten

Folköl, tobak, 
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Söderåsens ekonomi 2022 med och utan Bjuvs medlemskap 
– intäktsförluster och ”direkta” kostnadsminskningar

E k o n o m i  2 0 2 2  u t a n B j u vE k o n o m i  2 0 2 2  m e d B j u v

De ekonomiska direkta effekterna av Bjuvs förväntade utträde ur Söderåsens miljöförbund gällande budget helår 2022 
beräknas till ca -1,8 mkr baserat på minskade intäkter (tillsyn, kommunbidrag samt lst bidrag) och direkt påverkande 

kostnader (minskat antal tillsynshandläggare, viss minskad OH, samt vissa rörliga kostnader relaterad dessa).

För att täcka gap på -1,8 mkr krävs ytterligare effektivitetsåtgärder/kostnadsminskningar (OH, lokaler, övrigt), eller 
framtida ökade kommunbidrag från kvarvarande kommuner – sannolikt en kombination av båda. 
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Källa: Budgetunderlag från förbundet, beräkningar
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Miljöförbundets personalomsättning har ökat 
dramatiskt under 2021 givet den osäkra situationen

18
Källa: PM – Kostnadsunderlag, uppgifter ifrån förbundet utifrån ställda frågor

K o m m e n t a r e rP e r s o n a l u t v e c k l i n g

• Inför året var det budgeterat med en personalstyrka motsvarande 28,6 
ÅA, fördelat på ca 31-32 tjänster

• Prognos (okt) indikerar ett utfall om ca 27,4 ÅA
• Per 1/10 var 31 personer anställda i förbundet, vilket förväntas 

minska till 25 personer per 31/12 pga uppsägningar (egen begäran)
• Under året har 10 personer meddelat att de lämnar 

förbundet, varav 2 chefer
• Per 31/12 bedöms 6 tjänster vara vakanta 
• Utvecklingen kan bero på slump, men bedöms också vara ett resultat 

av den osäkerhet som upplevs givet Bjuvs utträde
• Förbundet upplever en svårighet att rekrytera nödvändig kompetens 

för att upprätthålla kapacitet att fullt ut utföra uppdraget, och har bl a 
meddelat vissa ägarkommuner att man ej kan upprätthålla det 
miljöstrategiska arbetet

• Förbundet bedömer (okt 21) att årets personalutmaningar kommer 
innebära fortsatt tillsynsskuld inför 2022 om ca 1300-1400 timmar 
motsvarande ca 1,0 mkr (samma som inför 2021)

• Ca 300-400h hänförliga 2020
• Ca 1000h hänförliga 2021

• Utifrån ett underskott på personal vid ingången av 2022 är risken stor 
att underhållsskulden kommer kvarstå, möjligen t o m öka per slutet 
av 2022 

• Förbundet är bemannat inför 2022 på en nivå något under uppskattad 
nödvändig dimensionering efter Bjuvs utträde
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Det finns en överhängande risk att förbundets egna 
kapital per utgången 2022 åter är negativt

19
Källa: Årsredovisningar, uppgifter tillhandahållna från förbundet, antaganden

K o m m e n t a r e rE g e t  k a p i t a l  ( t i l l g å n g a r / s k u l d e r )

• Förbundet har under ett flertal år urholkat det egna kapitalet men har 
sedan 2018 haft en positiv utveckling med årliga överskott och ett 
successivt uppbyggt eget kapital

• För innevarande år är den trenden prognostiserad att brytas. Vid 
halvårsskiftet 2021 prognostiserades ett resultat om ca -100 tkr, 
vilket har reviderats per september att uppgå till ca -350 tkr

• I tillägg till prognostiserat resultat är prognosen inför 2022 att 
tillsynskulden in i 2021 kommer kvarstå på samma nivå in i 2022. 
Dvs ca 1300-1400 timmar, motsvarande ca 965 tkr (bedömd 
resultatpåverkan 2021).

• Givet den situation som råder med ett ”underskott” av personal inför 
2022 fram till inte minst Bjuvs utträde finns risk att tillsynskuld 
kommer kvarstå, möjligen t o m öka, per utgången av 2022.

• Konsekvensen är, med förhållandevis stor sannolikhet, att förbundet 
åter står med ett negativt eget kapital i verksamheten.

• Storleken är svår att bedöma. Ett rimligt antagande är sannolikt att 
detta kommer uppgå till minst 500 tkr utan tidigarelagda ägartillskott

• ”Tillsynsskuld 2021” föreslås resultatföras per bokslut 2021 och 
regleras med erforderliga ägartillskott. Detta för att renodla och 
underlätta ekonomiskt uppföljning, slutredovisning och 
överenskommelse avseende utträdesår 2022 för Bjuvs räkning. 
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*Prognos baserat på uppskatta negativt resultat om -350 tkr 2021 (sep 2021)
**Prognos/antagande baserat på att prognostiserad tillsynsskuld (okt 2021) 
inför 2022 kommer vara på samma nivå vid utgången av 2022 utifrån 
personalläge. Detta är sannolikt ett försiktigt antagande och det kan mycket 
väl bli än större negativ utveckling
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Utvecklingen under hösten - konsekvenser & principer för 
kostnadsberäkning av Bjuvs förtida utträde 

20

P r i n c i p i e l l  b i l d  ö v e r  e k  
a n s v a r / k o n s e k v e n s e r

K o n s e k v e n s e r  o c h  p r i n c i p e r

• Över 80% av kostnadsmassan i miljöförbundet avser 
personalkostnader, och majoriteten av övriga kostnader är 
trögrörliga. Minskning av personal är därför den största 
påverkbara kostnaden för anpassning

• Behovet av personalanpassningar givet Bjuvs utträde har minskat 
stort den senaste tiden, och utmaningarna för förbundet är nu 
snarare att upprätthålla det uppdrag man har under den period 
Bjuv är kvar i förbundet

• Bjuv har, i enlighet med förbundsordningen, ekonomiskt ansvar 
gentemot förbundet fram till 31/12 2022 

• Förbundet å sin sida har ett ansvar att anpassa organisationen 
enligt bästa förmåga för perioden efter Bjuvs utträde 30/6 2022

• Bjuv kan anses ha ett ersättningsansvar för de ej påverkbara 
”merkostnader” som uppstår i perioden 1/7 – 31/12 2022 för 
kvarvarande ägare/förbundet 

• Vidare kan Bjuv anses ha ersättningsansvar för de direkta 
merkostnader som uppstår för kvarvarande ägare/förbundet givet 
t ex överföring av ärenden och ev annat stöd som Bjuv kan 
komma att efterfråga från förbundet inför, och efter, utträde

• Slutligen har Bjuv ett solidariskt ansvar för förbundets samlade 
skulder och tillgångar fram till frånträdesdatum i enlighet med 
förbundsordningen. Detta är svårt att beräkna per dagens datum 
givet den osäkra situation som råder. Det bör regleras utifrån 
upprättat delårsbokslut per 30/6 2022.

Personalbehov ca 28,5

-24% = ca 21,7 ÅA

2022 20232021

”Personalunderskott” 
= risk ökade kostnader 
fram till frånträdesdag 

(delårsbokslut)

Bjuv: 24% av samlade 
tillgångar/skulder 

enl bokslut

Ev fortsatt stöd enl avtal

”Merkostander”

Ca 22 ÅA

Bedömt behov ca 23,2 ÅA

En principiell överenskommelse behöver upprättas mellan 
berörda parter baserat på 3 huvudsakliga punkter:

1: Merkostnader i perioden 1/7-31/12 2022
2: Avräkning av samlade skulder/tillgångar per faktiskt 

bokslutsdatum 30/6 2022
3: Ev stöd avseende Bjuvs utträde
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Uppskattning av merkostnader för Bjuvs förtida frånträde 
utifrån föreslagen princip – ca 0,9 mkr + stöd utifrån uppgörelse

Merkostnadsansvar Bjuv: Intäkter/ 
kostnader/tillgångar/skulder

Budget 1/7-
31/12 
2022

(6 mån)

31/12 
2022

(0 mån)

Förlorade intäkter vid Bjuvs förtida utträde

Tillsynsintäkter (24%) 2962 1481 0

Kommunbidrag (24%, 153 kr/inv) 2427 1214 0

Merkostnadsansvar Bjuv förtida utträde

Anpassningar (Minskad 
tillsynspersonal, viss OH (4,95*620 
kkr, 0,5*750 kkr + div)

-3561 -1780 0

Merkostnader (Ökad framtida 
finansiering eller effektiviseringar)

1828 915 0

Merkostnader stöd till Bjuv (enl
uppgörelse)*

? ? ?

Del av (24%) skulder & tillgångar per 
30/6 – utifrån bokslut**

- ? -

Summa: - 915 0

De samlade ”merkostnader” som anses vara Bjuvs ansvar uppgår efter 30/6 2022 till ca 0,9 mkr + direkta 
merarbeteskostnader som uppstår. Dessa behöver överenskommas mellan Bjuv och Söderåsen utifrån vilket stöd Bjuvs 

kommun önskar framöver. Vidare kvarstår Bjuvs ansvar för de samlade tillgångarna och skulderna per frånträdesdatum.
Källa: Beräkningar utifrån underlag tillhandahållet: budgetram 2022, PM, samtal, kompletterande information samt vissa antaganden 

K o m m e n t a r e r
• Bjuv förutsätts betala fullt kommunbidrag till den 31/6 

2022. Därefter upphör ”medlemsavgift”, men 
kostnadsansvar för ”merkostnader” i perioden 1/7-
31/12 2022 kvarstår. Differens mellan ”förlorade 
intäkter” – möjliga anpassningskostnader. Dessa 
uppskattas till ca 0,9 mkr

• Vidare har Bjuvs ansvar för andel av tillgångar/skulder 
i förbundet per 30/6 2022 (frånträdesdatum). Utfall är 
osäkert givet rådande personalsituation inför 2022, 
med påverkan på både ledarskap, och tillsyn. 

• Kvarstående tillsynsskuld inför 2022 förespråkas 
reglerar per bokslut 2021 genom ägartillskott.

• Vidare behöver förbundet och Bjuvs kommun komma 
överens om ersättning för det merarbete som uppstår i 
förbundet avseende stöd till Bjuvs kommun för 
övertagande av ansvar, eller framtida stöd i ärenden

*Överenskommelse bör ske mellan förbundet och Bjuv avseende kostnadsersättning för merarbete 
direkt relaterat Bjuvs utträde
**Bjuv har  solidariskt ansvar för de i förbundet samlade skulderna/tillgångarna per 
frånträdesdatum ( i enlighet med förbundsordning). Exakt utkomst baserat på bokslut per 
frånträdesdatum. 
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Sammanfattande slutsatser & frågor att hantera 
framåt

• Den osäkra situation som har varit rådande givet Bjuvs förväntade utträde ur förbundet har med viss sannolikhet påverkat 
personalsituationen vid förbundet. Under året har 10 medarbetare aviserat sin uppsägning från förbundet, samtidigt som 
förbundet haft svårt att attrahera ny personal. Detta sammantaget har inneburit en situation där förbundet är ”kort om folk” 
under delar av hösten 2021, och inför verksamhetsår 2022. Förbundet bedömer att det kommer medföra svårigheter att 
upprätthålla uppdraget fullt ut under den period fram till dess att Bjuv frånträder förbundet. Sammanfattningsvis prognostiseras
förbundet ha ca 6 vakanta tjänster per 31/12 2021.

• Detta motsvarar ungefär bedömd ”dimensionering” av förbundet efter Bjuvs utträde ur förbundet (t o m något lägre än bedömd 
rimlig dimensionering). Det innebär att den förväntade ”övertalighet” som hade behövt hanteras utifrån Bjuvs frånträde inte 
kommer behöva hanteras på samma sätt. Istället har en ”brist på personal” uppstått med påverkan på både ledarskap, kapacitet 
att utföra uppdrag i enlighet med plan, men också att hantera den tillsynsskuld som prognostiseras kvarstå inför 2022. 
Dessutom kommer förbundet behöva lägga resurser på Bjuvs frånträde – vilket behöver diskuteras i samtal med Bjuvs kommun 
gällande omfattning och process.

• Bjuvs kommun är i gång med att bygga upp framtida organisation, och en ny miljöchef är på plats per 1/1 2022 enligt vad vi 
erfar. Det är essentiellt att förbundet och Bjuvs kommun skyndsamt initierar samtal för gemensam praktisk planering av 
utträdet med måldatum 30/6 2022. Detta inkluderar upprättande av överenskommelse om ersättning för förbundet avseende 
eventuellt stöd till Bjuv, och de därtill direkt kopplade merkostnader. Detta bör vara ett gemensamt uppdrag till 
förbundsdirektör och ny miljöchef i Bjuvs kommun.

• Det är samtidigt viktigt att miljöförbundet, utifrån den situation som uppstått, planerar för organisering av den framtida 
verksamheten efter Bjuvs utträde. Detta för att säkra en så effektiv verksamhet som möjligt, utifrån lagstiftning, säkerställd 
kvalitet och uppdrag från kvarvarande ägarkommuner.
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Sammanfattande slutsatser & frågor att hantera 
framåt

• Situationen är arbetsam och skapar osäkerhet för alla, samtidigt som det finns en tydlig ambition från samtliga ägarkommuner 
att möjliggöra ett förtida frånträde för Bjuv från förbundet. Vår bedömning är att detta är möjligt, med målsättning att så bör 
kunna ske per 30/6 2022. Det är en, givet situationen, rimlig tidshorisont för praktiskt planering i dialog mellan förbundet och
Bjuvs kommun. 

• Det är dock villkorat ett fastställande av beslut i Bjuvs KF, samt en i samtliga kommuner fastställd överenskommelse om 
frånträde. Denna inkluderar de ekonomiska konsekvenserna av frånträdet. 

• Givet uppkommen personalsituation är det svårt att bedöma de faktiska merkostnader som kan uppstå under nästkommande år. 
T ex avseende behov av konsultinsatser, och därmed ökade kostnader, vid svårighet att rekrytera personal, stöd till Bjuv, 
eventuella framtida tillsynsskulder etc. 

• Det samlade resultatet för 2022, och därmed påverkan på de samlade tillgångarnas/skulderna  är ett solidariskt ansvar i enlighet
med förbundsordningen. Därefter upphör det ekonomiska ansvaret för utträdande part. Därför föreslås en överenskommelse 
baseras på principer för beräkning av merkostnader i perioden fram till den 31/12 2022. Dessa baserat på:

• 1: De merkostnader, i perioden 1/7-31/12 2022, som uppstår för förbundet och därmed kvarvarande kommuner pga
Bjuvs utträde ur förbundet. Dessa är beräknade till ca 0,9 mkr. 

• 2: Avräkning av samlade skulder/tillgångar per faktiskt frånträdesdatum – bokslut per 30/6 2022. Denna är svår att 
prognostisera, och påverkas också av om uppkommen tillsynsskuld (2020 och 2021) resultatförs per bokslut 2021. Vi 
föreslår att så görs, och att eventuellt underskott av eget kapital regleras genom ägartillskott per bokslut 2021. Slutlig 
avräkning bör ske utifrån halvårsbokslut 30/6 2022.

• 3: Ev stöd avseende Bjuvs utträde. Detta avser både förberedelser inför utträde fram till den 30/6 2022, samt i perioden 
därefter. Denna behöver bedömas utifrån dialog och överenskommelse mellan Bjuv och miljöförbundet. 



© Startpoint Advisory AB

O
kt

 2
02

1

25

Sammanfattande slutsatser & frågor att hantera 
framåt

• Det har från förbundets sida påtalats vissa frågor som kan betraktas som ”merarbete” utifrån ett frånträde vid annan tidpunkt är 
vid ett årsskifte. T ex upprättande av dubbla budgetar, extrarapportering till myndigheter, reglering av årsvis (i förväg) 
fakturerade av tillsynsavgifter och annat. Det är mycket svårt att göra en precis bedömning av vilket merarbete, och därmed 
merkostnad, detta kan ge upphov till. Givet att ägarkommunerna samlat önskar möjliggöra ett förtida frånträde för Bjuv så 
föreslår vi att dessa ev uppkomna merkostnader ses som en ”naturlig” del i halvårsbokslut 2022, och därmed regleras i enlighet 
med fördelning av tillgångar och skulder per frånträdesdatums bokslut. 

• Sammantaget bedöms de merkostnader som uppstår för förbundet uppgå till ca 0,9 mkr, samt därutöver uppkomna direkta 
merkostnader avseende stöd inför och efter Bjuvs utträde. 

• Vidare finns det frågor som kan behöva utredas vidare, men som ingen önskar skall hindra initierad process i avvaktan på 
utredning och/eller svar. En sådan fråga är t ex möjligheten att juridiskt ”kopiera” alla akter som avser ”Bjuv-ärenden” men 
som utförts av miljöförbundet i egenskap av myndighet. Hanteringen av delning av information mellan myndigheter behöver 
utredas. Det kan komma att få eventuell påverkan på arbetsinsatser, och därmed merkostnader som behöver överenskommas 
mellan miljöförbundet och Bjuvs kommun. Förslagsvis inom ramen för överenskommelse om ev stöd i enlighet med princip 3. 
Dessa juridiska frågor bör utredas av miljöförbundet och Bjuvs kommun tillsammans. 
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Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund 

 

Sammanfattning av ärendet 

Söderåsens miljöförbund drivs sedan 2009 som kommunalförbund 
bestående av Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs samt Örkelljunga 
kommuner, och fungerar som medlemskommunernas gemensamma 
miljönämnd och miljöförvaltning. Bjuvs kommun har genom beslut i 
kommunstyrelsen den 10 juni 2020 begärt utträde ur miljöförbundet för att 
istället bedriva myndighetsuppdraget i egen regi. En utredning kring 
konsekvenser för miljöförbundet med anledning av det aviserade utträdet, 
liksom omställningskostnader har genomförts. Medlemskommunernas 
uppfattning har varit att med avsteg från förbundsordningen möjliggöra ett 
förtida utträde för Bjuvs kommun per den 30 juni 2022. De övriga 
medlemskommunerna har därför tagit fram förslag till ekonomisk uppgörelse 
som redovisas i ärendet. 

Sammanfattningsvis innebär de övriga medlemskommunernas förslag 
följande: 

Bjuvs kommun lämnar Miljöförbundet per den 30 juni 2022.  

Bjuvs kommun svarar för de omställningskostnader om 1,0 mkr som 
uppkommer under tiden 1 juli – 31 december 2022.  

Upparbetade tillsynsskulder under 2020 och 2021 resultatförs i 2021 års 
bokslut. Medlemskommunerna tillskjuter extra medlemsbidrag för att 
återställa det negativa egna kapital som uppkommer.  

Eventuella ytterligare tillsynsskulder uppkomna under första halvåret 2022 
belastar resultatet i ett bokslut som avser tiden till och med 30 juni 2022. 
Medlemskommunerna tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att 
återställa det negativa egna kapital som uppkommer.  

Bjuvs kommun svarar för eventuella ytterligare överkostnader som uppstår 
under första halvåret 2022 som är relaterade till Bjuvs beslut att lämna 
förbundet.  

Om Bjuvs kommun efter utträdet är i behov av tjänster från miljöförbundet 
köps dessa mot sedvanlig av ägarkommunerna beslutad taxa.  

Bedömningen är att förslaget till ekonomisk uppgörelse i väsentliga delar 
bör accepteras. Men med den revideringen att de omställningskostnader, 
för perioden 1 juli – 31 december 2022, som Bjuvs kommun ska svara för 
beräknas till 900 000 kronor.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Julia Pietrek 2022-03-01 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 med bilagor 
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Brev från de övriga medlemskommunerna 2021-11-18 inklusive Utredning 
kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade utträde ur SMFO, 2021-
10-30 genomförd av Startpoint Advisory AB 
  

 

Ärendet 

Kommunalförbundet Söderåsens miljöförbund är sedan 2009 gemensam 
miljönämnd och miljöförvaltning för kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, 
Svalöv och Örkelljunga. Syftet är bland annat att möjliggöra större 
effektivitet samt förbättrade förutsättningar att upprätthålla och attrahera 
kompetens. 

Bjuvs kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 10 juni 2020 
begärt utträde ur miljöförbundet för att istället bedriva myndighetsuppdraget 
i egen regi. 

Det finns en gemensam vilja hos medlemskommunerna att skapa 
förutsättningar för ett så skyndsamt utträde som möjligt, villkorat av en 
ekonomisk överenskommelse mellan kommunerna för ett förtida utträde. 
Ambitionen är att möjliggöra ett utträde per 30 juni 2022, i alla avseenden 
senast per 31 december 2022. Om överenskommelse om utträde per 
senast 31 december 2022 ej fattas, finns risk att förbundet kan komma att 
likvideras i enlighet med §14 i förbundsordningen. De övriga 
medlemskommunerna bedömer att det av Bjuv i kommunstyrelsen fattade 
beslutet ska konfirmeras i Bjuvs kommunfullmäktige för att utträdet ska 
verkställas. Så sker när kostnaderna för utträdet har verifierats. 

De övriga medlemskommunerna har anlitat Startpoint Advisory AB för att ta 
fram faktaunderlag samt utreda konsekvenserna för Söderåsens 
miljöförbund och kvarvarande medlemskommuner, med anledning av Bjuvs 
aviserade utträde ur förbundet, samt att utreda omställningskostnaderna 
kopplade till detsamma. 

Slutrapport har överlämnats till medlemskommunerna, daterad den 30 
oktober 2021. Analys, slutsatser och rekommendationer redovisas tydligt i 
rapporten. 

Ett förtida utträde för Bjuv per 30 juni 2022, innebär merkostnader för 
förbundet och kvarvarande medlemskommuner. Dessa merkostnader, för 
vilka Bjuv kan anses ha ett ersättningsansvar, uppskattas i utredningen till 
cirka 900 000 kr vid ett utträde per 30 juni 2022. De övriga 
medlemskommunerna har härefter gjort en bedömning att merkostnaderna 
bör fastställas till ytterligare 100 000 kronor utöver vad som framgår av 
utredningen.  

Det är viktigt att poängtera att miljöförbundet har ansvar och skyldighet mot 
medlemskommunerna att påbörja anpassning av verksamheten för det 
framtida läget, och initiera de justeringar som behövs för att minimera 
ekonomiska effekter för alla medlemskommunerna. Detta utan att 
underminera möjligheten att utöva verksamheten i enlighet med uppdrag 
och lagstiftning. 

Om utträde sker per 31 december 2022 regleras detta i förbundsordningen 
genom Bjuvs andel av förbundets samlade tillgångar och skulder per 
frånträdesdagen. Därefter upphör Bjuvs kommuns ekonomiska ansvar 
avseende förbundet, om inte annat överenskommes mellan 
medlemskommunerna genom beslut i respektive kommunfullmäktige. 
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Under 2022 har kvarvarande medlemskommuner vidare att ta ställning till 
ny förbundsordning, reglemente samt övriga styrdokument till följd av Bjuvs 
utträde. 

 

Särskilt om ekonomiska förutsättningar 

Tillsynsskuld 2020–2021 

Förbundet har under ett flertal år urholkat det egna kapitalet men har sedan 
2018 haft en positiv utveckling med årliga överskott och ett successivt 
uppbyggt eget kapital. För innevarande år är den trenden prognostiserad att 
brytas. Vid halvårsskiftet 2021 prognostiserades ett resultat om ca -100 tkr, 
vilket har reviderats per september att uppgå till ca -350 tkr. I tillägg till 
prognostiserat resultat är prognosen inför 2022 att tillsynskulden till följd av 
pandemi och därmed minskade intäkter in i 2021 kommer kvarstå på 
samma nivå in i 2022. Dvs ca 1300-1400 timmar, motsvarande ca 965 tkr 
(bedömd resultatpåverkan 2021). Totalt prognostiseras tillsynsskulden till ca 
1,0 mnkr vid utgången av 2021. 

Som framgår av rapporten råder ett ”underskott” av personal inför 2022. 
Fram till Bjuvs utträde finns risk att tillsynskulden kommer kvarstå, möjligen 
till och med öka, per utgången av 2022. Med stor sannolikhet är 
konsekvensen att förbundet åter står med ett negativt eget kapital i 
verksamheten. Storleken är i nuläget svår att bedöma. Ett rimligt antagande 
är sannolikt att detta kommer uppgå till minst 500 tkr utan tidigarelagda 
extra medlemsbidrag.  

Därför föreslås att ”Tillsynsskuld 2021” resultatförs per bokslut 2021 och 
regleras med erforderliga extra medlemsbidrag. Skulden regleras mellan 
medlemskommunerna, enligt nyckeln baserad på invånarantal. Detta för att 
renodla och underlätta ekonomisk uppföljning, slutredovisning och 
överenskommelse avseende utträdesår 2022 för Bjuvs räkning. 

Eventuella ytterligare tillsynsskulder uppkomna under första halvåret 2022 
belastar resultatet i ett bokslut som avser tiden till och med 30 juni 2022. 
Medlemskommunerna tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att 
återställa det negativa egna kapital som uppkommer.  

 

Övriga medlemskommuners förslag till ekonomisk uppgörelse 

Det samlade resultatet för 2022, och därmed påverkan på de samlade 
tillgångarna/skulderna är ett solidariskt ansvar i enlighet med 
förbundsordningen. Därefter upphör det ekonomiska ansvaret för 
utträdande part. Därför föreslås en överenskommelse utifrån principer för 
beräkning av merkostnader i perioden fram till den 31 december 2022. 
Dessa baseras på: 

1. De merkostnader, perioden 1 juli – 31 december 2022, som uppstår för 
förbundet och därmed kvarvarande kommuner pga. Bjuvs utträde ur 
förbundet. Dessa är beräknade till ca 1,0 mnkr. 

2. Avräkning av samlade skulder/tillgångar per faktiskt frånträdesdatum – 
bokslut per 30 juni 2022. Denna är svår att prognostisera, och påverkas 
också av om uppkommen tillsynsskuld (2020 och 2021) resultatförs per 
bokslut 2021. Utredaren föreslår att så görs, och att eventuellt underskott av 
eget kapital regleras genom extra medlemsbidrag per bokslut 2021. Slutlig 
avräkning bör ske utifrån halvårsbokslut 30 juni 2022. 
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3.  Eventuellt stöd avseende Bjuvs utträde, avser både förberedelser inför 
utträde fram till den 30 juni 2022, samt perioden därefter. Denna behöver 
bedömas utifrån dialog och överenskommelse mellan Bjuv och 
miljöförbundet. 

 

Bjuvs bedömning av förslaget 

Bedömningen är att förslaget till ekonomisk uppgörelse i väsentliga delar 
bör accepteras. Men det rimliga är att de merkostnader, för perioden 1 juli – 
31 december 2022, som uppstår för förbundet och därmed kvarvarande 
kommuner och som Bjuv ska svara för, beräknas till 900 000 kronor såsom 
föreslås i utredningen. Vidare bedöms det orimligt att Bjuvs kommun ska 
svara för eventuella ytterligare merkostnader på grund av sitt utträde, i 
synnerhet mot bakgrund av att övriga medlemskommuner förväntar sig att 
Bjuv ensam ska bära kostnaden för utredningen från Startpoint Advisory 
AB.   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bekräfta 
kommunstyrelsens beslut av den 10 juni 2020 att Bjuvs kommun ska utträda 
ur Söderåsens miljöförbund och att begäran om utträde har skett före den 1 
juli 2020 samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att 
inrätta en miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag 
på reglemente för nämnden. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
att utträdet sker den 30 juni 2022, att godkänna i ärendet redovisade förslag 
till ekonomisk uppgörelse mellan de fem medlemskommunerna med 
anledning av utträdet med den revideringen att de merkostnader, för 
perioden 1 juli – 31 december 2022, som uppstår för förbundet och därmed 
kvarvarande kommuner beräknas till totalt 900 000 kronor samt att i 
samband med 2021 års bokslut tillföra extra medlemsbidrag för att 
balansera negativt eget kapital i förbundet. Kostnaderna bärs av 
medlemskommunerna baserat på invånarantal och belastar 2021 års 
resultat i kommunerna. 

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Söderåsens miljöförbund 
Klippans kommun 
Perstorp kommun 
Svalövs kommun 
Örkelljunga kommun 
Byggnadsnämnden 
Diariet 
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Sammanfattning

V i s s a  u t m a n i n g a r  f ö r e l i g g e r …

Söderåsens miljöförbund ägs tillsammans av kommunerna 
Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga och 
förväntas fungera som kommunernas gemensamma 
miljöförvaltning. Denna lösning är tänkt att möjliggöra 
bland annat en större effektivitet samt förbättrade 
förutsättningar att upprätthålla och attrahera kompetens. 

Lösningen ställer emellertid även krav på samarbete, 
kommunikation och styrning av förbundet. Denna 
genomlysning visar på att det finns utvecklingspotential 
inom dessa områden mellan förbund och ägarkommunerna.

Vidare visar genomlysningen att det finns indikationer på att 
det finns lärdomar att inhämta från andra förbund 
beträffande exempelvis effektivitet. Samtidigt är det viktigt 
att påpeka att Söderåsens Miljöförbund under de senaste 
åren har genomgått en positiv utveckling, bland annat 
avseende självfinansieringsgrad arbetsklimat och 
personalomsättning. 

… s o m  v i  b ö r  h a n t e r a  g e m e n s a m t

Intervjustudie, kvantitativ analys och benchmark visar på att 
det finns utvecklingspotential i samarbetet mellan 
ägarkommunerna och förbundet. Det är emellertid 
rapportförfattarnas övertygelse att ett återtagande av 
miljötillsynen till respektive kommun är att betrakta som en 
absolut sista utväg. Lösningen med en gemensam 
miljöförvaltning möjliggör effektiviseringar, vilket inte 
minst studien av andra kommungemensamma 
miljöverksamheter ger indikationer på. 

För att dessa möjligheter ska realiseras behöver 
ägarkommunerna och förbundet ta höjd för de krav på 
samarbete, kommunikation och styrning av förbundet som 
lösningen kräver. Med utgångspunkt i detta lämnar vi åtta 
rekommendationer, vilka förslår utvecklingsåtgärder för 
ägarkommunerna, förbundets direktion och förbundet som 
helhet. 

2
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Sammanfattning

R e k o m m e n d a t i o n e r

Med utgångspunkt i intervjustudie, kvantitativ analys samt benchmark gör vi följande rekommendationer:

3

FÖRBUNDET

DIREKTIONEN

B K P S Ö

ÄGARKOMMUNERNA 1. Förtydliga den övergripande målbilden med förbundet 
genom utvecklade ”ägardirektiv”

2. Utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen av 
förbundet

3. Skapa förutsättningar för ekonomisk långsiktighet och 
stabilitet för förbundet

4. Stärk ägarstyrningen genom tydligare ”KS-representation” 
i direktionen

5. Förstärk det operativa samarbetet mellan förbund och 
kommunernas förvaltningsorganisationer

6. Fortsätt utvecklingsarbete internt i förbundet med 
utgångspunkt i krav på effektivisering

7. Säkerställ rätt stöd till förbundet avseende 
specialistfunktioner

8. Använd NKI-mätningar och resultat för att successivt 
vidareutveckla både dialog med kommunerna och 
förbundets verksamhet
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Innehållsförteckning

1. Bakgrund, uppdrag & ansats

2. Om Söderåsens miljöförbund

3. Analys av Söderåsens miljöförbund 

1. Kvalitativ analys
2. Ekonomisk analys

4. Omvärldsexempel - andra miljöförbund och förvaltningar

5. Sammanfattande slutsatser och rekommendationer

4
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Bakgrund & Uppdrag

B a k g r u n d

Söderåsens Miljöförbund bildades den 1 sep 2009 och tog då över 
medlemskommunerna, Bjuv, Klippan, Perstorp, Örkelljunga och 
Svalöv, myndighetsutövning inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Under 2010 utökades uppdraget till att 
inbegripa tillsynsansvaret för tobak, receptfria läkemedel och 
alkohol i Bjuv, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga.  Fr.o.m. 2011 
tog förbundet över ansvaret för tillsyn av miljöfarlig verksamhet 
från Länsstyrelsen. Genom åren har ytterligare ansvar ålagts 
förbundet både utifrån förändrad/skärpt lagstiftning, men också 
utifrån ökade uppdrag från medlemskommunerna. 

Förbundet har genom åren haft en god ekonomi, men har de 
senaste åren haft avvikande resultat utifrån budget. Det senaste 
verksamhetsåret har förbundet äskat höjda anslag från 
medlemskommunerna.

U p p d r a g

Medlemskommunerna emotser en genomlysning av förbundets 
verksamhet. Genomlysningen omfattar förbundets uppdrag och 
verksamhet utifrån ekonomiska och finansiella förutsättningar, 
avseende fördelningen mellan taxor/avgifter och skatte-
finansiering. Därutöver omfattar genomlysningen parametrar 
såsom styrning, dialog och samverkan mellan kommunerna och 
förbundet.

Genomlysningen är uppdelad i två delar. I del ett genomlyses 
förbundets uppdrag och verksamhet ur ett övergripande perspektiv 
utifrån finansiering och ekonomi men också utifrån styrning och 
andra perspektiv på verksamheten.

I del två avses fördjupade analyser och framtagande av lösningar 
göras utifrån rekommendationer och prioritering av 
utvecklingsområden.

SYFTE: Genomlysningen skall utgå från förbundets uppdrag och verksamhet med vidare utgångspunkt i 
ekonomiska och finansiella förutsättningar, specifikt avseende fördelningen mellan taxor/avgifter och 

skattefinansiering, samt i styrning och samverkan. 

5
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Löpande dialog, kommunikation och uppföljning med uppdragsgivare

Projektuppstart
• Målbild
• Metoddiskussion
• Projektplanering
• Urval och avgränsningar

Genomförande 
• Ekonomisk 

kartläggning
• Intervjustudie
• Benchmark

Analys
• Analys av underlag
• Rapportskrivning
• Kvalitetssäkring

Presentation & förankring
• Presentation, diskussion och förankring

med uppdragsgivare
• Eventuella justeringar 
• Eventuell ytterligare förankring

Ansats i undersökningen – del 1

Del 2 (option)
• Fördjupade analyser 
och framtagande v 
lösningar
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Hittills intervjuade inom ramen för uppdraget

I n t e r v j u a d e

Bjuv
• KSO
• Kommundirektör
• Ekonomichef
• Planeringschef

Perstorp
• KSO
• Oppositionsråd
• Vice ordf
• Kommundirektör
• Ekonomichef

Klippan
• KSO
• Kommundirektör
• Ekonomidirektör
• KSAU – 3 medlemmar

Örkelljunga
• KSO
• Kommunchef
• Samhällsbyggnadschef
• Näringslivschef
• Mark- och exploateringsingenjör

Svalöv
• KSO
• Kommundirektör
• Ekonomichef
• Utvecklingschef
• Näringslivschef

Miljöförbundet
• Ordförande direktionen
• Förbundsdirektör
• Avdelningschef
• Avdelningschef
• Avdelningschef

7
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Innehållsförteckning

1. Bakgrund, uppdrag & ansats

2. Om Söderåsens miljöförbund

3. Analys av Söderåsens miljöförbund 

1. Kvalitativ analys
2. Ekonomisk analys

4. Omvärldsexempel - andra miljöförbund och förvaltningar

5. Sammanfattande slutsatser och rekommendationer

8
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Bakgrund till Söderåsens miljöförbunds bildande

K o m m u n a l f ö r b u n d

Söderåsens miljöförbund inrättades 2009. Kommunerna 
hade då identifierat en utmaning i att kommunernas 
tillsynsansvar utökats och komplicerats i samband med 
förändrad och utökad lagstiftning. 

Ett behov av underlag för en tydligare och säkrare 
kompetensförsörjning och därigenom potentiella positiva 
effekter ur medborgarperspektiv, en mer effektiv 
organisation, samt en mer enhetlig och förutsägbar 
tillämpning av myndighetsutövningen för de samverkande 
kommunerna identifierades. Följaktligen beslöt 
kommunerna att intensifiera den samverkan som redan fanns 
inom miljöområdet genom att inrätta ett gemensamt 
kommunalförbund – Söderåsens Miljöförbund.

F ö r h o p p n i n g a r

Fördelarna med ett gemensamt kommunalförbund beskrevs 
bland annat vara att förbundet själva kan besluta om budget 
och taxor, ”givetvis efter samråd med kommunerna”, 
vilket ansågs förenkla beslutsprocesser. Kommunerna 
beskrivs som ägare av förbundet, och förutsätts därigenom 
ha ”god insyn i och kontroll över” förbundet.

Resonemang förs kring huruvida förbundet bör ha 
”distriktskontor” ute i de olika kommunerna. Denna 
lösning avfärdades dock med hänvisning till en samlad 
organisation ger större potentiella samordnings- och 
rationaliseringsvinster. Emellertid framfördes vid inrättandet 
att ”kontorsrum” i respektive kommunhus bör 
iordningställas för nyttjande av förbundet, för att bibehålla 
och utveckla samverkan med kommunerna.

Fördelarna med etableringen av ett kommunalförbund beskrevs vara kompetens, effektivitet, och 
enhetlighet. Kommunerna förutsattes ha och eftersträva god insyn i och kontroll över förbundet.

9
Källa: Denna del redogör för utredning om gemensam miljötillsyn i 6K-kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga (2007-09-11; Dnr: KS 2007,0075; Bjuvs kommun)
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Organisation 2020 - Söderåsens miljöförbund

10

Direktionen
10 ledarmöten + 

10 ersättare

Avdelning
Mark & miljö
1 avdelningschef

Miljöstrateg
Energi och klimatrådgivare

Förbundschef

Ekonomi och administration

Förorenad mark

Hälsoskydd

Industri

Lantbruk

Avlopp

Livsmedel & 
dricksvatten

Folköl, tobak, 
läkemedel

Avdelning 
Miljö & hälsa
1 avdelningschef

Avdelning
Livsmedel

1 avdelningschef
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Från en platt organisation till struktur med 
avdelningar

P e r s o n a l s a m m a n s ä t t n i n g  2 0 1 1  P e r s o n a l s a m m a n s ä t t n i n g  2 0 1 9

11
Källa: Årsredovisningar och uppgifter direkt ifrån förbundet

19,25 inspektörer 

1 miljöstrateg 0,8 energi-
rådgivare

3 administrativ personal/samordnare

1 förbundschef

21,4 inspektörer
(13,2 miljö, 2,5 hälsoskydd, 4,4 livsmedel och 0,9 

övrigt)

1 miljöstrateg
0,9 energi & 

klimat-
rådgivare

2 administration 
(ek. assistent, ansvar Vision, nämndsek., GDPR, 

admin)

1 förbundschef

Roll- och personalsammansättning har sedan 2011 framförallt förändrats i fråga om att förbundet har gått från att ha varit en 
platt organisation till att införa ett mellan-/avdelningschefsled med tre avdelningschefer för: miljö, hälsoskydd respektive 

livsmedel. I övrigt har personalsammansättningen inte förändrats avsevärt i fråga om rollfördelning

2,1 avdelningschefer (3st x 70% tjänst)
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Förändringar i uppdrag/ansvar som påverkat 
förbundet

Å r  d e t  s k e t t  e n  f ö r ä n d r i n g / u t ö k n i n g  i  f ö r b u n d e t s  u p p d r a g

12
Källa: Förbundets årsredovisningar

2009 Förbundet bildas 1 september 2009

2010 Utökat tillsynsansvar för fyra av fem medlemskommuner vad gäller tobak, folköl och receptfria läkemedel, 
samt att ansvaret för strandskydd för Perstorps kommun har flyttats till förbundet 

2011 Utökat tillsynsansvar enligt miljöbalken: miljöfarlig verksamhet som exempelvis större industrier och täkter, 
vilket tidigare varit Länsstyrelsens ansvar

2012 Tillsyn inom energi och och anställning av miljöinspektör med specialistkompetens inom energiområdet

2014 Utökat tillsynsansvar för tobak, folköl och receptfria läkemedel även för Klippan kommun

2016 Förbundet får ansvar för tillsyn över sprängämnesprekursorer. Förbundet tar över ansvaret för strandskyddet 
i Örkelljunga kommun

2018 Förbundet tar över tillsynsansvaret för E-cigaretter.

2019 Ny tobakslag (med utökade prövningskrav jämfört med tidigare) och elektroniska cigaretter – förbundet tar 
över tillsynsansvaret i samtliga kommuner
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Innehållsförteckning

1. Bakgrund, uppdrag & ansats

2. Om Söderåsens miljöförbund

3. Analys av Söderåsens miljöförbund 

1. Kvalitativ analys
2. Ekonomisk analys

4. Omvärldsexempel - andra miljöförbund och förvaltningar

5. Sammanfattande slutsatser och rekommendationer

13
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Kvalitativ analys – framkommet i intervjuer

14

Söderåsens miljöförbund

Olika bilder av 
förbundet idag

En förvaltning, 5 ägare 
= delikat uppdrag

Fristående 
satellit 

NKI – ojämn bild Brist i kommunikation 
påverkar tilliten

Oklar och begränsad 
styrning = tjänstestyrt

Ekonomin – otydlig 
rapportering

Har skett positiva 
förflyttningar

Kompetens –
förtroende i sakfrågan

Saknas ”ägardirektiv”

Obesvarade frågor 
kring effektivitet

Tanken är god!

Brister i operativt 
samarbete

”Myndighet först”

Komplex 
budgetprocess
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Kvalitativ analys – framkommet i intervjuer

15

O l i k a  b i l d e r  a v  
f ö r b u n d e t  i d a g

I intervjuerna framkommer många separata bilder av förbundet, i värsta fall en 
för varje ägarkommun samt en för förbundet självt. Dessa bilder ger olika 
skildringar om bland annat förbundets finansiering, uppdrag, resultat, 
verksamhet, och organisation. 

Avsaknaden av en gemensam bild gör att dessa olika bilder blir en ”sanning” på 
respektive plats. Detta kan i sin tur ge upphov till missförstånd, föreställningar 
och rentutav konflikter, vilka påverkar samarbetet negativt. Detta försvårar även 
för ägarkommunerna att ge styrsignaler.  

E n  f ö r v a l t n i n g ,  5  ä g a r e  
=  d e l i k a t  u p p d r a g

Förbundet är de fem ägarkommunernas respektive miljöförvaltning, vilket också 
framhålls att man bör betrakta förbundet som. Med detta sagt måste vi ha respekt 
för de konsekvenser detta synsätt för med sig. Miljöförbundet svarar då, i 
förlängningen, inför fem nämnder, med olika och skiftande politiska 
konstellationer och inriktningar, men genom en gemensam nämnd (direktionen). 
Detta ställer krav på en lyhördhet och en kompromissvilja, både för förbundet, 
förtroendevalda likväl som tjänstepersoner, men också för de fem 
ägarkommunerna.
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Kvalitativ analys – framkommet i intervjuer

16

S a k n a s  ” ä g a r d i r e k t i v ” Om vi jämför förbundet med ett bolag kan vi dra en parallell mellan 
förbundsordningen och en bolagsordning i ett bolag. Därutöver framförs det att 
det saknas en tydlig målbild från ägarna vad det är förbundet ska uppnå, utöver 
att följa lagstiftningen och hålla budgeten. Stannar vi kvar vid vår jämförelse kan 
vi med andra ord säga att det upplevs sakna tydliga ”ägardirektiv” i förbundet, 
och att detta är en förutsättning för att både styra, men också leverera på 
förväntat uppdrag . 

Det påpekas att ett gemensamt måldokument eller utvecklad förbundsordning 
kan tjäna till att samla ägarnas förväntningar på förbundet. 

O k l a r  o c h  b e g r ä n s a d  
s t y r n i n g  =  t j ä n s t e s t y r t

Först och främst lyfts frågetecken kring återrapporteringsstrukturen i förbundet. 
Kopplingen mellan direktionen och respektive kommunstyrelse beskrivs som 
svag, eller i vissa fall nästintill obefintlig. Därtill lyfts en fråga kring huruvida 
ägarkommunerna kan sägas vara aktiva ägare, då den kontinuerliga styrningen av 
förbundet av kommunerna beskrivs som svag. Denna sker huvudsakligen genom 
direktionen där det upplevs fungera ”väl” mellan förbund och direktion. Dock 
finns viss frustration mellan förbund och ägarkommunerna, vilket blottläggs 
under exempelvis ägarsamråd.

Avsaknaden av ett aktivt ägarskap kan vara en orsak till att förbundet uppfattas 
som i huvudsak tjänstepersonsstyrt. Samtidigt kan inte förbundet styras av fem 
ägare separat utan styrning bör ske genom en väl förankrad direktion.
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Kvalitativ analys – framkommet i intervjuer

17

F r i s t å e n d e  
s a t e l l i t  

Bland tjänstepersoner och förtroendevalda i ägarkommunerna finns det en 
tendens att betrakta miljöförbundet, inte som en bland andra kommunala 
förvaltningar, utan som en fristående myndighet eller verksamhet. Det finns en 
upplevelse av att förbundet är närmre kopplat till Länsstyrelsen än till de 
kommunala förvaltningarna.

Förbundet upplevs ha ”drivit iväg” genom åren. Kontaktytorna mellan förbundet 
och kommunerna uppstår huvudsakligen på ägarsamråd, för vilka det sägs 
föreligga en utvecklingspotential. 

” M y n d i g h e t  f ö r s t ” Något som ytterligare spär på upplevelsen ovan är uppfattningen om att 
förbundet ”gömmer sig bakom lagstiftning” – med vilket bland annat avses att 
förbundet upplevs uppvisa en avsaknad av kompromissvilja och tillmötesgående 
gentemot företagare och kommunala tjänstepersoner. Från kommunerna lyfts att 
såväl förbundet som kommunerna, och då i synnerhet kanske de delar av 
kommunerna som arbetar med näringslivsutveckling, hade gagnats av att 
tydligare kroka arm med varandra.

Det finns en uppfattning om att förbundet ägnar sig mer åt myndighetsutövning 
än åt service, och att kommunerna vid tillfällen lämnas att handha oförstående 
eller besvikna näringsidkare. Det är ofrånkomligen myndighetsutövning som 
förbundet till stor del utför, men denna kan utföras med en tydlig kommunikation 
och det finns de som ifrågasätter bemötande och hur serviceinriktade förbundet 
är i sin myndighetsutövning.
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Kvalitativ analys – framkommet i intervjuer
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N K I  – o j ä m n  b i l d En del fokus på förbundets resultat har hängts upp på de årliga NKI-mätningarna. 
Först och främst varierar resultaten i dessa mellan medlemskommunerna, vilket 
kan ge upphov till frågor och ifrågasättanden. Vidare upplevs det av kommunerna 
som otydligt i vilken mån NKI:n är en del av förbundets verksamhetsutveckling, 
och hur resultat analyseras för att utveckla verksamheten..

Emellertid ska det inskjutas att de indikatorer NKI-mätningarna ger ska ses som 
begränsade. Vissa år kan de tillfrågade näringsidkarna vara endast en handfull, 
vilket i sin tur kan ge missvisande utslag på en kommuns resultat. 

B r i s t  i  k o m m u n i k a t i o n  
p å v e r k a r  t i l l i t e n

Det finns en uppfattning om att förbundets förmåga att redovisa och förklara sin 
verksamhet och sina resultat är i behov av utveckling. Detta utvecklingsbehov 
skapar utrymme för olika tolkningar och föreställningar, vilka delvis ligger till 
grund för det missnöje som riktas mot förbundet. Förklaringar upplevs svåra, 
omfattande och komplexa snarare än ”to the point”.

Det framförs också att det finns en övergripande otydlighet i vad som ingår i de 
rådgivningstjänster förbundet ska tillhandahålla, och det uppges dessutom att 
förbundet präglas av en begränsad insyn och transparens. Detta hämmar 
förtroendet mellan kommunerna och förbundet ytterligare. 
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E k o n o m i n  – o t y d l i g  
r a p p o r t e r i n g

Särskilt påtaglig blir bristerna i kommunikationen när det kommer till den 
ekonomiska rapporteringen. Den upplevs av ägarna som otydlig, vilket medför 
ett ifrågasättande kring den ekonomiska och den pedagogiska kompetensen inom 
förbundet. Det finns en upplevelse av att inte förstå de resonemang som förs på 
enkla frågor. Dessa oklarheter utgör något av pudelns kärna, och kan ses som en 
bidragande orsak till att diskussioner om utträde har förts och förs. 

Som ett exempel på dessa oklarheter kan frågan budgeterat underskott nämnas.  
Då förbundets egna kapital under en period var högt nyttjades delar av detta 
genom att budgetera ett negativt resultat. Detta har tidigare, enligt uppgift, 
föranlett diskussion om behov av ökat driftbidrag. 

K o m p l e x  
b u d g e t p r o c e s s

I intervjuerna framförs det att förbundets budgetprocess inte löper parallellt med 
budgetprocesserna i ägarkommunerna. Detta kan vara en orsak till att förbundet 
inte uppfattas som en bland andra kommunala förvaltningar. Det finns också en 
upplevelse av att beslut gällande ekonomiska förutsättningar fattas flera steg. 
Beslut om taxa bör vara en inkluderad del i budgetbeslutet. 

Respektive kommunfullmäktige beslutar om förbundets ekonomiska 
förutsättningar, vilket innebär att samtliga fem ägarkommuner måste vara eniga. 
Detta medför en komplexitet som också påverkas av olika, eller föränderligt, 
politiskt styre i respektive kommun.
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O b e s v a r a d e  f r å g o r  
k r i n g  e f f e k t i v i t e t  

En del av tillits- och förtroendebristen som framkommer i relationen mellan 
ägarkommuner och förbundet bedöms ha sin grund i en upplevelse av att 
förbundet inte tydligt gett svar på frågor om den inre effektiviteten. Det beskrivs 
som att kommunerna inte vet huruvida förbundet är best-in-class eller worst-in-
class. Detta sägs också vara en av huvudanledningarna till att man ej utan 
ifrågasättande godkänt äskad höjning av driftbidrag.

B r i s t e r  i  o p e r a t i v t  
s a m a r b e t e

Det beskrivs som ansatser till att utveckla det operativa samarbetet och 
samverkan, genom att t ex inspektörer sitter på plats ute på kommunerna, har 
gjorts - men att dessa ansatser ej fått önskad effekt.

Detta märks också i det faktum att förbundsdirektörens medverkan i respektive 
kommuns ledningsgrupp inte ses som naturlig. Försök har gjorts att samlas till 
mer gemensamma möten med kommundirektörerna men detta beskriv ha ”runnit 
ut i sanden efter ett par möten”, detta för flera år sedan. Noterbart här är att 
ledningsfunktioner från andra interkommunala samarbeten figurerar i de 
samverkande kommunernas ledningsforum.
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H a r  s k e t t  p o s i t i v a  
f ö r f l y t t n i n g a r

Samtidigt är det av vikt att poängtera att det har skett en förändringsresa i 
förbundet, under ledning av nuvarande förbundsdirektör. Förflyttningar har gjorts 
avseende dels arbetsklimat och gemensam kultur, men också beträffande 
effektiviseringar. Om detta vittnar inte minst tjänstepersoner inom förbundet.

Detta till trots är bilden att denna resa inte i önskvärd utsträckning färgar 
kommunernas uppfattning av förbundet. Det finns alltjämt en uppfattning om 
exempelvis hög personalomsättning. 

K o m p e t e n s  – f ö r t r o e n d e  
i  s a k f r å g a n

Generellt bland kommunerna finns det en bild av att förbundet består av 
kompetent personal. Vissa undantag till denna bild förekommer, i synnerhet 
kopplat till specifika tillsynsobjekt, men på det stora hela förefaller kommunerna 
ha en positiv bild av förbundets kapacitet och kompetens. 
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Ta n k e n  ä r  g o d ! Så gott som samtliga av de intervjuade lyfter att det finns uppenbara fördelar med 
ett gemensamt ägande av ett miljöförbund. Dessa utgörs bland annat av 
förbättrade förutsättningar för effektiviseringar och utvecklade möjligheter att 
behålla och utveckla kompetens. Med andra ord finns det en samstämmighet om 
den positiva potentialen i gemensam organisering. 

Utmaningen ligger följaktligen i att realisera denna potential. 
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Kvalitativ analys – framkommet i intervjuer 
Sammanfattning

S a m m a n f a t t n i n g

Punkterna i delarna ovan baserar sig på ett trettiotal intervjuer med tjänstepersoner och förtroendevalda i miljöförbundet och i de fem 
ägarkommunerna. Sammanfattningsvis kan vi summera den kvalitativa undersökningen i följande punkter:
• Disparat förståelse för förbundets verksamhet

Bilderna av förbundets verksamhet och resultat skiljer sig åt mellan de fem ägarkommunerna och mellan ägarkommunerna och 
förbundet själv. Variansen i bilderna av förbundet uppges ha sin orsak i bland annat upplevs otydlighet i förbundets redogörelse för 
resultat och verksamhet, samt ett visst upplevt ointresse genom åren från ägarkommunernas sida. 

• Ej kommunala kollegor
Bland tjänstepersoner och förtroendevalda i ägarkommunerna finns det en upplevelse av att förbundet har ”seglat iväg”. Med detta
avses att förbundet inte uppfattas som respektive kommuns miljöförvaltning, utan snarare som en separat verksamhet fristående från 
kommunerna. Många lyfter ett behov av att utveckla operativ samverkan mellan kommuner och förbund. 

• Begränsad styrning
Det framförs att styrningen av förbundet är begränsad. Bland annat uppges det saknas samsyn bland ägarna vad det är förbundet ska 
åstadkomma utöver att följa lagstiftning och hålla budget. Den politiska styrningen av förbundet ställer vidare stora krav på direk-
tionen och dess ledamöter att förankra förbundets verksamhet och vara lyhörda gentemot kommunernas behov och förutsättningar. 

• Brister i kommunikation och redovisning
Styrning av förbundet förbättras inte heller utifrån en, av båda parter, upplevd bristande dialog. Från kommunernas sida upplever 
man sig heller inte förstå, eller få den redovisning man önskar. Och från förbundet sida upplever man sig mest bli ifrågasatt och att 
behöva ”försvara sig”, istället för att få en tydlighet i vad ägarna förväntar sig och därigenom en tydlig rapportering och 
uppföljning/styrning av verksamheten. 

• Potential att realisera
Det finns en enighet bland de intervjuade att samarbetet i kommunalförbundsform har förtjänster vilka kommunerna har svårt att 
uppnå på egen hand. Inom förbundet har det även skett förbättringar, i synnerhet avseende arbetsklimat. Utvecklingsfrågan ligger
följaktligen i att realisera dessa förtjänster. 23
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Mellan år 2011-2019 har förbundet vuxit med ca 3 ÅA

S t o r l e k  i  j m f  m e d  b e f o l k n i n g

• Mellan 2011-2019 har förbundet ökat med tre 
årsarbetskrafter, från 25 ÅA till ca 28 ÅA. Detta 
motsvarar en ökning på 12 procent. Det kan jämföras 
med befolkningsmängden som ökat med ca sex procent 
under samma tidsperiod (år 2011-2019).

• Räknat på åren 2012-2019 har antalet årsarbetskrafter 
ökat med 2,6 procent medan befolkningsmängden har 
ökat med ca 6 procent.

• Den kraftiga ökningen i antal anställda (åtta ÅA) mellan 
2010-2011 kan delvis förklaras av:
• Utökat uppdrag år 2010 genom övertagande av 

tillsynsansvaret för tobak, receptfria läkemedel och 
alkohol i Bjuv, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga.  

• Mellan 2011 och 2012 ökade antalet anställda med drygt 
2 ÅA, och har därefter legat stabilt med vissa minder 
årliga korrigeringar, oavkortat tillkommande uppdrag. 
• Utökat uppdrag 2011 då förbundet tog över ansvaret 

för tillsyn av miljöfarlig verksamhet från 
Länsstyrelsen.

Å A  &  b e f o l k n i n g  ö v e r  t i d

25
Källa: Befolkningsstatistik hämtad från KOLADA. Årsarbetskrafter i förbundet hämtade från årsredovisningar
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Varierande ekonomiska resultat sedan bildandet

Va r i e r a n d e  r e s u l t a t

De första fyra åren har SMFÖ en budget i balans och ett  
positivt resultat och eget kapital växer. Detta följs av större 
negativa budgetavvikelser under år 2016-2018 där det egna 
kapitalet förbrukas - i synnerhet efter utköp av fd.direktör. 
Fjolåret var ett undantag då förbundet hade positiva resultat 
och ett budgetöverskott. Prognoser indikerar negativa 
resultat 2020 & 2021-2022 enl. ekonomisk konsekvens-
beskrivning från förbundet

26Källa: Årsredovsiningar och halvårsredovining 2020- prognos augusti 2020. 

Budgeterat resultat för förbundet har varierat över 
åren dels utifrån omfattningen av eget kapital 

(underbudgeterat 2014-2016 p.g.a att eget kapital ska 
nyttjas), dels utifrån ekonomiska målsättningar

(nollbudget 2010,2011, 2012 samt Överskottsmål om 
1,5% av omsättning senaste åren)
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Olika års ekonomiska läge och egna förklaringar –
ekonomisk kontroll och koll

27
Källa: Årsredovisningar 

F L E R  
A N L Ä G G N I N G A R  

Intäkter från årliga 
avgifter var högre än 
budgeterat, fler 
anläggningar som 
tillkommit i 
efterhand samt 
företag som fick 
beslut om avgift sent 
i december 2009 och 
debiteras 2010.

Låga kostnader för 
leasing och bensin 
för bilar samt 
konsulter, samt 
personalkostnader 
som följer budget

L Å G  P E R S O N A L -
K O S T N A D  

Budgeterat resultat 
på 2% (495 tkr) år 
2011

Överskottet beror 
framförallt på lägre 
personalkostnader. 
Vakanser 
motsvarande 1,7 
tjänster

H Ö G R E  
I N T Ä K T E R

Beror framförallt på 
högre intäkter. 
Intäkterna var 1,1 
mnkr (ca 7%)  högre 
än budget. Detta 
förklaras i synnerhet 
beror på:
• 390 tkr 

handläggnings-
ärende och tim-
debitering som 
inte var 
medräknat i 
budget

• 300 tkr för ökade 
årsintäkter för 
företag och 
inklassningar

F L E R  A V L O P P S -
A N S Ö K N I N G A R

Högre intäkter än 
förväntat främst pga. 
ökat antal 
ansökningar om 
enskilt avlopp

Lägre kostnader än 
budget för personal 
då förbundet hade 
vakanser - ej kunnat 
återbesätta tjänster 
samt tjänstledighet

Kostnader för bilar, 
samt avskrivningar i 
samband med utbyte 
av ärendesystem har 
uteblivit och kommer 
istället belasta 
ekonomin år 2014

N Y T T J A R  E G E T  
K A P I T A L

Budget (-730 tkr) var 
beräknad på att 
förbundets egna 
kapital skulle nyttjas 
med 730 tkr

Något högre 
personalkostnader 
pga. ökning av 
semesterskuld

År 2010
Budgetavvikelse  

& resultat
+1,1 mnkr

År 2011
Budgetavvikelse

+423 tkr
Resultat 
+915 tkr

År 2012
Budgetavvikelse 

& resultat
+623 tkr

År 2013
Budgetavvikelse 

& resultat
+698 tkr

År 2014
Budgetavvikelse

+35 tkr
Resultat 
-695 tkr
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Olika års ekonomiska läge och egna förklaringar –
ekonomisk kontroll och koll

28
Källa: Årsredovisningar

A V G Å N G S -
V E D E R L A G

Den negativa 
budgetavvikelsen 
förklaras bero på 
extraordinära 
kostnader för 
upphörande av 
förbundsdirektörs 
anställning, -2 550 
tkr. bortser man från 
detta var 
budgetavvikelsen  
+213 tkr

P E R S O N A L -
O M S Ä T T N I N G

Negativ budget-
avvikelse förklaras 
bero på personal-
omsättningen (26%) 
och lägre intäkter. 
Bl.a. var 
timdebiterad tillsyn 
992 tkr vilket är 1 
173 tkr lägre än 
budgeterat

P E N S I O N S -
P R E M I E R

Det negativa 
resultatet beror 
framförallt på att 
förbundet fick en 
kostnad från KPA 
gällande pensions-
premier på 710 tkr 
vilket inte 
budgeterats för

F Ö R S Ä L J N I N G  
B I L P O O L

Det positiva 
resultatet beror delvis 
på att förbundet 
övergått till bilpool
istället för att ha egna 
bilar. Övergången 
innebar ett netto på 
försäljning av 
förbundets bilar med 
ca 260 tkr.

År 2016
Budgetavvikelse

-2 337 tkr
Resultat

-2 961 tkr

År 2017
Budgetavvikelse

-404 tkr
Resultat 
-144 tkr

År 2018
Budgetavvikelse

-825 tkr
Resultat
- 555 tkr

År 2019
Budgetavvikelse

+127 tkr
Resultat
+478 tkr

N Y T T J A R  E G E T  
K A P I T A L

Underbudgetering 
för detta år liksom 
fjolåret, pga eget 
kapital på ca 3,1 
mnkr

Den positiva 
budgetavvikelsen 
beror framförallt på 
lägre kostnader än 
budgeterat, vilket 
kan härföras till 
minskad 
semesterskuld och 
studieledighet

År 2015
Budgetavvikelse

+573 tkr
Resultat 
-50 tkr
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Olika års ekonomiska läge och egna förklaringar –
ekonomisk kontroll och koll

29
Källa: Årsredovisningar 2016-2019 och delårsrapport 2020, Ekonomisk konsekvensbeskrivning februari 2020

C O V I D - ! 9

Prognostiserat 
resultat kan delvis 
förklaras av att 
Covid-19 påverkat 
timdebiteringarna för 
tillsyn och miljö-
skyddsinspektionerna 
som inte har varit 
möjliga att utföra helt 
enligt plan under 
pandemin

Negativt balanskrav 
resultat ska 
återställas inom tre år

M E D L E M S B I D R A G  H A R  I N T E  
I N D E X J U S T E R A T S

Enligt ekonomisk konsekvensbeskrivning från förbundet 
per februari 2020 görs bedömning att det saknas 
förutsättningar att nå finansiella mål om 1,5 % av omsätt-
ningen i överskott och att negativa resultat är att vänta.

Det förklaras främst bero på att medlemsbidragets storlek 
baseras på ett fast (nominellt) värde som inte tar hänsyn till 
förändringar i prisnivån (dvs kostnadsökningar i form av 
löner mm), sedan förbundet bildades 2009.

Andra delar som medfört ökade kostnader är bl.a:
• Förändrad lagstiftning inom tobaksområdet.
• Avsaknad av tillräckliga medel för att leva upp till krav 

i förvaltningslagen, bl.a. att använda tolk i den 
utsträckning som krävs.

• Ökade pensionskostnader pga att fler anställda har lön 
över brytpunkten i pensionssystemet.

• Ökade ekonomistödskostnader

År 2020
Prognos 

Budgetavvikelse: 
-455tkr

Resultat -450 tkr

År 2021 
Prognos 

Resultat -770 tkr

År 2022
Prognos

Resultat -945 tkr
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Det saknas en ekonomisk buffert i form av eget 
kapital

B a l a n s u n d e r s k o t t

Under år 2010-2013 byggde förbundet upp ett eget kapital 
om ca 3,8 mnkr. Det egna kapitalet nyttjades sedan delvis 
under år 2014-2016. År 2016 nyttjades i princip hela den 
återstående bufferten pga. avgångsvederlag till fd. 
förbundsdirektör (ca 2,6 mnkr).

30
Källa: Årsredovisningar och helårsredovisning

År 2019 återställdes balansunderskottet delvis 
mha det positiva resultatet. Att återställa den 

ekonomiska bufferten/eget kapital kräver 
ytterligare effektivisering och/eller höjda 

intäkter.

S M F Ö s e g e t  k a p i t a l  o c h  r e s u l t a t u t f a l l  s e d a n  b i l d a n d e t  ( t k r )
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Personalkostnader utgör ca 80% av kostnadsmassan 
vilket förändrats marginellt sedan 2011
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Personalkostnader (löner och sociala avgifter) Personalkostnader som del av totala kostnader

ca 2811 tkr
+33%

ca 1616 tkr
+14%

ca 696 tkr
+5%

ca 1012 tkr
+7%

ca -361 tkr
-2%

ca 2829 tkr
+20%

ca 2898 tkr
-17%

ca -2532 tkr
+18%

ca 133 tkr
+1%

• Personalkostnaderna har varit relativt konstanta i relation till den totala kostnadsmassan sedan 2011 då 
förbundets uppdrag utvidgades (ca 80% av totala kostnader)

• Personalkostnader har främst varierat beroende på personalstyrkan förändrats (vakanser, rekryteringar, 
långtidsfrånvaro), med undantag för 2016 då kostnadsökningen förklaras av fd. direktörs avgångsvederlag

• Den genomsnittliga årliga kostnaden per ÅA har under 2010-2019 ökat med ca 2%, vilket anses vara normalt

Åtta fler ÅA 
- utvidgat 
uppdrag

2,2 ÅA fler 0,5 ÅA fler 0,8 ÅA färre 0,5 ÅA färre Avgångs-
vederlag 
2,6mnkr

1 ÅA färre 0,5 ÅA fler 1,5 ÅA fler

P e r s o n a l k o s t n a d e r  ( l ö n  &  s o c i a l a  a v g . )  å r  2 0 1 0 - 2 0 1 9  

Källa: Årsredovisningar  
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P e r s o n a l o m s ä t t n i n g  &  s j u k f r å n v a r o

Fd. förbundschef avgång färgar diagrammet ovan. Vi ser 
tydliga toppar med anledning då vederbörande lämnade sin 
tjänst, men också 2014 vilket delvis förklaras med ett 
arbetsklimat so av medarbetare beskrivs som ”rädd” med 
interna grupperingar och en förbundschef som ej axlade 
ledarrollen.

Sjukfrånvaron har varit relativt låg och stabil. Vi ser dock att 
målsättningen om 3% Inte uppnås de senaste åren. Det kan 
främst härledas till långtidssjukskrivningar som ej varit 
arbetsrelaterade Sjukfrånvaron är dock lägre eller i paritet 
med andra miljöförbund.

32

Personalomsättningstoppar men relativt låg och stabil  
sjukfrånvaro

1,79% 2,27% 2,74% 2,46% 2,29% 1,7% 2,26% 3,25% 3,55% 4,03%

14%

9%
4% 7%

22%

11%

30%

26%

10%
13%

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

Sjukfrånvaro Personalomsättning

S j u k f r å n v a r o  o c h  p e r s o n a l o m s ä t t n i n g  å r  2 0 1 0 - 2 0 1 9

”Generellt är kulturen bra och vi har fått en 
förbättrad  gemenskap. Det är trevligare att göra 

sitt arbete. Vi hjälps åt”

Från intervju inom förbundet

Källa: Årsredovisningar  och information direkt från förbundet 
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Kostnader för IT och bil har stigit de senaste åren

A n d r a  k o s t n a d s p o s t e r

Utöver personalkostnaderna i förbundet utgör lokalhyra 
ersättning till direktion och revisorer, leasing och 
stödtjänster de största kostnadsposterna.  Tillsammans utgör 
de ca 8 procent av total kostnadsmassa.

Köp av stödtjänster har vuxit med ca 56 procent (220 tkr) 
mellan 2018 och 2019, vilket beror på den nya IT-
kostnaden, IT4Ks tjänster*

Bilkostnaderna har ökat sedan förbundet la över det i 
Klippans bilpool from år 2019. En fördubbling av 
bilkostnader från 2018 - prognos 2020 (ca 150 tkr till 310 
tkr)

Bilkostnader utgör dock en liten del av förbundets totala 
kostnader  (ca 1 procent år 2019**). 

33
Källa: Förbundets årsredovisningar och information direkt från förbundet. *Kommungemensam IT-organisation som Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp skapat 2017/2018 ** Bilpoolen startades upp i 
mars 2019 så kostnader börjar from då
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En förbättrad självfinansieringsgrad – under 2019 var 
den 61%

S j ä l v f i n a n s i e r i n g s g r a d

Självfinansieringsgraden har under de två senaste åren 
förbättrats med 10 procentenheter (från 51 procent år 2017 
till 61 procent år 2019). 

Halvårsprognosen för 2020 visar på en fortsatt positiv 
utveckling och en självfinansieringsgrad på 64 procent.

Förbundets ekonomiska målsättning om full 
kostnadstäckning för debiterbar verksamhet uppnåddes i 
princip (98 procent) år 2019.

Förbättringen kan enligt intervjupersoner delvis härledas till 
en tydligare ekonomisk styrning av förbundet och uttalade 
målsättningar om att öka debiteringsgraden för den 
avgiftsfinansierade verksamheten.

S j ä l v f i n a n s i e r i n g s g r a d  2 0 1 0 - 2 0 1 9  

34
Källa: Förbundets årsredovisningar samt uppgifter från förbundet
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Förbundet har lämnat förslag om indexjusterade 
medlemsavgifter 

O m  m e d l e m s a v g i f t e r

Medlemsavgifterna har tidigare höjts en gång under 
förbundets tid år 2017, en ökning om 6kr/inv (ca 5 procent)

Innan miljöförbundet bildades var den genomsnittliga 
kostnaden/inv i kommunerna 141 kr. När förbundet bildades 
sjönk denna kostnad med ca 11 procent (15kr/inv)

Enligt tjänsteskrivelse från förbundet behövde 
medlemsavgifterna höjas redan 2020 med 6 kr, men också 
2021 med ytterligare 12 kr. Dessa höjningar har ännu inte 
accepterats av ägarkommunerna.

Förklaringarna till höjningarna, beskrivs av förbundet i 
synnerhet bero på att medlemsavgifterna inte indexjusterats 
under dessa år och således inte tagit höjd för ex. 
löneökningar

Miljöförbundet har också lämnat förslag om att arvodet som 
medlemskommunerna betalar för miljöstrategiskt arbete 
höjs med 75 kr till 675 kr/timme

M e d l e m s a v g i f t e r / i n v å n a r e

35
Källa: Konsekvensbeskrivning, tjänsteskrivning, 2020-02-03
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Förtydligande av ekonomiska målsättningar för 
förbundet först under år 2018-2019 i årsredovingar
E k o n o m i s k a  m å l s ä t t n i n g a r
u t i f r å n  å r s r e d o v i s n i n g a r

• xxx

E k o n o m i s k  u p p f ö l j n i n g

36
Källa: Årsredovisningar, Reviderad förbundsordning 2012 samt i direkt dialog med förbundschef

2010 – 2013
Inga explicita ekonomiska målsättningar stipulerade i  
årsredovisningar

2014
Ökad avgiftsfinansieringsgrad 

2015
Bibehållen avgiftsfinansiering 

2016
Högst 30 procent av det egna kapitalet får nyttjas 
2016, förbundet ska ha ett eget kapital på 1mkr

2017
Förbundet ska ha en ökad avgiftsfinansiering 

2018-2019
Avgifter timtaxa för kontroll och tillsyn ska uppnå full 
kostnadstäckning.
Överskott på 1,5 procent av omsättning

I Förbundsordningen från 2012 stipuleras vissa ekonomiska 
styrprinciper, däribland:
• I miljöförbundets årsbudget får inte de upptagna 

kostnaderna överstiga summan av de intäkter 
förbundet kan påräkna i form av bidrag från 
medlemskommunerna och övriga intäkter

• Förbundet skall verka för en ökad taxefinansiering.
• Vidare finns en beskrivning av förbundets 

budgetprocess

Vad vi har kunnat identifiera har det under många år saknats 
tydliga eller tillräckligt tydliga ekonomiska målsättningar 
och detaljerad uppföljning av dessa. Det är först år 2018 
som dessa preciseras något och följs upp utifrån 
årsredovisning. 

Det saknas även tydliga målsättningar och uppföljning av 
nyckeltal gällande ex. effektivitet-/produktivitet, 
kundnöjdhet, volymmått (antal ärenden), etc. 
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Ärendestocken i termer av öppnade ärenden har 
vuxit med ca 14% mellan år 2017-2019

Ä r e n d e u t v e c k l i n g

Volymerna av startade/öppnade ärenden har vuxit med ca 14 
procent mellan 2017-2019, vilket motsvarar ca 420 ärenden.

Skillnaden mellan antal öppnade och avslutade ärenden har 
förbättrats sedan 2017 då avslutandegraden var betydligt 
lägre. Det anges bl.a. bero på att stängda ärenden inte 
avslutats i systemet. Under år 2019 avslutades emellertid 
inte ärenden i samma takt som de öppnades (diskrepans på 
ca 7 procent, 230 st, ärenden). Något som även avspeglar sig 
i den högre antal avslutade ärenden under 2020.

I tillägg till den data som figuren visar över öppna 
respektive avslutade ärenden finns även ärenden som har 
status ”vilande” dvs. förbundet inväntar uppgifter från tex. 
tillsynsorganisation. Dessa ärendevolymer har fördubblats 
mellan 2018- 2019 från ca 50st till 110st ärenden, och för 
2020 uppges volymerna motsvara ca 90st. Huvuddelen av 
vilande ärenden är kopplade till inventering av avlopp.

A n t a l  ö p p n a d e  o c h  a v s l u t a d e  ä r e n d e n

37
Källa: Information direkt från förbundet

2 942
3 194

3 359

2 893

1 929

3 238
3 115

3 219

2017 2018 2019 jan - sept 2020

Totalt antal startade ärenden

Totalt antal avslutade ärenden
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NKI 2016-2019 – stor och förvånande variation mellan 
kommuner

Va r i a t i o n  m e l l a n  k o m m u n e r n a

Tabellen ovan redogör för resultat i NKI-mätningar 
beträffande företagsklimat enlig öppna jämförelser (Insikt)*. 
Värden markerade i rött är bland de lägsta 25 procenten av 
uppmätta värden i Sverige för tidpunkten. Värden 
markerade i gult är bland den mittersta 50 procenten, medan 
värden markerade i grönt är bland de högsta 25 procenten.

38
*Perstorps kommun deltar inte i öppna jämförelser (insikt) beträffande NKI under den studerade tidsperioden.

Vi kan ur tabellen utläsa iögonfallande skillnader 
i NKI mellan medlemskommunerna. Exempelvis 

skiljer det 21 datapunkter mellan Bjuv och 
Örkelljunga beträffande NKI för Miljö- och 

hälsoskydd 2019

Kommun* NKI 2016 2017 2018 2019

Bjuv
Miljö- och hälsoskydd 68 - - 76

Livsmedelskontroll - - - 60

Klippan
Miljö- och hälsoskydd 64 70 62 70

Livsmedelskontroll 73 - - 81

Svalöv
Miljö- och hälsoskydd 72 66 67 63

Livsmedelskontroll - - 78 75

Örkelljunga
Miljö- och hälsoskydd - 48 - 55

Livsmedelskontroll - - - 61
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Sammanfattande slutsatser och resultat från 
ekonomisk översikt

S a m m a n f a t t n i n g

Den ekonomiska genomgången av i första hand årsredovisningar, men även annan kompletterande data, från förbundet mellan 
åren 2010-2020 (halvårsredovisning) visar primärt på följande slutsatser och resultat:
• Förbundet räknat i antal årsarbetskrafter har vuxit i snabbare takt än befolkningstillväxten (2011-2019)

Det förklaras huvudsakligen av utvidgning av uppdrag, samt förändringar i lagstiftning. Tillväxten i antal årsarbetskrafter var 
som störst mellan 2010-2012, därefter har  antalet årsarbetskrafter i förbundet vuxit i långsammare takt än 
befolkningstillväxten.

• Varierande ekonomiska resultat sedan bildandet år 2009
De första fyra åren har SMFÖ en budget i balans och ett positivt resultat och eget kapitalet växer. Detta följer av större 
negativa budgetavvikelser under år 2016-2018 och det egna kapitalet förbrukas helt

• Den ekonomiska bufferten (eget kapital) är förbrukat, vilket huvudsakligen förklaras av utköp av f.d. förbundschef
Under år 2010-2013 byggde förbundet upp ett eget kapital om ca 3,8 mnkr. Kapitalet användes delvis år 2014-2016. År 2016  
nyttjades i princip hela den återstående bufferten pga. avgångsvederlag till fd. förbundschef(ca 2,6 mnkr) 

• En markant förbättrad självfinansieringsgrad - självfinansieringsgraden är för 2020 beräknad till 64%
Detta till följd av bl.a. tydlighet i styrning/ledning för att nå denna målsättning och dedikerat arbete och ansträngning från 
chefer och medarbetare. Det bör emellertid noteras att viss ”skuld” föreligger inför 2021 avseende ej utförd, men fakturerad,
tillsyn 

• Personalkostnader har varit relativt konstanta i relation till totala kostnadsmassan och utgör ca 80 procent
Personalkostnaderna utmärker sig inte i den ekonomiska analysen

• Personalomsättningstoppar (2014, 2016 & 2017) men relativt låg och stabil sjukfrånvaro (mellan 2-4 procent)
Statistiken tyder på positiva förändringar och en stabilitet och välmående bland majoriteten av medarbetare 

39
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Innehållsförteckning

1. Bakgrund, uppdrag & ansats

2. Om Söderåsens miljöförbund

3. Analys av Söderåsens miljöförbund 

1. Kvalitativ analys
2. Ekonomisk analys

4. Omvärldsexempel - andra miljöförbund och förvaltningar

5. Sammanfattande slutsatser och rekommendationer

40
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Jämförelse med tre andra miljöförbund samt Åstorps 
kommun

O m  j ä m f ö r e l s e n

Benchmark med tre andra miljöförbund samt Åstorp 
kommun, i syfte att jämföra urval av ekonomi- och 
effektivitets/produktivitetsmått mellan förbunden. 
Jämförelseobjekten har delvis valts ut utifrån storlek i fråga 
om invånarantal, tillgänglighet till data (årsredovisningar, 
taxor etc.) samt närhetsprincipen (gäller Ystad-Österlen & 
Åstorp kommun)

Ystad-Österlen & Blekinge Väst har invånarantal i paritet 
eller nära Söderåsen medan Åstorp kommun har betydligt 
färre invånare än övriga i studien. Östra Skaraborg är större 
sett till invånarantal (Skövde och Falköping är större 
kommuner) men består av lika många medlemskommuner

Benchmarkstudien är baserad på data från frågeformulär 
med ett urval av mått som skickats till förbund/kommun, 
samt på tillgängliga uppgifter i årsredovisningar

I n k l u d e r a d e  i  b e n c h m a r k

41
Källa: Statistikuppgifterna över invånarantal är hämtade från KOLADA

Inkluderade i 
benchmark Medlemskommuner Totalt invånarantal 

år 2019

Söderåsens 
mijöförbund

Perstorp
Bjuv

Klippan
Örkelljunga 

Svalöv

65 511

Blekinge Väst 
miljöförbund

Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

63 351

Ystad-Österlen 
miljöförbund

Simrishamn 
Tomelilla

Ystad
63 332

Östra skaraborg 
miljösamverkan

Hjo
Karlsborg

Skövde
Tibro

Falköping

117 002

Åstorp kommun - 15 940
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Uppdragen utgår till största del från samma 
lagstiftningar men är inte identiska 

42
*Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan

S t ö r r e  l i k h e t e r  ä n  a v v i k e l s e r  i  u p p d r a g e n  

Vi bedömer att uppdragen som jämförelseobjekten innehar till stora delar är lika det uppdrag Söderåsens Miljöförbund innehar. Det utifrån att 
samtliga har ett tillsynsansvar med utgångspunkt i de mer omfattande lagstiftningarna (miljöbalken, livsmedel och tobak). 

Det finns emellertid givetvis även ansvarsområden och service som skiljer sig åt mellan jämförelseobjekten. Dessa avvikelser i uppdrag kan 
delvis förklaras utifrån lokala/kommunspecifika föreskrifter samt skillnader i ansvarsfördelning mellan respektive Länsstyrelse och 
kommun/förbund. Ett sådant exempel är att Söderåsens Miljöförbund övertagit tillsynen från Länsstyrelsen av viss miljöfarlig verksamhet (ca 
40 st B-verksamheter*) något som brukar åligga ett större miljökontor. 

Med hänvisning till ovan anser vi att ekonomi- och produktivitetsmått i benchmarkstudien är någorlunda jämförbara på en övergripande nivå. 
Resultat i benchmarkstudien bör användas för komparativ analys på ordinalskala, dvs. för att inhämta indikationer på huruvida den ena aktören 
presterar bättre, i paritet med eller sämre än resterande. 

S y f t e t  ä r  b l . a .  a t t   f ö r s t å  o c h  i d e n t i f i e r a  m ö j l i g a  
e f f e k t i v i s e r i n g s p o t e n t i a l e r  i n o m  f ö r b u n d e t

Syftet med jämförelsen är att bl.a. inhämta indikationer på huruvida det finns ytterligare effektiviseringspotentialer inom Söderåsens 
miljöförbund och få en ungefärlig uppfattning av omfattningen av dessa. Underlagen bör ses som indikativa för att därefter fördjupa analys 
utifrån mer detaljer avseende likheter och olikheter för att kunna ta beslut baserat på värden i denna benchmark. Detta då avvikelser delvis kan 
ha andra förklaringsfaktorer än prestationsmässiga. De kan exempelvis bero på skillnader i uppdrag, men även redovisningsprinciper, 
definitioner av mått, stödresurser, grad av digitalisering etc som kan skilja sig åt mellan jämförelseobjekt. Dock är vår bedömning att det är 
intressant att göra fördjupad analys baserat på föreliggande benchmark som indikerar effektivitetspotential.
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Söderåsen 
miljöförbund

Blekinge väst 
miljöförbund

Östra Skaraborg 
miljösamverkan

Ystad-Österlen 
miljöförbund

Åstorp 
kommun

Tillsyn och kontroll enl. miljöbalken x x x x x

Tillsyn och kontroll enl.  
livsmedelslagstiftningen x x x x x

Tillsynsansvar enl. tobakslagen x x x x

Tillsyn enl. strålskyddslagen x x x x x

Tillsyn enl. lagen om animaliska 
biprodukter x x x x

Tillsyn av sprängämnesprekursorer x x x

Tillsyn enl. alkohollagen (folköl) x x

Tillsyn enl. lagen om receptfria 
läkemedel x x x

VA-rådgivning x

Energirådgivning x x

Innehåll och lagstiftningar som uppdragen inrymmer

43Källa: Hemsidor, årsredovisningar, frågeformulär

Utifrån den information vi tagit del av direkt från jämförelseobjekten har vi sammanfattat de olika ansvarsområdena. 
Dessa överlappar delvis varandra. Obs att tabellen nedan ej ska betraktas som komplett, men har som ambition att ge en 
fingervisning kring vad som ingår i jämförelseobjektens uppdrag. 

Va d  i n g å r  i  u p p d r a g e t  f ö r  d e  o l i k a  j ä m f ö r e l s e o b j e k t e n ?
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Organisering av förbunden: Ystad-Österlen

Y s t a d - Ö s t e r l e n

Förbundet har en platt organisation, utan mellanchefer och 
avdelningar. Förbundets direktion (politiska ledning) består 
av tre ledamöter från varje kommun och lika många 
ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden inför 
direktionsmöten.

Miljöchef har ansvar för och leder daglig verksamhet: 
strategisk långsiktig planering, uppföljningar, identifierar 
och upprätthåller rutiner för rättssäker myndighetsutövning.

Förbundet huserar 17st tillsvidareanställda - 13 handläggare, 
3 administrativa funktioner, samt en miljöchef. Förbundet 
köper in stödfunktionner såsom : IT inkl. hemsida samt 
ekonomi, fakturering och personaladministration från Ystad 
kommun. 

Förbundet arbetar utifrån ett stort egenansvar hos 
inspektörer för att planera och utföra inspektioner/kontroller.

E n  p l a t t  o r g a n i s a t i o n

44
Källa:Årsredovisningar

Not: Inom Ystad-Österlen är  medarbetare organiserade i arbetsgrupper enligt ovan 
organisationsskiss. Administrationen arbetar bla. med: registrering, arkiv, diarium, 
bilpool och inköp, tar emot samtal och besök,

LAAV avser avlopp/lantbruk

Direktionen
9 ledarmöten +

9 ersättare

Miljöskydd
LAAV

Admin. ekonomi IT

Miljöchef

Miljöskydd
Industri

Hälsoskydd Hälsoskydd
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Organisering av förbunden: Blekinge väst

B l e k i n g e  v ä s t

Direktionen i förbundet består av nio ledamöter, tre från 
respektive kommun. Förbundschefen leder förbundet och 
står för en stor del av kontakterna med kommunernas 
ledningsgrupper och chefer.

Förbundet har 27 tillsvidareanställda som är organiserade i 
tre avdelningar.

Förbundets effektmål följs upp och presenteras kvartalsvis 
vid direktionssammanträde och i samband med delårs- och 
årsrapport. Uppföljning av budget sker vid varje 
direktionssammanträde.

Utvärdering av effektmål och nyckeltal sker löpande, med 
stort fokus på att kontroller och inspektioner utförs enligt 
plan. Förbundets interna kontrollplan revideras och fastslås 
årligen av direktionen.

O r g a n i s e r a d  i  a v d e l n i n g a r

45
Källa:Årsredovisningar

Direktionen
9 ledarmöten + 

9 ersättare

Förbundschef

Service och strategi-
avdelingen

Mijöskyddsavdelnigen Hälsoskydds-
avdelningen
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Organisering av förbunden: Östra Skaraborg 

Ö s t r a  S k a r a b o r g

Miljösamverkan Östra Skaraborg är ett kommunalförbund
med en direktion och en miljönämnd. Direktionen består 
av kommunalråd och oppositionsråd från kommunerna 
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro, och fattar om 
beslut om budget, taxor, riktlinjer och organisation.

Nämnden har tio ordinarie ledamöter och lika många 
ersättare. Nämnden fattar beslut om övergripande frågor 
som ex verksamhetens mål och vad som ska prioriteras.

År 2019 hade förbundet 43 anställda, varav ca 25 
årsarbetskrafter var inspektörer. Inom förbundet finns en 
kundtjänst och administration som uppgår till ca tio 
medarbetare samt tre chefer.

Förbundet har de fyra senaste åren uppvisat ett positivt 
resultat (2016-2019).

F y r a  a v d e l n i n g a r

46

Direktion

Avdelning Mijöskydd Avdelning för avlopp, 
livsmedel & 
hälsoskydd

Kundtjänst

VA-rådgivning

Verksamhetsstöd

Avlopp

Livsmedel

Miljöskydd
utredning

Miljöskydd
tillsyn

Hälsokydd

Förbundschef
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SMFÖ – högre personalresurser i förhållande till 
invånarantal än andra jämförelseobjekt

Jämförelse över personalresurser per invånare indikerar att det finns effektiviseringspotentialer inom Söderåsens 
Miljöförbund

Årsarbetskrafter inspektörer/1000 invånare

I denna jämförelse har vi utgått från jämförelsebjektens
personalstyrka (antal årsarbetskrafter) i fråga om 
inspektörer/handläggare och ställt det i förhållande till 
invånarantal.

Söderåsens personalresurser i form av inspektörer/invånare 
är högre än övriga förbund/kommun. Särskilt tydligt är det i 
jämförelse med Östra Skaraborg och Ystad-Österlen, som 
har en lägre resurskvot. 

Ystad-Österlen hade år 2019 en resurskvot/invånare för 
handläggare som var 45% lägre än Söderåsen. Även Östra 
Skaraborg ligger betydligt lägre, ca 35% lägre.

Dessa skillnader skall ses som indikation på att det finns 
effektiviseringspotential, snarare än de exakta skillnader i 
%. Det påverkas också av uppdrag, förvänta på servicegrad, 
kvalitet i utförande, stödjande resurser etc. 
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Källa: Hemsidor, årsredovisningar, frågeformulär
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SMFÖ:s medlemsavgifter per inv är högre än Östra-
Skaraborg och Ystad-Österlens förbund

48

Östra Skaraborg och Ystad-Österlen har lägre medlemsavgifter och uppvisar fortsatt positiva resultat under granskad 
period.

Medlemsavgift (kr) per invånare 

Söderåsen hade de näst högsta medlemsavgifterna per 
invånare år 2019 bland jämförelseobjekten. Om förslagen på 
höjning av medlemsavgifter för 2020 och 2021 träder i kraft 
blir differensen än större.

I Östra Skaraborg har medlemsavgifterna varit oförändrade 
under granskad period. Det är invånarantalet som ökat inom 
medlemskommunen, vilket påverkar att medlems-
avgifter/inv minskat, eftersom förbundet inte finansieras per 
invånare. 

Förbundet Östra Skaraborg har under år 2020 sänkt 
medlemskostnaderna (ca 112 kr/inv)  och planerar sänka 
dem ytterligare 2021. Det beskrivs bero på en tidigare 
tilltagen budget, digitaliseringssatsning som ska betala av 
sig i en personell besparing inom tre år samt att förbundet 
blivit bättre på att ta ut rätt avgifter.

Ystad-Österlen har årligen höjt sina medlemsavgifter under 
granskad period.

12
6

12
1

11
7

10
1

13
2

12
7

11
6

10
7

13
2 14

1

11
5

11
1

13
2

14
6

11
4

11
3

Söderåsen Blekinge Väst Östra Skaraborg Ystad- Österlen

År 2016 År 2017 År 2018 År 2019

Källa: Hemsidor, årsredovisningar, mailkonversation med övriga förbund
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Hur två andra förbund resonerat kring indexuppräkning

Resonemangen för indexuppräkning av medlemsavgifter skiljer sig mellan förbunden. 
Det finns både förbund som föreslagit årliga indexhöjningar av såväl medlemsavgifter som timtaxor och förbund 

som enkom räknar upp timavgifter

Ö s t r a  S k a r a b o r g

Indexuppräkning av taxor sker årligen med förändring i 
PKV (okt. värde) i Östra Skaraborg. Numer är det inskrivet 
att indexuppräkning ska verkställas, utan att beslut i nämnd 
blir nödvändigt. 

OH-kostnader ska rymmas i timavgiftens storlek.

Enligt förbundet ska skattemedel endast täcka upp för sådant 
som inte kan debiteras (remisser, obefogade klagomål, 
miljöstrategiskt arbete, rådgivning, viss del av tillsyn av 
förorenad mark, etc.). Resterande del ska täckas i 
timavgiftens storlek. 

Y s t a d - Ö s t e r l e n

Medlemsavgifter och timavgifter justeras från och med 2020 
utifrån PKV-index.

Medlemsavgiften höjs varje år men beroende på eventuellt 
överskott så regleras detta vid årsbokslutet. Exempelvis 
kommer medlemsavgifter att sänkas 2020 eftersom man 
förväntar sig ett överskott med anledning av lägre 
pensionskostnader, bidrag för trängselkontroll, extra pengar 
från försäkringskassan samtidigt som antalet ansökningar 
om enskilda avlopp har ökat markant under året. 

Källa: Hemsidor, årsredovisningar samt i direkt kontakt med förbunden
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Hur två andra förbund definierat och följer upp 
ekonomi och effektivitetsmål i årsredovisning

Östra Skaraborg beskriver att de från och med nästa år ska börja mäta och följa upp produktivitets- och effektmål 
utifrån t ex ledtider av ärenden & genomsnittlig handläggningstid. De uttrycker ett visst intresse för att tillsammans 

med andra förbund identifiera och definiera nyckeltal för detta för att möjliggöra jämförelser

Ö s t r a  S k a r a b o r g  å r  2 0 1 9

Finansiella mål 
Mål: Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska 
ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på̊ 50 
procent ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett 
positivt resultat. 

Självfinansieringsgrad ska uppgå till 52 %. 

Effektmål:
Mål: Tillsynen ska vara effektiv. 

Indikator: Under året ska 1 130 inspektioner/kontroller och 
6000 inventeringar av enskilda avlopp utföras. 

Y s t a d - Ö s t e r l e n  å r  2 0 1 9

Finansiella mål
Mål:Intäkterna ska minst uppgå till kostnaderna.Förbundet
ska till minst 50 procent finansieras av avgiftsintäkter

Effektmål
Mål: Verksamheter med en årlig tillsyns- eller kontrollavgift 
som finns upptagen i förbundets tillsyn- och kontrollplan för 
2019, ska ha minst en tillsyn under året
• Målvärde: 85%
• Utfall: 91%

Antal avslutade ärenden under ett verksamhetsår ska vara 
större än eller lika med antal påbörjade ärenden
• Målvärde: 100%
• Utfall: 104%

Inspektionsrapporter ska skickas ut senast 15 arbetsdagar 
efter inspektionens genomförande
• Målvärde: större än 85%
• Utfall: 87%

Källa: Hemsidor, årsredovisningar samt i direkt kontakt med förbunden
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Sedan 2019 har SMFÖ en självfinansieringsgrad i 
paritet med andra miljöförbund

Söderåsen uppvisar en alt bättre självfinansieringsgrad. Den är i paritet med eller bättre än flera andra 
jämförelseobjekt och den positiva trenden håller i sig då självfinansieringsgraden för 2020 är beräknad till 64%

Självfinansieringsgrad 

Söderåsens Miljöförbund har en självfinansieringsgrad i 
paritet med, eller högre än, jämförelseobjekten. Prognosen 
för självfinansieringsgraden för förbundet år 2020 på 64 
procent visar på att förbundet fortsätter att förbättra detta 
värde.

Denna förbättring beskrivs i intervjuer vara effekterna av 
dedikerat arbete och tydlighet i rutiner och tankesätt inom 
förbundet. Ett framgångsrikt arbete som fortlöpt under flera 
år och som nu avspeglar sig tydligt i statistiken.
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Källa: Hemsidor, årsredovisningar, frågeformulär samt i direkt kontakt med förbunden
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Timtaxor i paritet med jämförelseobjekten

I tabellen till höger redovisas timtaxor för Söderåsens 
Miljöförbund och för jämförelseobjekten för år 2020. Miljö 
och hälsa avser tillsyn inom ramen för Miljöbalken 
(1998:808), samt tillsyn av tobak, öl, receptfria läkemedel, 
strålning, samt sprängämnesprekursorer. Livsmedel avser 
tillsyn enligt Livsmedelslagen (2006:804).

Vi ser i tabellen att Söderåsen har lägre timtaxor för både 
Miljö och Hälsa och för Livsmedel än Ystad-Österlen. 
Emellertid uppvisar Söderåsen högre taxor för de båda 
områden i jämförelse med Blekinge Väst och med Åstorps 
kommun.

T i m t a x o r  2 0 2 0

Söderåsens timtaxor för 2020 är i paritet med taxorna i jämförelseobjekten. Söderåsen uppvisar något 
lägre taxor än Ystad-Österlen, men högre taxor än Blekinge Väst och än Åstorp.

52
Källa: Hemsidor, årsredovisningar, frågeformulär samt i direkt kontakt med förbunden

Förbund Område Timtaxa

Söderåsens 
Miljöförbund

Miljö och hälsa 978 kr

Livsmedel 1211 kr

Blekinge Väst
Miljö och hälsa 949 kr

Livsmedel 949 kr

Östra 
Skaraborg

Miljö och hälsa 1035 kr

Livsmedel 1109-1371 kr*

Ystad-
Österlen

Miljö och hälsa 1040 kr

Livsmedel 1271 kr

Åstorps 
kommun

Miljö och hälsa 961 kr

Livsmedel 961 kr

*Timtaxan för livsmedelstillsyn i Östra Skaraborg beror på huruvida tillsynen är planerad eller genomförs i tillägg till tidigare tillsyn. 
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Antal avslutade ärenden per handläggare indikerar 
potential att öka produktiviteten inom förbundet

Statistiken ger indikationer på att det inom Söderåsens Miljöförbund finns potential att öka produktiviteten. 
Omfattningen av detta bör utforskas, det kan tex handla om att inledningsvis precisera produktivitetsmål och hur 

dessa ska följas upp (internkontroll)

Avslutade ärenden per ÅA 

Statistiken indikerar en effektivitetspotential inom Söderåsen 
sett till antal avslutade ärenden per handläggare 
(årsarbetskraft).

År 2018 avslutade en handläggare i genomsnitt 70% (114st) 
fler ärenden i Östra Skaraborg än i SMFÖ. Även Ystad-
Österlen och Blekinge Väst hade betyligt fler avslutade 
ärenden per handläggare under 2018. I relation till Åstorps 
kommun så var Söderåsen något mer effektiva avseende antal 
avslutade ärenden/handläggare.

År 2019 avslutades fler ärenden än vanligt i systemet i Östra 
Skaraborg pga. systembyte vid årsskifte 19/20. Att Ystad-
Österlens värde för år 2019 avviker kraftigt beskrivs av 
förbundet bero på en markant ökning av ärenden (inventering 
av avlopp) samt effektivisering i verksamheten. 2019 är 
således inte ett jämförbart år. 

Det ska återigen förtydligas att dessa jämförelser är goda 
indikationer på att fördjupa kunskapen ytterligare, och att viss 
effektiviseringspotential  verkar föreligga. Det bör ej jämföras 
rakt av och dra fullständiga slutsatser. 
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Söderåsen Blekinge Väst Östra
Skaraborg

Ystad-
Österlen

Åstorps
kommun

År 2017 År 2018 År 2019

Källa: Hemsidor, årsredovisningar, frågeformulär samt i direkt kontakt med förbunden
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Tillsynsansvar även för A- och B-anläggningar

Tabellen till höger redogör för jämförelseobjektens 
tillsynsansvar för olika typer av anläggningar. Anläggningar 
kategoriseras in i fyra kategorier (verksamheter) enligt 
följande:
• U-verksamheter: verksamheter med liten miljöpåverkan 

som vanligtvis inte kräver tillstånd eller anmälan. 
Prövning behöver normalt sett inte göras men vissa 
undantag finns, så som avloppsanläggningar

• C-verksamheter: verksamheter med mindre 
miljöpåverkan som kräver anmälan och prövas.

• B-verksamhet: verksamheter med stor miljöpåverkan 
som kräver tillstånd och prövas

• A-verksamhet: verksamheter med mycket stor 
miljöpåverkan som kräver tillstånd och prövas

Ty p e r  a v  a n l ä g g n i n g a r

I relation till Ystad-Österlen har Söderåsens Miljöförbund ett mer omfattande tillsynsansvar beträffande 
typer av anläggningar (verksamheter). Tillsynsansvaret för Söderåsen förefaller vara mer i paritet med 

tillsynsansvaret för Blekinge Väst och för Östra Skaraborg

54
Källa: Hemsidor, årsredovisningar, frågeformulär samt i direkt kontakt med förbunden

Förbund* Tillsynsansvar

Söderåsens 
Miljöförbund

Tillsynsansvar för A-, B-, C- och U-
anläggningar (exklusive A-
anläggningskluster i anslutning till 
industripark i Perstorp). Emellertid ”inte 
så många” A-anläggningar

Blekinge Väst
Tillsynsansvar för A-, B-, C och U-
verksamheter med undantag för ett fåtal 
A-verksamheter.

Östra 
Skaraborg

4 anläggningar med prövningsnivå A och 
71 anläggningar med prövningsnivå B

Ystad-
Österlen

Inget tillsynsansvar för A- eller B-
anläggningar

*Åstorps kommun har inte återkommit med information kring tillsynsansvar för typer av anläggningar
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Sammanfattande slutsatser och resultat från 
benchmark med andra förbund/kommun

S a m m a n f a t t n i n g

Benchmarkstudien innehållande statistik över främst effektivitet/produktivitet för fyra förbund (inklusive Söderåsens 
Miljöförbund) samt Åstorp kommun indikerar primärt följande:
• Eventuella indikationer på effektiviserings- och produktivitetspotential inom SMFÖ

SMFÖ:s personalresurser i form av inspektörer/inv är högre än samtliga förbund/kommun i jämförelsen. 
Ett annat mått som indikerar produktivitetspotential inom förbundet är antal avslutade ärenden per/handläggare. Exempelvis
avslutades det under det jämförbara året 2018, 70 procent fler ärenden per handläggare i miljösamverkan i Östra Skaraborg 
än i SMFÖ .

• SMFÖ:s medlemsavgifter per invånare är högre än Östra-Skaraborg och Ystad-Österlens förbund
Östra Skaraborg och Ystad-Österlen har lägre medlemsavgifter och uppvisar positiva resultat under granskad period (2016-
2019). Två förbund som enligt statistiken även har högre ärendehanteringsmängd i förhållande till antal handläggare. 

• Resonemangen för indexuppräkning av medlemsavgifter skiljer sig mellan förbund
Det finns förbund som föreslagit årliga indexhöjningar av både medlemsavgifter och timtaxor och förbund som enkom räknar 
upp timavgifterna

• SMFÖ har en självfinansieringsgrad i paritet med och i vissa fall högre än andra förbund/kommun
Under de tre senaste åren 2018-2020 har SMFÖ förbättrat sin självfinansieringsgrad. Den är från och med föregående år i 
paritet med och bättre än flertalet andra jämförelseobjekt. Denna positiva trend förefaller hålla i sig även under 2020 då 
självfinansieringen är beräknad till 64 procent.
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Innehållsförteckning

1. Bakgrund, uppdrag & ansats

2. Om Söderåsens miljöförbund

3. Analys av Söderåsens miljöförbund 

1. Kvalitativ analys
2. Ekonomisk analys

4. Omvärldsexempel - andra miljöförbund och förvaltningar

5. Sammanfattande slutsatser och rekommendationer
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Sammanfattande slutsatser

57

Söderåsens Miljöförbund

Inbyggda tvister i 
konstruktionen

Samsyn saknas bland 
ägarna

Begränsad ömsesidig 
förståelse

Potential att realisera
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Slutsatser och summering

58

Som tidigare nämnt innebär konstruktionen med en gemensam förvaltning 
för fem kommuner att förbundet svarar inför sex politiska organisationer –
direktionen och fem kommunfullmäktige. Denna konstruktion ställer höga 
krav på förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunerna beträffande 
styrning av förbundet. Kommunerna saknar idag en gemensam bild av vad 
som förväntas av förbundet, utöver att verksamheten ska hålla budget och 
följa lagstiftningen. 

Att etablera en tydlig gemensam målbild med förbundet, och upprätthålla 
denna, kan vara en utmaning. Särskilt med anledning av att kommunernas 
olika politiska inriktningar, vilka dessutom kan variera mellan eller under 
mandatperioder. Ytterligare faktorer som kan komplicera etableringen av en 
gemensam bild är kommunernas delvis olika ekonomiska förutsättningar 
och näringslivsstruktur.

Icke desto mindre försvårar avsaknaden av en gemensam bild kommunerna 
emellan styrningen av förbundet. Den komplicerar även förbundets 
förutsättningar att leverera utifrån uppsatt målbild – vad är den? - och 
utveckla sin verksamhet. Avsaknaden av en gemensam bild kan å ena sidan 
ge spelutrymme för visst eget styre, och åt andra sidan bidra till att 
förbundet inhämtar styrsignaler från sex olika håll, vilket riskerar att 
verksamheten utvecklas i en spretig riktning, eller att ingen av ägarna ”blir 
nöjd” med det som levereras. Långsiktighet är avgörande för både stabilitet, 
kvalitet och lugn i verksamheten. 

Samsyn saknas bland 
ägarna
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Sammanfattande slutsatser
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Söderåsens miljöförbund etablerades 2009 med ambitionen att stimulera 
utvecklade förutsättningar för effektiviseringar och upprätthållande och 
utvecklande av kompetenser. Vid etableringen fattades, eller fattades ej, ett 
antal beslut vilka har fått konsekvenser på samarbetet som det ser ut idag.  

För det första är förbundet inte föremål för en tydlig finansieringsmodell, 
med t ex årliga indexuppräkningar, eller annan tydlig modell eller 
finansieringsupplägg, som kommunens övriga förvaltningar är. Dessutom 
saknas det ett riktmärke kring vad en rimlig andel avgiftsfinansierad 
verksamhet utgörs av. Detta gör att frågan kring ökade medel för 
finansiering av verksamheten gång på gång får karaktären av en stridsfråga 
för förbundet och för medlemskommunerna. Detta påverkas dessutom av 
olika politiskt styrande konstellationer över tid. 

Vidare saknas det riktlinjer för hur förbundet ska hantera t ex överskott i 
verksamheten. I andra förbund finns tydliggjord modell där förbundet 
betalar tillbaka överskott till ägarna vid vissa nivåer. I Söderåsen byggde 
verksamheten under en tid upp ett överskott, vilket delvis nyttjades genom 
att budgetera ett underskott för verksamheten under efterföljande år. 

Konstruktionerna ovan är exempel på frågor som vållar återkommande 
diskussioner mellan ägare och förbund. Sannolikt kan det göras insatser 
genom tydlighet i modell, riktlinjer och förbundsordning, eller andra 
styrande dokument, som löser dessa konstruktioner och därmed stillar 
diskussionerna till förmån för mer konstruktiva samarbeten. 

Inbyggda tvister i 
konstruktionen
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Slutsatser och summering
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Lösningen med ett gemensamt förbund ställer även krav på förtroendevalda 
och tjänstepersoner inom förbundet. Förbundet behöver kontinuerligt ”ligga 
nära” kommunerna. Med detta avses förmågan att vara lyhörd och 
respondera på behov och förutsättningar hos kommunerna, men också, och 
kanske i synnerhet, etablera en förståelse i kommunerna för förbundets 
behov och förutsättningar. 

Denna förståelse upplevs i varierande grad saknas i de olika kommunhusen. 
Avsaknaden har sannolikt en rad orsaker. En kan vara att informations-
delningen mellan direktionen och kommunernas politiska församlingar 
fungerar på ett icke-tillfredsställande sätt. Men även mellan den operativa 
verksamheten i förbundet och de fem kommunförvaltningarna, där det 
också här upplevs brista i den dagliga kommunikationen och dialogen. Det 
saknas naturliga kontaktytor mellan förbundet och kommunerna, kanske i 
synnerhet i chefsled, och förbundet upplevs idag inte som respektive 
kommuns ”miljöförvaltning”.

Ytterligare en orsak kan vara en brist på pedagogik, eller rentav en 
otydlighet, i redovisningen av förbundets verksamhet och resultat på 
exempelvis ägarsamråd. Detta påverkas också av en otydlighet från ägarna 
vad som förväntas redovisas. 

Samtliga orsakerna ovan är i förbundets fall plausibla. Med andra ord 
behövs förflyttningar vilka syftar till att etablera en förståelse för förbundets 
behov och förutsättningar inom de fem ägarkommunerna. 

Begränsad ömsesidig 
förståelse
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Föreliggande rapport har lyft upp ett antal punkter som visar på 
utvecklingsområden för förbundet. Dessa till trots finns det en enighet bland 
både förtroendevalda och tjänstepersoner i samtliga kommuner att 
potentialen med ett gemensamt miljöförbund är stor. Denna utgörs, som 
tidigare nämnt, bland annat av stordriftsfördelar och ett upprätthållande och 
utvecklande av kompetens för att säkerställa en hög kvalitet i både service 
och myndighetsutövande. Förbundet besitter kompetenser, i egenskap av sin 
storlek, som sannolikt skulle vara svåra för enskilda, relativt sett mindre, 
kommuner att fullt ut upprätthålla.

Med andra ord är ett återtagande av miljötillsynen i de flesta fall att betrakta 
som en absolut sista utväg, och därigenom inte en önskvärd lösning. 
Tvärtom ger en stor majoritet av de förtroendevalda och de tjänstepersoner 
rapportförfattarna har varit i kontakt med uttryck för ett engagemang att 
bidra till att utveckla förbundets organisation och verksamhet. Detta utgör 
gynnsamma förutsättningar för utveckling av verksamheten och av 
samverkan mellan ägarkommunerna och förbundet. 

Uppgiften ligger följaktligen i att realisera den potential ett gemensamt 
miljöförbund för med sig, och ta höjd för de krav på styrning, samverkan 
och dialog konstruktionen innebär. 

Potential att realisera
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FÖRBUNDET

DIREKTIONEN

Rekommendationer – på flera nivåer
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B K P S Ö

ÄGARKOMMUNERNA 1. Förtydliga den övergripande målbilden med förbundet 
genom utvecklade ”ägardirektiv”

2. Utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen av 
förbundet

3. Skapa förutsättningar för ekonomisk långsiktighet och 
stabilitet för förbundet

4. Stärk ägarstyrningen genom tydligare ”KS-representation” 
i direktionen

5. Förstärk det operativa samarbetet mellan förbund och 
kommunernas förvaltningsorganisationer

6. Fortsätt utvecklingsarbete internt i förbundet med 
utgångspunkt i krav på effektivisering

7. Säkerställ rätt stöd till förbundet avseende 
specialistfunktioner

8. Använd NKI-mätningar och resultat för att successivt 
vidareutveckla både dialog med kommunerna och 
förbundets verksamhet
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Rekommendationer

Ä g a r k o m m u n e r n a  

1. Förtydliga den övergripande målbilden med förbundet genom utvecklade ”ägardirektiv” 
• Det är viktigt att det finns tydliga, och långsiktiga, direktiv från ägarkommunerna kring förbundets verksamhet, och 

målsättning med verksamheten. Detta inkluderar både uppdrag, förväntningar på verksamheten utifrån service/stöd, 
ekonomi- och verksamhetsstyrning och finansieringsmodell för verksamheten.

• Det bör finnas en samsyn mellan ägarkommunerna för att skapa långsiktiga förutsättningar för förbundet att utöva 
verksamheten på ett kvalitativt och effektivt sätt

2. Utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen av förbundet
• Tydliggör både styrnings- och uppföljningsprocesser för rapportering av förbundets verksamhet, med fokus på 

rapporteringen till ägarkommunerna.
• Ta i samråd med förbundet fram och tydliggör förväntan på vilka verksamhets- och ekonomimål som rapporteras till 

ägarna, samt rutiner för hur dessa ska rapporteras. Dessa bör vara samma för samtliga kommuner, och med långsiktighet. 
Idag råder en situation där brist i förtroendet renderar löpande frågor – ofta upplevda på mycket detaljerad nivå. En 
tydlighet och långsiktighet skapar förutsättningar för förbundet att leverera god rapportering, och samtidigt ett ”lugn” att 
bedriva verksamheten med fokus på dessa mål 
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Ä g a r k o m m u n e r n a  

3. Skapa förutsättningar för ekonomisk långsiktighet och stabilitet för förbundet
• Utifrån fördjupad genomlysning om förbundets effektivitet, baserat på uppdrag och krav på servicegrad, och i jämförelse 

med andra jämförbara verksamheter ta fram ett ”0-läge” för förbundet. Baserat på detta bör det tydliggöras för förbundet 
vilket förväntanskrav som finns på successiv effektivisering, likt andra kommunala verksamheter som också är under 
generell stor press att effektiviseras 

• Baserat på ovan bör en långsiktig och tydliggjord finansieringsmodell etableras som inkluderar tydlighet i fördelning 
mellan medlemsbidrag och avgiftsfinansiering, årlig justering av avgifter/finansiering. Indexuppräknad eller annat.

• Det bör tillskapas en ekonomisk stabilitet för förbundet, som minskar risk för ”ekonomiska överraskningar” för 
ägarkommunerna. Detta genom överskottsmål och återuppbyggnad av eget kapital inom förbundet. Detta kan fastställas 
till ett visst belopp, eller procent av omsättning eller annat. Vi framtida eventuell ”överkapitalisering” så bör detta 
återbetalas ägarkommunerna enligt given modell. Förslagsvis på samma beräkningsgrund som finansieringsmodell 
avseende medlemsbidrag
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D i r e k t i o n e n

4. Stärk ägarstyrningen genom tydligare ”KS-representation” i direktionen
• Avgörande för en god dialog mellan förbund och ägarkommuner, men också förtroendefull styrning av förbundet med i 

förlängningen ökad tillit, är att kommunikationen mellan direktion och respektive ägarkommuns politiska forum fungerar 
på tillfredsställande sätt. Det framkommer att det idag finns upplevda brister i denna kommunikation vilket vi bedömer, 
delvis, ligger till grund för det misstroende som finns avseende förbundets verksamhet idag. Från ägarna finns det helt 
enkelt en upplevelse om att man inte har full insyn i förbundets verksamhet och resultat. 

• Förbundet har en mycket viktig funktion, också utifrån lagstiftning, att verka som respektive kommuns miljöförvaltning, 
varför direktioner blir att betrakta som de fem kommunernas gemensamma miljönämnd. Därför är det rimligt att denna 
tillsätts med representanter men förankring direkt in i respektive kommuns kommunstyrelse. 
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F ö r b u n d e t

5. Förstärk det operativa samarbetet mellan förbund och kommunernas förvaltningsorganisationer
• För att stärka den dagliga operativa dialogen mellan förbund och ägarkommuner bör det på förvaltningsnivå säkerställas 

förbättrade kanaler för kommunikation. Detta bedöms också förbättra den övergripande dialogen och tilliten till förbundet 
också ur ett politisk perspektiv genom att kommundirektör och KSO, genom direktionen, i respektive kommun har ökad 
inblick och kunskap om förbundets verksamhet. 

• Förbundsdirektören bör som ”miljöförvaltningschef” i respektive kommun närvara i respektive kommuns ledningsgrupp 
med viss frekvens. Det är naturligtvis ogörligt att närvara vid varje sammanträde i fem ägarkommuner, men löpande 
närvaro för att både bygga relationer och kunna informera, och få information, bedöms viktigt för ett gott samarbete.

• Medarbetare inom förbundet bör beredas möjlighet att med viss frekvens vara på plats i respektive kommun för att både 
bygga relationer, men också för att kunna föra strategiska och operativa resonemang i sakfrågor med berörda parter i 
respektive kommun, t ex inom detaljplanefrågor, bygglovsfrågor, eller annat.

• Vidare skulle man kunna överväga att införa samverkansgrupper mellan förbundet och medlemskommunerna, med 
berörda representanter utifrån sakområden .Dessa kan exempelvis tjäna till att diskutera ändringar i lagstiftning, 
utveckling av processer, eller annat 

6. Fortsätt utvecklingsarbete internt i förbundet med utgångspunkt i krav på effektivisering
• Med utgångspunkt i förväntningar på effektivitet och ekonomiska förutsättningar/möjligheter behöver verksamheten 

fortsatt utvecklas för ökad kvalitet och effektivitet. Ett stort arbete har skett med fokus på organisering och förstärkt 
verksamhetsplanering, men det bedöms finnas ett fortsatt arbetet att vidareutveckla processer för en fullt igenom effektiv 
organisation. Allt ifrån samverkan, verksamhetsrapportering, uppföljning, att rensa i system/ärendemängd, att analysera 
och ta tillvara på t ex NKI-mätningar och KPI jämförelser med andra verksamheter. En övergripande kartläggning av 
utvecklingsbehov, och framtagande av en handlingsplan, bedöms nödvändig
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F ö r b u n d e t

7. Säkerställ rätt stöd till förbundet avseende specialistfunktioner
• Förbundet har begränsad kapacitet och egen kompetens avseende stödfunktioner. Vissa delar tillhandahålls idag via 

Klippans kommun – IT, bilpool, HR-stöd och annat. Inom vissa områden uppges dock förbundet själva behöva finna stöd 
avseende specialistfunktioner. Det tydligaste och främsta området är inom ekonomi, vilket också bedöms mycket viktigt 
utifrån den osäkerhet som föreligger från ägarkommunerna. Därutöver saknar förbundet stöd inom juridik, 
kommunikation, samt för digital utveckling. 

8. Använd NKI-mätningar och resultat för att successivt vidareutveckla både dialog med kommunerna och 
förbundets verksamhet
• Utveckla process för att använda de underlag som inkommer avseende förbundets verksamhet för att, i samråd med 

kommunerna, utveckla densamma
• Överväg att istället för, eller i tillägg till, att nyttja Insikt som grund för NKI-mätningar genomföra egna löpande 

mätningar i samband med genomförda ärenden. Detta skulle ge ett vidare underlag än dagens relativt begränsade, samt 
innebära mätning i direkt anslutning till hanterat ärende för att också kunna ge direkt återkoppling, eller kalibrering av 
verksamhet
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Sammanträdesdag 2022-03-16 
 
Tid 10:00 – 11:40 

 
§ 37 
Ja 

 
§ 37 
Nej 

 

 
Avstår 

 
§ 38 
Ja 

 
§ 38 
Nej 

 

 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

Mikael Henrysson (SD) ordf 
 

X   X      

Raymond Blixt (SD) 
 

         

Kalle Holm (SD) 
 

X   X      

Lars Hein (SD) 
 

         

Anne Li Ullerholm (SD) 
 

X   X      

Bengt Gottschalk (SD) 
 

         

Kenneth Bolinder (-) 
 

X   X      

Vakant (SD) 
 

         

Claes Osslén (SD) 1:e v ordf 
 

         

Pia Trollehjelm (SD) X   X      

Matthias Åkesson (M) 
 

X   X      

Zofia Svensson (M) 
 

         

Jörgen Johnsson (M) 
 

X   X      

Adam Brorsson (M) 
 

         

Anders Månsson (S) 2:e v ordf 
 

 X   X     

Alf Nilsson (S) 
 

         

Christer Landin (S) 
 

 X   X     

Liselott Ljung (S) 
 

         

Ulrika Thulin (S) 
 

         

Bo Hallqvist (S) 
 

 X   X     

Bo Blixt (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     
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§ 43 Dnr 2020-00313  

Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund 

 

Sammanfattning  

Söderåsens miljöförbund drivs sedan 2009 som kommunalförbund 
bestående av Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs samt Örkelljunga 
kommuner, och fungerar som medlemskommunernas gemensamma 
miljönämnd och miljöförvaltning. Bjuvs kommun har genom beslut i 
kommunstyrelsen den 10 juni 2020 begärt utträde ur miljöförbundet för att 
istället bedriva myndighetsuppdraget i egen regi. En utredning kring 
konsekvenser för miljöförbundet med anledning av det aviserade utträdet, 
liksom omställningskostnader har genomförts. Medlemskommunernas 
uppfattning har varit att med avsteg från förbundsordningen möjliggöra ett 
förtida utträde för Bjuvs kommun per den 30 juni 2022. De övriga 
medlemskommunerna har därför tagit fram förslag till ekonomisk uppgörelse 
som redovisas i ärendet. 

Sammanfattningsvis innebär de övriga medlemskommunernas förslag 
följande: 

Bjuvs kommun lämnar Miljöförbundet per den 30 juni 2022.  

Bjuvs kommun svarar för de omställningskostnader om 1,0 mkr som 
uppkommer under tiden 1 juli – 31 december 2022.  

Upparbetade tillsynsskulder under 2020 och 2021 resultatförs i 2021 års 
bokslut. Medlemskommunerna tillskjuter extra medlemsbidrag för att 
återställa det negativa egna kapital som uppkommer.  

Eventuella ytterligare tillsynsskulder uppkomna under första halvåret 2022 
belastar resultatet i ett bokslut som avser tiden till och med 30 juni 2022. 
Medlemskommunerna tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att 
återställa det negativa egna kapital som uppkommer.  

Bjuvs kommun svarar för eventuella ytterligare överkostnader som uppstår 
under första halvåret 2022 som är relaterade till Bjuvs beslut att lämna 
förbundet.  

Om Bjuvs kommun efter utträdet är i behov av tjänster från miljöförbundet 
köps dessa mot sedvanlig av ägarkommunerna beslutad taxa.  

Bedömningen är att förslaget till ekonomisk uppgörelse i väsentliga delar 
bör accepteras. Men med den revideringen att de omställningskostnader, 
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för perioden 1 juli – 31 december 2022, som Bjuvs kommun ska svara för 
beräknas till 900 000 kronor.  

   

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Julia Pietrek 2022-03-01 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 med bilagor 
Brev från de övriga medlemskommunerna 2021-11-18 inklusive Utredning 
kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade utträde ur SMFO, 2021-
10-30 genomförd av Startpoint Advisory AB 
  

 

Ärendet 

Kommunalförbundet Söderåsens miljöförbund är sedan 2009 gemensam 
miljönämnd och miljöförvaltning för kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, 
Svalöv och Örkelljunga. Syftet är bland annat att möjliggöra större 
effektivitet samt förbättrade förutsättningar att upprätthålla och attrahera 
kompetens. 

Bjuvs kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 10 juni 2020 
begärt utträde ur miljöförbundet för att istället bedriva myndighetsuppdraget 
i egen regi. 

Det finns en gemensam vilja hos medlemskommunerna att skapa 
förutsättningar för ett så skyndsamt utträde som möjligt, villkorat av en 
ekonomisk överenskommelse mellan kommunerna för ett förtida utträde. 
Ambitionen är att möjliggöra ett utträde per 30 juni 2022, i alla avseenden 
senast per 31 december 2022. Om överenskommelse om utträde per 
senast 31 december 2022 ej fattas, finns risk att förbundet kan komma att 
likvideras i enlighet med §14 i förbundsordningen. De övriga 
medlemskommunerna bedömer att det av Bjuv i kommunstyrelsen fattade 
beslutet ska konfirmeras i Bjuvs kommunfullmäktige för att utträdet ska 
verkställas. Så sker när kostnaderna för utträdet har verifierats. 

De övriga medlemskommunerna har anlitat Startpoint Advisory AB för att ta 
fram faktaunderlag samt utreda konsekvenserna för Söderåsens 
miljöförbund och kvarvarande medlemskommuner, med anledning av Bjuvs 
aviserade utträde ur förbundet, samt att utreda omställningskostnaderna 
kopplade till detsamma. 

Slutrapport har överlämnats till medlemskommunerna, daterad den 30 
oktober 2021. Analys, slutsatser och rekommendationer redovisas tydligt i 
rapporten. 

Ett förtida utträde för Bjuv per 30 juni 2022, innebär merkostnader för 
förbundet och kvarvarande medlemskommuner. Dessa merkostnader, för 
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vilka Bjuv kan anses ha ett ersättningsansvar, uppskattas i utredningen till 
cirka 900 000 kr vid ett utträde per 30 juni 2022. De övriga 
medlemskommunerna har härefter gjort en bedömning att merkostnaderna 
bör fastställas till ytterligare 100 000 kronor utöver vad som framgår av 
utredningen.  

Det är viktigt att poängtera att miljöförbundet har ansvar och skyldighet mot 
medlemskommunerna att påbörja anpassning av verksamheten för det 
framtida läget, och initiera de justeringar som behövs för att minimera 
ekonomiska effekter för alla medlemskommunerna. Detta utan att 
underminera möjligheten att utöva verksamheten i enlighet med uppdrag 
och lagstiftning. 

Om utträde sker per 31 december 2022 regleras detta i förbundsordningen 
genom Bjuvs andel av förbundets samlade tillgångar och skulder per 
frånträdesdagen. Därefter upphör Bjuvs kommuns ekonomiska ansvar 
avseende förbundet, om inte annat överenskommes mellan 
medlemskommunerna genom beslut i respektive kommunfullmäktige. 

Under 2022 har kvarvarande medlemskommuner vidare att ta ställning till 
ny förbundsordning, reglemente samt övriga styrdokument till följd av Bjuvs 
utträde. 

 

Särskilt om ekonomiska förutsättningar 

Tillsynsskuld 2020–2021 

Förbundet har under ett flertal år urholkat det egna kapitalet men har sedan 
2018 haft en positiv utveckling med årliga överskott och ett successivt 
uppbyggt eget kapital. För innevarande år är den trenden prognostiserad att 
brytas. Vid halvårsskiftet 2021 prognostiserades ett resultat om ca -100 tkr, 
vilket har reviderats per september att uppgå till ca -350 tkr. I tillägg till 
prognostiserat resultat är prognosen inför 2022 att tillsynskulden till följd av 
pandemi och därmed minskade intäkter in i 2021 kommer kvarstå på 
samma nivå in i 2022. Dvs ca 1300-1400 timmar, motsvarande ca 965 tkr 
(bedömd resultatpåverkan 2021). Totalt prognostiseras tillsynsskulden till ca 
1,0 mnkr vid utgången av 2021. 

Som framgår av rapporten råder ett ”underskott” av personal inför 2022. 
Fram till Bjuvs utträde finns risk att tillsynskulden kommer kvarstå, möjligen 
till och med öka, per utgången av 2022. Med stor sannolikhet är 
konsekvensen att förbundet åter står med ett negativt eget kapital i 
verksamheten. Storleken är i nuläget svår att bedöma. Ett rimligt antagande 
är sannolikt att detta kommer uppgå till minst 500 tkr utan tidigarelagda 
extra medlemsbidrag.  

Därför föreslås att ”Tillsynsskuld 2021” resultatförs per bokslut 2021 och 
regleras med erforderliga extra medlemsbidrag. Skulden regleras mellan 
medlemskommunerna, enligt nyckeln baserad på invånarantal. Detta för att 
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renodla och underlätta ekonomisk uppföljning, slutredovisning och 
överenskommelse avseende utträdesår 2022 för Bjuvs räkning. 

Eventuella ytterligare tillsynsskulder uppkomna under första halvåret 2022 
belastar resultatet i ett bokslut som avser tiden till och med 30 juni 2022. 
Medlemskommunerna tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att 
återställa det negativa egna kapital som uppkommer.  

 

Övriga medlemskommuners förslag till ekonomisk uppgörelse 

Det samlade resultatet för 2022, och därmed påverkan på de samlade 
tillgångarna/skulderna är ett solidariskt ansvar i enlighet med 
förbundsordningen. Därefter upphör det ekonomiska ansvaret för 
utträdande part. Därför föreslås en överenskommelse utifrån principer för 
beräkning av merkostnader i perioden fram till den 31 december 2022. 
Dessa baseras på: 

1. De merkostnader, perioden 1 juli – 31 december 2022, som uppstår för 
förbundet och därmed kvarvarande kommuner pga. Bjuvs utträde ur 
förbundet. Dessa är beräknade till ca 1,0 mnkr. 

2. Avräkning av samlade skulder/tillgångar per faktiskt frånträdesdatum – 
bokslut per 30 juni 2022. Denna är svår att prognostisera, och påverkas 
också av om uppkommen tillsynsskuld (2020 och 2021) resultatförs per 
bokslut 2021. Utredaren föreslår att så görs, och att eventuellt underskott av 
eget kapital regleras genom extra medlemsbidrag per bokslut 2021. Slutlig 
avräkning bör ske utifrån halvårsbokslut 30 juni 2022. 

3.  Eventuellt stöd avseende Bjuvs utträde, avser både förberedelser inför 
utträde fram till den 30 juni 2022, samt perioden därefter. Denna behöver 
bedömas utifrån dialog och överenskommelse mellan Bjuv och 
miljöförbundet. 

 

Bjuvs bedömning av förslaget 

Bedömningen är att förslaget till ekonomisk uppgörelse i väsentliga delar 
bör accepteras. Men det rimliga är att de merkostnader, för perioden 1 juli – 
31 december 2022, som uppstår för förbundet och därmed kvarvarande 
kommuner och som Bjuv ska svara för, beräknas till 900 000 kronor såsom 
föreslås i utredningen. Vidare bedöms det orimligt att Bjuvs kommun ska 
svara för eventuella ytterligare merkostnader på grund av sitt utträde, i 
synnerhet mot bakgrund av att övriga medlemskommuner förväntar sig att 
Bjuv ensam ska bära kostnaden för utredningen från Startpoint Advisory 
AB.   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(9) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kommunstyrelsens beslut av den 10 juni 2020 att Bjuvs kommun ska utträda 
ur Söderåsens miljöförbund och att begäran om utträde har skett före den 1 
juli 2020 samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att 
inrätta en miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag 
på reglemente för nämnden. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
att utträdet sker den 30 juni 2022, att godkänna i ärendet redovisade förslag 
till ekonomisk uppgörelse mellan de fem medlemskommunerna med 
anledning av utträdet med den revideringen att de merkostnader, för 
perioden 1 juli – 31 december 2022, som uppstår för förbundet och därmed 
kvarvarande kommuner beräknas till totalt 900 000 kronor samt att i 
samband med 2021 års bokslut tillföra extra medlemsbidrag för att 
balansera negativt eget kapital i förbundet. Kostnaderna bärs av 
medlemskommunerna baserat på invånarantal och belastar 2021 års 
resultat i kommunerna. 

 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M) yrkande: ”yrkar vi Moderater på att Bjuvs kommun 
lämnar Miljöförbundet per den 31/12 2022”. 

Ulrika Thulin (S) yrkar ”att Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutar att 
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att återta ärendet om 
utträde ut Söderåsens Miljöförbund och med det fortsätter Bjuvs kommun 
att vara en fullvärdig medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund.” 

 

Ajournering 

Sammanträdes ajourneras 9:20-9:25 

 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M) förtydligar sitt yrkande till ”att kommunstyrelsens 
beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar 
miljöförbundet per den 31/12 2022”. 

Ordförande tilläggsyrkar följande till Jörgen Johnssons (M) yrkande: ”samt 
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden”. 

 

Ajournering  

Sammanträdes ajourneras 9:40 – 9:45 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer propositionsordning på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
Jörgen Johnssons (M) yrkande med ordförandes tilläggsyrkande, och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt Jörgen Johnssons (M) yrkande med 
ordförandes tilläggsyrkande. 

 

 

 

Votering  

Votering begärs och ska genomföras. 

NEJ = Ulrika Thulins (S) yrkande 

JA = Jörgen Johnsson (M) yrkande med ordförandes tilläggsyrkande 

 

Omröstningsresultat 

NEJ: Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S) och Nilsson (C) 

JA: Bengt Gottschalk (SD), Jörgen Johnsson (M) och Mikael Henrysson 
(SD). 

Resultat 3 – 3, ordförandes utslagsröst ger resultatet 3 – 4. 

 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) meddelar att de inte 
längre deltar i beslutet . 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Jörgen 
Johnsson (M) yrkande med ordförandes tilläggsyrkande, och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Jörgen Johnsson (M) yrkande med 
ordförandes tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 
2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 
2022,  

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-09, § 50 
 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att återta ärendet om utträde ur Söderåsens 
miljöförbund och med det fortsätter Bjuvs Kommun att vara en fullvärdig 
medlemskommun i Söderåsens miljöförbund. 

Jörgen Johnsson (M) Pia Trollehjelm (SD), Matthias Åkesson (M), Kalle 
Holm (SD) och Anne Li Ullerholm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD) och Christer Landin (S) yrkar bifall till 
Anders Månssons (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = arbetsutskottets förslag 

NEJ = Anders Månssons (S) yrkande 
 

 
Omröstningsresultat  
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs 
kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 2022,  

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden. 
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Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Bo Hallqvist (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-03-16, § 37 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Thulin (S) yrkar på återremiss med följande motivering: 

Vi anser att följande områden behöver belysas mer och yrkar på en 
återremiss med följande uppdrag:  
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en tydlig 
redovisning över hur många lagkrav det finns på miljöområdet som 
kommunen ska ansvara för och hur många miljöinspektörer kommunen 
kommer att behöva för att uppfylla lagkraven,  
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en tydlig 
redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen miljöorganisation i 
jämförelse med kostnaderna som medlemskommun i Söderåsens 
Miljöförbund,  
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en tydlig 
redovisning över den befintliga dokumentationen över hur många företag 
som haft synpunkter och klagomål på Söderåsens Miljöförbund,  
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att efterhöra vad 
andra aktörer och myndigheter som samarbetar med Söderåsens 
Miljöförbund om deras erfarenheter av samarbetet.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras idag.      

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = ärendet ska avgöras idag 

NEJ = ärendet ska återremitteras  
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Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
./.      15 JA-röster och 13 NEJ-röster  

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet till 
kommunstyrelsen.  

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Diariet 

 
 

 



  Röst 

20:03:52 — 6. Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund 
De ledamöter som vill att ärendet ska avgöras idag svara JA 
De ledamöter som vill att ärendet ska återremitteras svarar NEJ 
[1/3] 
 
Resultat 
 Ja 15 
 Nej 13 
   

 

1 Pia Trollehjelm (SD) Ja 

2 Mikael Henrysson (SD) Ja 

3 Christel Hedlund (SD) Ja 

6 Benny Trollehjelm (SD) Ja 

7 Gert Liljenborg (SD) Ja 

8 Lars Hein (SD) Ja 

9 Anne Li Ullerholm (SD) Ja 

11 Roger Pettersson (SD) Ja 

12 Lisbeth Madsen (-) Ja 

13 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Ja 

14 Jörgen Johnsson (M) Ja 

15 Patric Fors (M) Ja 

16 Andrej Schönbäck (M) Ja 

17 Sven-Ingvar Blixt (-) Ja 

24 Kenneth Bolinder (-) Ja 

18 Walter Steffert (S) Nej 

19 Ulrika Thulin (S) Nej 

20 Anders Månsson (S) Nej 

21 Terhi Laine (S) Nej 

22 Niklas Svalö (S) Nej 

23 Liselott Ljung (S) Nej 

25 Inga Bakken (S) Nej 

26 Christer Landin (S) Nej 

28 Peter Persson (S) Nej 

30 Nils Nilsson (C) Nej 

31 Urban Berglund (KD) Nej 

207 Lars Karlsson (S) Nej 

212 Eva Roos Johansson (V) Nej 



 

20:25:01 — 7. Minoritetsåterremiss En samlad socialtjänst i en socialförvaltning 
KS förslag = JA 
CL yrkande = NEJ 
 
Resultat 
 Ja 15 
 Nej 13 
   

 

1 Pia Trollehjelm (SD) Ja 

2 Mikael Henrysson (SD) Ja 

3 Christel Hedlund (SD) Ja 

6 Benny Trollehjelm (SD) Ja 

7 Gert Liljenborg (SD) Ja 

8 Lars Hein (SD) Ja 

9 Anne Li Ullerholm (SD) Ja 

11 Roger Pettersson (SD) Ja 

12 Lisbeth Madsen (-) Ja 

13 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Ja 

14 Jörgen Johnsson (M) Ja 

15 Patric Fors (M) Ja 

16 Andrej Schönbäck (M) Ja 

17 Sven-Ingvar Blixt (-) Ja 

24 Kenneth Bolinder (-) Ja 

18 Walter Steffert (S) Nej 

19 Ulrika Thulin (S) Nej 

20 Anders Månsson (S) Nej 

21 Terhi Laine (S) Nej 

22 Niklas Svalö (S) Nej 

23 Liselott Ljung (S) Nej 

25 Inga Bakken (S) Nej 

26 Christer Landin (S) Nej 

28 Peter Persson (S) Nej 

30 Nils Nilsson (C) Nej 

31 Urban Berglund (KD) Nej 

207 Lars Karlsson (S) Nej 

212 Eva Roos Johansson (V) Nej 
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Minoritetsåterremiss Begäran om utträde ur 
Söderåsens miljöförbund 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022, § 37, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 
2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 
2022 samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att 
inrätta en miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag 
på reglemente för nämnden.  

På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2022, § 43, beslutade 
kommunfullmäktige att minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Följande att-satser angavs i yrkande för återremiss: 

a) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på miljöområdet 
som kommunen ska ansvara för och hur många miljöinspektörer 
kommunen kommer att behöva för att uppfylla lagkraven,  

b) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen 
miljöorganisation i jämförelse med kostnaderna som 
medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund,  

c) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning över den befintliga dokumentationen över hur 
många företag som haft synpunkter och klagomål på Söderåsens 
Miljöförbund,  

d) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att efterhöra 
vad andra aktörer och myndigheter som samarbetar med 
Söderåsens Miljöförbund om deras erfarenheter av samarbetet.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-04-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, 43, inklusive bilagor 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-03-01 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 med bilagor 
Brev från de från de övriga medlemskommunerna 2021-11-18 inklusive 
Utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade utträde ur 
SMFO, 2021-10-30 genomförd av Startpoint Advisory AB 
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Ärendet 

Syftet med denna tjänsteskrivelse är att komplettera och svara på 
yrkandena i minoritetsåterremissen som kommunfullmäktige beslutade om 
den 28 mars 2022, § 43.  

 

a) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på 
miljöområdet som kommunen ska ansvara för och hur många 
miljöinspektörer kommunen kommer att behöva för att uppfylla 
lagkraven 

Innehåll och lagstiftningar som uppdraget inrymmer: 

1. Tillsyn enligt miljöbalken, 

2. tillsyn enligt strålskyddslagen, 

3. tillsyn enligt smittskyddslagen, 

4. tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, 

5. tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, 

6. tillsyn enligt lagen om handel med och vissa receptfria 
läkemedel, 

7. tillsyn enligt alkohollagen (folkölsförsäljning)  

8. tillsyn- och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna 
samt angränsande regelverk.  

Bjuvs kommun behöver cirka fem inspektörstjänster för att klara samma 
mängd tillsyn som Söderåsens miljöförbund (SMFO) gör idag. 
Administration och övriga stödprocesser bör kunna samordnas med 
mottagande förvaltning, till detta tillkommer miljöchef och energi- och 
klimatrådgivning. Sammanlagt blir behovet för Bjuv cirka sex tjänster. 
Behovet av personal är en bedömning som grundar sig i SMFO:s 
behovsutredning och tillsynsplan och att Bjuvs kommun står för 24 % av 
invånarantalet i SMFO:s verksamhetsområde.1  

Startpoint Advisory AB pekar också på att vid ett utträde av Bjuv motsvarar 
dessa 24 procent cirka fem inspektörer baserat på planerad tillsyn/kontroll 
per handläggare i verksamhetsplan 2021, samt ytterligare cirka 2 övrig 
personal.2  

 

b) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen 
miljöorganisation i jämförelse med kostnaderna som 
medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund,  

En utredning kring konsekvenser för miljöförbundet med anledning av det 
aviserade utträdet per 30/6 – 2022, liksom omställningskostnader har 
genomförts. Medlemskommunerna anlitade Startpoint Advisory AB för att ta 
fram faktaunderlag samt utreda konsekvenserna för Söderåsens 
miljöförbund och kvarvarande medlemskommuner, med anledning av Bjuvs 
aviserade utträde ur förbundet, samt att utreda omställningskostnaderna 
kopplade till detsamma. Omställningskostnaderna för perioden 1 juli – 31 

                                                      
1 (PM angående Söderåsens miljöförbund, 2020) 
2 ( Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-04-04 
 

KS 2020-00313 
Sida 

3(5) 
 

 

december 2022, som Bjuvs kommun ska svara för beräknades till 900 000 
kronor.3  

Eftersom det inte har fattats något beslut om utträde per 30/6–2022 behöver 
en ny överenskommelse upprättas.  

Om utträde sker per 31 december 2022 regleras detta i förbundsordningen 
genom Bjuvs andel av förbundets samlade tillgångar och skulder per 
frånträdesdagen. Därefter upphör Bjuvs kommuns ekonomiska ansvar 
avseende förbundet, om inte annat överenskommes mellan 
medlemskommunerna genom beslut i respektive kommunfullmäktige. 

Bjuv betalade 2 396 265 kronor i medlemsbidrag för 2021 (cirka 2,1 mnkr 
för 2020). Det är budgeterat 2 427 000 kronor i medlemsbidrag för Bjuvs 
kommun 2022.4  

Nedanstående tabell är en sammanställning av ungefärliga kostnader och 
intäkter för Bjuvs kommun, om kommunen tar över denna verksamhet.5 

Kostnader om kommunen tar över verksamheten 

Lönekostnader (räknat på 5,8 tjänster) 3 865 tkr 

Lokalhyra 290 tkr 

Personalrelaterade kostnader (utbildning mm) 116 tkr 

Dator, telefoni, it etc 100 tkr 

Tjänstebilar 80 tkr 

Adm, fakturor etc 30 tkr 

Övriga kostnader 100 tkr 

Totala kostnader 4 581 tkr 

  

Intäkter om kommunen tar över verksamheten 

Intäkter från tillsynen 2 400 tkr 

  

Total årlig kostnad netto 2 181 tkr 
*Uppdaterade siffror sen PM från 2020  

Antal invånare 2021-12-31 15 842 personer 

Netto kostnad per invånare 2022 153 kr 

Nettoeffekt per invånare - 15 kr 

Nettoeffekt total -243 tkr 

 

Enligt den PM som gjordes 2020 så var nettoeffekten 224 000 kronor.  

 

c) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning över den befintliga dokumentationen över hur 
många företag som haft synpunkter och klagomål på Söderåsens 
Miljöförbund,  

En kunskapskälla har varit de kundundersökningar som Söderåsens 
Miljöförbund deltar i, dels Insikt, dels andra Svenskt näringslivs 
kommunranking. 

I större delen av landets alla kommuner används verktyget “Insikt” för att 
mäta hur nöjda kunderna är med kommunens service. Mätningen ger ett 
nöjd-kund-index (NKI) på 0–100, uppdelat i olika serviceområden och som 
en helhet.  

                                                      
3 (Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
4 (Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
5 (PM angående Söderåsens miljöförbund, 2020) 
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Både Insiktsmätningen och Svenskt Näringslivs kommunranking är högst 
relevanta att titta på. Det finns dock skillnader mellan de båda. Insikt mäter 
företagens inställning till den service de faktiskt fått när de varit i kontakt 
med olika myndighetsdelar hos kommunen.  

Svenskt näringslivs ranking bygger också på enkäter6, men även 
telefonintervjuer. Målgruppen är företag i Bjuvs kommun, där man 
slumpmässigt väljer ut företag, oavsett om de haft ett ärende med 
kommunen eller inte.  

Insiktsmätningen visar ett NKI för miljö- och hälsoskydd som uppgår till 55 
för 2020, vilket är en något låg nivå. Resultatet visar på en negativ 
utveckling över tid (2019 vilket var värdet 76). Livsmedelskontrollen får ett 
högre betyg och uppgår till 64, vilket är en godkänd nivå.7    

Att livsmedelskontroll har högre NKI än miljö- och hälsoskydd är snarare 
regel än undantag i det nationella perspektivet. Generellt sett genomför 
också livsmedelskontrollen tätare inspektioner, vilket innebär att fler 
personliga möten sker mellan inspektörer och företagare, då tillit och 
förtroende kan byggas. 

Ett NKI mellan 62 och 69 räknas som godkänt och NKI mellan 70 och 80 
räknas som högt. Resultatet i Insikt 2020 toppas av ett tiotal kommuner som 
har ungefär lika många invånare som Bjuvs kommun, alla har NKI mellan 82 
och 86.8  

Ser man till de enskilda enkätfrågorna i Svenskt Näringslivs ranking som 
berör bland annat det arbete tjänstepersoner från Söderåsens miljöförbund 
gör åt Bjuvs kommun så har information till företag förbättrats (+60) däremot 
har tjänstemäns attityder till företagande (-8) samt service och bemötande  
(-102) fått sämre resultat än i fjol (2020).9  

I den tidigare utredningen (Genomlysning, 2020) konstaterade 
konsultbolaget Startpoint Advisory AB i sin rapport att det finns tydliga 
skillnader i NKI (Nöjd-kund-index, Insikt) mellan medlemskommunerna för 
perioden 2016 – 2019.10  

 

d) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
efterhöra vad andra aktörer och myndigheter som samarbetar med 
Söderåsens Miljöförbund om deras erfarenheter av samarbetet.  

Av Startpoint Advisorys AB genomlysning av Söderåsens miljöförbund 
framgår att medlemskommunerna upplever att det finns brister i operativt 
samarbete med miljöförbundet. I rapporten konstaterar Startpoint Advisory 
AB att det finns brist i kommunikation, att man tänker ”myndighet först” och 
att medlemskommunerna upplever förbundet som en fristående satellit i 
samarbetet med dem. 11     

                                                      
6 (Svenskt Näringsliv, 2021)  
7 (Origo group, 2020) 
8 (SKR – öppna jämförelser, 2020, 
https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20ta
beller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf, hämtat mars 2022) 
9 (Svenskt näringsliv, 2021,https://www.foretagsklimat.se/bjuv/ranking, hämtat mars 2022) 
10 (Startpoint Advisory AB, Genomlysning – Rapport, 2020) 
11 (Startpoint Advisory AB, Genomlysning – Rapport, 2020) 

https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20tabeller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf
https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20tabeller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf
https://www.foretagsklimat.se/bjuv/ranking
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs 
kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 2022, 

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Söderåsens miljöförbund 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Svalövs kommun 
Örkelljunga kommun 
Byggnadsnämnden 
Diariet 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 48 Dnr 2022-00148  

Årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2021 

Sammanfattning 

AB Bjuvsbostäder har inkommit med årsredovisning för 2021. 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Det innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-30 
Årsredovisning AB Bjuvsbostäder 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskningsrapport 2021 lekmannarevisorer 
 
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2021 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2021 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-06, § 70 
 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkar följande efter Godkänna förslag till 
årsredovisning: 

”……. och att ge ägarombudet i uppdrag att framföra ägarens beslut.” 

Matthias Åkesson (M), Kalle Holm (SD), Kenneth Bolinder (-), Bengt 
Gottschalk (SD) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Anders Månsson (S), Alf Nilsson (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson 
(C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med Ulrika Thulins (S) 
tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och 
arbetsutskottets förslag med Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2021 

 

Kommunstyrelsen beslutar att 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

   

Reservation 

Anders Månsson (S), Alf Nilsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S) 
och Nils Nilsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

AB Bjuvsbostäder har inkommit med årsredovisning för 2021. 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Det innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-30 
Årsredovisning AB Bjuvsbostäder 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskningsrapport 2021 lekmannarevisorer 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2021 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  
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Beslutet ska skickas till 
AB Bjuvsbostäder 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 49 Dnr 2022-00144  

Årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2021 

Sammanfattning 

Bjuvs Stadsnät AB har till Bjuvs kommun inkommit med årsredovisning 
2021. 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-30 
Årsredovisning, Bjuvs Stadsnät AB 2021 
Granskningsrapport och revisionsberättelse 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för Bjuvs 
Stadsnät AB 2021, 

samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som Bjuvs 
Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.     

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-06, § 71 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag 
till årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2021, 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som Bjuvs Stadsnät AB 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.     

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-03-30 
Referens 

KS 2022-00144 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bjuvs Stadsnät AB har till Bjuvs kommun inkommit med årsredovisning 
2021. 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-30 
Årsredovisning, Bjuvs Stadsnät AB 2021 
Granskningsrapport och revisionsberättelse 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för Bjuvs 
Stadsnät AB 2021, 

samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som Bjuvs 
Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.    

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-03-30 
 

KS 2022-00144 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Bjuvs Stadsnät AB 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 

 































 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 50 Dnr 2022-00175  

Årsredovisning för Omsorg i Bjuv AB 2021 

Sammanfattning 

Omsorg i Bjuv AB har inkommit med årsredovisning för 2021. 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Det innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-04-06 
Årsredovisning Omsorg i Bjuv AB 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskningsrapport 2021 lekmannarevisorer 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för Omsorg i Bjuv AB 2021 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-13, § 80 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för Omsorg i Bjuv AB 2021 

 

Kommunstyrelsen beslutar att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-04-06 
Referens 

KS 2022-00175 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Årsredovisning för Omsorg i Bjuv AB 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorg i Bjuv AB har inkommit med årsredovisning för 2021. 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Det innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-04-06 
Årsredovisning Omsorg i Bjuv AB 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskningsrapport 2021 lekmannarevisorer 
  

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

Godkänna förslag till årsredovisning för Omsorg i Bjuv AB 2021 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-04-06 
 

KS 2022-00175 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Omsorg i Bjuv AB 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
 





































 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 47 Dnr 2021-00263  

Årsredovisning för Bjuvs kommun 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till årsredovisning 2021 
för Bjuvs kommun. Rapporten innehåller redovisning av årets ekonomiska 
resultat och god ekonomisk hushållning, uppföljning av verksamheten och 
dess mål, investeringsredovisning, detaljerade räkenskaper och 
nämndernas verksamhetsberättelser.  

Bjuvs kommun redovisar för 2021 ett positivt resultat på 96,5 mnkr. En stor 
del av detta utgörs av en utdelning på 60 mnkr från AB Bjuvsbostäder, 
vilken är att betrakta som jämförelsestörande. Om vi bortser från 
utbetalningen blir resultatet 36 mnkr vilket är cirka 16 mnkr över budget. 
Resultatet motsvarar 3,7 procent av skatter och statsbidrag. Överskottet 
förklaras till största delen av större skatteintäkter än beräknat.  

Kommunkoncernen redovisar ett samlat resultat för året på 38,3 mnkr, vilket 
är 16,5 mnkr bättre än budget. Avvikelsen här beror på kommunens positiva 
resultat samt på ett litet överskott i bokslutet från Bjuvs stadsnät AB.    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-04-04 
Årsredovisning 2021 Bjuvs kommun, 2022-04-04 
Investeringsredovisning 2021, 2022-03-28 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

godkänna förslag till årsredovisning 2021 för Bjuvs kommun, samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

 

Information 

Noterna på sidan 36-40 kommer att ses över och förtydligas, detta påverkar 
inte årsredovisningen i övrigt. Uppdaterad årsredovisning skickas ut i 
sammanträdeshandlingarna till kommunfullmäktige. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkar följande: 

”att ta fram en tydlig redovisning av totalt statsbidrag med anledning av 
pandemin för kommunen 2021 och en redovisning av egna ökade kostnader 
med anledning av pandemin 2021.” 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
med Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och förvaltningens 
förslag med Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att:  

godkänna förslag till årsredovisning 2021 för Bjuvs kommun, samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till 
förmån för eget yrkade. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-13, § 79 
 
 

Information 

Noterna på sidan 36-40 kommer att ses över och förtydligas, detta påverkar 
inte årsredovisningen i övrigt. Uppdaterad årsredovisning skickas ut i 
sammanträdeshandlingarna till kommunfullmäktige. 

 
 

Yrkande kommunstyrelsen 

Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkar följande: 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

”att ta fram en tydlig redovisning av totalt statsbidrag med anledning av 
pandemin för kommunen 2021 och en redovisning av egna ökade kostnader 
med anledning av pandemin 2021.” 

Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M), Kenneth Bolinder (-), Kalle Holm 
(SD) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Urban Berglund (KD), Nils Nilsson (C), Anders Månsson (S), Christer 
Landin (S) och Alf Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och 
arbetsutskottets förslag med Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

godkänna förslag till årsredovisning 2021 för Bjuvs kommun, samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

   

Reservation 

Anders Månsson (S), Alf Nilsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Klas Nilsson, utredare 
Klas.nilsson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-04-04 
Referens 

KS 2021-00263 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Årsredovisning för Bjuvs kommun 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till årsredovisning 2021 
för Bjuvs kommun. Rapporten innehåller redovisning av årets ekonomiska 
resultat och god ekonomisk hushållning, uppföljning av verksamheten och 
dess mål, investeringsredovisning, detaljerade räkenskaper och 
nämndernas verksamhetsberättelser.  

Bjuvs kommun redovisar för 2021 ett positivt resultat på 96,5 mnkr. En stor 
del av detta utgörs av en utdelning på 60 mnkr från AB Bjuvsbostäder, 
vilken är att betrakta som jämförelsestörande. Om vi bortser från 
utbetalningen blir resultatet 36 mnkr vilket är cirka 16 mnkr över budget. 
Resultatet motsvarar 3,7 procent av skatter och statsbidrag. Överskottet 
förklaras till största delen av större skatteintäkter än beräknat.  

Kommunkoncernen redovisar ett samlat resultat för året på 38,3 mnkr, vilket 
är 16,5 mnkr bättre än budget. Avvikelsen här beror på kommunens positiva 
resultat samt på ett litet överskott i bokslutet från Bjuvs stadsnät AB.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-04-04 
Årsredovisning 2021 Bjuvs kommun, 2022-03-28 
Investeringsredovisning 2021, 2022-03-28 
  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

godkänna förslag till årsredovisning 2021 för Bjuvs kommun, samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

   

Christer Pålsson 
kommundirektör 

Klas Nilsson 
utredare 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-03-25 
 

KS 2021-00263 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder, kommunstyrelse samt utskott 
Diariet 

 



 

 
 
 
 
 
 
Investeringsredovisning 2021 
 
 
Datum: 2022-03-28 
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Kommunfullmäktige 
Investeringsredovisning 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

 107 Digitalisering av KF:s möten 1 000 1 259 -259 

SUMMA   1 000 1 259 -259 

Digitalisering av KF:s möten 
 (107) 
 

De åtgärder som återstod hösten 2021 gällande installation av kompletterande utrustning för att höja ljudkvaliteten vid fullmäktiges möten respektive att installera ändamålsenlig 
AV-utrustning i övriga lokaler för nämndsmöten är nu genomförda. Tele 2 videomöten och Quickchannel används kontinuerligt vid fullmäktiges möten sedan hösten 2021. 
Systemstödet och hårdvaran ska börja användas även vid nämndsmöten så snart som utbildningsinsatserna är genomförda vilket beräknas till våren 2022. 
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Kommunstyrelse 
Investeringsredovisning 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

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

 807 Billesholm stationsområde 11 030 2 665 8 365 

 813 Billesholms gård 9:19 4 381 548 3 833 

 804 Bjuv 4:4 5 661 254 5 407 

 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 5 099 468 4 631 

 818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 50 0 50 

 801 Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 350 79 271 

 816 Folketshusparken 2 503 1 243 1 260 

 110 HR/Personalsystem 147 0 147 

 105 Markförsäljning - exploateringsområden -6 000 -15 249 9 249 

 100 Markförvärv 2 000 0 2 000 

 128 Möten på distans - videomöten 150 0 150 

 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 156 24 132 

 112 QlikView 800 0 800 

 819 Rudolfska gården 750 0 750 

 169 Stratsys 200 0 200 

 805 Tibbarp 1:80 750 22 728 

 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 0 1 000 

 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479 94 385 

 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 13 111 14 784 

 811 Utveckling av Selleberga 27 132 4 173 22 959 

 821 Utvecklingsplan Sånnadamm 227 131 96 

 803 Valleberga 2:139 300 79 221 

 176 Visma Window 172 0 172 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

 109 Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen 3 335 2 200 1 135 

 111 Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket åtgärd 4) 3 000 0 3 000 

 114 Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket åtgärd 3) 50 0 50 

 113 Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket åtgärd 1) -891 0 -891 

 115 Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åtgärd 2) 350 0 350 

 148 Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001 100 0 100 

SUMMA   91 414 9 842 81 572 

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

Ingen aktivitet har skett kopplat till projektet under en längre tid. Projektets fortlevnad behöver omprövas. 

Billesholm stationsområde 
 (807) 
 

Under året upphandlades Barslund som entreprenör och arbetet vid stationen påbörjades. I november meddelade entreprenören att de går i konkurs och förhandlingar inleddes 
därefter med konkursförvaltaren. En ekonomisk överenskommelse är träffad med konkursförvaltaren och nytt avtal är träffat med entreprenören MVB. 

Byggnationen påbörjas under februari och väntas bli färdig i april. 

Ekonomi 

Projektet har 1000 tkr beviljat för 2022 sedan tidigare. På grund av förseningen av entreprenaden föreslår förvaltningen att projektet tilläggsbudgeteras. 

  

Billesholms gård 9:19 
 (813) 
 

Inom ramen för en av två markanvisningar har ErHo bygg uppfört ett gruppboende för LSS som blivit något försenat. Inom Kärnhusets markanvisning har byggnation ineom 
deras sista etapp påbörjats. 

För den allmänna platsen inom planen som innehöll dagvattenanläggning parkeringsplats och lekplats genomfördes en upphandling i samarbete med Gata/Park. På grund av att 
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det enda anbud som lämnades in avvek med närmare 100 % från kalkylen valde förvaltningen i samråd med Gata/Park att avbryta upphandlingen. 

Istället kommer förvaltningen göra ett omtag och presentera ett nytt förslag till anläggning inför B23 där även en ortslekplats presenteras som ett eget objekt. Genomförande och 
upphandling kommer därmed skjutas fram till 2023. 
 

Ekonomi 

Projektet har en ny beslutad budget för 2022 (4000tkr) och ska därför inte tilläggsäskas. 

Bjuv 4:4 
 (804) 
 

Detaljplanen för området som varit överklagad under hela 2021 vann Laga kraft i januari 22 och markanvisningen fortsätter under våren, För det gruppboende för LSS som ska 
uppföras inom projektet har fastighetsavdelningen därmed kunna lämna in bygglov. 

Ekonomi 

Projektet har under året haft kostnader kopplade till projektering och upphandling av lekplats mm. om ca 254 tkr. Då projektet är framskjutet har nya medel äskats och beviljats 
för B22 om 5661 tkr och ska därför inte tilläggsbudgeteras. 

Cykelväg Mörarp Bjuv 
 (820) 
 

Trafikverket har publicerat förslag till vägplan som har varit utställd för samråd i december. Trafikverket har rekvirerat medel av kommunen för utredningar och konsulter. 

Ekonomi 

Då projektet har skjutits upp har medel sökts och beviljats för 2022 om 400 tkr samt medel för investering om 6600 tkr 2023 

Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 
 (818) 
 

Bjuvsbostäder går vidare med plan som regleras med plankostnadsavtal. I och med ny placering kommer kommunen inte ha ett investeringsprojekt för att driva fram planen. 
Projektet kommer inte drivas vidare som ett investeringsprojekt. 
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Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 
 (801) 
 

Direktupphandling av projektör har genomförts och projektering samt förfrågningsunderlag kommer levereras våren 22 

Upphandling sker våren -22 

Ekonomi 

Under 21 har projektet haft kostnader kopplade till utredning och förberedelser inför upphandling och projektering om ca 79 tkr. Etapp två planeras att projektera och byggas 
under 2022 och medel har sökts och beviljats om 6200 tkr. Projektet kommer därför inte tilläggsbudgeteras 

Folketshusparken 
 (816) 
 

Arbete med detaljplanen för gamla protistatomten pågår inom markanvisning med 3hus som kan ge ca 150 bostäder. För den del av projektet som rör medborgaren 1 sker arbete 
inom den markanvisning kommunen tecknat med Hemsö om att ta fram ett förslag för trygghetsboende, särskilt boende, bibliotek samt övriga kommunala möteslokaler på fastig-
heten. För denna del pågår arbete med lokal- och funktionsprogram för att avgränsa innehåll i nytt Bibliotek och Säbo pågår och intervjuer har genomförts. 

Som en del av att genomföra projektet har en upphandling för att riva folkets hus genomförts. Projektet har även ombesörjt att befintliga hyresgäster flyttat ut. 

Ekonomi 

Under året har projektet framförallt haft kostnader för detaljplan och tekniska utredningar om 1243 tkr. Projektet fortsätter 2022 och nya medel har sökts och beviljats om 
1500 tkr 2022 samt 1000 tkr 2023. Projektet ska därför inte tilläggsäskas. 

HR/Personalsystem 
 (110) 
 

Upphandlingen av ett nytt lönesystem drog ut på tiden på grund av rådande omständigheter med pandemin. Upphandlingen är nu i sitt slutskede och avtal ska skrivas i januari. 
Det innebär att kostnaden för uppstarten blir under våren 2022 istället som planerat under 2021. Ansöker därför att få flytta med pengarna till 2022. 

Markförsäljning - exploateringsområden 
 (105) 
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Fastighet Slutbetalt Belopp 

   

BG 9:462 2021-01-26 373 702 

BG 9:464 2021-03-15 378 472 

BG 9:465 2021-04-19 388 631 

Ljungsgård 2:92 2021-01-22 135 000 

BG 9:460 2021-11-04 388 330 

BG 9:455 2021-06-14 383 401 

BG 9:442 2021-09-27 387 535 

BG 9:457 2021-08-19 393 418 

BG 9:454 2021-10-27 378 154 

del av Bjuvstorp 5:116 och 5:29 2021-08-04 207 130 

Bjuvstorp 5:129 2021-06-18 798 450 

Billesholms gård 10:24 2021-11-22 279 150 

Billesholms gård 10:10 2021-06-28 422 400 

Bjuv 3:58 2021-05-05 3 973 300 

Ulven 3 2021-12-10 5 464 800 

Brogårda 8:7 2021-08-26 897 000 

summa  15 248 873 

Planeringsavdelningens exploateringsverksamhet har medverkat till ett större antal marköverlåtelser under året. Större delen berör fribyggartomter inom kungsgårdsområdet men 
det har även genomförts ett antal större försäljningar inom pågående exploateringsprojekt som Ulven 3, Bjuvsbostäder och Bjuv 3:58(Vattentornet), TreHus. 

Markförvärv 
 (100) 
 

Inga förvärv under året 

Möten på distans - videomöten 
 (128) 
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I höst signerade vi ett avtal med AVS som ska leverera AV-utrustning till utvalda konferensrum i våra förvaltningar.  Förväntade kostnader 2022 motiverar tilläggsäskandet på 
2021 års budget som förs över. 

Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 
 (802) 
 

Sista etappen är under färdigställande. Projektet har endast haft mindre kostnader kopplat till anslutning av VA till den sista etappen 

Projektet ska avslutas under 22. Det finns därför inget beslut om ytterligare medel för 2022 i budget. Då det med stor sannolikhet kommer uppstå oförutsedda kostnader i sam-
band med avslut av byggnation och dagvattenanläggningar och bör överskjutande medel därmed tilläggsäskas till 2022 

QlikView 
 (112) 
 

Arbetet med QlikView kommer att omstartas med inriktning mot Qlik Sense och inte som investering. 

Rudolfska gården 
 (819) 
 

Inget arbete har påbörjats på grund av  projektet har fått prioriteras ner. 

Stratsys 
 (169) 
 

Investeringsprojektet avslutas efter 2021 eftersom utgifterna är att betrakta som drift snarare än investering. Ett 50-tal konsulttimmar har köpts in under 2021 och dessa har an-
vänts till underhåll och utveckling av våra styrmodeller. Kostnaden har dock inte bokförts på investeringsprojektet ifråga utan på driften. 

Tibbarp 1:80 
 (805) 
 

Planarbetet är inte påbörjat på grund av prioriteringar mot andra planer och projekt. 

Ekonomi. 

Projektet har haft mindre administrativa kostnader kopplat till uppstart av arbetet. Ett nytt äskande har beslutats för projektet för B22 och ej upparbetade medel ska därför inte 
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tilläggsäskas. 

Tidiga exploateringsutredningar 
 (817) 
 

Inga insatser har skett under året som föranlett kostnader i projektet, 

Ulven 2 (Trygghetsboende) 
 (810) 
 

I och med att kommunen tecknat markanvisning med Hemsö om att uppföra ett trygghetsboende på fastigheten Medborgaren 1(Gamla Folketshus) fick Bjuvsbostäder möjlighet 
att ta fram ett förslag på bostadshus på den fastighet som tidigare planlagts för ändamålet, Ulven 3. Bjuvsbostäder har avropat Sabo-ramavtal och KF beslutade i september om en 
marköverlåtelse till bolaget. Byggnationen är påbörjad. 

Ekonomi 

Projektet har under året haft kostnader kopplade till marköverlåtelsen om 94 tkr och kommer under året få hantera ett antal "ätor" kopplade till konstruktioner i mark och mark-
föroreningar som bolaget tvingas hantera och som kommunen enligt överlåtelsen som säljare ansvarar för. Ej upparbetade medel bör därför tilläggsbudgeteras. 

  

Utredning Söderåsbanan 
 (120) 
 

Trafikverkets entreprenör NRC påbörjade sina arbeten på Billesholm station under våren och skulle enligt sin tidsplan ha färdigställt dessa arbeten efter semestrarna. På grund av 
stora förseningar, framförallt i svalövs kommun, så har man inte kunnat avsluta alla arbeten till trafikstarten i december. Ny slutbesiktning är planerad till april månad. 

I December genomfördes en invigning av pågatågstrafiken på söderåsbanan och trafiken har därefter gått mellan Åstorp och Malmö som planerat. 

Ekonomi 

Trafikverket har rekvirerat  sammanlagt ca 13 miljoner under året i enlighet med medfinansieringsavtalet. I och med förseningar i Trafikverkets entreprenad till april kommer 
projektet inte avslutas förrän till sommaren 2022. Ej upparbetade medel behöver därför tilläggsäskas! 

Utveckling av Selleberga 
 (811) 
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Den första detaljplanen för området antogs av KF i december. I Etapp 1 möjliggörs drygt 300 bostäder samt en förskola. Kommunstyrelsen har tecknat 4 stycken markanvis-
ningar med fyra exploatörer som sammanlagt kan ge ca 200 bostäder samt en förskola. 

Detaljplanen är överklagad och ärendet väntar på handläggning i Mark och miljödomstolen. I väntan på att planen vinner laga kraft avvaktar projektet med att gå vidare med 
upphandling av de allmänna anläggningar som ska byggas i etapp 1. 

  

Ekonomi 

Projektet har haft kostnader för planarbete, utredningar, planering och projektering av allmänna anläggningar under året om ca 4173 tkr 2021. I och med att nya medel äskats och 
beviljats för projektet i B22 kommer ej upparbetade medel inte att tilläggsäskas. 

Utvecklingsplan Sånnadamm 
 (821) 
 

Inom ramen för projektet har en marköverlåtelse genomförts till Kamper naturlekplatser. För att genomföra fastighetsbildningen pågår en ändring av detaljplanen. En lösning på 
befintlig dagvattensituation inom området har studerats samt dimensionering av en ny anläggning som skulle krävas för att genomföra den äldre detaljplanen i enlighet med 
kommunens dagvattenplan. 

Ekonomi 

Under året har projektet haft utredningskostnader om ca 131 tkr. Nya medel har äskats och beviljats i B22 och projektet kommer därför inte att tilläggsbudgeteras. 

Valleberga 2:139 
 (803) 
 

Under året har arbete med att bilda fastigheter i enlighet med detaljplanen bedrivits. En begäran om lantmäteriförrättning har begärts och prövats av Lantmäteriet vilket innebär 
att projektering av av gatumark kan påbörjas under 2022. 

ekonomi 

Projektet har haft kostnader kopplade till lantmäteriförrättning och fastighetsbildning. Då nya medel har äskats i B23 kommer projektet inte att tilläggsbudgeteras. 

Visma Window 
 (176) 
 

Leverantören av programvaran har inte kunnat leverera den överenskomna lösningen. Projektet fortsätter 2022. 
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Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen 
 (109) 

Redovisas under projekt 113 

Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket åtgärd 4) 
 (111) 

Redovisas under projekt 113 

Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket åtgärd 3) 
 (114) 

Redovisas under projekt 113 

Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket åtgärd 1) 
 (113) 

Projektet är färdigställt, slutavstämning kom i december. Trafikverket har färdigställde sina arbeten under våren -21. Kommunen har färdigställt sin entreprenad genom öppnan-
det av den nya infarten vid Kristinetorpsvägen. I anslutning till infarten har kommunen skapat en möjlighet att parkera lastbilar på den gamla körbanan. Sammanfattningsvis har 
LV 110 fått två nya cirkulationsplatser som fungerar och förbättrade infarter vid södra vägen och Kristinetropsvägen. Projektet har med hjälp av de pengar som Findus betalade 
till kommunen hållit budget. 

Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åtgärd 2) 
 (115) 

Redovisas under projekt 113 

Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001 
 (148) 
 

Miljökonsult - framskjutet till 2022. 
Projektet kommer drivas vidare i annan form inom ramen för certifieringsarbetet. 
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Utskottet för arbete och tillväxt 
Investeringsredovisning 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

 510 IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum 23 0 23 

SUMMA   23 0 23 

IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum 
 (510) 
 

Den utrustning som avsågs att inhandla gjordes så redan 2020 även om vissa installation skett under 2021. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Investeringsredovisning 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900 3 130 770 

 414 Inventarier Ekeby förskola 1 100 0 1 100 

 415 Inventarier till ny förskola på Brogårda området 177 186 -9 

 410 Investering BUN övergrip. 1 500 1 398 102 

SUMMA   6 677 4 714 1 963 

BUN -elevdatorer och dylikt. 
 (413) 

Verksamheten har nyttjat 3,1 mnkr av årets investeringsbudget. Befintlig budget har huvudsakligen använts för att förse skolor och förskolor med digitala lärverktyg. Inköpen 
samordnas av den övergripande förvaltningsorganisationen. 2022 har verksamheten samma investeringsbudget som 2021. 

Inventarier Ekeby förskola 
 (414) 

Då nybyggnation av förskolan inter är färdigställd förrän tidigast augusti 2022 har det inte varit aktuellt att nyttja befintliga investeringsmedel. 

Verksamheten önskar använda aktuell investeringsbudget under 2022 istället. 

Inventarier till ny förskola på Brogårda området 
 (415) 

Förskolan Kullerbyttan har investerat i resterande inventarier under 2021. 

Investering BUN övergrip. 
 (410) 

Investeringsbudgeten har använts för inventarier i förvaltningens förskolor och skolor. Förvaltningens övergripande organisation har samordnat investeringarna. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Investeringsredovisning 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

 644 2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projek-
tering 2018-2020. Inventarier 2021- 650 0 650 

 605 Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av digitala lås 2022 1 200 1 198 2 

 645 Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö 500 545 -45 

SUMMA   2 350 1 743 607 

2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021- 
 (644) 
 

De avsatta medlen för inventarier kommer att användas då boendena står klara. Det ena boendet beräknas stå klart för inflytt under januari 2022, det andra boendet är försenat och 
kommer inte stå klart enligt tidigare planering. 
Medlen för inventarier behövs därför tilläggsbudgeteras  2022. 

Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av digitala lås 2022 
 (605) 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

Medel är använda för bland annat utbyte av sängar och andra hjälpmedel, låsbart och säkert cykelförråd till hemtjänsten, elektroniska medicinskåp, uppdatering av larm och och 
digitala lås. 
En stor del har också använts till möbler och inventarier till dagliga verksamheten på Kyrkskolan då renoveringen var klar. 

Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö 
 (645) 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

Till stor del har detta använts för anläggning av "Hjärtats plats" på Varagården. En upprustning och anläggning av ny parkliknande miljö i anslutning till boendets uteplats. 
En del har också använts till upprustning av möbler i samband med att korttiden flyttade till nya lokaler 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Investeringsredovisning 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

 439 Fritidsgård i Billesholm 250 244 6 

 430 Investering KOF övergrip. 750 746 4 

 433 Kulturskolans lokaler 150 0 150 

 438 Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 600 187 413 

 434 Nytt Bibliotek Bjuv 900 992 -92 

 436 Trygg fritid 1 200 234 966 

 437 Utreda förutsättningar för ny sporthall i Bjuv 250 0 250 

SUMMA   4 100 2 403 1 697 

Fritidsgård i Billesholm 
 (439) 
 

Utredningen är genomförd och redovisad. 

Investering KOF övergrip. 
 (430) 
 

Projekten har genomförts och avslutats. 

Kulturskolans lokaler 
 (433) 
 

Projektet ska tilläggsbudgeteras med 150 tkr till år 2022. 

Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 
 (438) 
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Nytt Bibliotek Bjuv 
 (434) 
 

Flytten är genomförd och biblioteket har öppnat i nya lokaler. 

Trygg fritid  
 (436) 
 

Plan och handbok för förvaltningens arbete med delaktighet är framtagen och redovisad. 

Därefter skulle projektet fortsätta genom att planen och handboken skulle användas praktiskt i ett delaktighetsprojekt med barn och unga. Barnen och ungdomarna skulle ges 
möjlighet att påverka utformningen av den fysiska fritidsmiljön, med start i Ekeby. Denna del av projektet har varit tvunget att pausas på grund av Coronapandemin. 

Utreda förutsättningar för ny sporthall i Bjuv 
 (437) 
 

Förvaltningen har inte haft behov av externa resurser för att kartlägga föreningarnas behov av sporthall. 
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Tekniska nämnden 
Investeringsredovisning 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

 122 Ekeby skola 5 169 231 4 938 

 140 G140 Billesholms station - reinvestering genomfartsväg, Storga-
tan 2 525 0 2 525 

 144 G144 Belysning GC-tunnlar 278 19 259 

 149 G149 Storgatan Bjuv - upprustning 1 000 371 629 

 156 G156 Förnyelse av gamla lekplatser 3 543 550 2 993 

 160 G160 Belysning g/c-vägar 1 500 99 1 401 

 162 G162 Förnyelse gatubelysning Ljungsgård (1600m) 588 576 12 

 166 G166 GC-väg Billesholm - Ekeby 100 0 100 

 167 G167 Förnyelse gatubelysning trästolpar och föråldrade Stålstol-
par 2 500 919 1 581 

 168 G168 Gunnarstorp 1:267 700 5 695 

 171 G171 Ny busshållplats på Norra storgatan 500 421 79 

 173 G173 Staket över stödmur Norra Storgatan 54 50 0 50 

 174 G174 GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering av enstaka grus-
gång samt belysning på GC-vägarna i området. 500 0 500 

 175 G175 Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder 380 95 285 

 186 G186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 1 000 0 1 000 

 187 G187 Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvägen 150 17 133 

 188 G188 Kristinetorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder 50 29 21 

 193 G193 Re-investering i befintlig asfaltbeläggning enligt RoSy 9 500 12 687 -3 187 

 194 G194 Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 1 500 1 070 430 

 198 G198 Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park 1 700 1 157 543 

 216 G216 Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016 1 727 430 1 297 

 227 G227 Upprustning Ekeby centralt 1 471 91 1 380 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

 228 G228 Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA 978 449 529 

 229 G229 Byte av kabelskåp 652 154 498 

 231 G231 Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park) 800 62 738 

 236 G236 Utredning rondell Norra Storgatan/Norra vägen 100 9 91 

 170 IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 1 500 1 882 -382 

 123 Jens Bille skolan entrén vid badet 2 828 2 099 729 

 201 Kyrkskolan - LSS daglig verksamhet - Äskats av VoO 0 5 362 -5 362 

 201 Kyrkskolan -LSS-verksamhet och konferenslokal -342 0 -342 

 125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 16 837 1 578 15 259 

 189 LSS-boende IT och lås 400 33 367 

 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 32 144 22 732 9 412 

 224 Nya Brogårda förskola 311 0 311 

 191 Tillagningskök inventarier 500 61 439 

 155 Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav 1 000 494 506 

 152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossilfria fordon i kommunen 200 308 -108 

 226 Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor 500 0 500 

 225 Utemiljö Bofinken 179 0 179 

 204 Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och samordningsvinst 1 500 540 960 

 185 Årlig investering - Maskiner - lokalvård 140 18 122 

 200 Årlig Investering energieffektivisering 5 000 4 746 254 

 158 Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhålls-
plan) 15 000 15 979 -979 

 154 Årlig investering utemiljö Fastighet 3 500 4 131 -631 

SUMMA   120 158 79 404 40 754 
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Ekeby skola 
 (122) 
 

Under 2020 samt början på 2021 har en utredning genomförts för Ekeby skola. Syftet med utredningen är att ta fram en potentiell lösning för att förbättra och på långt sikt lösa 
inomhusmiljön, platsbristen, trygghet och arbetsro för skolans elever. Men även uppnå en god arbetsmiljö för skolans pedagoger. 

Projektet är ligger vilande tills beslut gällande högstadieutredning fattas. Resterande medel förs över till 2022 tills annat beslut är fattat kring detta projekt. 

G140 Billesholms station - reinvestering genomfartsväg, Storgatan 
 (140) 
 

Startar 2022, avvaktar detaljplan. Beslutad budget för 2022 är 2 500 tkr. 

G144 Belysning GC-tunnlar 
 (144) 
 

Någon enstaka åtgärd för 19 tkr genomförd, men i övrigt inte haft personal för att genomföra detta projekt under 2021 i någon större omfattning, pga en projektledartjänst bortta-
gen i driftbudget 2021. Beslutad budget för 2022 är 200 tkr. 

G149 Storgatan Bjuv - upprustning 
 (149) 
 

Under 2021 påbörjades projekteringen, vilket var syftet med de avsatta medlen för året. På grund av omtag på delar av projekteringen så drog den ut på tiden, varför återstoden av 
dessa 1 msek kommer att landa på år 2022 (därav tilläggsbudgeteringen). Beslutad budget för 2022 är 18 msek - denna kalkyl kommer sannolikt att påverkas av dels höjd kvali-
tetsnivå (beslutad av teknisk nämnd) och dels senarelagd start av entreprenaden (beslutad av NSVA som huvudprojektör). 

G156 Förnyelse av gamla lekplatser 
 (156) 
 

Central lekplats i Billesholm skjuten till 2022, därav största delen medel inte använda. 550 tkr har använts till förnyelse av lekplatser, men därutöver inte haft personal för att 
genomföra fler förnyelser under 2021, pga en projektledartjänst borttagen i driftbudget 2021. 
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G160 Belysning g/c-vägar 
 (160) 
 

Endast enstaka åtgärd utförd 2021 - inte haft personal för att genomföra detta projekt i någon större omfattning, pga en projektledartjänst borttagen i driftbudget 2021. 

G162 Förnyelse gatubelysning Ljungsgård (1600m) 
 (162) 
 

Genomfört och avslutat 2021. 

G166 GC-väg Billesholm - Ekeby 
 (166) 
 

Lite interna resurser har lagts på att undersöka möjliga genomförandekostnader på helheten, men inte haft personal för att starta större utredning inför detta projekt under 2021, 
pga en projektledartjänst borttagen i driftbudget 2021. Beslutad budget för 2022 är 5 msek. 

G167 Förnyelse gatubelysning trästolpar och föråldrade Stålstolpar 
 (167) 
 

Inte haft personal för att genomföra detta projekt under 2021 i full omfattning, pga en projektledartjänst borttagen i driftbudget 2021. Beslutad budget för 2022 är 2,5 msek. 

G168 Gunnarstorp 1:267 
 (168) 
 

Inte haft personal för att påbörja detta projekt under 2021, pga en projektledartjänst borttagen i driftbudget 2021. Beslutad budget för 2022 är 700 tkr. 

G171 Ny busshållplats på Norra storgatan 
 (171) 
 

Genomfört och avslutat 2021. 
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G173 Staket över stödmur Norra Storgatan 54 
 (173) 
 

Ej genomfört 2021, genomförs istället 2022 av planeringsskäl. 

G174 GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering av enstaka grusgång samt belysning på GC-vägarna i området. 
 (174) 
 

Inte haft personal för att starta detta projekt under 2021, pga en projektledartjänst borttagen i driftbudget 2021. Beslutad budget för 2022 är 500 tkr. 

G175 Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder 
 (175) 
 

Under 2021 byggdes ett hinder, modell vägbula. Tack vare beviljad statlig delfinansiering som gata/park ansökt om, blev kostnaden för kommunen endast 95 tkr. 2022 kommer 
ytterligare ett likadant att uppföras, till en preliminär kostnad om 280 tkr. 

G186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 
 (186) 
 

Projektet startar först 2022, görs samordnat med projekt 149 Södra Storgatan.  Beslutad budget 2022 är 1,5 msek, men fördyrad kalkyl gör att projektet även behöver tilläggsbud-
geteras. 

G187 Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvägen 
 (187) 
 

Genomfört och ekonomiskt avslutat 2021 (i praktiken sätts skyltar upp på våren 2022, men de är redan tillverkade). Tack vare billiga sätt att rusta upp och tillverka material, samt 
användandet av egen driftpersonal så kunde kostnaderna minimeras. 

G188 Kristinetorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder 
 (188) 
 

Genomfört och avslutat 2021. 
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G193 Re-investering i befintlig asfaltbeläggning enligt RoSy 
 (193) 
 

Genomfört enligt plan 2021, dock utan driftbudget till projektledare att utföra arbetet, vilket medförde lidande planering & uppföljning av asfalteringen och bortprioritering av 
trafiksäkerhetsarbete. Några asfalteringsinsatser blev billigare än budgeterat, men ett flertal blev dyrare än budgeterat. Stora svårigheter att på förhand bedöma exakt kostnad på 
olika gatuavsnitt, samt ökade entreprenadpriser under året. Detta gav upphov till avvikelse mot budget. Behovet av investeringsmedel var större än hittills årligen avsatta medel. 
För 2022 speglar avsatta medel bättre behovet: beslutad budget 15 msek. 

G194 Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 
 (194) 
 

Inte haft personal för att genomföra detta projekt under 2021 i ordentlig omfattning, pga en projektledartjänst borttagen i driftbudget 2021 (trafikingenjören fick arbeta med 
asfaltsläggning istället för trafiksäkerhetsåtgärder). 

G198 Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park 
 (198) 
 

Delar av det som skulle köpas in 2021 sköts fram till 2022: avdelningen avvaktade med inköp tills en helhetsinventering och behovsutredning kunde göras, efter sammanslagning 
av fastighetsavdelningens utemiljö med gata/parks utemiljö. Beslutad budget 2022 är 1,7 msek. 

G216 Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016 
 (216) 
 

Åtgärd utförd på Humlegatan, Bjuv i samarbete med NSVA som lägger den årliga planeringen på detta investeringsprojekt. Avvikelsen mot budget beror på att en schablon-
summa budgeterats per år. Beslutad budget för 2022 är 2,5 msek. För 2023 planeras nu istället storleken på den årliga äskningen i projektet baseras på planerade åtgärder. 

G227 Upprustning Ekeby centralt 
 (227) 
 

2020 avstannat pga politiskt beslut. 2021 inte kunnat planera in några större åtgärder, utöver en grillplats uppförd på gröningen. För 2022 finns åtgärder planerade. Beslutad 
budget 2022 är 1,27 msek. 
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G228 Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA 
 (228) 
 

Utbyte av brandposter enligt plan, det som inte utfördes 2021 genomförs 2022. NSVA har hand om planeringen i detta investeringsprojekt. Beslutad budget 2022 är 517 tkr. 

G229 Byte av kabelskåp 
 (229) 
 

För 2021 beställdes arbeten, men bara en del blev utfört (el-entreprenör på ramavtal som underlevererar). Arbetena beräknas utföras 2022 istället. Beslutad budget 2022 är 
350 tkr. 

G231 Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park) 
 (231) 
 

Endast en liten del av avsatta medel använda 2021, pga inte haft personal för att genomföra detta projekt under 2021 i någon större omfattning: dels saknades en borttagen pro-
jektledartjänst i driftbudget 2021 och dels har det funnits vakanta driftpersonaltjänster (tillsätts i början av 2022). För 2022 planeras åtgärder, och beslutad budget 2022 är 1,3 
msek. 

G236 Utredning rondell Norra Storgatan/Norra vägen 
 (236) 
 

Utredningen har inte kunnat startas i ordentlig omfattning 2021 då det saknats personal för det, pga en projektledartjänst borttagen i driftbudget 2021. Därav tilläggsbudgete-
ringen på utredningsmedel. Planeras till 2022, med en beslutad budget på 2 msek. (OBS bytt projektnummer från 167 till 236). 

IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 
 (170) 
 

Under 2021 genomfördes en större satsning på IT och Wifi i kommunens fastigheter. Framförallt skedde den största satsning på Jens Billeskolan motsvarande ca 1,8 mkr för att 
uppnå ett fulländat nätverk på skolan och för framtiden. 

Jens Bille skolan entrén vid badet 
 (123) 
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2019 renoveras stora parkeringen vid badet. Under 2021 färdigställdes nya omklädningsrum vid skolan. Det som återstår är att lyfta övrig utemiljö och ett generellt lyft kring 
skolan. I detta ingår bland annat skolans entréer, belysning samt anläggning. 

Kyrkskolan - LSS daglig verksamhet - Äskats av VoO 
 (201) 
 

Under 2021 färdigställdes Kyrkskolan. Projektet försenades med ca 7 månader på grund av Covid-19 men fram för allt på grund av avslutat avtal med upphandlad entreprenör 
innan bygget färdigställdes. Därav har detta projektet kostat mer än budgeterat. 

Information om projektet och projektets utveckling har redovisats löpande i Tekniska nämnden. 

Idag bedrives daglig verksamhet på bottenvåning samt socialpsykiatri på andra våningen. 

Kyrkskolan -LSS-verksamhet och konferenslokal 
 (201) 
 

LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 
 (125) 
 

Byggprojekteringen pågår fram till jan 2022. Antagande av detaljplan inväntas. Beräknad uppstartstid efter antagen plan är ca 3-4 månader och en byggtid på ca 10 månader. HA-
bygg är entreprenören för detta projekt, dvs samma aktör som bygger nya förskolan i Ekeby. Resterande medel för 2021 för över till 2022. 

LSS-boende IT och lås 
 (189) 
 

Sista inköpen gjordes nu i januari 2022 för LSS i Billesholm. Resterande medel kan behövas för övriga LSS projekt. 

Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 
 (121) 
 

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. 



Årsredovisning 2021 

 

26 

Upphandling färdigställdes i början på 2021 och byggnation påbörjades därefter. Barn och utbildning tillsammans med politiken tog beslutet om att option på ytterligare 2 avdel-
ningar som fanns med i upphandlingen avslogs. 

Byggnationen håller tidplan, bygges beräknas stå färdigt sommaren 2022. Resterande medel för 2021 förs över till 2022. 

  

Nya Brogårda förskola 
 (224) 
 

Tillagningskök inventarier 
 (191) 
 

Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav 
 (155) 
 

Kommunen har stora utmaningar att få bukt med skadegörelse, öka tryggheten samt öka säkerheten och tillgänglighet i kommunens lokaler. Mål med projektet är att öka trygg-
het, säkerhet samt uppfylla myndighetskrav. 

Större satsning på Ekeby skola gällande trygghet genomförs årsskiftet 2021/ 2022. Detta innebär bland annat mosqitos, bättre och mer belysning samt ta bort sten som kan använ-
das för att krossa fönsterrutor. Merparten av dessa kostnader kommer under 2022. 

Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossilfria fordon i kommunen 
 (152) 
 

Under 2021 genomfördes en större satsning i kommunen gällande ladd stolpar. Framförallt på Verkstadsgatan där fastighetsavdelningen bytte ut merparten av sina fordon till 
laddbara fordon. Bidrag för utbyggnaden av laddstolpar inväntas motsvarande 192 tkr och väntas inkomma under 2022. 

Plan för övrig utbyggnad i kommunen gällande ladd stolpar finns framtagen och kommer verkställas kommande åren. 

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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Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor 
 (226) 
 

Projektet är genomfört i samband med multiarena som färdigställdes 2020 på Ekeby skola. 

Detta projekt är avslutat 

Utemiljö Bofinken 
 (225) 
 

Projektet är avslutat. 

Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och samordningsvinst 
 (204) 
 

Ombyggnad av etapp 1 på Verkstadsgatan påbörjades slutet av 2021 och pågår under våren 2022. Första etappens ombyggnad innebär ett kontorslandskap, kontor till förrådsman 
samt nytt arkiv. Detta i samband med tillkommande verksamheter och en växande förvaltning. 

Etapp 2 påbörjas till sommaren 2022. Denna etapp innebär att skapa möjlighet för gemensamma ytor och en större kafeteria samt fler kontorsplatser och möteslokaler. Projektet 
har kommit igång slutet av 2021 därav har samtliga medel inte förbrukats. Resterande medel flyttas över till 2022. 

  

Årlig investering - Maskiner - lokalvård  
 (185) 
 

Årlig Investering energieffektivisering 
 (200) 
 

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 utrust-
ning så som pumpar, ventilationsanläggningar, styrsystem. Utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter är något som avdelningen jobbar mycket med men även ny teknik 
med hjälp av sensorer. 
 
För att uppnå kommunens miljömål, förbättra arbetsmiljö samt uppnå god ekonomisk hushållning kravs en aktiv prioritering och investering. 
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Mål med projektet 
Uppnå energieffektiva lokaler i kommunens fastighetsbestånd 

Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan) 
 (158) 
 

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

Mål med projektet 
Ändamålsenliga lokaler 

Årlig investering utemiljö Fastighet 
 (154) 
 

Under 2021 har en del lekplatser fräschats upp på skolor och förskolor i samband med besiktningar men framförallt har en särskild satsning skett på Varagårdsskolan och dess 
utemiljö. 
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Byggnadsnämnden 
Investeringsredovisning 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

 146 Digitalisering av bygglovshandlingar 106 32 74 

SUMMA   106 32 74 

Digitalisering av bygglovshandlingar 
 (146) 
 

Under 2021 har detta projekt legat ganska still, eftersom kostnaden för att slutföra det visade sig vara betydligt högre än budgeterat. Byggnadsnämnden har därför äskat och fått 
ett utökat anslag för att slutföra projektet under 2022. 
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VA-verksamhet (NSVA) 
Investeringsredovisning 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse mot budget 

 265 NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej taxedrivand 5 400 880 4 520 

 266 Ny investeringar NSVA 3 750 4 898 -1 148 

 266 Reinvesteringar NSVA 27 342 21 210 6 132 

SUMMA   36 492 26 988 9 504 

NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej taxedrivand 
 (265) 
 

Ny investeringar NSVA 
 (266) 
 

Reinvesteringar NSVA 
 (266) 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Ytterligare ett händelserikt verksamhetsår ligger nu bakom oss och det är dags att 
sammanfatta viktiga utvecklingar och resultat. Kommunbefolkningen växer och villapriserna 
skjuter i höjden vilket understryker att allt fler människor vill möta framtiden i Bjuv, Billesholm 
och Ekeby. Detta är enormt glädjande och ger oss stöd i vår strävan att bli Sveriges bästa 
boendekommun! 
Vid årets slut hade kommunen 15 842 invånare, vilket är ungefär en procent fler än vid förra 
årsskiftet, och det betyder att vi vuxit i jämn takt med vår befolkningsprognos. För att möta 
efterfrågan på hus och lägenheter har kommunen under året tecknat flera markanvisningsavtal 
med privata utvecklare, som omfattar byggnation av över 400 nya bostäder. Många av dessa 
kommer ligga på Selleberga vars första detaljplan nu är antagen av kommunfullmäktige. 
Vi behöver även möta upp utvecklingen med effektiva och ändamålsenliga 
verksamhetslokaler. I Ekeby pågår just nu bygget av Pärlugglans förskola som med sina sju 
avdelningar kommer ersätta två av de tre förskolor som idag ligger i kommundelen. Invigning 
sker efter sommaren 2022. LSS-verksamheten har i sin tur kunnat flytta in i den nyrenoverade 
Kyrkskolan som nu erbjuder en ljus och modern mötesplats för brukare och personal. 
Samtidigt pågår byggnation av nya lokaler för korttidsverksamheten inom LSS på 
Brogårdaområdet i Bjuv. 
Den 1 maj inleddes verksamhetsövergången till vårt nya kommunägda vårdbolag, Omsorg i 
Bjuv AB. Till skillnad från verksamheter i kommunal regi måste bolaget söka tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vilket ger oss en officiell kvalitetsstämpel på den vård 
som bedrivs. För dig som brukare eller anhörig i Bjuvs kommun innebär övergången till 
Omsorg i Bjuv inte någon förändring; det är samma medarbetare som nu jobbar i en ny, 
kvalitetssäkrad verksamhet. 
En av årets mest efterlängtade händelser inträffade 11 december när vi äntligen kunde fira 
persontågens återkomst till Billesholm. Förr i tiden var järnvägen en viktig del av områdets 
gruvnäring, idag representerar den ett stort steg mot att skapa en attraktiv boendekommun. 
Pågatågen öppnar upp en större arbetsmarknad för Billesholmsborna samtidigt som det lokala 
näringslivet får nya möjligheter. Detta kommer leda till att intresset växer för Billesholm som en 
plats att bo på och en plats att satsa på. 
En central målsättning för Sverigedemokraterna och Moderaterna är att motverka 
brottsligheten i kommunen och öka tryggheten. Utmaningarna är stora men våra satsningar 
börjar ge resultat. Antalet anmälda brott har sjunkit jämfört med föregående år och utvecklad 
samverkan kring trygghetsfrågorna under årets avslutande månader har dessutom haft positiv 
inverkan på kostnaderna för skadegörelse, vilket kommer synas i statistiken framöver. 
Covid-19 har slagit förhållandevis hårt mot arbetsmarknaden i Bjuv 
men just nu pågår tre otroligt spännande verksamhetsutvecklingar 
som på sikt kommer få enorm betydelse för kommunen. På 
Foodhills expanderar matkasseföretaget HelloFresh i rasande 
takt och utvecklingen innebär att gamla Findusområdet, som 
vid nedläggningen sysselsatte ungefär 400 personer, nu blir 
arbetsplats för ett par tusen personer. Nära gamla 
Skrombergaverket förbereder samtidigt Ekeby Park AB för 
en ny lager- och logistikanläggning som kommer ge 300 till 
400 nya jobb. Slutligen planeras en massiv utveckling på 
gränsen mot Åstorp där fastighetsbolaget Catena förvärvat 
ett stort markområde. Här pratar vi om en uppskattad 
lageryta på 240 000 kvm och så många som 2000 framtida 
jobb. Betydelsen av dessa utvecklingar för Bjuvs kommun kan 
knappast överdrivas! 
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Slutligen några ord om det ekonomiska utfallet: Kommunen 
uppvisar för 2021 ett mycket positivt resultat på 96,5 mnkr. 
Även när vi bortser från en stor utdelning från AB 
Bjuvsbostäder noterar vi ett rekordstort överskott på 36 mnkr, 
motsvarande 3,7 procent av skatter och statsbidrag. Det är 
framför allt oväntat stora skatteintäkter som ligger bakom detta 
överskott. Kommunkoncernen redovisar sammantaget ett 
resultat på 38,3 mnkr. 
Trevlig läsning! 
  

 
Mikael Henrysson (SD) 
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 räkenskaperna och 
verksamhetsberättelsen. 
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. 
 

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



Årsredovisning 2021 

 

6 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Tabell: Fem år i siffror 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Allmänt      

Folkmängd, 31 dec (personer) 15 429 15 501 15 715 15 697 15 842 

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

Resultat      

Årets resultat (mnkr) 13,4 6,1 4,6 23,9 96,4 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 803,9 826 865,2 923,1 973,8 

Verksamheternas nettokostnader -790,2 -820 -858,6 -898,2 -933,6 

Finansnetto -0,2 -1,1 -2,1 -1 56,2 

Nettokostnader (exkl. finansnetto) i % av 
skattenetto 98,3 % 99,1 % 99,2 % 97,3 % 95,9 % 

Balans      

Total låneskuld (mnkr) 235 363,8 614,2 734,8 788,4 

Låneskuld per invånare (kr) kommunen 15 231 23 469 39 084 46 809 49 771 

Tillgångar (mnkr) 761,7 903,3 1 015,70 1 151,50 1 287,5 

Eget kapital (mnkr) 273,1 279,2 134,7 158,5 254,9 

Soliditet (eget kapital i % av tillgångar) 35,9 % 30,9 % 13,3 % 13,8 % 19,8 % 

Fullfonderingssoliditet (eget kapital i % av 
tillgångar) 3,7 % 5,3 % 2,9 % 4,5 % 12 % 

Investeringar      

Investeringsutgifter, netto (mnkr) 140,8 203,9 105,2 153,4 126,4 

Investeringar i % av nettokostnader 17,6 % 24,9 % 12,3 % 17,1 % 13,5 % 

Pensionsförpliktelser      

Ansvarsförbindelse utanför balansräkning 
(mnkr) 245,1 231,3 105,2 106,2 100,1 

Total pensionförpliktelse per invånare (kr) 15 886 14 922 6 694 6 767 6 319 

Koncernen Bjuvs kommun      

Balansomslutning (mnkr) 1 224,80 1 422,30 1 567,90 1 833,50 1 741,3 

Eget kapital (mnkr) 373,5 428,3 322,2 480,2 517,2 

Soliditet (%) 30,4 % 30 % 20,6 % 26,2 % 30 % 

Personal      

Antal anställda i kommunen 1 216 1 242 1 234 1 237 1 250 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,3 % 6,7 % 6,3 % 7,4 % 7,0 % 
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Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 

Bjuv i omvärlden - globala trender som påverkar oss 
Trender som sker globalt berör oss alla. Kommunens verksamheter behöver ha koll på de 
förutsättningar, möjligheter och utmaningar som förändringar i omvärlden medför, samtidigt 
som kommunen bär en del i ansvaret att hantera dessa. Genom att analysera trender och 
försöka förstå de processer som sker i världen skaffar kommunen goda förutsättningar att 
kunna fatta långsiktiga och genomtänkta beslut. 
Förändrade konsumtionsmönster 
Under coronapandemin har myndigheterna uppmanat oss att hålla social distans vilket har 
gjort att många har kommit att handla över internet i större utsträckning än i fysiska butiker. E-
handeln växte med 40 procent under 2020 och år 2021 växte den med ytterligare 20 procent. 
E-handelns andel av den totala försäljningen i detaljhandeln uppgick till cirka 16 procent. 
Utvecklingen understryker att många svenskar vant sig vid att handla på nätet och lär fortsätta 
göra det i framtiden. Årets stora verksamhetsutvecklingar i Bjuv indikerar att kommunen har 
möjlighet att utvecklas i takt med denna trend. Kommunens geografiska placering nära E4:an 
och E6:an gör den till en attraktiv plats att bygga infrastruktur för lager och logistik. 
Demografiska förändringar 
Den förändrade befolkningssammansättningen, där allt fler kommer leva längre, innebär ett 
växande tryck på välfärdssystemet samtidigt som den förvärvsarbetande andelen av 
befolkningen blir mindre. Utmaningen som alla kommuner är således att producera mer 
service med mindre medel. Migrationen till Sverige har under flera decennier årligen tillfört 
personer i arbetsför ålder vilket har bromsat denna utveckling. Under de senaste åren har 
invandringen till Sverige dock minskat. Bjuvs kommun har en befolkningsstruktur som är mer 
gynnsam än snittet för kommunsverige, det vill säga att gruppen invånare i arbetsför ålder är 
relativt stor. Kommunen delar dock den övergripande utmaningen och det är av vital betydelse 
att effektivisera den kommunala verksamheten, att bibehålla ett positivt flyttnetto samt, inte 
minst, att verka för att minska den sociala utsattheten och öka sysselsättningsgraden bland 
kommuninvånarna. 
Klimatförändringar 
Förbränningen av fossila bränslen gör att koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att öka och att 
temperaturen stiger globalt. Klimatförändringarna leder bland annat till mer extrema 
naturfenomen, fler kriser och ökad spridning av sjukdomar. Den globala uppvärmningen är en 
av de trender som kommer att påverka alla plan i samhället och en grön omställning är 
nödvändig. Kommunernas del i att ställa om till ett mer hållbart samhälle är en viktig del i 
Sveriges mål att bli klimatneutralt till 2045 och arbetet med detta behöver prioriteras. 
Kommunfullmäktige har antagit en miljöpolicy, där ett av målen är att kommunens 
verksamheter ska vara klimatneutrala senast 2030. Det återstår dock till stor del att analysera, 
utforma, planera och genomföra konkreta åtgärder som kan ta oss fram till detta mål. 

Svensk ekonomi 
Den svenska ekonomin förefaller ha klarat sig igenom coronapandemin förhållandevis väl. 
Med lättare restriktioner än i många andra länder var den svenska nedgången mildare och 
återhämtningen gick snabbare. Under 2021 växte ekonomin under samtliga fyra kvartal där 
framför allt tredje kvartalet var starkt. Stark tillväxt inom tjänstebranscherna var en av de 
främsta faktorerna bakom detta och BNP-tillväxten för helåret är uppskattad till cirka 5,0 
procent. Den svenska ekonomin kommer, enligt SKR:s bedömning, växa med 3,6 procent år 
2022 och 1,6 procent 2023, samtidigt som arbetslösheten fortsätter att långsamt gå tillbaka. 
Sysselsättningen fortsätter att stiga, men så gör även arbetsutbudet. 
För andra året i rad redovisar kommunsektorn ett stort överskott, som år 2021 uppgick till 52 
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miljarder kronor. Det sammanlagda överskottet för de två pandemiåren överstiger därmed 100 
miljarder.  Överskottet beror på ökade skatteintäkter, tillfälliga pandemirelaterade tillskott, 
minskad efterfrågan på välfärdstjänster och inställd verksamhet. Den starka börsutvecklingen 
har dessutom bidragit till högre finansiella intäkter på kommunsektorns placeringar. 
Tillväxttakten i skatteunderlaget förefaller även den vara starkare än väntat och beräknas för 
2021 uppgå till 5,3 procent. En starkt ökande lönesumma är den viktigaste förklaringen till att 
SKR räknar med stark ökning av skatteunderlaget under perioden 2021–2023. Även 
pensionerna bidrar till ökningen. 

Arbetsmarknaden i Sverige och Bjuvs kommun 
Svensk ekonomi har återhämtat sig från det stora tappet under pandemin och i takt med att 
restriktioner har lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat under 2021. Arbetsförmedlingen ser 
inför 2022 tecken på en kraftig ökning av nyanställningar och bedömer att antalet sysselsatta 
kommer att fortsätta öka fram till och med 2023, dock i en avtagande takt. 
Arbetslösheten i Sverige närmar sig åter nivåer som noterades före pandemin men samtidigt 
ligger långtidsarbetslösheten kvar på en hög nivå. Antalet arbetslösa som varit utan arbete i 
mer än 24 månader fortsätter att öka från rekordhöga nivåer och närmar sig 100 000 personer. 
Sammantaget är alltså den nationella arbetsmarknaden på en och samma gång präglad av 
sjunkande arbetslöshet men växande långtidsarbetslöshet. 
Som framgår av tabellen nedan hade Bjuvs kommun år 2021 en arbetslöshet på 8,7 procent, 
räknat som ett årsmedelvärde. Nivån är högre än snittet för Skåne och betydligt högre än 
medeltalet för Sveriges kommuner. Förändringen sedan 2019 indikerar dessutom att 
pandemin slog extra hårt mot arbetsmarknaden i Bjuvs kommun; förändringarna här är dubbelt 
så stora som för Skåne och tre gånger så stora som för kommunsverige i sin helhet. Slutligen 
visar förändringen sedan 2020 att även återhämtningen har varit lägre här än i andra 
kommuner. 

  Arbetslöshet 2021          
(årsmedelvärde, 18-64 år) Förändring sedan 2020 Förändring sedan 2019 

Bjuvs kommun 8,70 % -0,40 % +1,80 % 

Region Skåne 8,10 % -0,60 % +0,90 % 

Alla kommuner 
(ovägt medel) 6,30 % -0,50 % +0,60 % 

  

Befolkningsutveckling 
I slutet av 2021 hade Bjuvs kommun 15 842 invånare vilket innebär att kommunbefolkningen 
under året växte med 145 personer, eller 0,9 procent. Ökningen består av ett födelseöverskott 
på 12 personer och ett positivt flyttnetto på 120 personer.* Störst ökning har skett i åldrarna 
30-34 år, 65-69 år samt 75-79 år. Kommunens befolkningsutveckling är relativt sett något 
starkare än den som noterats för Sverige i sin helhet, vilken låg på 0,7 procent. 
Kommunen låter varje år upprätta två befolkningsprognoser som båda sträcker sig fram till år 
2040. Den trendbaserade prognosen bygger enbart på den historiska befolkningsutvecklingen 
i kommunen medan den byggbaserade prognosen tar med planerat bostadsbyggande i 
beräkningen. Den senare prognosen förutspår därför en kraftigare befolkningsökning men är 
samtidigt behäftad med en större osäkerhet. 
Årets ökning med 145 personer motsvarar en tillväxt i takt med den byggbaserade prognosen. 
I åldersgrupperna 6–9 år, 25–44 år samt 65–79 år växer kommunbefolkningen snabbare än 
väntat. I grupperna 13–15 år samt 45–64 år är utfallet tvärtom lägre än prognostiserat. Den 
byggbaserade prognosen underskattar vidare i viss mån volymen av flyttningar in i och ut från 
kommunen: Under år 2021 flyttade över 1 500 personer in till Bjuvs kommun samtidigt som 
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knappt 1 400 flyttade ut. 
* Uppgifterna kommer från SCB. På grund av justeringar som myndigheten gör 
överensstämmer inte alltid summan av angivna förändringar exakt med den totala 
förändringen i folkmängd.  

Kommunen som arbetsgivare 
Bjuvs kommun ska vara en bra plats att bo, leva och arbeta i. Därför är frågan vi ställer till våra 
medarbetare: ”Vad jobbar du för?” 
Arbetsgivarfrågor i Bjuvs kommun bygger på och styrs av vår vision, vår arbetsgivarpolicy och 
medarbetarkraft och ledarkraft. Medarbetar- och ledarkraft utgår från visionen och syftar till att 
tydliggöra vilka förväntningar vi som arbetsgivare har på våra medarbetare och chefer. 
Medarbetarkraft och ledarkraft utgår ifrån kommunfullmäktigemålet ”Vi är en attraktiv 
arbetsgivare och har en verksamhet med hög kvalitet som utvecklar, utmanar och skapar nytt”. 
Medarbetare i Bjuvs kommun arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden. 
Kompetensförsörjningen framåt är en av de viktigaste frågorna för offentlig sektor, och Bjuvs 
kommun är inget undantag. Kompetensförsörjning är komplext och genomsyrar hela 
kommunens arbete: från att attrahera och anställa till att lyckas behålla, utveckla och avsluta 
medarbetare. 
Några av de viktigaste områdena för att klara kompetensförsörjningen är att skapa god 
arbetsmiljö, stor delaktighet för medarbetarna och ett hållbart arbetsliv med låg sjukfrånvaro. 
Eftersom konkurrensen om arbetskraften ständigt ökar behöver vi säkerställa att vi är en 
attraktiv arbetsgivare och att varje medarbetare känner att arbetet är meningsfullt och 
hanterbart och att de är värdefulla för verksamheten. 
Den viktigaste resursen och vår största tillgång för att utföra vårt uppdrag är våra medarbetare. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Dåtid, nutid och framtid i Billesholm 
2021 var ett händelserikt år för Billesholm! Orten firade under året sitt 450-årsjubileum i 
smittsäker form, bland annat genom produktion av fem filmer med fokus på bygdens historia, 
nutid och framtid och fotoboken Mitt Billesholm 2021, som skapats i samarbete med barn och 
ungdomar. I december var det sedan äntligen dags att fira persontågens efterlängtade 
återkomst till Billesholms station! Trafikstarten är ett resultat av minst 20 års aktivt arbete, i 
samverkan med Trafikverket, berörda kommuner och Region Skåne. Med Pågatågen kan man 
nu ta sig söderut till Malmö på 48 minuter, eller norrut till Åstorp på 7 minuter. Med 
återupptagen tågtrafik blir Billesholm givetvis en mer attraktiv destination, såväl för näringslivet 
som för människor i jakt på bostad. 
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Detaljplaner, markanvisningar och nya verksamhetslokaler 
Kommunen har tagit ett steg närmare byggstart på Sellebergaområdet i och med antagandet 
av den första detaljplanen. Under året har dessutom markanvisningar tecknats med olika 
byggföretag, som sammanlagt omfattar uppförandet av ett par hundra nya lägenheter på 
området. Med nya kommuninvånare följer givetvis större behov av moderna och funktionella 
verksamhetslokaler. Bjuvs kommun har under året tagit ett fastare grepp om frågan genom 
upprättande av en lokalförsörjningsplan och rekryteringen av en lokalstrateg. Spännande 
utvecklingar under det gångna året omfattar även invigningen av daglig verksamhet inom LSS 
i den nyrenoverade Kyrkskolan. Byggnationen av en ny förskola i Ekeby och nya lokaler för 
LSS-verksamheten i Bjuv pågår för fullt. 
Omsorg i Bjuv AB 
Den 1 maj inleddes överflyttningen av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter till 
Omsorg i Bjuv AB. Tillstånden från IVO har inkommit successivt och de bestyrker att 
verksamheterna uppfyller lagstadgade krav på kompetens och lämplighet. 
Verksamhetsövergången har under året medför administrativa utmaningar, bland annat för 
HR- och ekonomiavdelningen. 
Samverkan för bästa skola 
Skolverket stödjer skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och 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 forskare från olika lärosäten i 
arbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen ser deltagandet som ett välkommet extra stöd i 
arbetet med förbättrad måluppfyllelse och ökad andel behöriga elever till gymnasiet. 
Digitalisering av politiska sammanträden 
Bjuvs kommun har under året infört ett system för digitala politiska sammanträden, som 
uppfyller gällande lag- och sekretesskrav. Systemet används vid fullmäktiges möten sedan 
hösten 2021 och är klart för att användas även vid sammanträden i nämnder och utskott. 
Förutom stöd för videomöten omfattar systemet även en applikation för digital votering och 
reservationer. 

Den kommunala koncernen 
Den politiska organisation i Bjuvs kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
fem nämnder. 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i principiella 
frågor och ärenden av större vikt. Kommunfullmäktige bestämmer bland annat vilka nämnder 
som ska finnas, vilka ansvarsområden dessa ska ha och utser ledamöter till nämnderna. 
Kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsen, som har ett särskilt ansvar att hålla 
uppsikt över nämnder och kommunala bolag. 
Under kommunstyrelsen och varje nämnd finns en förvaltning med tjänstepersoner som 
bereder ärenden, verkställer politiska beslut och utför en stor del av de tjänster som 
kommunen erbjuder invånarna. 
Kommunkoncernen inkluderar dessutom flera bolag som ägs helt eller delvis av kommunen 
och utför kommunal service. Det senaste tillskottet här är vårt helägda omsorgsbolag, Omsorg 
i Bjuv AB. Den 1 maj 2021 inleddes verksamhetsövergången från vård- och 
omsorgsförvaltningen till bolaget och denna övergång kommer fullföljas först under 2022. För 
dig som brukare eller anhörig i Bjuvs kommun kommer övergången till Omsorg i Bjuv inte att 
innebära någon förändring; vi är samma medarbetare som fortsätter att jobba i en ny 
kvalitetssäkrad verksamhet. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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 princip 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. 
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Uppföljning av kommunens mål 
Inledande kommentar: Ett antal indikatorer i kommunens mål- och resultatstyrning utgår från 
SCB:s årliga medborgarundersökning. År 2021 förändrades denna undersökning i grunden 
vilket innebär att det inte går att följa upp dessa indikatorer så som de fastställts av 
kommunfullmäktige. Detta har i några fall nödvändiggjort en mer kvalitativ bedömning av 
verksamhetens prestationer och resultat. 

Puls i tryggheten 
  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

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

 Befolkningsutveckling 0,92% 1 % 

 Nöjd-Region-Index – helhet ska öka (Går ej att 
följa upp) minst 51 

 Nöjd-Region-Index – trygghet ska öka (Går ej att 
följa upp) minst 47 

 
Företagsklimat enlig ÖJ (Insikt) - totalt 
NKI ska öka 62 minst 74 

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

Nöjd-Region-Index – kommunikationer 
ska öka 

(Går ej att 
följa upp) minst 63 

 
Vi har ett kultur- och fritidsutbud 
som utmanar  

Nöjd-Region-Index – fritidsmöjligheter 
ska öka 

(Går ej att 
följa upp) minst 50 

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

 
Målet bedöms vara delvis uppnått trots att indikatorernas utfall inte riktigt matchar våra 
målvärden. Bedömningen vilar på följande observationer: 

• Kommunens befolkningsutveckling håller jämn takt med vår byggbaserade 
befolkningsprognos vilket är positivt. Under året ökade antalet kommuninvånare med 
145 individer, till 15 842, vilket innebär en utveckling på nära en procent. Nationellt sett 
är folkökningen fortfarande historiskt låg även om den är något högre än föregående 
år. 

• Bjuvs kommun står inför stora utmaningar när det kommer till brottslighet och 
skadegörelse. Detta framgår med stor tydlighet i såväl SCB:s medborgarundersökning 
som polisens trygghetsmätning. En positiv indikator är dock att antalet anmälda brott 
sjönk med 17 procent jämfört med föregående år. Förbättrad samverkan kring 
trygghetsfrågorna under årets avslutande månader har dessutom haft positiv inverkan 
på kostnaderna för skadegörelse, vilket kommer synas i statistiken framöver. 

• Med antagen detaljplan för Selleberga har kommunen tagit ett viktigt steg mot 
byggstart på området. Tillsammans med privata utvecklare förslag till markanvisningar 
om cirka 450 nya bostäder i flerbostadshus tagit fram under året. Under 2021 
färdigställdes 36 bostäder, vilket är färre än önskvärt, men samtidigt befinner sig ett 
stort antal bostäder i olika faser av slutförande. 

Resultatet från enkätundersökningen Insikt visar på en försämring i kommunens företagsklimat 
jämfört med 2020, vilket understryker att företagsklimatet kan och behöver förbättras. 
Samtidigt har vi under året tagit viktiga steg i rätt riktning, bland annat genom genomförandet 
av näringslivsråd och antagandet av såväl näringslivspolicy som ett mer utförligt 
näringslivsprogram. Under året har det även skett flera spännande verksamhetsutvecklingar 
som kommer få stor påverkan och betydelse för kommunen på längre sikt. På Foodhills-
området har företaget HelloFresh påbörjat en stor expansion och byggnationen av en ny lokal 
på cirka 27 000 kvm med plats för 1800 anställda är påbörjad. I Ekeby har den nya ägaren av 
gamla Skrombergaverket lämnat in bygglov för att etablera en lagerverksamhet som väntas ge 
uppåt 400 nya arbetstillfällen. En tredje spännande utveckling sker vid gränsen mot Åstorp där 
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företaget Catena har förvärvat ett markområde på 56 hektar och beviljats planbesked för att 
utveckla området för lagerlogistik. Fullt utbyggt väntas området kunna ge plats för cirka 2000 
arbetsplatser. Dessa verksamhetsutvecklingar visar att det finns ett stort intresse av att 
investera och expandera i kommunen och de kommer skapa ett stort antal nya arbetstillfällen 
för kommuninvånarna. 

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

 
I december 2021 var det äntligen dags för persontågen att återigen stanna i Billesholm. På ett 
ytterst konkret sätt förstärkes därmed integrationen mellan kommun och region. De nedkortade 
restiderna söderut till Malmö, förbi bland annat Svalöv och Kävlinge, och norrut till Åstorp gör 
att tåget nu kan konkurrera med bilen och Billesholm blir en allt attraktivare destination för 
såväl företag som nya kommuninvånare. 
Verksamhetsutvecklingarna som nämns ovan bidrar även de till att utveckla kommunens roll i 
det regionala sammanhanget, inte minst genom att in- och utpendlingen av arbetskraft ökar. 
Kommunstyrelsens förvaltning samverkar till exempel med HelloFresh och Skånetrafiken för 
att förbättra kollektivtrafikens tider och rutter. I fallet med Catenas utveckling har ett samarbete 
med Åstorps kommun inletts, vars syfte är att ansluta området till E4:an. 

Vi har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar 

 
Covid-19 har haft negativ inverkan på kultur- och fritidsverksamhet överallt i landet, så även i 
Bjuvs kommun. För andra året i rad innebar pandemin att vissa evenemang har ställts in 
medan andra har utformats på smittsäkert vis. Kultur- och fritidsförvaltningen har dock fortsatt 
sitt arbete med att anpassa verksamheter och mötesplatser efter rådande förhållanden för att 
kunna erbjuda kommunens invånare ett så stort och attraktivt utbud som möjligt. Firandet av 
Billesholms 450 år genomfördes under hösten, bland annat genom filmproduktion med fokus 
på Billesholms historia, nutid och framtid. I samarbete med klass 4J och 4B producerades 
boken Mitt Billesholm 2021 med fotografier från kommundelen. Föreningar har även haft 
möjlighet att söka bidrag för att genomföra mindre arrangemang kopplade till Billesholm. 
Resultatet från SCB:s (nya) medborgarundersökning indikerar att kommunen kan göra mer för 
att främja det lokala kulturlivet och förbättra invånarnas upplevelser av kommunens idrotts- och 
motionsutbud. Samtidigt visar resultatet att det finns en relativt stor nöjdhet när det kommer till 
utbudet av ställen för unga att träffas på, där kommunen placerar sig högre än såväl rikssnittet 
som snittet för Familjen Helsingborg. Höstens beslut om ny fritidsgård i Billesholm lär resultera 
i ytterligare förbättring i detta avseende. Verksamheten här kommer att vara aktivitetsbaserad 
och utformas i dialog med ungdomarna. 

Kraft i nyskapande 
  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

 
Vi är en attraktiv arbetsgivare och 
erbjuder ett hållbart arbetsliv 

 Total frisknärvaro i kommunen 64,3 % minst 75 % 

 Total sjukfrånvaro i kommunen 7 % högst 6 % 

 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
– totalt kommunen 82 minst 85 

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

 
Gott bemötande vid kontakt med 
kommunen – andel av maxpoäng 81 % minst 88 % 

 
Kvalitetsaspekter särskilt boende 
äldreomsorg – andel av maxpoäng 80 % minst 70 % 
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Vi är en attraktiv arbetsgivare och erbjuder ett hållbart arbetsliv 

 
Resultatet från årets medarbetarundersökning understryker att Bjuvs kommun fortsätter att 
vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda såväl chefer som medarbetare goda 
möjligheter till ett hållbart arbetsliv. Totalt HME för kommunen når inte riktigt upp till målvärdet, 
men med ett resultat på 82 placerar sig Bjuvs kommun på delad elfte plats i kommunsverige, 
vilket är anmärkningsvärt. Nio av tio medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt. 
Kommunens frisknärvaro är tyvärr lägre än målvärdet och sjukfrånvaron något högre. Utfallet 
måste dock utvärderas i ljuset av en pandemi då rekommendationen till medarbetare har varit 
att stanna hemma (samt hålla barn hemma) vid minsta förkylningssymtom. Utifrån rådande 
omständigheterna är det naturligt att utfallet avviker från målvärdet. Frisknärvaron har ökat 
med några procentenheter sedan förra året och sjuktalen domineras av kort frånvaro, vilket är 
positivt. Den långa sjukfrånvaron utgör endast 25 procent av total frånvaro vilket kan jämföras 
med 40 procent för två år sedan. Ytterligare en positiv utveckling är att andelen 
heltidsanställda i kommunen fortsätter växa och nu ligger på 68 procent. 

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

 
Kommunenen har delvis uppnått målsättningarna kopplade till kvalité, utveckling och 
nyskapande. Resultaten från de senaste årens servicemätningar, som bedömer kommunens 
bemötande över telefon och e-post, uppvisar tyvärr en nedåtgående trend och vi når inte upp 
till vårt målvärde. Det bör dock noteras att snittresultatet för alla deltagande kommuner 
uppvisar en liknande trend och utfallet för Bjuvs kommun är högre än snittet. Nöjdheten bland 
de medborgare som faktiskt tar del av kommunens stöd och service är generellt sett hög, vilket 
brukarundersökningar visar. Äldreomsorgen sticker ut i detta avseende. I SCB:s 
medborgarundersökning uppger till exempel över 80 procent av de tillfrågade att kommunens 
äldreomsorg fungerar bra, vilket är ett mycket högt resultat. Snittet för övriga kommuner i 
Familjen Helsingborg ligger på 56 procent. 
Skolverksamheten har påverkats av pandemirestriktioner, med bland annat hög frånvaro bland 
såväl elever som lärare. Distansundervisning har inneburit pedagogiska utmaningar och det 
har till exempel varit svårt att säkerställa att alla elever faktiskt följer med i undervisning. Barn- 
och utbildningsnämnden har antagit en kompetensförsörjningsplan för att öka andelen 
behöriga lärare och förvaltningen fortsätter även arbetet tillsammans med Skolverket för 
förbättrade skolresultat inom ramen för deras satsning Samverkan för bästa skola. 
Byggnadsnämnden uppvisar effektivitet i sin hantering av bygglovsansökningar och 
handläggningstiden är betydligt kortare än snittet för övriga kommuner i Familjen Helsingborg. 
En snabb och tydlig dialog med de sökande borgar för en effektiv process där de sökande får 
möjlighet att genomföra sina projekt. Vård- och omsorgsnämnden har under året infört nya 
arbetssätt och digitala verktyg för att höja såväl kvalité som effektivitet i verksamheten. Som 
exempel kan nämnas fördjupad användning av verksamhetssystemet Life Care och en 
automatisering av beräkningen av behovet av assistans. Nämnden satsar vidare på att införa 
läkemedelsrobotar och digital tillsyn med syftet att möjliggöra självständighet och minska 
behovet av beroende av insatser. 
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Jämlikhet i olikhet 
  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

 
Vi har jämlika förutsättningar för alla 
oavsett vem du är 

 

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

 
högst 11 
procentenhe
ter 

 

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. 

78 % minst 80 % 

Vi har jämlika förutsättningar för alla oavsett vem du är 

 
Målet om att alla ska ha jämlika förutsättningar bedöms som delvis uppnått men det finns 
utrymme för, och stort behov av, förbättringar. Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare 
arbetat med frågan om jämlika möjligheter i arbetslivet genom projektet "inkluderande 
ledarskap", med syfte att skapa en inkluderande organisation som tar tillvara på människors 
olikheter och styrkor. På grund av covid-19 pausades dock detta projekt och det har än så 
länge inte startats upp igen. En viktig förbättring av årets lönekartläggning har dock genomförts 
i och med att den värdering som ligger till grund för kartläggningen har uppdaterats, vilket ger 
en bra grund för mer jämställda löner. Av årets medarbetarundersökning framgår att 78 
procent av de som svarat betraktar sin arbetsplats som fri från kränkande särbehandling i form 
av jargong, bilder, skämt etcetera. Detta är något lägre än vårt mål om minst 80 procent och 
det är en tydlig försämring jämfört med 2020. 11 procent av de svarande har under året 
personligen känt sig utsatta för kränkande särbehandling, vilket är allvarligt. 
Indikatorn som mäter skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och 
andelen kommuninvånare med utländsk bakgrund kan tyvärr inte följas upp på grund av att 
Familjen Helsingborg ännu inte publicerat sin Mångfaldsrapport för året. Förr året var 
skillnaden 14,8 procentenheter i Bjuvs kommun och det saknas anledning att tro att denna har 
förbättrats markant till i år. 

Nästa generation i fokus 
  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

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

 
Nöjd-Medborgar-Index – miljöarbete ska 
öka 

(Går ej att 
följa upp) minst 54 

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

4,07 ekv/ inv högst 4 ekv/ 
inv 

 
Andelen miljöbilar i 
kommunorganisationen 25,3 % minst 35 % 

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

 Ohälsotal – antalet dagar ska minska 28,4 st högst 30 st 

 
Andel elever som får behörighet till 
yrkesprogram på gymnasiet ska öka 81,1 % minst 85 % 

 Långtidsarbetslöshet (25–64 år) 5,8 % högst 4,5 % 

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

 
Kommunens placering i Aktuell hållbarhets årliga miljöranking har förbättrats och vi ser fram 
emot ett tydligare grepp om miljöstrategiska frågor i kommunen under 2022, men det saknas 
betydande steg i rätt riktning. Tjänsten som miljöstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning är 
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fortfarande vakant och arbetet med att implementera kommunens miljöpolicy och driva ISO-
certifiering har följaktligen dragit ut på tiden. Under 2022 kommer planeringsavdelningens 
resurser för miljöstrategiskt arbete föras över till byggnadsnämnden och den miljöavdelning 
som är under uppbyggnad där. Tekniska nämnden arbetar aktivt med mål kopplade till 
hållbarhet och hänsyn om klimat och miljö. Halva kommunens fordonsflotta utgörs av 
elhybrider (som dock inte klassas som fossiloberoende) och det finns än så länge 18 rena 
elfordon. Nämnden rapporterar vidare att energiförbrukningen i kommunens fastigheter har 
dessutom minskat med 5,6 procent. 
Nöjd-medborgar-index - miljöarbete går inte att följa upp på grund av 
medborgarundersökningens nya utformning. I den nya undersökningen uppger drygt 6 av 10 
att kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i sina egna verksamheter är 
'mycket' eller 'ganska bra'. På frågan om kommunens information till enskilda om vad de kan 
göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan förhåller sig knappt 5 av 10 positiva. Både 
dessa utfall ligger strax under snittet för deltagande kommuner. 

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

 
I Bjuvs kommun finns stora utmaningar kopplade till olika former av social utsatthet. 
Långtidsarbetslösheten har stigit kraftigt under pandemiåren och ligger år 2021 på 5,8 procent, 
vilket kan jämföras med 5 procent för Familjen Helsingborg och 4,6 procent för riket. Det är 
fortfarande en alltför stor andel av kommunens invånare som någon gång under året behövt 
ekonomiskt bistånd. Här visar statistiken att nivåerna är orörliga i Bjuvs kommun samtidigt som 
de sjunker för landet i stort, vilket är bekymmersamt. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram är även det lägre än önskat, men här är det värt att framhålla att Bjuvs kommun 
inte avviker nämnvärt regional eller nationell jämförelse. Skolorna i Bjuvs kommun har en 
mycket varierande behörighetsgrad och fokus framåt behöver vara att skapa en likvärdig 
skolgång för kommunens barn och unga. Vad gäller ohälsotalet ser vi dock fortsättningen på 
en positiv trend. På sju år har antalet dagar sjunkit med en femtedel. 
Kommunens verksamheter har under hela året arbetat intensivt och engagerat för att öka 
välmående och självbestämmande bland kommuninvånarna. Men det är mycket svårt att 
bedöma hur väl vi lyckas i dessa pandemitider, när yttre faktorer har en stor påverkan på såväl 
medarbetare som medborgare. I brist på tydliga tecken på förbättringar blir slutsatsen att vi 
delvis når upp till målet men att vi saknar tydliga steg i rätt riktning. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

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

 
Vi har en stabil ekonomi att 
lämna över till nästa 
generation 

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

 Kommunens soliditet ska förbättras 19,8 % minst 10 % 

 
Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska 
självfinansieras över tid 100 % 100 % 

 
God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och 
styrelser 75 % 100 % 

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

100 % 100 % 

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

 Kommunkoncernens soliditet ska stärkas 30 % minst 25 % 

Vi har en stabil ekonomi att lämna över till nästa generation 
Bjuvs kommun ska ha god ekonomisk hushållning och en långsiktigt hållbar ekonomi. 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. Det ställer 
krav på styrning och uppföljning av sambanden mellan resurser, prestationer och resultat i 
verksamheterna. Det innebär också krav på kontinuerlig prioritering, effektivisering och 
förnyelse av verksamheten. 
Finansiella mål 
Kommunens löpande intäkter ska varje år överstiga löpande kostnader så att det finns 
kapacitet att möta oförutsedda kostnader och eventuell nedgång i samhällsekonomin. Bjuvs 
kommun har därför som mål att årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2,3 procent av 
skatter och generella bidrag. Resultatet för år 2021 ligger på 3,7 procent. Soliditeten för 
kommunen har under året förbättrats från 13,7 procent till 19,8 procent. Utfallen ligger därmed 
över uppsatta målvärden. 
Bjuvs kommun växer vilket för med sig behov av betydande investeringar. Investeringar kan 
finansieras genom driftresultat och avskrivningsmedel (benämnt 'självfinansiering') eller genom 
upptagande av banklån. Kommunen har som mål att självfinansiera alla investeringar i 
skattefinansierad verksamhet vilket vi når upp till. Under perioden uppgår investeringarna till 
126,4 mnkr. Av dessa avser cirka 35 mnkr långsiktiga fastighetsinvesteringar och 27 mnkr VA-
relaterade investeringar. Övriga investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgår därmed 
till cirka 65 mnkr. Avskrivningarna i skattefinansierad verksamhet under perioden uppgår till 39 
mnkr vilket innebär ett kassaflöde på 70 mnkr med hänsyn till periodens resultat. 
Finansieringsgraden blir därmed 108 procent av skattefinansierade investeringar (exklusive 
långsiktiga fastighetsinvesteringar, VA och exploateringsområden). 
Verksamhetsmässiga mål 
För att kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat är det av största betydelse att 
respektive nämnd klarar sitt uppdrag och samtidigt uppvisar en god budgetföljsamhet. 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskottet för arbete och tillväxt, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden redovisar vid 
bokslutet en budget i balans samtidigt som resterande två nämnder noterar underskott. Målet 
om god budgetföljsamhet i samtliga nämnder uppnås därmed inte. Samtliga nämnder och 
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kommunstyrelsen har under året mottagit minst sex rapporter om det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga läget. 
Sjuklönernas andel ska enligt uppsatt mål inte övergå 2 procent av lönekostnaderna och årets 
utfall ligger strax över denna nivå, på 2,2 procent. Bedömningen är att sjuklönerna påverkats 
av rådande pandemi vilket styrks av att den totala sjukfrånvaron domineras av kort frånvaro 
(cirka 75 procent av den totala frånvaron). Den långa frånvaron har sjunkit och ligger lägre än 
den gjort de senaste åren, vilket är positivt. 

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 Bjuvbostäder, 
Omsorg i Bjuv AB samt Bjuvs Stadsnät AB. 
Kommunkoncernens resultat och soliditet 
Resultatet för kommunkoncernen avseende 2021 uppgår till 38,3 mnkr, vilket är 16,5 mnkr 
bättre än budget. I princip hela avvikelsen förklaras av kommunens positiva resultat för året. 
AB Bjuvsbostäder redovisar ett resultat på 1,9 mnkr, vilket är i linje med budget. Bjuvs 
Stadsnät AB redovisar ett resultat på 40 tkr vilket är något högre än budgeterat resultat på -
224 tkr. Det nystartade omsorgsbolaget Omsorg i Bjuv AB redovisar efter åtta månader ett 
nollresultat. 
Kommunkoncernens soliditet uppgår i årsbokslutet till 30 procent vilket är en markant 
förbättring jämfört med föregående år. Kommunens positiva resultat i år och förra året har haft 
betydelse men framför allt är det AB Bjuvsbostäders försäljning av delar av sitt 
fastighetsinnehav som förbättrat koncernens soliditet. 
Uppföljning av finansiella mål för bolagen 
Finansiella mål för AB Bjuvsbostäder är en direktavkastning på som lägst 4,5 procent samt 
soliditet på 18 procent (+/- 3 procent). Soliditeten vid årsskiftet uppgår till 62,5 procent och 
bolagets direktavkastning 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. Bolaget har under året 
gjort en stor utdelning på 60 mnkr till kommunen. Soliditeten för Bjuvs Stadsnät AB, inklusive 
obeskattade reserver, uppgår till 23,8 procent. Omsorg i Bjuv AB redovisar dock en soliditet på 
endast 4,3 procent vilket är långt ifrån bolagets finansiella mål om 20 procent. 
Sammanfattande utvärdering 
Den sammantagna bedömningen är att kommunkoncernen till stor del uppfyller sina finansiella 
mål för god ekonomisk hushållning, med undantag för vårdbolagets allt för svaga soliditet. Vad 
gäller verksamhetsmässiga mål behöver budgetföljsamheten i skattefinansierad verksamhet 
förbättras och sjuklönernas andel minska. 
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Ekonomisk ställning 
Övergripande resultat för 2021 
Bjuvs kommun uppvisar i bokslutet ett mycket positivt resultat på 96,5 mnkr. En betydande del 
av detta resultat är dock kopplat till en större utdelning från AB Bjuvsbostäder på 60 mnkr. Om 
vi räknar bort de finansiella intäkterna, vilka är att betrakta som extraordinära och 
jämförelsestörande, blir årets resultat 36 mnkr, vilket är cirka 16 mnkr över budget. Resultatet 
utgör 3,7 procent av skatter och statsbidrag. 
De främsta anledningarna till att resultatet är mer positivt än beräknat står att finna i oväntat 
stora skatteintäkter. Skatteintäkterna uppgick under 2021 till totalt 643 mnkr jämfört med 
budget på 620 mnkr. Kommunen har även tagit emot coronabidrag för sina sjuklönekostnader. 
Slutligen uppvisar den avgiftsfinansierade verksamheten ett överskott på drygt 5 mnkr, vilket är 
högre än väntat. 
Kommunkoncernen 
Sammantaget redovisar kommunkoncernen ett ekonomiskt resultat på 38,3 mnkr för 2021. AB 
Bjuvsbostäder redovisar ett resultat på 1,9 mnkr, vilket är i linje med antagen budget. Bjuv 
Stadsnät AB redovisar ett resultat på 40 tkr vilket är bättre än det förväntat negativa resultat på 
-224 tkr. Omsorg i Bjuv AB redovisar ett nollresultat. 
Verksamheternas resultat 
Verksamheterna, exklusive den avgiftsfinansierade delen, redovisar för helåret ett underskott 
på 0,9 mnkr. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskottet för arbete och tillväxt, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden uppvisar alla positiva 
resultat och har ett sammanlagt överskott på drygt 7 mnkr. Överskottet beror i flera fall på 
lägre lönekostnader än väntat, orsakat av bland annat vakanser och avgångar. Utöver detta är 
kostnaderna för skyddat boende lägre än väntat och statsbidragen är lite högre än väntat. 
Tekniska nämnden redovisar ett negativt resultat på -2,1 mnkr vilket beror på ej uppfyllda 
effektiviseringsmål för kostverksamheten. Det ekonomiska utfallet för vård- och 
omsorgsnämnden landar i sin tur på -6,1 mnkr. Underskottet förklaras främst med ökade 
kostnader för bemanning och köpta tjänster samt ej budgeterade kostnader hänförliga till 
Omsorg i Bjuv AB. Slutligen har intäkterna för momsåtersökning har varit cirka 2,4 mnkr lägre 
än budgeterat. 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Avgiftsfinansierad verksamhet uppvisar ett positivt resultat på 5,4 mnkr, jämfört med en budget 
på -151 tkr. Överskottet förklaras främst av ökade intäkter från Isover och FoodHills, minskade 
externa kostnader och ej genomförda investeringar. 
Finansverksamheten 
Nettoresultatet för de finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick till 56,2 mnkr, vilket är 
mycket bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på ovan nämnda utdelning från AB 
Bjuvsbostäder på 60 mnkr. Om man bortser från denna post så skulle utfallet bli -3,8 mnkr, 
vilket är något sämre än budgeterat. 
Kommunen tog under året upp nya lån på drygt 60 mnkr och den totala låneskulden uppgår nu 
till 788 mnkr. Detta motsvarar ungefär 50 tkr per kommuninvånare. 
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Vad används skattepengarna till? 
Invånarna i Bjuvs kommun betalar 20,99 kronor i kommunalskatt per intjänad 100-lapp. 
Landstingsskatten utgör ytterligare 11,18 kronor per 100-lapp och tillfaller Region Skåne. 
Större delen av kommunens skatteintäkter går till skola, vård och omsorg, men de används 
även till mycket annat. Här kan du se hur en tänkt hundralapp i kommunalskatt fördelas mellan 
kommunens verksamheter. 
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Driftredovisning 

Nettokostnader nämnder och finansförvaltning 

tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Förändring jmf 
med 2020 % 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -2 746 -2 471 -2 518 1,9 % -3 034 516 

Kommunstyrelsen -104 321 -110 937 -111 244 0,3 % -114 591 3 347 

varav utskottet för arbete 
och tillväxt -45 206 -48 780 -48 502 -0,6 % -50 941 2 439 

Tekniska nämnden -28 346 -25 756 -29 309 13,8 % -27 215 -2 094 

Barn- och 
utbildningsnämnden -467 275 -495 535 -501 602 1,2 % -504 513 2 911 

Vård- och 
omsorgsnämnden -224 968 -232 081 -236 605 1,9 % -230 483 -6 122 

Kultur- och fritidsnämnden -32 703 -33 441 -35 628 6,5 % -35 634 6 

Byggnadsnämnden -4 496 -4 077 -4 715 15,6 % -5 234 519 

S:a skattefinansierad 
verksamhet -864 855 -904 298 -921 591 1,9 % -920 704 -887 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet       

Vatten och avlopp (VA) 4 143 4 769 5 364 12,5 % -151 5 515 

S:A STYRELSER OCH 
NÄMNDER -860 712 -899 529 -916 227 1,9 % -920 855 4 628 

Kommungemensamt       

Pensionskostnader -14 637 -11 556 -10 434 -9,7 % -9 506 -928 

Intern ränta 10 347 10 846 10 946 0,9 % 11 872 -926 

Medel fördelade till 
nämnderna   -10 900    

Övrigt 6 447 1 996 -6 957 -994,6 % -8 532 -9 325 

SUMMA 
VERKSAMHETER -858 555 -898 243 -933 572 3,9 % -927 021 -6 551 

Finansiering       

Skatter och statsbidrag 865 178 923 112 973 788 5,5 % 949 505 24 283 

Finansiella intäkter 110 2 817 60 487 2 047,2 % 2 680 57 807 

Finansiella kostnader -2 171 -3 804 -4 275 12,4 % -5 500 1 225 

S:a Skatter och finansnetto 863 117 922 125 1 030 000 11,7 % 946 685 83 315 

RESULTAT 4 562 23 884 96 428 303,7 % 19 664 76 764 

varav avgiftsfinansierad 
verksamhet 4 143 4 769 5 364 12,5 % -150 5 514 

Markaffärer 
Aktivitet Budget Utfall 

Markförvärv (investeringsprojekt nr 100) 2 000 0 

Markförsäljning (investeringsprojekt nr 105) -6 000 -15 249 

Summa -4 000 -15 249 
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Kommunens investeringar 
Tabell: De 5 största investeringarna 2021 

Ans Projekt Budget 
2021 

Bokslut 
2021 Avvikelse 

155 121 Ny fsk Lärkgatan 32 144 22 732 9 412 

114 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 13 111 14 784 

230 260 Reinvesteringar NSVA 27 342 21 210 6 132 

114 811 Utveckling av Selleberga 27 132 4 173 22 959 

155 125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 16 837 1 578 15 259 

 Summa 131 350 62 804 68 546 

Tabell: Investeringsvolym 

  2017 2018 2019 2020 
Budget 

2021 
Bokslut 

2021 

Nettoinvesteringar (mnkr) 140,8 203,9 105,2 153,4 263,7 126,4 

Andel av nettokostnader 17,6 % 24,9 % 12,3 % 17,1 % 28,4 % 13,5 % 

Balanskravsresultat 
Balanskravsutredning 2020 2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 23 884 96 428 

- reducering av samtliga reavinster och 
utdelning från dotterbolag 9 909 58 175 

+ justering för reavinst enl 
undantagsmöjlighet 0 0 

+ justering för reaförlust enl 
undantagsmöjlighet 0 0 

+/- orealiserade vinster o förluster i 
värdepapper 0 0 

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

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 13 975 38 253 

- reservering av medel till RUR 0 0 

+ användning av medel från RUR 0 0 

Balanskravsresultat 13 975 38 253 

  

Förklaringar till balanskravsutredning 
Utredningen visar att balanskravsresultatet, efter justeringar av reavinster, under året uppgår 
till cirka 38 mnkr. Kommunen har inga underskott att återställa sedan tidigare år. 

  



Årsredovisning 2021 

 

23 

Väsentliga personalförhållanden 

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. 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal anställda 1 234 1 237 1 250 

Antal heltidsanställda 815 830 854 

Antal deltidsanställda 420 408 398 

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. 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Frisknärvaro 72,1 % 61,8 % 64,3 % 

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. 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Medianlön 28 650 29 570 30 050 

Medellön 30 808 31 690 32 200 

Medarbetardialog 
Den viktigaste resursen och vår största tillgång för att utföra vårt uppdrag är våra medarbetare. 
Alla medarbetare har en medarbetardialog med sin chef där medarbetarsamtal, 
medarbetarplan och lönesamtal är en naturlig del. Dialogen bygger på ett individuellt och aktivt 
ansvar från både chef och medarbetare. 
Medarbetare i Bjuvs kommun är aktiva medskapare till kommunens utveckling och framgång. 
Medarbetardialog syftar till att åstadkomma bättre resultat i verksamheten. Det är därför viktigt 
att förhållandet mellan mål, resultat och lön är tydligt för medarbetaren. 
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Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

HME (Hållbart medarbetarengagemang) 82 83 82 

– motivation 81 83 81 

– ledarskap 81 83 82 

– styrning 84 84 83 

 

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. 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Sjukfrånvaro total 6,3 % 7,4 % 7 % 

Sjukfrånvaro kort (andel av total) 60 % 69,2 % 75,4 % 

Sjukfrånvaro lång (andel av total) 39,9 % 30,8 % 24,6 % 

Sjukfrånvaro bland kvinnor 7 % 8 % 7,7 % 

Sjukfrånvaro bland män 3,1 % 4,9 % 4,2 % 

Sjukfrånvaro bland medarbetare 29 år eller yngre 3,5 % 5,9 % 4,7 % 

Sjukfrånvaro bland medarbetare mellan 30–49 år 6,2 % 7 % 6,7 % 

Sjukfrånvaro bland medarbetare 50 år eller äldre 7,2 % 8,4 % 8,1 % 

Analys av HR nyckeltal och statistik 
Rekrytering och kompetensförsörjning 
En av de största utmaningarna i offentlig verksamhet är kompetensförsörjning och detsamma 
gäller för Bjuvs kommun. För att attrahera rätt kompetens behöver kommunen arbeta 
strategiskt med samtliga delar i kompetensförsörjningsprocessen. Detta gör Bjuvs kommun 
bland annat genom kompetensbaserad rekrytering, tydlig och strukturerad medarbetardialog, 
gemensam ledarskapsutbildning för alla chefer i kommunen och årlig 
medarbetarundersökning. 
Som ett led i arbetet med kommunens kompetensförsörjning håller vård- och 
omsorgsförvaltningen tillsammans med Omsorg i Bjuv AB på att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan. Arbetet har blivit försenat under pandemin men är pågående. För 
att utveckla och ta till vara kompetens deltar man även i Vård- och omsorgscollege, som är ett 
samarbete mellan olika aktörer. Fokus under året har varit att ta hand om de som under 
studierna gör praktik inom kommunen. Därutöver pågår Äldreomsorgslyftet, där möjlighet ges 
till handledarutbildningar, olika specialistutbildningar för undersköterskor och möjlighet för 
vårdbiträden att läsa till undersköterska. 
I kommunen har det under året skett en positiv förflyttning vad gäller heltids- och 
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deltidsanställda: andelen heltidsanställningar har ökat med 1,2 procentenheter. Det innebär att 
utvecklingen vi såg under föregående år har fortsatt. 
Inom vård- och omsorgsförvaltningen och Omsorg i Bjuv AB har arbetet med ”Heltid som 
norm” pågått under året. Material och underlag har tagits fram för att kommunen ska kunna 
erbjuda fler heltidsanställningar. För att säkerställa att yrkesgrupper med fysiskt påfrestande 
arbetsuppgifter och så kallade obekväma arbetstider på ett hållbart sätt ska kunna arbeta 
heltid krävs riktade insatser från kommunens sida. 
På barn- och utbildningsförvaltningen har antalet medarbetare minskat under året. Man har 
bland annat fördelat arbetsuppgifter inom organisationen snarare än att nyanställa vid 
vakanser. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Under våren och sommaren 2021 presenterades resultaten från uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det framkom att kunskapen inom delar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet behöver stärkas. Ett område som behöver utvecklas är undersökningar och 
riskbedömningar. Under hösten genomfördes två arbetsmiljöutbildningar för skyddsombud och 
chefer med fördjupning inom organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Lön och lönesättning  
I samband med lönekartläggning 2021 har kommunens arbetsvärdering (som används för att 
jämföra olika befattningar med varandra) reviderats och baseras nu på en medianvärdering för 
60 svenska kommuner. Syftet har varit att skapa en bättre grund för jämlika löner i kommunen. 
Arbetet har skett i samråd med fackliga organisationer. 
Medarbetardialog 
Den årliga medarbetarundersökningen är kommunens största kartläggning av arbetsmiljön för 
medarbetarna. Inför undersökningen år 2021 gjordes upplägget om: antalet frågor minskades 
för att verksamheterna enklare ska kunna analysera och arbeta med sitt resultat. 
I undersökningen mäts bland annat HME (hållbart medarbetarengagemang). HME är ett 
totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delarna motivation, ledarskap och 
styrning. Det kommunövergripande resultatet för år 2021 blev 82, vilket är bra i jämförelse med 
övriga kommuner som rapporterat sina resultat i databasen Kolada. Medelvärde för dessa 
kommuner ligger på 80. 
Rehabilitering 
Korttidsfrånvaron har inom flera verksamheter varit hög. Detta kan förklaras av den periodvis 
höga smittspridningen av covid-19. Positivt är att långtidssjukskrivningarna har fortsatt att 
minska och att frisknärvaron* har ökat jämfört med året innan. 
Vad gäller företagshälsovård har kommunen lagt mindre resurser på hälsofrämjande insatser 
under år 2021, jämfört med tidigare år. Smittspridningen av covid-19, och att vi under året har 
uppmanats undvika sociala sammanhang, har påverkat möjligheterna att genomföra 
aktiviteter. Arbetet med hälsofrämjande insatser kan förhoppningsvis återupptas under år 
2022. 
*Definition av frisknärvaro: fem eller färre sjukdagar på en rullande tolvmånadersperiod. 
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RÄKENSKAPER 

Resultaträkning 
Resultaträkning, Sammanställd redovisning 

tkr Not Bokslut 2020 
(kommun) 

Bokslut 2021 
(kommun) 

Bokslut 2020 
(koncern) 

Bokslut 2021 
(koncern) 

Verksamhetens intäkter 1 213 483 224 122 439 385 292 306 

Verksamhetens kostnader 2 -1 072 609 -1 111 858 -1 130 145 -1 159 416 

Avskrivningar 3 -39 116 -46 438 -70 440 -62 665 

S:a verksamhetens 
nettokostnader  -898 242 -934 175 -761 200 -929 774 

Skatteintäkter 4 608 817 642 968 608 817 642 968 

Statsbidrag och utjämning 5 314 295 330 819 314 295 330 819 

Finansiella intäkter  2 817 61 341 2 957 1 470 

Finansiella kostnader  -3 804 -5 500 -6 824 -6 348 

Resultat före extraord. poster  23 883 96 428 158 046 39 135 

Extraordinära poster  0 0 -184 -882 

ÅRETS RESULTAT 6 23 883 96 428 157 860 38 253 

Resultaträkning kommun 
tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

Verksamhetens intäkter 216 468 213 483 198 863 224 122 25 259 

Verksamhetens kostnader -1 037 299 -1 072 609 -1 076 778 -1 111 858 -35 080 

Avskrivningar -37 724 -39 116 -49 106 -46 438 2 668 

S:a verksamhetens 
nettokostnader -858 555 -898 242 -927 021 -934 175 -7 154 

Skatteintäkter 618 878 608 817 619 502 642 968 23 466 

Statsbidrag och utjämning 246 300 314 295 330 003 330 819 816 

Finansiella intäkter 110 2 817 2 680 61 341 58 661 

Finansiella kostnader -2 171 -3 804 -5 500 -4 526 974 

Resultat före extraord. 
poster 4 562 23 883 19 664 96 428 76 764 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 4 562 23 883 19 664 96 428 76 764 

Balansräkning 
Balansräkning, sammanställd redovisning 

tkr Not Bokslut 2020 
(kommun) 

Bokslut 2021 
(kommun) 

Bokslut 2020 
(koncern) 

Bokslut 2021 
(koncern) 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 7 1 779 370 1 779 370 

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 8-9 895 560 984 342 1 296 845 1 384 260 
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tkr Not Bokslut 2020 
(kommun) 

Bokslut 2021 
(kommun) 

Bokslut 2020 
(koncern) 

Bokslut 2021 
(koncern) 

Maskiner och inventarier      

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier, andelar m.m. 10 38 578 38 331 26 837 26 631 

Långfristiga fordringar  0 0 2 080 40 

S:a Anläggningstillgångar  959 705 1 023 043 1 327 542 1 411 301 

Bidrag till infrastruktur      

Bidrag till infrastruktur 11 23 788 22 536 23 788 22 536 

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. 12 49 226 43 636 49 288 66 246 

Kortfristiga fordringar 13 96 635 154 192 94 731 159 254 

Kassa och bank 14 45 926 44 117 338 198 104 504 

S:a Omsättningstillgångar  191 787 264 481 482 217 330 005 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 151 493 1 287 524 1 833 546 1 741 306 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER      

Eget kapital 15 158 537 254 966 480 221 517 158 

Varav årets resultat  23 884 96 428 157 860 38 253 

Pensioner och liknande 16 8 972 8 965 8 972 8 965 

Andra avsättningar  19 495 19 495 20 901 21 416 

S:a Avsättningar  28 467 28 460 29 873 30 381 

Skulder      

Långfristiga skulder 17 730 614 782 329 1 079 343 951 605 

Kortfristiga skulder 18 233 875 221 769 244 109 242 162 

S:a Skulder  964 489 1 004 096 1 323 452 1 193 767 

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 151 493 1 287 524 1 833 546 1 741 306 

Tillägg balansräkning, sammanställd redovisning 

tkr Not Bokslut 2020 
(kommun) 

Bokslut 2021 
(kommun) 

Bokslut 2020 
(koncern) 

Utfall 2021 
(koncern) 

ANSVARSFÖRBINDELSER      

Borgensåtaganden 19 403 346 403 346 403 346 403 346 

Pensionsförpliktelser 20 106 217 100 141 106 217 100 141 

Garantiförbindelser FASTIGO  0 0 159 159 

STÄLLDA PANTER      

Fastighetsinteckningar  0 0 0 0 

NYCKELTAL      

Soliditet exkl. pensionsförbindelser  14 20 26 30 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser  5 12 20 28 
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Kassaflödesanalys 
   Kommunen Koncernen 

(tkr) Not Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 

LÖPANDE VERKSAMHET 21     

Årets resultat  23 884 96 428 157 725 38 253 

Ej likviditetspåverkande poster      

Av- och nedskrivningar  42 116 46 438 73 004 62 665 

Avsättningar  -2 305 -1 252 -2 305 -1 252 

Övrigt  24 803 -36 694 -111 621 -25 811 

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL  88 498 104 920 116 803 73 855 

      

FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL      

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar  -14 890 -57 557 -14 809 -102 243 

Ökning (-) / minskning (+) förråd  -3 113 5 590 -3 106 5 661 

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder  -7 891 12 106 -25 254 53 122 

MEDEL FRÅN RÖRELSEKAPITAL  -25 894 -39 861 -43 169 -43 460 

MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET  62 604 65 059 73 634 30 395 

      

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -153 426 -126 385 -190 790 -141 704 

Investeringsbidrag  0 0 0  

Försäljning/minskning av materiella 
anläggningstillgångar  13 762 3 536 287 070 3 536 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  0 0 0  

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 22 -4 734 -246 -4 734                   -246 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar      

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET  -144 398 -123 095 91 546 -138 414 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHET      

Nyupptagna lån 23 125 000 60 371 136 012 60 371 

Amortering av lån 24 -4 144 -4 144 -4 144 -184 056 

Ökning av långfristiga fordringar      

Ökning bidrag till statlig infrastruktur      

Minskning av långfristiga fordringar  2 300 0 2 300 0 

MEDEL FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHET  123 156 56 227 134 168 -123 685 

      

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR      

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -847  -847  

      

ÅRETS KASSAFLÖDE  40 515 -1 809 298 501 -231 704 

Likvida medel vid årets början  5 411 45 926 37 707 336 208 

Likvida medel vid årets slut  45 926 44 117 336 208 104 504 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  40 515 -1 809 298 501         -231 704 
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Förklaringar till kassaflödesanalysen 
Kassaflödesanalysen visar finansieringen under året. Under året har för kommunens egna 
verksamheter nyupplåning skett med 60 mnkr för att täcka framför allt de utförda 
investeringarna som uppgick till 126 mnkr. 

Resultaträkning, skattefinansierad 
tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

Verksamhetens intäkter 168 840 166 569 142 941 175 794 32 853 

Verksamhetens kostnader -999 614 -1 039 085 -1 030 376 -1 078 483 -48 107 

Avskrivningar -31 925 -32 625 -39 585 -39 187 398 

S:a verksamhetens 
nettokostnader -862 699 -905 141 -927 020 -941 876 -14 856 

Skatteintäkter 618 878 608 817 619 502 642 968 23 466 

Statsbidrag och utjämning 246 300 314 295 330 002 330 819 817 

Finansiella intäkter 110 2 817 2 680 61 341 58 661 

Finansiella kostnader -2 171 -1 675 -5 500 -2 189 3 311 

Resultat före extraord. 
poster 418 19 114 19 664 91 064 71 400 

Extraordinära poster 0  0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 418 19 114 19 664 91 064 71 400 

Resultaträkning, avgiftsfinansierad 
tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

Verksamhetens intäkter 47 628 46 914 47 205 48 327 1 122 

Verksamhetens kostnader -35 949 -33 524 -36 216 -33 375 2 841 

Avskrivningar -5 799 -6 491 -8 511 -7 251 1 260 

S:a verksamhetens 
nettokostnader 5 880 6 899 2 478 7 701 5 223 

Skatteintäkter   0   

Statsbidrag och utjämning   0   

Finansiella intäkter 0 0 0   

Finansiella kostnader -1 736 -2 129 -2 629 -2 336 293 

Resultat före extraord. 
poster 4 144 4 769 -151 5 364 5 515 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 4 144 4 769 -151 5 364 5 515 
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Balansräkning, skattefinansierad 
tkr Not Bokslut 2020 

(kommunen) 
Bokslut 2021 
(kommunen) 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar  1 865 370 

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader, tekniska anläggningar  760 689 839 703 

Maskiner och inventarier  27 957 27 626 

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier, andelar m.m.  29 790 29 543 

Långfristiga fordringar  0  

S:a Anläggningstillgångar  820 301 897 239 

Bidrag till infrastruktur    

Bidrag till infrastruktur  23 788 22 536 

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m.  49 226 43 636 

Kortfristiga fordringar  81 577 136 481 

Kassa och bank  45 926 44 117 

S:a Omsättningstillgångar  176 729 224 234 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 020 818 1 144 009 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital  154 381 245 445 

varav årets resultat  19 115 91 064 

Avsättningar    

Pensioner och liknande  8 972 8 965 

Andra avsättningar  19 495 19 495 

S:a Avsättningar  28 467 28 460 

Skulder    

Långfristiga skulder  622 145 665 760 

Kortfristiga skulder  215 827 204 347 

S:a Skulder  837 970 870 107 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 020 819 1 144 012 
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Balansräkning, avgiftsfinansierad 
tkr Not Bokslut 2020 

(kommunen) 
Bokslut 2021 
(kommunen) 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar  2 408  

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader, tekniska anläggningar  103 151 115 746 

Maskiner och inventarier  1 269 1 269 

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier, andelar m.m.  8 788 8 788 

Långfristiga fordringar    

S:a Anläggningstillgångar  115 617 125 803 

Bidrag till infrastruktur    

Bidrag till infrastruktur    

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m.    

Kortfristiga fordringar  15 058 17 709 

Kassa och bank    

S:a Omsättningstillgångar  15 058 17 709 

SUMMA TILLGÅNGAR  130 675 143 512 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital  4 157 9 521 

varav årets resultat  4 769 5 364 

Avsättningar    

Pensioner och liknande    

Andra avsättningar  0 0 

S:a Avsättningar  0 0 

Skulder    

Långfristiga skulder  108 469 116 569 

Kortfristiga skulder  18 049 17 422 

S:a Skulder  126 518 92 105 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  130 675 143 512 
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Investeringsredovisning 

Allmänt om kommunens investeringar 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 263,7 mnkr och under året genomfördes projekt 
motsvarande 126,4 mnkr, vilket alltså motsvarar en investeringsgrad på 48 procent. 
Kommunens största projekt under 2021 inkluderar reinvesteringar inom VA (21,2 mnkr), ny 
förskola på Lärkgatan (22,7 mnkr), årlig investering i fastigheter (16 mnkr), utredning 
Söderåsbanan (13,1 mnkr) samt reinvestering i befintlig asfaltsbeläggning (12,7 mnkr). 
Den betydande avvikelsen gentemot budget förklaras främst av att flera stora 
investeringsprojekt har försenats, bland annat byggnationen av ny förskola på Lärkgatan och 
nytt LSS-boende i Bjuv. Utredning Söderåsbanan inväntar sin slutbesiktning och förnyelsen av 
Billesholms stationsområde har försenats på grund av Barslunds olägliga konkurs. 
Utvecklingen av Selleberga ligger i startgroparna efter att första detaljplanen antagits av 
kommunfullmäktige men det finns här en risk för ytterligare förseningar på grund av en 
överklagan. Den sammanlagda avvikelsen för de fem projekt som nämnts här uppgår till 
nästan 71 mnkr, eller 27 procent av total investeringsbudget för året. 

Investeringstabell 
Nedan visas en sammanställning över kommunens investeringsprojekt med statusmarkering. 
Kommentarer till projekten återfinns i nämndernas årsredovisningar såväl som i en bilaga till 
denna årsredovisning. 
 

= Ej startat 
= Pågående enligt plan 
= Pågående med avvikelse 

= Utvärderat/Slutredovisat 
= Ej genomfört/ Slutredovisat 

  

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 107 Digitalisering av KF:s möten 1 000 1 259 -259 

 169 Stratsys 200 0 200 

 112 QlikView 800 0 800 

 176 Visma Window 172 0 172 

 100 Markförvärv 2 000 0 2 000 

 105 Markförsäljning 
- exploateringsområden -6 000 -15 249 9 249 

 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 13 111 14 784 

 801 Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 350 79 271 

 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 156 24 132 

 813 Billesholms gård 9:19 4 381 548 3 833 

 113 Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket 
åtgärd 1) -891 0 -891 

 807 Billesholm stationsområde 11 030 2 665 8 365 

 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479 94 385 

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

 110 HR/Personalsystem 147 0 147 

 109 Väg 110 Flytt av utfart 
Kristinetorpsvägen 3 335 2 200 1 135 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 148 Årlig investering miljöförbättrande 
åtgärder - ISO 14001 100 0 100 

 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 0 1 000 

 816 Folketshusparken 2 503 1 243 1 260 

 811 Utveckling av Selleberga 27 132 4 173 22 959 

 821 Utvecklingsplan Sånnadamm 227 131 96 

 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 5 099 468 4 631 

 818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 50 0 50 

 804 Bjuv 4:4 5 661 254 5 407 

 819 Rudolfska gården 750 0 750 

 128 Möten på distans - videomöten 150 0 150 

 111 Väg 110 Kristinetorpsvägen 
(Trafikverket åtgärd 4) 3 000 0 3 000 

 803 Valleberga 2:139 300 79 221 

 805 Tibbarp 1:80 750 22 728 

 114 Väg 110 Kungsgårdsvägen 
(Trafikverket åtgärd 3) 50 0 50 

 115 Väg 110 Södra vägen (Trafikverket 
åtgärd 2) 350 0 350 

 510 IT-tekniska utrustning Almlidens 
konferensrum 23 0 23 

 410 Investering BUN övergrip. 1 500 1 398 102 

 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900 3 130 770 

 415 Inventarier till ny förskola på Brogårda 
området 177 186 -9 

 414 Inventarier Ekeby förskola 1 100 0 1 100 

 605 Inventarier Vård och Omsorg, utbyte 
av digitala lås 2022 1 200 1 198 2 

 644 
2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 
+ 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-
2020. Inventarier 2021- 

650 0 650 

 645 Äldreomsorg, Särskilda boenden, 
Inomhus- och utomhusmiljö 500 545 -45 

 430 Investering KOF övergrip. 750 746 4 

 438 Multianläggningar i hela Bjuvs 
kommun 1 953 187 1 766 

 437 Utreda förutsättningar för ny sporthall i 
Bjuv 250 0 250 

 446 Ljud och bild upptagning Gruvmuseet 40 0 40 

 436 Trygg fritid 1 200 234 966 

 439 Fritidsgård i Billesholm 250 244 6 

 433 Kulturskolans lokaler 150 0 150 

 434 Nytt Bibliotek Bjuv 900 992 -92 

 185 Årlig investering - Maskiner - lokalvård 140 18 122 

 194 G194 Årlig investering -
Trafiksäkerhetsåtgärder 1 500 1 070 430 

 198 G198 Årlig investering -Maskiner o 
fordon gata/park 1 700 1 157 543 

 149 G149 Storgatan Bjuv - upprustning 1 000 371 629 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 201 Kyrkskolan - LSS daglig verksamhet 
- Äskats av VoO 0 5 362 -5 362 

 158 
Årlig investering 
Fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) 

15 000 15 979 -979 

 191 Tillagningskök inventarier 500 61 439 

 216 G216 Investeringar för VA- 
översvämning efter sommaren 2016 1 727 430 1 297 

 231 G231 Årliga investeringar i den 
offentliga miljön (gata/park) 800 62 738 

 201 Kyrkskolan -LSS-verksamhet och 
konferenslokal -342 0 -342 

 200 Årlig Investering energieffektivisering 5 000 4 746 254 

 123 F123 Jens Bille skolan entrén vid 
badet 2 828 2 099 729 

 122 F122 Ekeby skola 5 169 231 4 938 

 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 32 144 22 732 9 412 

 154 Årlig investering utemiljö Fastighet 3 500 4 131 -631 

 125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 16 837 1 578 15 259 

 144 G144 Belysning GC-tunnlar 278 19 259 

 156 G156 Förnyelse av gamla lekplatser 3 543 550 2 993 

 225 Utemiljö Bofinken 179 0 179 

 224 Nya Brogårda förskola 311 0 311 

 189 LSS-boende IT och lås 400 33 367 

 166 G166 GC-väg Billesholm - Ekeby 100 0 100 

 174 

G174 GC-vägar Orkestergatorna 
- Asfaltering av enstaka grusgång 
samt belysning på GC-vägarna i 
området. 

500 0 500 

 175 G175 Gunnarstorpsvägen 
- Hastighetsdämpande åtgärder 380 95 285 

 188 G188 Kristinetorpsvägen 
- Hastighetsdämpande åtgärder 50 29 21 

 140 
G140 Billesholms station 
- reinvestering genomfartsväg, 
Storgatan 

2 525 0 2 525 

 226 Utbyggnad Ekeby skola - P-yta 
+ Körytor 500 0 500 

 162 G162 Förnyelse gatubelysning 
Ljungsgård (1600m) 588 576 12 

 229 G229 Byte av kabelskåp 652 154 498 

 186 G186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 1 000 0 1 000 

 228 G228 Brandposter - Reinvesteringar 
enl avtal med NSVA 978 449 529 

 193 G193 Re-investering i befintlig 
asfaltbeläggning enligt RoSy 9 500 12 687 -3 187 

 227 G227 Upprustning Ekeby centralt 1 471 91 1 380 

 167 G167 Förnyelse gatubelysning 
trästolpar och föråldrade Stålstolpar 2 500 919 1 581 

 160 G160 Belysning g/c-vägar 1 500 99 1 401 

 168 G168 Gunnarstorp 1:267 700 5 695 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 170 F170 IT-infrastruktur i kommunens 
fastigheter 1 500 1 882 -382 

 152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för 
fossilfria fordon i kommunen 200 308 -108 

 187 G187 Upprustning Frisbeegolf 
Gunnarstorpsvägen 150 17 133 

 155 Trygghet, säkerhet samt 
myndighetskrav 1 000 494 506 

 173 G173 Staket över stödmur Norra 
Storgatan 54 50 0 50 

 204 Verkstadsgatan 1, Samlokalisering 
och samordningsvinst 1 500 540 960 

 171 G171 Ny busshållplats på Norra 
storgatan 500 421 79 

 236 G236 Utredning rondell Norra 
Storgatan/Norra vägen 100 9 91 

 146 Digitalisering av bygglovshandlingar 68 32 36 

 266 Ny investeringar NSVA 3 750 4 898 -1 148 

 266 Reinvesteringar NSVA 27 342 21 210 6 132 

 265 NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej 
taxedrivand 5 400 880 4 520 

SUMMA   263 675 126 385 137 290 

 

Redovisningsprinciper 
Bjuvs kommun följer Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Pensionsförpliktelser 
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt den så kallade blandmodellen, som följer den 
kommunala redovisningslagen. Detta innebär att pensioner som intjänats före 1998 enbart 
redovisas som ansvarsförbindelse (se noter). 
Periodisering 

Periodisering innebär att inkomster och utgifter hänförs till den verksamhetsperiod som de tillhör. 
Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten periodiseras över 33 år. Investeringsbidrag 
periodiseras på motsvarande tid som anläggningstillgångarna. 

Lånekostnader 
Lånekostnader i samband med investeringar kan enligt rekommendation nr 15 från RKR redovisas 
både enligt huvudmetoden och alternativregeln. Huvudmetoden innebär att lånekostnaderna 
belastar resultatet och alternativregeln innebär att lånekostnaderna under vissa förutsättningar får 
belasta anskaffningsvärdet. Kommunen har 2021 liksom tidigare år redovisat lånekostnaderna 
enligt huvudmetoden. 

Anläggningstillgångar och avskrivningar 
Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst 20 000 kronor 
och har en livslängd överstigande tre år. Avskrivningar beräknas inte för aktier, andelar, konstverk, 
mark och pågående investeringsprojekt. Övriga anläggningstillgångar avskrivs linjärt, det vill säga 
med lika stora nominella belopp. Avskrivningen börjar då tillgången tas i bruk efter en bedömning 
av nyttjandetiden. Vägledning om nyttjandetider finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. 
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: verksamhetsfastigheter 33 och 50 år; 
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fastigheter för affärsverksamhet 25 och 33 år; publika fastigheter (gator, vägar, parker etcetera) 33 
år; samt maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år. 
RKR har rekommenderat att avskrivning av större investeringar skall ske med olika tider för olika 
delkomponenter i fastigheten. Vi följer rekommendationen för alla nya investeringar och har 
schablonberäknat tidigare anläggningsinvesteringar enligt SKL:s rekommendationer. 

Vid större ombyggnader av verksamhetsfastigheter sker en bedömning från fall till fall av 
fördelningen mellan investeringsutgift och driftkostnad. Vid ombyggnader är det bara det som höjer 
anläggningens prestanda och/eller servicepotential som redovisas som anläggningstillgång. 

Internränta 
I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern ränta. Räntesatsen för 2021 är 
1,25 procent. 

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

Sammanställd redovisning 
Den kommunala redovisningslagen ålägger kommunerna att upprätta en sammanställd 
redovisning. Syftet med denna är att ge en samlad bild av kommunens totala verksam-het och 
ekonomiska åtaganden oavsett val av verksamhetsform. Koncernen Bjuv omfattar kommunen och 
det helägda bolaget Bjuvsbostäder AB det delägda Bjuvs Stadsnät AB samt det nya helägda 
bolaget Omsorg i Bjuv AB 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter avseende 2021 baseras på Sveriges Kommuner 
och Regioners prognos från den december 2021. 

Arbetsgivaravgifter 
Arbetsgivaravgifterna inkl. avtalsförsäkringar och pensionskostnader, det så kallade PO-pålägget, 
beräknas exakt för varje anställd direkt i lönesystemet enligt gällande lag och avtal i enlighet med 
Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Anslutningsavgifter VA 
Skuldförs och avskrivs på 33 år för att möta avskrivningar av anläggningstillgångar. 
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Noter 
Noter Resultaträkningen 

Not  KOMMUNEN KONCERNEN 

  2020 2021 2020 2021 

1 Intäkter 565 866 581 328 565 866        581 328 

 Avgår interna intäkter -352 383 -357 207 -352 383 -357 207 

 Summa 213 483 224 121 213 483 224 121 

 Bjuvsbostäder   229 245 66 723 

 Bjuvs Stadsnät   3 892 4 587 

 Omsorg i Bjuv   0 148 346 

 Eliminering koncernen   -7 235 -151 472 

 Summa 213 483 224 121 439 385 292 306 

2 Verksamhetens kostnader     

 Kostnader -1 391 585 -1 433 304 -1 389 229 -1 433 304 

 Avgår interna kostnader 352 383 357 207 352 383 357 207 

 Förändring semesterlöneskuld -2 695 -9 813 -2 695 -9 813 

 Pensionsutbetalning inkl löneskatt -11 556 -10 521 -11 556 -10 521 

 Pensionskostnad individuell del -19 849 -15 787 -19 849 -15 787 

 Anslutningsavgifter 693 360 693 360 

 Bjuvsbostäder   -63 956 -49 753 

 Bjuvs Stadsnät   -972 -938 

 Omsorg i Bjuv   -279 -148 339 

 Eliminering   5 315 151 472 

 Summa -1 072 609 -1 111 858 -1 130 145 -1 159 416 

3 Avskrivningar     

 Immateriella anläggningstillgångar -1 110 -1 409 -1 110 -1 409 

 Byggnader och tekniska anläggningar -22 176 -34 929 -53 500 -51 156 

 Maskiner och inventarier -15 830 -10 100 -15 830 -10 100 

 Summa -39 116 -46 438 -70 440 -62 665 

4 Skatteintäkter     

 Preliminära skatteintäkter 623 811 622 550 623 811 622 550 

 Justering slutavräkning året före -3 775 2 590 -3 775 2 590 

 Prognos slutavräkning -11 218 17 828 -11 218 17 828 

 Summa 608 818 642 968 608 818 642 968 

5 Generella statsbidrag och utjämning     

 Inkomstutjämning 270 530 245 580 270 530 245 580 

 Fastighetsavgift 31 791 36 095 31 791 36 095 

 Kostnadsutjämning 18 389 25 591 18 389 25 591 

 Regleringsbidrag/avgift 16 062 46 621 16 062 46 621 

 Strukturbidrag   0  

 Utjämningsavgift LSS -22 477 -23 068 -22 477 -23 068 

 Övriga bidrag från Staten   0  

 Summa 314 295 330 819 314 295 330 819 

6 Avstämning mot KL balanskrav     

 Ingående resultat att återställa 0  0  
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Not  KOMMUNEN KONCERNEN 

 Årets resultat enligt Resultaträkningen 23 884 96 428 23 884 96 428 

 Avgår: Samtliga realisationsvinster -9 762 -58 175 -9 762 -58 175 

 Summa 14 122 38 253 14 122 38 253 

 

Noter Balansräkningen 

Not  KOMMUNEN KONCERNEN 

  2020 2021 2020 2021 

 
7 

Immateriella tillgångar     

 Redovisat värde vid årets början 2 887 1 779 2 887 1 779 

 Investeringar 0  0  

 Redovisat värde avyttrat/utrangerat     

 Avskrivningar -1 108 -1 409 -1 108 -1 409 

 Omklassificering     

 Utgående balans 1 779 370 1 779 370 

8 Mark, fastigheter och anläggningar     

 Redovisat värde vid årets början 763 957 866 336 1 355 052 1 224 292 

 Investeringar 134 890 122 930 184 427 136 401 

 Redovisat värde avyttrat/utrangerat -3 115 -3 536 -134 390 -3 536 

 Nedskrivningar   -143 000  

 Avskrivningar -28 550 -30 283 -45 799 -51 104 

 Omklassificering -846  -846  

 Utgående balans 866 336 955 447 1 215 444 1 306 053 

9 Inventarier     

 Redovisat värde vid årets början 28 222 29 227 79 722 81 401 

 Investeringar 11 289 9 763 12 827 10 435 

 Redovisat värde avyttrat/utrangerat -826  -3 681  

 Avskrivningar -9 458 -10 095 -10 318 -13 629 

 Omklassificering   2 851  

 Utgående balans 29 227 28 895 81 401 78 207 

10 Värdepapper,andelar mm     

 AB Bjuvsbostäder 8 000 8 000   

 Bjuvsstadsnät AB 1 700 1 700   

 Omsorg i Bjuv 2 000 2 000   

 Nordvästra Skånes Renhållnings AB 385 385 385 385 

 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 1 000 1 000 1 000 1 000 

 KommunassuransSyd 663 663 663 663 

 AB Sydvatten 7 789 7 789 7 789 7 789 

 Kommuninvest 16 186 16 186 16 186 16 186 

 Övriga aktier och andelar 478 231 478 231 

 RSNV - Räddningstjänsten 377 377 377 377 

 Summa värdepapper,andelar m.m. 38 578 38 331 26 837 26 631 

 Långfristiga fordringar     

 Förlagslån Kommuninvest 0  2040  
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Not  KOMMUNEN KONCERNEN 

 NSVA     

 HBV Förening 0  40              40 

 Summa långfristiga fordringar 0  40               40 

11 Bidrag Söderåsbanan 23 788 22 536 23 788 22 536 

12 Exploateringsverksamhet     

 Ingående anskaffningsvärde 46 113 46 226 46 113 49 357 

 Årets utgifter 7 248 12 659 7 248 12 659 

 Omklassificering av anläggningstillgångar     

 Reavinst/förlust exploateringsområde     

 Årets tomtförsäljning -4 135 -15 249 -4 135 0 

 AB Bjuvsbostäder   62               4 230 

 Summa 49 226 43 636 49 288 66 246 

13 Kortfristiga fordringar     

 Konsumtionsavgifter     

 Avgifter och ersättningar för tjänster 19 208 18 904 19 208 18 904 

 Interimsfordringar     

 Upplupna skatteintäkter 24 803 78 678 24 803 78 678 

 Upplupna ränte-och övriga intäkter     

 Förutbetalda kostnader 16 773 14 071 17 287 14 071 

 Statsbidragsfordringar 11 137 2 787 11 137 2 787 

 Mervärdesskatt 10 584 31 958 0 31 958 

 Nästa års amortering     

 Övriga fordringar 14 132 7 793 30 794 50 176 

 Eliminering   -8 498 -37 320 

 Summa 96 637 154 192 94 731 159 254 

14 Kassa och Bank     

 Kassa     

 Plusgiro 1 839 5 365 1 839 5 365 

 Bank-checkräkning 42 123 38 174 334 394 98 561 

 Skattekonto 1 965 578 1 965 578 

 Övrigt-konto hos KPA 0  0  

 Summa 45 927 44 117 338 198 104 504 

  15 Eget Kapital     

 Skattefinansierad verksamhet 154 381 245 445 154 381 245 445 

 Avgiftsfinansierad verksamhet 4 157 9 521 4 157 9 521 

 Bundet eget kapital, Bjuvsbostäder   1 567 1567 

 Fritt eget kapital, Bjuvsbostäder   312 064 253 851 

 Bjuvs Stadsnät   6 331 6 774 

 Omsorg i Bjuv   1 721 0 

 Summa eget kapital 158 538 254 966 480 221 517 158 

16 Avsättningar för pensioner mm     

 Pensioner exkl garantipensioner ÖK-SAP 5 878 6 282 5 878 6 282 

 Garantipensioner ÖK-SAP 1 342 933 1 342 933 

 Löneskatt inkl ÖK-SAP 1 752 1 750 1 752 1 750 

 Övriga avsättningar 19 495 19 495 20 901 21 416 
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Not  KOMMUNEN KONCERNEN 

 Summa avsättningar 28 467 28 460 29 873 30 831 

 Förändringar i pensionsavsättningar     

 Ingående avsättning 9 177 8 974 9 177 8 974 

 Pensionsutbetalningar exkl ÖK-SAP     

 Pensionsutbetalningar ÖK-SAP -147 -180 -147 -180 

 Nyintjänadpension exkl ÖK-SAP -437 -438 -437 -438 

 Ränteuppräkning 80 78 80 78 

 Basbeloppsuppräkning 127 46 127 46 

 Sänkning av diskonteringsränta 0  0  

 Övrigt 213 380 213 380 

 Förändring löneskatt -39 105 -39 105 

 Utgående avsättning 8 974 8 965 8 974 8 965 

17 Långfristigaskulder     

 Kommunen 734 758 786 473 734 758 786 473 

 Nästa års amortering -4 144 -4 144 -4 144 -8 602 

 Bjuvsbostäder   322 576 144 016 

 Bjuvs Stadsnät   26 153 29 718 

 Summa 730 614 782 329 1 079 343 951 605 

18 Kortfristiga skulder     

 Amorteringar på långfristiga lån 4 144 4 144 5 100 4 906 

 Avräkningskonto     

 Leverantörsskulder 57 636 51 540 63 985 58 434 

 Semesterlöneskuld 37 393 27 579 37 876 27 579 

 Pensionskostnad individuell del 19 849 15 787 19 849 15 787 

 Upplupna löner 5 072 1 214 5 072 1 214 

 Upplupna räntekostnader 626 714 626 714 

 Särskild löneskatt 7 071 5 867 7 071 5 867 

 Förutbetalda anslutningsavgifter 18 817 21 907 18 817 21 907 

 Förutbetalda hyror   4 037 4 726 

 Förutbetalda skatteintäkter 21 584 8 628 21 584 8 628 

 Övrig skuld till staten 11 731 8 000 12 456 8 000 

 Mervärdesskatt 264 534 264 534 

 Upplupna leverantörsfakturor 2 162 0 2 162 0 

 Övriga upplupna kostnader 23 287 37 170 28 315 41 095 

 Övriga kortfristiga skulder 24 236 38 685 25 393 78 370 

 Eliminering   -8 498 -35 599 

 Summa 233 872 221 769 244 109 242 162 

19 Borgensåtaganden     

 Bostadslån     

 Statliga bostadslån till egna hem 0  0  

 Ansvarsförbindelser.för statligkreditgaranti     

 Bjuvsbostäder 322 576 322 576 322 576 322 576 

 Bjuvs Stadsnät 28 825 28 825 28 825 28 825 

 BjuvsTennisklubb 710 710 710 710 

 SkrombergaRyttarförening 402 402 402 402 
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Not  KOMMUNEN KONCERNEN 

 Nordvästra Skånes Renhållnings AB NSR 14 476 14 476 14 476 14 476 

 NSR Underborgen HBGstad Bjuvsandel 7,7% av 
73mnkr.   0  

 Sydvatten 36 206 36 206 36 206 36 206 

 Ängelholms flygplats 151 151 151 151 

 Summa 403 346 403 346 403 346 403 346 

20 Ansvarsförbindelse, pensionsskuldföre1998     

 Ingåendevärde 105 188 106 217 105 188 106 217 

 Försäkring IPR 0  0  

 Ränteuppräkning 787 768 787 768 

 Basbeloppsuppräkning 2 348 1 070 2 348 1 070 

 Åretsutbetalningar -10 911 -9 744 -10 911 -9 744 

 Diskonteringsränta,sänkning 0  0  

 Aktualisering 0  0  

 Bromsen   0  

 Övrigt 8 804 1 829 8 804 1 829 

 Löneskatt     

 Utgående värde ansvarsförbindelse 106 216 100 141 106 216 100 141 

Noter Kassaflödesanalys 

Not  KOMMUNEN KONCERNEN 

  2020 2021 2020 2021 

21 Ej rörelsekapitalpåverkande poster     

 Övrigt 17 787 36 940 17 787 36 940 

 Reavinst 9 909 3 536 9 909 3 536 

 Återföring nedskrivning mm 3 000 1 252 3 000 1 252 

 Summa 30 696 41 728 30 696 41 728 

22 Förvärv av finansiella tillgångar     

 Kommuninvest 2 300  2 300  

 Ängelholms flygplats 434 -246 434 -246 

 Omsorg i Bjuv AB 2 000  2 000  

 Aktiekapital Bjuvs stadsnät AB     

 Summa 4 734 -246 4 734 -246 

23 Nyupptagna lån     

 Kommuninvest AB 125 000 60 371 136 012 60 371 

 Summa nyupptagna lån 125 000 60 371 136 012 60 371 

24 Amortering av långfristiga skulder     

 Kommuninvest AB -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

 Ekeby sparbank -144 -144 -144 -144 

 Amortering -4 144 -4 144 -4 144 -179 912 

 Summa -4 144 -4 144 -4 144 -184 056 
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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 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Förändring 
jmf 2020 % Budget 2021 Budgetavvikelse 

Kommunfullmäktige -1 616 -1 528 -1 542 13,2 % -1 940 398 

Revisionsnämnden -965 -936 -975 4,2 % -1 064 89 

Valnämnden -146 -8 -1 -87,5 % -31 30 

NETTOKOSTNAD -2 746 -2 471 -2 518 1,9 % -3 034 516 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 290     

Interna intäkter      

Summa intäkter 290     

Personalkostnader -1 520 -888 -885 -1 245 360 

Övriga externa kostnader -1 507 -1 576 -1 598 -1 683 85 

Övriga interna kostnader -8 -7  0  

Avskrivningar -2 0 -33 -100 67 

Internränta 0  -2 -6 4 

Summa kostnader -3 036 -2 471 -2 518 -3 034 516 

RESULTAT -2 746 -2 471 -2 518 -3 034 516 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Kommunfullmäktige redovisar en budget i balans. Personalkostnaderna och Övriga externa 
kostnader hamnade på samma nivåer som förra året och överskottet mot budget förklaras med 
påverkan från Covid-19. 
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Kommunstyrelse 
Ansvarsområde 
Ledning och samordning 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens verksamhet och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamheter samt kommunala bolag och kommunalförbund. 
Operativa verksamheter 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt ansvarar för vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsinsatser, integration och socialtjänst för vuxna. Utskottet redovisas separat.  
Stödjande funktioner 
Kommunstyrelsen har avdelningar för ekonomi, HR, samhällsplanering, kansliärenden samt 
kommunikation och service. Kommundirektörens stab innefattar en näringslivssamordnare. 
Utöver dessa verksamheter samverkar Bjuvs kommun tillsammans med kringliggande 
kommuner inom IT, upphandling samt överförmyndarverksamhet. 

Viktiga händelser under året 
Arbetet vid kommunstyrelsens förvaltning har under året på flera sätt präglats av förnyelse och 
omstart. Pandemin släpper gradvis sitt grepp om verksamheterna och samtidigt som vi ser en 
återgång till 'normala' arbetsformer lär vissa trender leva vidare, till exempel ökad digitalisering 
och distansarbete. Tre av förvaltningens fem avdelningar har fått ny chef under året och dessa 
kommer in i organisationen med nya perspektiv och ett nytt driv. Slutligen har 
trygghetsvärdarna överflyttats från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen; 
kommunens samlade trygghetsarbete bedrivs nu i nära samverkan med övrig 
samhällsplanering vid planeringsavdelningen. 
Trafikstart Billesholm 
I december började Pågatågen äntligen att rulla till och från Billesholms station. Trafikstarten 
är ett resultat av minst 20 års aktivt arbete, i samverkan med Trafikverket, berörda kommuner 
och Region Skåne. För Billesholm innebär det att man nu kan ta tåget söderut till Malmö C via 
Lomma på 48 minuter. Denna restid kan konkurrera med bilresor till Malmö och 
Billesholmsborna får nu bättre tillgång till storstadens service- och kulturutbud och dess 
arbetsmarknad. Och tar man i stället tåget norrut är man framme i Åstorp på 7 minuter. 
Möjligheten att pendla till och från kommunen har med andra ord förbättrats avsevärt och 
Billesholm blir givetvis en mer attraktiv destination såväl för näringslivet som för människor i 
jakt på bostad. 
Omsorg i Bjuv AB 
Sedan den 1 maj 2021 bedrivs en stor del av kommunens vård och omsorg genom ett 
kommunalt bolag, Omsorg i Bjuv AB. Flertalet verksamheter har under året mottagit sina 
tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, vilket är att betrakta som en officiell 
kvalitetsstämpel på den vård som bedrivs. Övergången har dock inneburit administrativa 
utmaningar, inte minst för HR- och ekonomiavdelningen. 
Selleberga 
Projekt Selleberga har nått en viktig milstolpe i och med att kommunfullmäktige i december 
antog områdets första detaljplan. Beslutet har dock inte vunnit laga kraft på grund av ett 
överklagande vilket tyvärr kommer resultera i försenad byggstart. Markanvisningar har 
tecknats under året med tre olika byggföretag: 3Hus, ReEquity och ErHo-bygg. Sammanlagt 
omfattar markanvisningarna uppförandet av över 200 lägenheter. Sedan tidigare finns även en 
markanvisning tecknad med Hemsö AB om att uppföra en förskola inom området. 
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Digitalisering av politiska sammanträden 
Bjuvs kommun har under året infört ett system för digitala politiska sammanträden, som 
uppfyller kommunallagens krav och sekretesskrav. Systemet används vid fullmäktiges möten 
sedan hösten 2021 och är klart för att användas även vid andra sammanträden i nämnder och 
utskott. Förutom stöd för videomöten omfattar systemet även en applikation för digital votering 
och reservationer. Projektet har vidare inneburit installation av ändamålsenlig AV-utrustning i 
flera sammanträdeslokaler. 

Uppföljning av nämndens mål 
Visions-
område Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
tryggheten 

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

 

 Nöjd-Region-Index – 
trygghet ska öka 

 

(Går ej att 
följa upp) minst 47 

 Befolkningsutveckling 
 

0,92% 1 % 

 Antal färdigställda 
bostäder. 

 

45 st minst 90 st 

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

 

 Företagsklimat enlig ÖJ 
(Insikt) - totalt NKI ska öka 

 

62 minst 74 

 Företagsklimat enligt 
Svenskt Näringsliv - vår 
placering ska förbättras 

 

165 högst 150 

Kraft i 
nyskapande 

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

 

 Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME) – totalt kommunen 

 

82 minst 85 

Jämlikhet i 
olikhet 

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

 

 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. 

 

78 % minst 80 % 

Nästa 
generation i 
fokus 

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

 

 Nöjd-Medborgar-Index – 
miljöarbete ska öka 

 

(Går ej att 
följa upp) minst 54 

 Miljörankning - vår 
placering ska förbättras 

 

85 högst 122 

Vi skapar förutsättningar för en trygg och hållbar boendemiljö med ett ökande antal 
bostäder i kommunen. 
Under året har kommunstyrelsens förvaltning tagit betydelsefulla steg åt rätt håll vad gäller att 
skapa förutsättningar för nybyggnation och befolkningstillväxt. Samtidigt står trygghetsarbetet 
fortsatt inför mycket stora utmaningar. 
Under året har kommunbefolkningen ökat med 145 invånare vilket sammantaget innebär en 
tillväxt på nära en procent. Utvecklingen håller jämn takt med vår byggbaserade 
befolkningsprognos vilket är positivt. 
Med 45 färdigställda bostäder under året når vi inte upp till vårt uppsatta mål för nybyggnation. 
Samtidigt är ett stort antal lägenheter just nu i olika faser av färdigställande och under året har 
kommunen tillsammans med privata utvecklare tagit fram förslag till markanvisningar om cirka 
450 nya bostäder i flerbostadshus, bland annat på Protistatomten och i Selleberga. Projekt 
Selleberga har nått en viktig milstolpe i och med att kommunfullmäktige antog den första 
detaljplanen inom området i december. 
Förändringar i SCB:s medborgarundersökning medför att det inte går att rapportera något utfall 
för indikatorn Nöjd-region-index - trygghet men resultaten från årets nya undersökning är inte 
positiva. Resultaten visar på en utbredd oro för bland annat inbrott och våldsbrott och Bjuvs 
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kommun sticker här ut i såväl nationell som regional jämförelse. Samma bild återspeglas i 
polisens årliga trygghetsmätning där Bjuvs kommun uppvisar ett mycket högt så kallat 
'Problemindex'. Kommunen i allmänhet, och kommunstyrelsens förvaltning med 
trygghetssamordnare och trygghetsvärdar i synnerhet, står inför stora utmaningar. 
Trygghetssamordnaren arbetar intensivt med innovativa grepp och förebyggande insatser, till 
exempel satsningen Trygg sommar, ökad närvaro runt om i kommunen, och 
kameraövervakning i realtid. Ett positivt tecken är att antalet anmälda brott i kommunen har 
sjunkit jämfört med 2020, vilket är en indikation på att trygghetssatsningarna faktiskt ger 
resultat. 

Vi skapar förutsättningar för ett positivt företagsklimat med fokus på hållbarhet. 
Företagsklimatet i Bjuvs kommun kan och behöver förbättras, vilket indikatorernas utfall tydligt 
förmedlar. Årets placering i Svenskt Näringslivs nationella ranking är sämre än för 2020 och 
resultatet från enkätundersökningen Insikt har också försämrats. Denna trend måste 
analyseras och vändas. Samtidigt föreligger det goda skäl till att göra en mer positiv 
bedömning av målet i sig. 
Kommunen har under året till exempel genomfört sitt första näringslivsråd vilket har lagt 
grunden för positiv dialog med det privata näringslivet. En näringslivspolicy antogs under våren 
och under året förbereddes även ett mer utförligt näringslivsprogram som har som syfte att 
tydliggöra inriktningar och prioriteringar för kommunens näringslivsarbete. 
Under året har det även skett flera spännande verksamhetsutvecklingar som kommer få stor 
påverkan och betydelse för kommunen på lång sikt. På FoodHills-området har företaget 
HelloFresh påbörjat en stor expansion och byggnationen av en ny lokal på cirka 27 000 kvm 
med plats för 1800 anställda är påbörjad. Utvecklingen innebär att gamla Findusområdet, som 
vid nedläggningen hade ungefär 400 personer i arbete, nu blir arbetsplats för drygt 2000 
personer. I Ekeby har den nya ägaren av gamla Skrombergaverket lämnat in bygglov för att 
etablera en lagerverksamhet som väntas ge uppåt 400 nya arbetstillfällen. Företaget har även 
lämnat in en begäran om detaljplan för området. Etableringen väntas ha stor betydelse för 
Ekeby. En tredje spännande utveckling sker vid gränsen mot Åstorp där företaget Catena har 
förvärvat ett markområde på 56 hektar och beviljats planbesked för att utveckla området för 
lagerlogistik. Området är utpekat i översiktsplanen och samarbete är inlett med Åstorps 
kommun om att ansluta området till E4:an. Fullt utbyggt väntas området kunna ge plats för 
cirka 2000 arbetsplatser. Dessa verksamhetsutvecklingar visar att det finns ett stort intresse av 
att investera och expandera i kommunen och de kommer skapa ett stort antal nya 
arbetstillfällen för kommuninvånarna. 

Vi skapar förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Årets resultat från medarbetarundersökningen är marginellt sämre än förra året och med ett 
HME-tal för kommunen på 82 når vi inte riktigt upp till vårt målvärde på 85. Det ska dock 
framhållas att 82 är ett mycket högt värde som ligger nära toppen i kommunsverige och 
baserat på detta resultat framstår vi i allra högsta grad som en attraktiv arbetsgivare. HR-
avdelningens verksamhet var under 2021 fortsatt hämmad av den rådande pandemin, som 
periodvis har krävt stora arbetsinsatser och satt stopp för planerade aktiviteter och satsningar. 
Under året har dock förvaltningen kunnat arrangera såväl Ledarforum som 
arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud och det förefaller som om den gradvisa 
återgången till det normala kommer fortsätta under 2022. En pågående utmaning för 
förvaltningen ligger i att analysera och förhålla sig till bestående förändringar i arbetslivet, till 
exempel större inslag av distansarbete och efterfrågan på digitala lösningar. 

Vi skapar möjligheter för att alla ska mötas av jämlika förutsättningar. 
Pandemin och den extra arbetsbörda denna har medfört för kommunstyrelsens förvaltning har 
lett till att viktigt utvecklingsarbete har pausats och ställts in, däribland projektet Inkluderande 
ledarskap som bland annat syftar till att bidra till en inkluderande och mångfacetterad 
organisation som tar vara på människors olikheter och styrkor. Fram tills att denna typ av 
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utvecklingsarbete kan återupptas får målet anses vara svårt att uppnå. En viktig förbättring av 
årets lönekartläggning har dock genomförts i och med att den värdering som ligger till grund 
för kartläggningen har uppdaterats. Den nya värderingen baseras på underlag från 60 andra 
kommuner och ger oss en bra grund för mer jämställda löner för kommunens medarbetare. 
Av medarbetarundersökningen framgår att 78 procent av de som svarat betraktar sin 
arbetsplats som fri från kränkande särbehandling i form av jargong, bilder, skämt etcetera. 
Detta är något lägre än vårt mål om minst 80 procent. Samtidigt har 11 procent av de svarande 
har under året personligen känt sig utsatta för kränkande särbehandling vilket är allvarligt. 

Vi skapar förutsättningar för hållbara kommunala verksamheter och för våra invånare 
att leva miljövänligt. 
Kommunens placering i Aktuell hållbarhets årliga miljöranking har förbättrats och vi ser fram 
emot ett tydligare grepp om miljöstrategiska frågor i kommunen under 2022 men vi saknar i 
dagsläget konkreta förbättringar inom miljöområdet. Förvaltningen saknar fortfarande en 
miljöstrateg och arbetet med att implementera kommunens miljöpolicy och driva ISO-
certifiering har följaktligen dragit ut på tiden. Under 2022 kommer planeringsavdelningens 
resurser för miljöstrategiskt arbete föras över till byggnadsnämnden och den miljöavdelning 
som är under uppbyggnad där. 
Nöjd-medborgar-index - miljöarbete går inte att följa upp på grund av 
Medborgarundersökningens nya utformning. I den nya undersökningen svarar drygt 6 av 10 att 
kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i sina egna verksamheter är 
'mycket' eller 'ganska bra' vilket ligger strax under snittet för deltagande kommuner. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Förändring 
jmf 2020 % Budget 2021 Budgetavvikelse 

Kommunstyrelse 
och arbetsutskott -3 312 -2 958 -3 378 14 -3 452 74 

Kommunledning -46 685 -50 018 -50 219 0 -50 942 723 

Räddningstjänst -9 119 -9 179 -9 145 0 -9 256 111 

NETTOKOSTNAD -59 116 -62 156 -62 742 1 -63 650 908 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 3 380 2 766 4 778 5 120 -342 

Interna intäkter 649 1 132 577 560 17 

Summa intäkter 4 030 3 898 5 355 5 680 -325 

Personalkostnader -26 773 -27 896 -30 590 -31 541 951 

Övriga externa kostnader -30 975 -32 893 -32 784 -33 193 409 

Övriga interna kostnader -3 448 -3 388 -2 973 -2 507 -466 

Avskrivningar -1 534 -1 461 -1 399 -1 624 225 

Internränta -416 -415 -351 -465 114 

Summa kostnader -63 146 -66 054 -68 097 -69 330 1 233 

RESULTAT -59 116 -62 156 -62 742 -63 650 908 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
För år 2021 redovisar kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning en budget i balans, 
till och med ett överskott på cirka 900 tkr som framför allt kan förklaras med tillfälliga vakanser. 
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Resultatet spretar något, vilket inte är ovanligt: vissa avdelningar går med överskott och andra 
går med underskott men sammantaget uppnås alltså en budget i balans. Det man kan notera 
är att budgeten för IT-verksamheten är för liten och behöver täckas genom att hitta överskott 
på andra konton. Överskottet på räddningstjänsten förklaras med covid-19 och uteblivna 
utbildningar. 
Underskottet på externa intäkter förklaras med att bidraget för MSB bokförts på externa 
kostnader där fakturorna hamnar. Underskottet på interna kostnader rör i sin tur 
exploateringsverksamheten och internfaktureringen mellan planeringsavdelningen och 
byggnadsnämnden. 
 

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 
Pandemin 
Som allting annat i världen har vår verksamhet varit starkt påverkad av den pågående 
pandemin. En stor del av avdelningens verksamhet så som vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsinsatser har till största del fått bedrivas på distans under delar av året. 
Socialtjänstens verksamhet som innebär myndighetsutövning har genomförts med halva 
arbetslaget på plats och andra halvan hemifrån i ett växelvis uppgjort schema. Övriga 
socialtjänstverksamhet har mestadels skett på distans. 
Pandemins påverkan har funnits under hela året men varierat i grad under olika perioder 
beroende på vila restriktioner som gällt just då. 
Så nästan all verksamhet har under året starkt präglats av pandemin men trots detta har en 
stark utveckling av verksamheten skett speciellt kopplat till vuxenutbildning och administration. 
Lärcentrum 
Lärcentrum har nu funnits som en realitet sedan hösten 2020 men den ovan beskrivna 
effekten av pandemin har under hela denna tid påverkat möjligheten att utnyttja potentialen i 
att ha två av avdelningens verksamheter under samma tak. Till höstterminen 2021 anställdes 
en ny rektor då den förra gått i pension och arbetet med att reformera vuxenutbildningen har 
startat. Avsikten är att erbjuda utbildningar som leder till egen försörjning. Vi har också valt att 
göra den tidigare enhetschefen för arbetsmarknadsenheten till biträdande rektor med fortsatt 
ansvar för de kommunala arbetsmarknadsinsatserna samtidigt som hon fått ansvar för vissa 
delar inom vuxenutbildningen. 
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Kommunens roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken 
Regeringen har inte lämnat något klart besked om kommunens roll i den statliga framtida 
arbetsmarknadspolitiken. Som läget är nu innebär detta att vi inte har rätt att arbeta med de 
personer som uppbär försörjningsstöd och samtidigt är inskrivna i arbetsförmedlingens 
garantier. Detta rör sig om hälften av det totala antalet personer som uppbär försörjningsstöd 
och kolliderar med rådande socialtjänstlag som tydligt anger att socialtjänsten skall arbeta för 
att de personer som har kontakt med socialtjänsten skall ges möjlighet att klara sig själv och 
sin försörjning. 
Regeringen har varit tydliga med att det är de kompletterande aktörerna som 
arbetsförmedlingen upphandlat som skall arbeta med de individer som är inskrivna i 
arbetsförmedlingens garantier. Det är fortfarande otydligt kring vem som skall arbeta med de 
individer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Fokus ligger nu på att få de klienter som 
arbetsförmedlingen och dess kompletterande aktörer inte arbetar med redo för att ta del av 
dessa åtgärder. Detta arbete bedrivs av socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd. 
Pensionsavgångar 
Flera av avdelningens chefer har under året gått i pension vilket även några andra 
medarbetare gjort. Detta har lett till att nya chefer rekryterats och andra fått utökade 
arbetsuppgifter. Övriga medarbetare som gått i pension under året har inte ersatts utan deras 
arbetsuppgifter har tagits över av andra medarbetare. 
  

Uppföljning av nämndens mål 
Visions-
område Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i 
nyskapande 

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

 

 Andel ej återkommande 
försörjningsstödsärenden 

 

78 % minst 85 % 

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

 

 HME 
 

83 % minst 83 % 

Jämlikhet i 
olikhet 

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

 

   

 Vi ska verka för att våra invånare 
integreras i samhället. 

 

 Andel personer avslutade 
på AME som gått vidare till 
arbete eller studier 

 

44 % minst 45 % 

Nästa 
generation i 
fokus 

 Vi ska främja invånarnas 
möjlighet att försörja sig själva. 

 

 Andel av befolkningen med 
ekonomiskt bistånd (avser 
föregående verksamhetsår) 

 

5,3 % högst 4,5 % 

 Vi ska främja invånarnas 
möjligheter att utbilda sig. 

 

 Andel studerande som 
fullföljt kurs med godkänt 
betyg. 

 

86 % minst 95 % 

Vi ska kontinuerligt förbättra kvalitén samt öka effektiviteten i vårt arbete. 
Det har varit svårt under 2021 att arbeta med dessa frågor då vi under hela året levt och 
arbetat under en rådande pandemi. Dock har arbetet trots de rådande omständigheterna 
kunnat bedrivas på ett tillfredsställande sätt även om vissa delar av verksamheten inom 
avdelningen drabbats negativt. Det gäller framför allt verksamheten inom vuxenutbildningen 
och arbetsmarknadsenheten som inte har kunnat bedrivas på plats vilket lett till att vissa elever 
och deltagare inte utvecklats och presterat fullt ut. 

Vi ska ha attraktiva arbetsplatser med goda förutsättningar att trivas på. 
HME har höjts sedan förra mätningen och personalomsättningen är relativt låg vilket båda 
indikerar att våra medarbetare trivs på sina arbetsplatser. När det har funnits behov av att 
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nyrekrytera har antalet sökande varit stort och urvalet mycket gott. 

Vi ska ha den tillgänglighet som krävs för att möta invånarnas förväntningar. 
Under hela 2021 har arbetet bedrivits inom avdelningen under de förutsättningar som 
pandemin har gett oss. Det har inte inkommit några synpunkter eller klagomål som avser 
avdelningens tillgänglighet för kommunens invånare. Däremot har avdelningens olika 
verksamheter fått goda betyg i de undersökningar som gjorts bland brukare och elever. 
Receptionsverksamheten på Almliden har också utvecklats till gagn för de invånare som 
besöker Almliden. 

Vi ska verka för att våra invånare integreras i samhället. 
Det är fortfarande en för stor andel av kommunens invånare som någon gång under året 
behövt ekonomiskt bistånd. Andelen som återkommit till ekonomiskt bistånd ett år efter 
avslutat ärende har minskat. Det finns fortfarande ett stort antal elever som studerar på SFI 
och en del av dessa har fortfarande en lång väg till att vara integrerade i samhället. Inflödet till 
avdelningens arbetsmarknadsenhet har varit lågt på grund av Arbetsförmedlingens 
omstrukturering. Detta är hela kommunens utmaning att få dessa individer integrerade i 
samhället. 

Vi ska främja invånarnas möjlighet att försörja sig själva. 
Antalet aktuella ärenden inom försörjningsstöd har minskat under året trots att det under året 
rått både en pandemi och hög långtidsarbetslöshet. Andelen av befolkningen i Bjuv som någon 
gång under året behövt ekonomiskt bistånd är dock fortfarande hög, över 5 procent, och 
andelen skuldsatta i kommunen är också hög även om den minskat något. 

Vi ska främja invånarnas möjligheter att utbilda sig. 
Inom vuxenutbildningen planeras det för start av nya utbildningar vårterminen 2022 där lärare 
är rekryterade. Det stora flertalet av eleverna inom vuxenutbildningen studerar på SFI och det 
pågår en översyn av verksamheten inom SFI för att hitta smartare och snabbare vägar från 
utbildning till egenförsörjning. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Förändring 
jmf 2020 % 

Budget 
2021 Budgetavvikelse 

Utskottet för arbete och 
tillväxt -229 -318 -312 -2 -352 40 

Administration, arbete 
och tillväxt -4 519 -4 014 -4 614 15 -5 419 805 

Gemensam 
administration -2 760 -3 180 -3 465 9 -3 402 -63 

Futurum/komvux -10 967 -13 009 -12 626 -3 -13 359 733 

Vuxenomsorg -23 917 -24 615 -25 269 3 -25 851 582 

Arbetsmarknadsenheten 
4Y -2 813 -3 645 -2 217 -39 -2 559 342 

NETTOKOSTNAD -45 206 -48 780 -48 502 -1 -50 941 2 439 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 24 469 16 876 14 746 15 875 -1 129 

Interna intäkter 2 048 3 15 0 15 

Summa intäkter 26 517 16 879 14 761 15 875 -1 114 
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tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Personalkostnader -32 216 -29 730 -29 062 -32 670 3 608 

Övriga externa 
kostnader -32 664 -30 985 -29 179 -29 334 155 

Övriga interna 
kostnader -6 633 -4 646 -4 503 -4 480 -23 

Avskrivningar -202 -288 -497 -310 -187 

Internränta -9 -10 -22 -22 0 

Summa 
kostnader -71 723 -65 658 -63 263 -66 816 3 553 

RESULTAT -45 206 -48 780 -48 502 -50 941 2 439 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Utskottet för arbete och tillväxt slutar året med ett överskott. Utifrån resultaträkningen kan man 
se att det framför allt handlar om pensionsavgångar som inte var kända när budgeten 
fastställdes för året samt frånvaro som inte har ersatts fullt ut. Därutöver är det även lägre 
kostnader för skyddat boende för våldsutsatta. Underskottet på externa intäkter rör beslut att 
föra migrationsbidrag åter till balanskontot för att finansiera SFI och Försörjningsstöd t.o.m. 
2023. Detta eftersom verksamheten 2021 ändå går i balans. 
Alla verksamheter redovisar ett överskott förutom en som har ett marginellt underskott. Alla 
verksamheters positiva resultat har stor grund i det totala överskottet i personalkostnader. Som 
ovan nämns är också kostnaden för skyddat boende avsevärt lägre än budgeterat. 
 

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, social 
rådgivning, intensiv behandling och öppen förskola i familjecentral. 

Viktiga händelser under året 
Samverkan för bästa skola 
Skolverket stödjer skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra 
förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Under tre år erbjuder Skolverket 
personlig kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på de 
utvecklingsbehov som finns. Skolverket samarbetar tätt med flera forskare från olika lärosäten 
i arbetet. Förvaltningen ser deltagandet som ett extra stöd i arbetet med förbättrad 
måluppfyllelse och ökad andel behöriga elever till gymnasiet. 
Omorganisation socialtjänst barn, unga, familj 
Socialtjänsten har förändrat sin organisation och består numera av enhet myndighet 
(mottagning, familjerätt, utredning och familjehem) och enhet insats/öppenvård 
(familjecentraler, öppenvård och intensiva resursteamet). Förändringen görs utifrån flera 
perspektiv. Nya behov kräver förändrat arbetssätt samtidigt som förändringen kommer ge 
större tydlighet och ett bättre flöde inom verksamhetsområdet och ökad resurseffektivitet. 
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Insatser för förbättrade skolresultat 
Förutom insatserna för högre andel behöriga lärare inom kommunens skolor har förvaltningen 
identifierat ytterligare insatser för förbättrade skolresultat för kommunens elever. Förvaltningen 
har satt fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och att skapa tillgängliga 
lärmiljöer som kan möta elevernas behov, särskilt elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningen 
fortsätter arbetet för ökad närvaro för kommunens elever. Strukturer för uppföljning av 
närvaron är också en prioriterad fråga. 

Uppföljning av nämndens mål 
Visions-
område Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i 
nyskapande 

 Kvalité - Vi har hög kvalité i våra 
uppdrag. 

 

 Andelen elever i årskurs 9 
som har minst godkänt 
betyg i alla ämnen ökar 
med en procentenhet. 

 

70,6 % 71,2 % 

 Medarbetarindex HME 
 

85 87 

 Andelen behöriga lärare i 
grundskolan ska öka med 
minst tre procentenheter 

 

60,4% minst 60% 

 Antalet avvikelser inom 
Elevhälsans medicinska 
arbete ska minska med 
minst 70 procent 

 

57 st högst 30 st 

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

 

 Barn och ungas delaktighet 
i vården ska öka med minst 
5% 

 

51 % minst85 % 

 Andelen elever som har 
svarat på den stora 
kvalitetsgranskningen ska 
öka med minst 8 % 

 

84 % minst 90 % 

 Andelen vårdnadshavare 
till elever i skolan som har 
svarat på den stora 
kvalitetsgranskningen ska 
öka med minst 5% 

 

30 % minst 80 % 

 Andelen vårdnadshavare 
till barn i förskolan som har 
svarat på den stora 
kvalitetsgranskningen ska 
öka med minst 5% 

 

30 % minst 85 % 

Jämlikhet i 
olikhet 

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

 

 Andelen elever behöriga till 
yrkesprogram ökar med 
minst en procentenhet 

 

81,1 % minst85 % 

Nästa 
generation i 
fokus 

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

 

 Alla elever ska svara på 
hälsoenkäten 

 

91,3 % 100 % 

 Andelen 
öppenvårdsinsatser i egen 
regi ska öka 

 

93 % minst 90 % 

 Andelen placeringar i egna 
familjehem ska öka 

 

76 % minst 80 % 

Kvalité - Vi har hög kvalité i våra uppdrag. 
Verksamheten har delvis uppnått målsättningarna kopplade till hög kvalitet i våra uppdrag. 
Under hela läsåret 20/21 hade pandemin en stor inverkan på skolornas verksamheter. Hög 
frånvaro bland både elever och lärare hade en negativ effekt på elevernas möjligheter till 
kunskapsinhämtning. Under perioder hade skolorna även fjärr- eller distansundervisning vilket 
hade en stor påverkan på undervisningskvaliteten. Bland annat medförde omställningarna 
mellan närundervisning och fjärr- och distansundervisning stora utmaningar för lärarna vid 
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deras planering av undervisningen. Vid fjärr- och distansundervisning var det även en stor 
utmaning att fånga upp de elever som hade svårt att följa med i undervisningen, liksom att 
säkerställa att alla elever fick det stöd som de behövde i form av extra anpassningar och 
särskilt stöd. Detta har i sin tur sannolikt medfört en negativ påverkan på elevernas 
studiemotivation. 
Skolornas analyser av kunskapsresultaten visade att det finns en stark korrelation mellan 
måluppfyllelsen i svenska respektive svenska som andra språk och måluppfyllelsen i övriga 
ämnen. Sedan hösten 2020 pågår därför en insats för att utveckla ett så kallat språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). SKUA handlar om att både arbeta med ämnet och 
språket i ämnet. För att lärarna ska kunna stödja nyanlända och flerspråkiga elever i den 
enorma utmaningen det innebär att samtidigt lära sig svenska som sitt andraspråk och lära sig 
ämnen på andraspråket behöver lärarna arbeta med både ämnet och språket i ämnet. Detta är 
ett arbetssätt som även gynnar elever med svenska som modersmål. 
Den kompetensförsörjningsplan för ökad behörighet som nämnden fattat beslut om kommer att 
ge än bättre påverkan på kompetensförsörjningen. 
Förvaltningen fortsätter även arbetet tillsammans med Skolverket för förbättrade skolresultat 
inom ramen för deras satsning Samverkan för bästa skola. 
Antalet avvikelser inom Elevhälsans medicinska arbete ökade under 2021, till stor del på grund 
av att ett stort antal hälsosamtal fick skjutas fram på Ekeby skola till följd av att bemanningen 
på skolan inte var fulltalig. Med en fulltalig bemanning under 2022 finns det goda chanser att 
antalet avvikelser minskar. 

Delaktighet och demokrati - Vi har verksamheter som utvecklas genom delaktighet, 
inflytande och ansvar. 
Måluppfyllelsen är bristande i alla indikatorer inom delaktighet och inflytande. Pågående 
pandemi har påverkat möjligheten till arbete med hög delaktighet. Siffrorna för dessa 
mätningar är vanligtvis högre. 

Jämlikhet i olikhet: Vi har jämlika förutsättningar för alla, oavsett vem du är. 
Verksamheten uppnår inte målvärdet för gymnasiebehörighet. Kommunens skolor har en 
mycket varierande behörighetsgrad och fokus framåt behöver vara att skapa en likvärdig 
skolgång för kommunens barn och unga. 

Hälsa: Vi har ett samhälle där barn och unga mår bra och kan påverka sitt liv och sin 
framtid. 
Verksamheten är mycket nära att öka andelen insatser i egen regi så att man når målvärdet 
både för familjehemsinsatser och övriga insatser. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Förändring 
jmf 2020 % 

Budget 
2021 Budgetavvikelse 

Barn- och 
utbildningsnämnden och 
arbetsutskott 

-1 402 -882 -1 003 14 -1 000 -3 

Förvaltningsövergripande 
intäkter 28 249 25 845 34 001 32 31 622 2 379 

Förvaltningsövergripande 
kostnader -52 182 -61 236 -61 960 1 -68 885 6 925 

Interna kostnader (hyra, 
städ, kost, 
resursfördelning) 

-271 901 -280 708 -288 377 3 -288 927 550 
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tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Förändring 
jmf 2020 % 

Budget 
2021 Budgetavvikelse 

Förskolan 715 -202 -1 288 538 0 -1 288 

Grundskolan F-9 -766 1 893 -512 -127 0 -512 

Gymnasieskolan -77 884 -83 736 -84 666 1 -84 666 0 

Särskolan, modersmål 
och studiehandledning -16 911 -18 832 -18 392 -2 -18 392 0 

Elevhälsan -24 418 -21 307 -20 459 -4 -24 424 3 965 

Socialtjänsten -48 924 -56 371 -58 947 5 -49 841 -9 106 

NETTOKOSTNAD -467 275 -495 531 -501 602 1 -504 513 2 911 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 74 553 67 370 77 602 62 842 14 760 

Interna intäkter 203 501 208 348 213 137 214 490 -1 353 

Summa intäkter 278 054 275 718 290 738 277 331 13 407 

Personalkostnader -298 967 -307 481 -316 258 -307 915 -8 343 

Övriga externa 
kostnader -156 669 -167 333 -173 035 -169 025 -4 010 

Övriga interna 
kostnader -286 583 -292 118 -298 413 -299 500 1 087 

Avskrivningar -2 896 -4 014 -4 437 -5 172 735 

Internränta -215 -309 -199 -233 34 

Summa 
kostnader -745 329 -771 254 -792 341 -781 844 -10 497 

RESULTAT -467 275 -495 535 -501 603 -504 513 2 910 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Övergripande 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2021 landar på ett överskott med +2 910 tkr vid 
jämförelse mot årsbudget 2021. Detta beror på en utökad ram om 10 mnkr efter politiska 
beslut under hösten 2021. De extra medlen betalades ut som en intäkt för att täcka 
underskotten i gymnasieskolan, grundsärskolan och en del av socialtjänstens underskott. 
Barn- och utbildningsnämndens ursprungliga årsbudget 2021 var på 504 513 tkr. 
Nämnden och de förvaltningsövergripande intäkterna landar på ett överskott motsvarande +2 
376 tkr. Det beror på mer statsbidrag (+1 385 tkr) än budgeterat dels från Skolverket och 
statlig ersättning för sjuklöner beroende på Covid-19 (+826 tkr). Resterande överskott beror på 
högre interkommunala intäkter (+610) samt en större återsökning av moms för externa 
kostnader (+264 tkr). 
De förvaltningsövergripande kostnaderna går med ett sammanlagt överskott på +6 925 tkr. 
Huvudförklaringen till överskottet är lägre lönekostnader och inköp centralt (+7 211 tkr) samt 
lägre kapitalkostnader (+738 tkr) än budgeterat. Däremot går den interkommunala 
kostnaderna avseende för- och grundskola som redovisas här back med -1 018 tkr under året. 
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) visar efter justerad 
befolkningsprognos +550 tkr i jämförelse mot årsbudget. Tidigare befolkningsprognos gällande 
barn och unga var lite för optimistisk och har därför justerats ned. Inom förskoleverksamheten 
har resursfördelningen gällande volymer anpassats ned med 2 200 tkr och under 
grundskoleverksamheten med 2 650 tkr. Detta överskott på sammanlagt 4 850 tkr har landat 
som en intäkt under förvaltningsövergripande intäkter i årsredovisningen, budgeterad från 
början som en eventuell reservpost för ett eventuellt volymöverskott. 
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För- och grundskola 
Förskolorna i Bjuvs regi gör ett bokslut på -1 288 tkr främst beroende på att förskolorna fick 
behålla 1 600 tkr mer än förväntat av statsbidraget "Mindre barngrupper". Det är främst 
Billesholm och Ekeby som gynnats av det. I enlighet med beslut i Barn- och 
utbildningsnämnden har en del av "Pandemimiljarden" betalats ut till förskolorna, med 
verksamheternas rapporterade volymer som grund. Utbetalt belopp 2021 är 1 104 tkr. Det är 
de kommunala förskolorna i Billesholm, Ekeby och Bjuv Öst som står för underskotten med -1 
103 tkr, -649 tkr respektive -495 tkr i jämförelse mot årsbudget. Bjuv Väst (Almlidens samt 
Skaparglädjens förskola) och Bjuv Centralt (Kullerbyttans förskola) har ett årsresultat på 
+922 tkr respektive +37 tkr. 
Skolorna i kommunen visar ett underskott på -512 tkr, främst beroende på Varagårdsskolan 
som backar med -1 149 tkr i jämförelse mot årsbudget. Jens Bille skolan landade på +454 tkr, 
Brogårdaskolan +309 tkr och Ekeby skola -125 tkr. De interkommunala kostnaderna visar på 
ett överskott på +1 213 tkr i förskolan och grundskoleverksamheten ett underskott på -2 230 tkr 
inklusive transportkostnader. Totalt blir det -2 818 tkr gällande all för- och 
grundskoleverksamhet år 2021. 
Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan har 2021 erhållit alla välfärdspengar från staten på 5 330 tkr. Denna 
verksamhets opåverkbara kostnad landar på ett egentligt underskott, inklusive 
välfärdspengarna, med -7 060 tkr. Efter en extra tilldelning med motsvarande belopp, som en 
del av de extra tilldelade 10 miljonerna, hamnar gymnasieskolan i ekonomisk balans. 
Gymnasiebudgeten har de senaste åren inte blivit fullt kompenserad för ökade volymer samt 
à-prisökningar för utbildning i extern regi. 
Särskola med mera 
Särskolan, modersmål samt studiehandledning bokslut blev +-0 främst på grund av en extra 
tilldelning motsvarande 2 078 tkr som utgör en del av de extra tilldelade 10 miljoner kronorna. 
Grundsärskolans "egentliga" underskott blev -1 434 tkr, resterande del av underskottet om 
644 tkr ska knytas till modersmål samt studiehandledning. Utöver den kommunala extra 
tilldelningen har det under 2021 tillkommit medel från staten i form av pandemistöd. Enligt 
beslut i Barn- och utbildningsnämnden har Särskolan under 2021 tilldelats 500 tkr som del av 
"Pandemimiljarden" samt 429 tkr gällande den ”Utökade skolmiljarden”. Följaktligen har 
budgeten för Grundsärskolan med mera förstärkts med totalt 3 007 tkr under 2021 för att 
hamna i balans. 
Elevhälsa 
Elevhälsans resultat blev +3 965 tkr efter 2021 års bokslut. Det beror på ett antal vakanser 
under delar av året (+2 419 tkr), ett överskott gällande tilläggsbelopp för verksamheter i extern 
regi (+1 260 tkr) samt ett statsbidrag från Skolverket (+288 tkr). 
Socialtjänst 
Socialtjänsten går sammanlagt -9 107 tkr under 2021 trots en förstärkning under slutet av 
2021 med 862 tkr som en del av de extra tilldelade 10 miljoner kronorna. Familjehem för 
ensamkommande går +1 073 tkr beroende på ett riktat statsbidrag från Socialstyrelsen. 
Statsbidragen inom socialtjänsten blev dock totalt -3 788 tkr mindre under året än budgeterat. 
Det är ersättningarna från Migrationsverket som minskat kraftigt under 2021. De externa 
placeringarna som fick 3 400 tkr mer i budget för hela år 2021 utöver ordinarie uppräkning gick 
trots det med ett minus på - 5 000 tkr. Underskottet för löner under året blev -1 379 tkr. Värt att 
notera är att Socialtjänstens underskott har bromsats årets sista kvartal. Detta beror främst på 
borttagna SIS placeringar. 
Förvaltningschefens kommentarer 
Förvaltningen har genomfört åtgärder gällande rekrytering, inköp och investeringar. Detta 
innebär bland annat att endast vissa rekryteringar har fått genomföras. Verksamheten har 
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endast tillåtits inköp som är nödvändiga för att kunna driva verksamhet. 
Förvaltningen och socialtjänst barn, unga och familj har genomfört ett arbete som resulterat i 
att förvaltningen inte har några aktuella beslut om externa insatser via HVB eller SiS. 
Allt detta sammanlagt visar på en minskning av nämndens underskott. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
Ansvarsområde 
Nämndens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 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. Omsorg i Bjuv AB övertar under året ansvaret verksamheterna 
efterhand som tillstånd ges från IVO. 
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. 

Viktiga händelser under året 
Covid-19 
Pandemin har till stor del präglat förvaltningens arbete också under året. Det har varit en hög 
smittspridning i samhället i allmänhet och i synnerhet i Bjuv vilket har märkts av både hos 
medarbetare och vårdtagare och i olika perioder har enheterna påverkats kraftigt. För att 
begränsa smittan har vi arbetat utifrån restriktioner och rekommendationer och som efterhand 
behövts förtydligas och skärpas till.  Under hela pandemin har framför allt samarbete med de 
lokala vårdcentralerna varit viktiga och samarbetet har under denna tid stärkts. 
Heltid som norm  
I februari startade arbetet för Heltid som norm. Syftet är att det ska bidra till att ge 
förutsättningar för att attrahera, rekrytera nya medarbetare, liksom att motivera och utveckla 
redan anställda medarbetare. Syftet är också att minska antalet vikarier och timavlönade, för 
att med befintlig personal få bättre kontinuitet i verksamheten och därigenom även bättre och 
stabilare arbetsmiljö. 
Omsorg i Bjuv AB 
Inför verksamhetsövergången till bolaget den 1 maj har det skett en hel del arbete, framför allt 
administrativt för att få allt klart. Övergången till bolag påverkar flera delar i kommunens 
organisation, inte minst HR och ekonomi som behövt styra om en hel del i de olika system som 
används. 
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Omställning av korttiden 
Vid brandtillsyn på korttidsenheten på Almliden anmärktes det på att brandsäkerheten inte höll 
den brandsäkerhet som krävs.  Detta, tillsammans med att lokalerna var slitna och i behov av 
ytterligare renovering samtidigt som det under en längre tid varit flera lediga lägenheter på 
särskilda boende ledde till att korttiden under våren flyttade till Varagården. 
Minskat behov av särskilt boende 
Under det senaste året har det varit en ökning av lediga lägenheter på särskilda boende, flera 
månader upp mot 20 lägenheter, vilket motsvarar 15 procent av tillgängliga lägenheter och en 
stor intäktsförlust. 
I Bjuv finns sedan tidigare en god tillgång på lägenheter i särskilt boende och vi har en högre 
andel lägenheter särskilt boende än i jämförbara kommuner. Trenden med lediga lägenheter 
är detsamma i många kommuner och kräver en fortsatt analys för att vi ska kunna göra en 
riktig prognos över utvecklingen. 
Lokaler och boendemiljö 
Daglig verksamhet flyttade till nyrenoverade Kyrkskolan och kan nu erbjuda en verksamhet 
med ändamålsenliga lokaler. Samtidigt flyttade administrationen in på våning två vilket innebar 
att arbetsmiljön för enhetschefer och samordnare förbättrades avsevärt. Under ett senare 
skede flyttade även sjuksköterskorna som arbetar i LSS och Socialpsykiatrin in vilket 
underlättar samarbetet och är en stor vinning för brukarna. 
Kompetensförsörjning  
För att öka kompetensen i LSS-verksamheterna har fler stödpedagoger anställts under året 
och fler är under utbildning. För att öka kvaliteten på praktik har ca 30 medarbetare gått 
handledarutbildning. Ett antal medarbetare har också sökt specialistutbildningar som passar 
verksamhetens behov av kompetens och kunskap. 
  

Uppföljning av nämndens mål 
Visions-
område Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
tryggheten  Vår verksamhet ska präglas av 

god kvalitet, trygghet och trivsel 
 

 Andelen som känner sig 
trygga 

 

 minst 90 % 

 Andel som känner 
förtroende för den personal 
den möter 

 

 minst 91 % 

 Andel som upplever att 
måltiden är en trevlig stund 
på dagen 

 

 minst 75 % 

Kraft i 
nyskapande 

 Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där chefer och 
medarbetare har förutsättningar 
för ett gott arbete 

 

 Andel korttidssjukfrånvaro 
 

6 % högst 3 % 

 Andel långtidssjukfrånvaro 
 

2 % högst 3 % 

 Andel personalomsättning 
 

8 % högst 10 % 

 Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 

 

86 % minst 90 % 

 Vi ska ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter och 
innovativa lösningar 

 

 Antal nya digitala projekt 
som testas i verksamheten 

 

4 st minst 4 st 

Jämlikhet i 
olikhet 

 Verksamheten ska arbeta 
förebyggande och 
hälsofrämjande för att främja ett 
gott och självständigt liv 

 

 Andel med korrekt 
efterlevnad av samtliga 
hygien- och klädrutiner 

 

60 % 100 % 

 Utförda åtgärder vid risk för 
undernäring, nedsatt 
munhälsa, trycksår och fall 

 

43 % minst 75 % 
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Visions-
område Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Nästa 
generation i 
fokus 

 Verksamheten ska öka den 
enskildes delaktighet och 
inflytande 

 

 Sammantagen nöjdhet 
äldreboende 

 

 minst 83 % 

 Sammantagen nöjdhet med 
hemtjänst 

 

 minst 95 % 

 Andel inom LSS som 
upplever att de får 
bestämma över saker som 
är viktiga 

 

77 % minst 80 % 

Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel 
Verksamheten ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel och verksamheterna arbetar på 
olika sätt för att öka tryggheten och skapa trivsel. Dock märker vi av att skyddsåtgärder och 
restriktioner som en följd av pandemin har en negativ påverkan på trivseln då aktiviteter inte 
kan genomföras som tidigare. 
För att hålla en god kvalitet och skapa trygghet är rätt kompetens viktig. Under året har, trots 
pandemin, flera satsningar på kompetensökning gjorts, till exempel: 

• Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) 
• Kompetens i de olika funktionsnedsättningarna och dess konsekvenser för brukarna. 
• Lagar och regelverk som vi arbetar under. 
• Att åldras med funktionsnedsättningar 
• Handledarutbildningar 
• Utbildning för legitimerad personal från ASIH i palliativ vård 
• Flera medarbetare har påbörjat vidare/specialistutbildningar 

Inom äldreomsorgen har arbetet påbörjats med att implementera den nya måltidspolicyn 
tillsammans med framtagandet av riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen. Detta är också en 
åtgärd utifrån förra årets brukarundersökning där svaret på frågan om måltiden är en trevlig 
stund på dagen inte var så högt som vi önskar. 
Äldreundersökningen som var planerat till hösten 2021 har flyttats fram på grund av pandemin 
till att i stället vara utskickad 2022, resultatet planeras preliminärt till sommaren. Detta innebär 
att vi inte kan bedöma måluppfyllelsen. 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har förutsättningar för 
ett gott arbete 
I februari månad startade arbetet med Heltid som norm och under våren har 
projektorganisationen kommit i gång med arbetet för att ställa om organisationen.  För att 
införandet ska lyckas krävs både information och en hel del motivationsarbete tillsammans 
med en omställning i sättet att planera arbetet. Möjligheten till heltidsarbete kommer innebära 
att vår attraktivitet som arbetsgivare ökar vilket är viktigt både för att kunna rekrytera som att 
behålla befintliga medarbetare. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har under året ökat 
ett par procent och kommer under 2022 att öka ytterligare. 
För att ge goda förutsättningar för enhetschefer till återhämtning och säkra tillgången till 
arbetsledning utanför kontorstid har riktlinjer och underlag tagits fram för att vi i början av 
sommaren startade upp med att ha enhetschef i beredskap. 
Utifrån rådande omständigheterna är det naturligt att korttidsfrånvaron är högre än målvärdet 
då medarbetare även med lindriga symtom uppmanats att stanna hemma. 
Däremot ser vi att det arbete som har gjorts för att minska långtidsfrånvaron har gett resultat 
och målet är nu uppfyllt. 

Vi ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och innovativa lösningar 
Införandet och övergången till ett nytt verksamhetssystem Life Care är i gång och kommer att 
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pågå fram till 2022. I takt med verksamheterna går över till Life Care ger det nya möjligheter att 
arbeta digitalt. 
Under 2021 har avtal tecknats för utökat systemstöd för att stödja verksamhetens arbete med 
att matcha personer som beviljats insats med personer som ska utföra uppdragen 
(Kontaktperson, ledsagare, avlösare i hemmet samt stödfamilj. Systemet stödjer hela 
processen från matchning, elektronisk signering, återrapportering samt rapportering till HR. 
Avtal har också tecknats för att använda oss av behovskalkylator vilket är ett sätt att underlätta 
handläggning och ge stöd i att beräkna behovet av rätten till assistans. Genom att 
standardisera beräkningen och genom automatik skapas ett korrekt resultat som säkerställer 
att den enskilde beviljas det antal timmar som bedömningen av behovet avser. 
Under 2021 påbörjades och planerades arbetet för att införa läkemedelsrobotar och digital 
tillsyn med syftet att möjliggöra självständighet och minska behovet av beroende av insatser. 

Verksamheten ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att främja ett gott och 
självständigt liv 
Målet om ökad följsamhet av basala hygienrutiner har inte uppnåtts under året. Trots 
utbildningsinsatser och väldigt mycket information kan vi konstatera att vi har en bit kvar innan 
målet uppnås. Skillnaden mellan enheterna är dock stora och varje enhet ska ny analysera 
och lägga en plan för hur resultatet ska förbättras. Inför kommande mätningar kommer vi att 
arbeta annorlunda med information och genomförandet och på sätt försöka få ett bättre 
resultat. 
Vad gäller utförda åtgärder vid risk för undernäring, nedsatt munhälsa, trycksår och fall ser vi 
att det är en bit kvar till målet om minst 75 procent uppnås. Det är skillnad mellan särskilt 
boende och ordinärt boende men också en skillnad mellan enheterna utifrån 
personalomsättningen. Resultatet kommer nu att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Verksamheten ska öka den enskildes delaktighet och inflytande 
Resultaten från förra årets brukarundersökningar visar inom äldreomsorgen på ett högt resultat 
avseende att ta hänsyn till åsikter och önskemål och att ha tillräcklig med tid för arbetet. 
Däremot är det ett lägre resultat på möjligheten att påverka vilka tider som hjälpen ges. Detta 
är en utmaning och fortsatt utvecklingsarbete, det krävs en hel del planering och logistik för att 
tillgodose individuella önskemål och samtidigt få till rimliga och bra arbetsscheman. 
Inom LSS och Socialpsykiatri har det under året tagits 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. Brukaren ska, på det sätt hen kan, vara delaktig i upprättandet av 
sin genomförandeplan. Hen ska även få den på det sätt som hen behöver för att kunna förstå 
den, exempelvis få sin genomförandeplan utskriven på lättläst eller med bilder. Detta 
tillsammans med att verksamheterna arbetar med att kvalitetssäkra verksamheten och öka 
utbildning i social dokumentation och förståelsen kring dokumentationen är viktiga delar för att 
fler brukare ska känna att de har möjlighet att påverka sina liv. Målvärdet om 80 procent är inte 
uppnått men verksamheterna har tagit betydande steg i rätt riktning. 
Dagverksamheten 24:an har under året flyttat till nya lokaler där de kommer att ha en second 
hand-affär "Spargrisen". Konceptet som är framtaget tillsammans med deltagarna bygger på 
delaktighet och ska genomföras med målet att aktiviteten, i så stor utsträckning som möjligt, 
ska utföras självständigt av den enskilde och med självbestämmande och integritet som grund. 
Tyvärr har Äldreundersökningen som skulle genomförts under hösten flyttats fram varför det 
inte finns ett resultat för att bedöma måluppfyllelsen på ett korrekt sätt. 
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Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Förändring 
jmf 2020 % 

Budget 
2021 Budgetavvikelse 

Vård- och 
omsorgsnämnden och 
arbetsutskott 

-1 061 -956 -907 -5 -1 058 151 

Förvaltningsövergripande -14 495 -17 660 -15 553 -12 -16 528 975 

- varav Färdtjänst -3 487 -3 425 -3 872  -3 000 -872 

- varav 
Bostadsanpassningsbidrag -1 587 -1 359 -1 649 21 -1 000 -649 

- varav Hemtjänst enligt 
LOV 0 -569 -411 -28 -450 39 

Äldreomsorg, SÄBO och 
hemtjänst -123 513 -115 241 -132 042 15 -125 119 -6 923 

- varav Äldreomsorg 
gemensamt ansvar -5 263 -4 521 -1 907 -58 -5 650 3 743 

- varav Särskilt boende -72 926 -72 945 -83 687 15 -74 132 -9 555 

- varav Förebyggande 
verksamhet -8 563 -1 954 -659 -66 -1 983 1 324 

- varav Hemtjänst -25 949 -26 766 -41 379 55 -35 183 -6 196 

- varav Korttiden -7 402 0 -3 752 100 -7 356 3 604 

HSL -30 875 -34 487 -33 257 -4 -28 137 -5 120 

- varav HSL. 
sjuksköterskor -14 961 -17 330 -21 175 22 -17 552 -3 623 

- varav Hjälpmedel -2 619 -2 246 -2 592 15 -1 720 -872 

- varav Rehabilitering -5 891 -7 418 -8 922 20 -8 318 -604 

LSS -55 139 -61 337 -54 846 -11 -59 641 4 795 

- varav Personlig assistans -13 120 -16 923 -11 879 -30 -10 617 -1 262 

NETTOKOSTNAD -224 968 -229 695 -236 605 3 -230 483 -6 122 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 46 281 53 791 61 951 51 686 10 265 

Interna intäkter 37 000 538 116 0 116 

Summa intäkter 83 281 54 329 62 067 51 686 10 381 

Personalkostnader -214 051 -205 063 -78 130 -214 049 135 919 

Övriga externa kostnader -57 737 -49 520 -190 341 -39 011 -151 330 

Övriga interna kostnader -34 690 -28 040 -28 318 -27 454 -864 

Avskrivningar -1 620 -1 296 -1 773 -1 543 -230 

Internränta -151 -105 -110 -112 2 

Summa kostnader -308 249 -284 024 -298 672 -282 169 -16 503 

RESULTAT -224 968 -229 695 -236 605 -230 483 -6 122 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
 Inledning 
Från 1 maj 2021 har större delar av verksamheten överförts Omsorg i Bjuv AB och med det 
övergår de delar av budgeten som avser den verksamhet som bedrivs i Omsorg i Bjuv AB att 
bli köp av tjänst och därmed klassificeras om i förhållande till hur budgeten är lagd. Budget och 



Årsredovisning 2021 

 

60 

utfall ligger därmed inte på samma ställe. I Omsorg i Bjuv AB fördelas de övergripande 
ansvaren ut på övrig verksamhet vid fakturering vilket medför att deras kostnadsmassa blir 
högre än budgeterat samt lägre kostnader på dessa ansvar när det faktureras förvaltningen 
Samtliga uppkomna kostnader i Omsorg i Bjuv AB (OiB) ligger med i resultatutfallet för vård- 
och omsorgsnämnden per 2021-12-31. OiB fakturerar vård- och omsorgsnämnden för 
omsorgs- och bemanningstjänster (klassificering av tjänst beroende på om tillstånd från IVO 
eller ej). Kostnaden i vård- och omsorgsnämnden hamnar under övriga externa tjänster som 
inhyrd personal och uppgår per 2021-12-31 till ca 151 mnkr. Det är förklaringen till den stora 
avvikelsen för personalkostnader och övriga externa kostnader mellan budget och utfall. 
Kostnaden har fördelats ut på respektive ansvar och verksamhet i vård- och 
omsorgsnämnden. 
Intäkter 
Externa intäkter visar en positiv avvikelse med 4 mkr, vilket i huvudsak förklaras av: 

• Högre intäkter för stadsbidrag från Socialstyrelsen där stora delar av stadsbidragen per 
2021-12-31 har redovisats i sin helhet för 2021. Intäkt för covidersättning relaterat till 
2020 uppgår till ca 4,5 mnkr. 

• Ersättning för höga sjuklöner från Försäkringskassan med 1,1 mnkr (möts av en ännu 
högre sjuklönekostnad). Ersättning för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan 
upphör per 2021-10-01. 

Personalkostnader  
Personalkostnaden, om man beaktar uppkommen personalkostnad i OiB, visar en positiv 
avvikelse mot periodiserad budget med ca 4,0 mnkr. 
Förklaringen är i huvudsak att personalkostnad för HSL personal är lägre, men 
kostnadsminskningen möts däremot av högre kostnad för köpta HSL tjänster uppgående till 
4,6 mnkr. Även kostnaden för LSS/Socialpsykiatri är lägre vilket även där möts av högre 
kostnad för köpt assistans. 
Övriga externa kostnader 
Om man exkluderar köpta tjänster från OiB som redovisas som en övrig extern kostnad är 
avvikelsen mot budget ca -3,6 mnkr, vilket i huvudsak förklaras av högre kostnad för köpt 
assistans, högre kostnader för köpta HSL tjänster och högre kostnad för hjälpmedelshantering 
och skyddsutrustning. Kostnaderna reduceras med 1,8 mnkr för tidigare gjord reservering för 
en tvist som återförs till resultatutfallet och minskar avvikelsen mot budget. 
Övriga interna kostnader 
Interna kostnader visar en negativ avvikelse mot budget med -0,8 mnkr, som bland annat 
avser extra städkostnad inom särskilda boenden som följd av pandemin. 
Kommentarer till Driftredovisning 
Vård och omsorg, gemensamt 
Avvikelse mot budget är ca 1 mkr och avser i huvudsak köpta tjänster för LSS om ca -4,5 mnkr 
och kostnad för färdtjänst om -0,9 mnkr samt kostnad för skyddsutrustning om -1 mnkr. De 
ökade kostnaderna möts av ökade intäkter för stadsbidrag samt momskompensation för köpta 
omsorgstjänster från OiB som är korrigerade och återsökta i november. Budgeterad kostnad 
för köpta tjänster LSS och färdtjänst var underfinansierad i budget 2021. 
Äldreomsorgen 
Avvikelse mot budget är ca -6,9 mnkr. De huvudsakliga avvikelserna som finns gentemot 
budget är: 

• Ej budgeterade intäkter för stadsbidrag och ersättning från Försäkringskassan om 
+4 mnkr. Ersättning från Försäkringskassan täcker bara delvis den ökade kostnad som 
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varit under året för sjukskrivningar. 
• Intäkter för hyra och avgifter för äldreomsorgen är ca -1,5 mnkr. Anledning till detta är 

att vi under årets första halva hade många lediga lägenheter. 
• Personalkostnader -3,1 mnkr mot budget. Förklaras av ökade kostnader för hemtjänst 

med 2,1 mnkr och Solhemmet 3,1 mnkr. För övriga verksamheter är 
personalkostnaderna generellt lägre mot budget. 

HSL 
Avvikelse mot budget är ca –5,1 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen är ökade kostnader för 
personal och köpta HSL tjänster (bemanningssjuksköteskor). Delvis finansierats av statsbidrag 
för God och Nära vård som ligger centralt. 
  
LSS/Socialpsykiatri 
Avvikelse mot budget är ca +4,8 mnkr. Vilket till större del beror på att personalkostnaderna är 
lägre än budgeten. 
  
Kapitalkostnader  
Mot budget är det en avvikelse på kapitalkostnader på 0,6 mnkr vilket kommer av att det nya 
LSS gruppboendet för vuxna har blivit försenat och inte färdigställt under året. 
  
Ej budgeterade kostnader hänförliga till Omsorg i Bjuv AB 
I samband med att verksamheten har flyttats över Omsorg i Bjuv AB har det uppstått 
kostnader som ej fanns när verksamheten bedrevs i förvaltningen. Dessa kostnader har ej 
beaktats när budgeten för 2021 gjordes. Det är både kostnader av engångskaraktär och 
kostnader som kommer återkomma varje år. Se nedan summering. 

• Kommunoverhead 400 tkr 
• Revisionsarvode 150 tkr 
• Konsult/resursfördelning 439 tkr 
• Tillstånd från IVO 300 tkr 
• Licenser/mailadresser 480 tkr 
• VD/Styrelseförsäkring 60 tkr 
• Ingående moms ca 500 tkr 

För övriga kostnader I Omsorg i Bjuv AB har man tidigare i förvaltningen dragit av ingående 
moms på övriga kostnader. När dessa kostnader i stället uppkommer i bolaget, som inte är 
momspliktigt, blir det en kostnad som direkt belastar resultatet eftersom bolaget inte kan dra 
momsen. För 2022, baserat på kostnader 2021, bedömer vi denna ökade kostnad uppgå till 
ca 2 000 tkr. 
Tillkommande kostnader om ca 100 tkr av engångskaraktär för att lägga upp Omsorg i Bjuv AB 
hos olika leverantörer. 
I budgeten för 2021 har det budgeterats en intäkt för momsåtersök på 6 000 tkr denna har för 
året uppgått till 3 600 tkr. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Ansvarsområde 
Bibliotek 
Verksamhet vid kommunens tre bibliotek. 
Kulturarv 
Verksamhet vid kommunens gruvmuseum 
Sim- och badanläggningar 
Verksamhet på simhallen i Billesholm och friluftsbadet i Bjuv. 
Fritid 
Verksamhet på fritidsgårdar 
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 
Utredning samt beslut om ny fritidsgård i Billesholm 
Våren 2021 gjordes en utredning om behovet av en ny fritidsgård i Billesholm. Utredningen 
rekommenderar bland annat att en ny aktivitetsbaserad fritidsgård skulle öppna centralt i 
Billesholm. I augusti 2021 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att öppna en fritidsgård 
och gav förvaltningen i uppdrag att jobba efter de rekommendationer som utredningen visade. 
Arbetet med att starta en aktivitetsbaserad fritidsgård påbörjades i dialog med ungdomarna 
och fritidsgården öppnar i september 2022. I december 2021 beslutade kultur- och 
fritidsnämnden att stänga Skolhänget i Billesholm. 
Flytt av biblioteket i Bjuv 
I maj 2021 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att Bjuvs bibliotek skulle flytta till 
Swedbanks gamla lokaler. Flytten genomfördes under september och oktober. Den 11 
november invigdes bibliotekets nya lokaler. 
Billesholm 450 år 
Firandet av Billesholms 450-årsjubileum påverkades av coronapandemin. I stället för att mötas 
fysiskt så blev firandet mestadels digitalt. Fem filmer med fokus på Billesholms historia, 
Billesholm idag och Billesholms framtid producerades och släpptes på kommunens hemsida 
och sociala medier. 
I samarbete med klass 4J och 4B producerades boken Mitt Billesholm 2021. Eleverna 
fotograferade sina favoritplatser i kommundelen och bilderna släpptes i boken. 
I samarbete med Billesholmstraktens hembygdsförening har skyltar satts upp på ställen 
runtom i Billesholm med information om platsen. Föreningar har även haft möjlighet att söka 
bidrag för att genomföra mindre arrangemang kopplade till Billesholm. Billesholmstraktens 
hembygdsförening genomförde firandet av kulturarvsdagen den 11 september. 
Covid-19 
Under pandemin har samtliga verksamheter ställt om för att kunna möta invånarnas behov av 
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kultur- och fritidsaktiviteter på bästa sätt utifrån de restriktioner som gällt för stunden. Samtliga 
medarbetare har med kort varsel uppvisat stor flexibilitet och uppfinningsrikedom för att hitta 
nya arbetssätt och metoder för att på ett smittsäkert sätt kunna upprätthålla en hög service till 
invånarna. Pandemin har även gjort att de större arrangemangen i kommunen har ställts in. 

Uppföljning av nämndens mål 
Visions-
område Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
tryggheten 

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

 

 Nöjd-Region-Index – 
fritidsmöjligheter ska öka 

 

(Går ej att 
följa upp) minst 50 

Kraft i 
nyskapande 

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

 

 HME (Hållbart Medarbetar 
Engagemang) 

 

81 minst index 
84 

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 15 st 

Nästa 
generation 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) 

 

 Planerade lovprogram för 
alla skollov 

 

5 st minst 5 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 

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) 
SCB:s medborgarundersökning har förändrats vilket omöjliggör uppföljning av Nöjd-Region-
Index – fritidsmöjligheter. För att kunna presentera ett tydligare underlag för måluppföljningen, 
kompletteras därför underlaget med nyckeltalet Bra utbud av ställen för unga att träffas på i 
kommunen.  

Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen, andel (%) Bjuv 32.3 

          

Bjuv  32,3        

Familjen Helsingborg 35,2        

Riket  29,9        

2021 har liksom 2020 varit ett annorlunda år. Pandemin har påverkat kultur- och 
fritidsverksamheter som har fått ställa om eller ställa in. Samtidigt har utvecklingen fortsatt i 
enlighet med kultur- och fritidsnämndens mål. 
Utredningen av ny fritidsgård i Billesholm beslutades av kultur- och fritidsnämnden i augusti 
2021. Utredningen innebär, förutom en ny fritidsgård i Billesholm och en nedläggning av 
Skolhänget, även en utveckling av verksamheten. Under 2021 har till exempel fritidsgårdarna 



Årsredovisning 2021 

 

64 

börjat dela personalpool. Fritidsgården i Bjuv har numera även öppet varannan lördag. 
Den gemensamma facebooksidan Fritid i Bjuv startade under våren 2021 och belyser 
nämndens verksamheter, aktiviteter och utbud för att visa kreativitet och attraktivitet för alla 
invånare. Sidan har i nuläget 360 följare. 
På biblioteket i Billesholm slutfördes projektet Stärkta bibliotek. Barnavdelningen rustades upp. 
Satsningen gjordes för att göra biblioteket mer tillgängligt för målgruppen familjen och fungera 
som en attraktiv plats att besöka för Meröppet-användare. 

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 med att utveckla LedarKraft, ledarskap och delaktighet i förvaltningen har fortsatt 
under 2021. Fokus har under året varit att arbeta fram en ny ledningsorganisation med fokus 
på tydlighet och uppdrag. I processen har samtliga medarbetare varit delaktiga på sina 
respektive APT samt i den fackliga samverkansgruppen. I arbetet har även ledarskapet 
diskuterats och tydliggjorts. Ledarskapsindexet i 2021 års medarbetarundersökning har ökat 
från 77 till 84 vilket är ett tecken på att arbetet har gett resultat. 
Förvaltningens HME är det högsta på flera år och har ökat från 79 år 2020. Målet på ett HME 
på 84 nås däremot inte och målet får därför räknas som delvis uppnått. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och aktiviteter speglar och möjliggör 
delaktighet för alla i Bjuvs kommun. (1.3) 
Indikatorn bygger på antalet deltagartillfällen som ligger till grund för det statliga 
aktivitetsstödet (LOK-stöd). Statistiken för 2021 är inte sammanställd i nuläget utan förväntas 
senare under våren. Med tanke på de restriktioner som funnits för föreningsaktiviteter under 
2021 är förväntan att målvärdet inte kommer uppnås. 
Arbetet med att öka invånarnas delaktighet fortsätter. Sommarlovsprogrammet togs fram 
tillsammans med barn och unga och den blivande fritidsgården i Billesholm har under hösten 
planerats tillsammans med ungdomar. Arbetet med delaktighet är ett prioriterat område under 
2022. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska skapa engagemang, ge redskap samt 
möjligheter för alla att hantera en föränderlig omvärld och göra kloka livsval. (1.5) 
2021 tilldelades kultur- och fritidsnämnden Socialstyrelsens bidrag för kostnadsfria aktiviteter 
för barn och unga. Tillskottet betydde att verksamheterna kunde erbjuda ett brett utbud av 
aktiviteter och insatser för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga i Bjuvs kommun. 
Flera sommarvikarier anställdes, containerfiket höll öppet sex dagar i veckan, utflykter 
arrangeras och Pop-up-fritidsgården var aktiv runtom i kommunen. För de yngre barnen 
erbjöds en hinderbana för käpphästar i parken och yoga utomhus på alla tre bibliotek. 
Klassikern Sommarboken erbjöds på biblioteken. 
Friluftsbadet kunde öppna för fler besökare än 2020. Dessutom bjöds ungdomar in till 
beachparty i samarbete med Nattvandrarna och Fritidsgårdarna. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar engagemang för invånarna i Bjuvs 
kommun att göra hållbara livsval samt arbetar för en hållbar verksamhet. (1.4) 
SCB:s medborgarundersökning har förändrats vilket omöjliggör uppföljning av Nöjd 
medborgarindex – miljöarbete. För att kunna presentera ett tydligare underlag för 
måluppföljningen, kompletteras därför underlaget med nyckeltalen nedan från SCB:s 
medborgarundersökning. 
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Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- 
klimatpåverkan fungerar bra, andel % 

            

Bjuv  48          

Familjen 
Helsingborg 

53          

Riket  55,6          

  

Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, 
andel % 

Bjuv  61,3         

Familjen 
Helsingborg 

62,2         

Riket  66         

Hållbarhet har fortsatt att vara ett prioriterat område inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter. Hållbarhet brukar även vara en ledstjärna vid de kommunövergripande 
arrangemangen. Med anledning av coronapandemin har de större arrangemang under 2021 
ställts in. Dessutom har de traditionella föreläsningarna under Earth Week varit inställda. Målet 
får därför anses vara delvis uppnått. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Förändring 
jmf 2020 % Budget 2021 Budgetavvikelse 

Kultur- och 
fritidsnämnden -400 -272 -331 22 -343 12 

Kultur- och 
fritidsförvaltningen -1 740 -1 879 -3 004 60 -2 673 -331 

Bibliotek och 
museiverksamhet -9 377 -9 651 -8 929 -7 -8 753 -176 

Fritidsgårdar -4 584 -4 405 -5 170 17 -5 628 458 

Idrottsanläggningar -6 763 -7 986 -8 641 8 -8 226 -415 

Badanläggningar -4 307 -4 167 -4 338 4 -4 331 -7 

Kulturskola -1 764 -2 051 -1 884 -8 -2 300 416 

Allmän fritid ex 
föreningsbidrag -2 936 -2 635 -2 597  -2 478 -119 

Arrangemang -832 -395 -734  -900 166 

NETTOKOSTNAD -32 703 -33 441 -35 628 7 -35 634 6 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 2 160 1 976 2 443 1 956 487 

Interna intäkter 44 28 27 0 27 

Summa intäkter 2 204 2 005 2 470 1 956 514 

Personalkostnader -14 940 -15 290 -15 355 -16 892 1 537 

Övriga externa 
kostnader -6 370 -5 960 -8 130 -5 761 -2 369 

Övriga interna 
kostnader -12 624 -12 831 -13 039 -13 024 -15 
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tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Avskrivningar -832 -1 168 -1 381 -1 685 304 

Internränta -141 -195 -194 -229 35 

Summa 
kostnader -34 907 -35 444 -38 098 -37 591 -507 

RESULTAT -32 703 -33 440 -35 628 -35 634 6 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Kultur- och fritidsnämndens bokslut för 2021 är i balans, med ett litet överskott på 6 tkr i 
jämförelse mot tilldelad budget. 
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet har samarbetat nära i olika gemensamma projekt 
och dessa samarbeten har lett till en stark sammanhållen förvaltning. Samarbetet syns även i 
ekonomistyrningen där de olika verksamheterna stöttar varandra. 
Här kommer några exempel på det under 2021. 
Anledningen till att kostnaderna för ledning och administration inom förvaltningen går minus 
beror bland annat på den utökade hyran för Bjuvs nya bibliotek lagt samt kostnader för 
inventarier. 
Fritidsgårdarna och kulturskolan har haft ett överskott beroende på vakanser under delar av 
2021. Detta överskott täcker ett underskott på våra idrottsanläggningar som beror på minskade 
lokalintäkter. 
Nedan finns en separat avstämning i kr av de projekt som staten och regionen finansierar och 
är inte med i ovanstående uppställningar. Summorna är de projektmedel som finns kvar att 
förbruka efter bokslutet för 2021. Förutsatt att kostnaderna konterats med rätt projektkod vilket 
har säkerställts i bokslutet. 
Värt att notera är att Region Skåne skjutit upp projekten "Region Skåne Bokstart i Skåne" och 
"Folkpaketet - fler digitala biblioteksanvändare" på grund av Covid-19. Någon ny sluttid har vi 
inte fått. 
"Kulturskolebidraget" som finansieras av Statens kulturråd löper till och med 30/6 2022. 
Projektet "Statens kulturråd Stärkta Bibliotek" slutdatum är 31/8 2022. 
Sent under år 2021 kom det också externa medel för tre nya projekt med avslutningsdatum 
enligt nedan. 
Mera digitalt på barnbibblan - Region Skånes kulturförvaltning – 30 september 2022 
Lättläst för alla – Svensk biblioteksförening – en månad efter avslutat projekt 
Konst i samverkan kring Söderåsen – 31 december 2022 

Projekt på konto 2996 nr saldo 

Region Skåne Bokstart i Skåne 995 65 755 

Statens Kulturråd Kulturskolebidrag 990 528 248 

Statens Kulturråd Stärkta Bibliotek 996 739 953 

Folkpaket - fler digitala 
biblioteksanvändare  120 000 

Konst i samverkan kring Söderåsen 902 230 000 

Svensk Biblioteksförening - Lättläst 910 20 000 

Region Skåne fördeln. Biblioteksutv. 
- Barnbibliotek 909 83 812 

Region Skåne Experimentspår projnr 
994 994 25 000 

  1 812 768 
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Tekniska nämnden 
Ansvarsområde 
Fastighetsavdelningen: 
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 säkerhet för våra fastigheter. 
Dessutom hanteras merparten av all lokalvård i kommunens lokaler under lokalvårdsenheten 
som är en del av fastighetsavdelningen. 
Gata/park verksamheten: 
Drift och skötsel av det offentliga rummet (parker och grönytor), gator, vägar, gång- och 
cykelvägar samt gatubelysning och trafik. Vatten och avlopp samt renhållning. 
Kostverksamheten 
Ansvarar för livsmedelsförsörjningen inom förskolor, skolor, äldreomsorg samt LSS- och 
psykiatriomsorgens verksamheter i kommunen. Ansvaret omfattar att livsmedelshanteringen 
följer gällande livsmedelslagstiftning och övriga skyldigheter enligt livsmedelslagstiftningen. 

Viktiga händelser under året 
Förvaltning i sin helhet 
Kostverksamheten fördes över 01-01-2021 till tekniska förvaltningen som en ny organisatorisk 
enhet med en enhetschef och 40 medarbetare och som ligger direkt under förvaltningschefen. 
Covid-19 pandemin påverkade även år 2021 hela tekniska förvaltningen, vilket har varit 
påfrestande för all personal. Särskilt gällde det personalen på fastighet, kostverksamheten och 
lokalvård som i sina uppdrag dagligen utsattes för nära kontakt med Covid-19. Tekniska 
förvaltning kunde dock under 2021 upprätthålla ett säkert och normalt driftläge i alla sina 
verksamheter och alla sina uppdrag. 
  
Fastighetsavdelningen 
Det viktiga arbetet med att upprätta lokalförsörjningsprogram var prioriterat och i fokus. Ett 
arbete som fastighetsavdelningen genomförde tillsammans med samtliga förvaltningar i 
kommunen och har godkänts och beslutas av kommunfullmäktige. 
Färdigställande av Kyrkskolan samt påbörjad byggnation av ny förskola i Ekeby. 
Framtagning av nya internhyror för kommuns lokaler för 2022 i samverkan med 
ekonomiavdelning var ett viktigt uppdrag. Syfte var att få fram korrekta internhyror som är 
baserade på lokalernas självkostnad per fastighet. 
Covid-19 har inneburit även för hela fastighetsavdelningen under 2021 en del stora 
påfrestningar under vissa perioder. Framför allt har lokalvården och dess personal varit en 
viktig part i sitt uppdrag att minimera risken för spridning av Covid-19 i alla sina uppdrag och 
kommer att vara det även under 2022. 
  
Gata/park verksamheten 
Reviderad skötselplan har framtagits, beslutats och arbetas efter. En ny lekplatsplan har tagits 
fram och beslutades 2021. Två viktiga rekryteringar genomfördes, en ny verksamhetschef för 
Gata/park och en ny enhetschef för Gata/Park för drift- och underhållssidan. Det viktiga arbetet 
med effektivisering att föra över utemiljö från fastighetsverksamheten till Gata/Park har 
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genomförts och är i drift sedan 1/10 2021. Ett nytt system för felanmälan av offentlig miljö har 
förberetts under året, och planerar driftsättas i början av 2022. 
  
Kostverksamheten 
Kostverksamheten fördes över från och med den 1 januari 2021 till tekniska nämnden. Det 
viktiga arbetet med effektivisering inleddes. En åtgärdsplan har framtagits och beslutats i syfte 
att kostverksamheten får budget i balans 2022–2023. Även Covid-19 har påverkat 
kostverksamheten på ett påtagligt sätt under vissa perioder. 

 

Uppföljning av nämndens mål 
Visions-
område Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
tryggheten 

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

 

 Nöjd-Region-Index – 
kommunikationer ska öka 

 

 minst 63 

 Nöjd Medborgarindex 
- Gator och vägar 

 

 minst 56 

 Nöjd merborgarindex 
- Gång och cykelvägar 

 

 minst 53 

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

 

 Nöjd kundindex för 
fastigheter ska öka 

 

54 minst 50 

Kraft i 
nyskapande 

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

 

 Sjukfrånvaron ska minska 
 

6 % högst 6 % 

Nästa 
generation 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 

 

48 % minst 50 % 

 Energiförbrukningen i 
kommunens fastigheter ska 
minska 

 

-5,6 % minst-6 % 

Vi i tekniska nämnden ska skapa och underhålla ett transportsystem som främjar 
hållbart resande i kommunen. 
Ej mätbar längre. SCB arbetar med en översyn av medborgarundersökningen som kommer att 
införas år 2021. Medborgarundersökningen kommer att få en helt ny form vilket betyder att 
enkäten blir ny och att svaren inte kommer analyseras på samma sätt, med NKI-modellen. 
Den nya enkäten är klar och inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara 
med åren innan dess. 

Vi i tekniska nämnden ska skapa och utveckla hälsosamma, trygga och hållbara 
offentliga miljöer och fastigheter samt vårda det vi har. 
Vi har fokuserat på att förbättra våra hyresgästers inomhusmiljö, vilket utfallet 54 i nöjd-
kundindex vittnar om då vårt mål var 50. 

Vi i tekniska nämnden ska uppmuntra våra medarbetare att reflektera, utveckla och ta 
egna initiativ. Vi vågar vara nyskapande. 
Vi har fokuserat på att minska sjukfrånvaron, då välmående är grunden för att kunna 
utvecklas. 
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Vi i tekniska nämnden ska sträva mot klimat- och miljösmarta lösningar för att skapa ett 
hållbart samhälle att lämna över till nästa generation. 
Under 2021 har vi elektrifierat en stor del av vår fordonsflotta. Vi innehar nu 14 eldrivna 
tjänstebilar (personbilar och lätta lastbilar), vilket motsvarar en fordonsflotta med totalt 48 
procent eldrivna tjänstebilar. Vi har även fokuserat på bland annat minskad energiförbrukning i 
kommunens fastigheter, vilket har lett till en minskning på 4,5 procent för 2021. Utfallet är lägre 
än prognostiserat/planerat utfall på grund av en ovanligt kall vinter och framför allt på grund av 
forceringar i olika fastigheter med ventilations- samt värmeproblem. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Förändring 
jmf 2020 % 

Budget 
2021 Budgetavvikelse 

Tekniska nämnden -509 -447 -482 8 -326 -156 

Administration -3 763 -2 848 -2 468 -13 -2 456 -12 

Fastighetsavdelningen 1 444 1 679 5 020 199 3 682 1 338 

Gata/Park -25 054 -24 141 -27 184 13 -28 115 931 

Kostenheten  -2 387 -4 195  0 -4 195 

NETTOKOSTNAD -28 346 -28 143 -29 309 4 -27 215 -2 094 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 9 345 13 319 11 020 10 876 144 

Interna intäkter 105 745 141 833 142 851 143 069 -218 

Summa intäkter 115 089 155 152 153 871 153 945 -74 

Personalkostnader -35 178 -60 500 -63 381 -58 995 -4 386 

Övriga externa 
kostnader -73 718 -82 998 -74 413 -76 308 1 895 

Övriga interna 
kostnader -2 076 -7 668 -8 341 -7 689 -652 

Avskrivningar -24 786 -24 346 -29 316 -30 042 726 

Internränta -7 678 -7 783 -7 729 -8 125 396 

Summa 
kostnader -143 435 -183 295 -183 180 -181 159 -2 021 

RESULTAT -28 346 -28 143 -29 309 -27 215 -2 094 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
2021 slutade tekniska nämnden på ett underskott som förklaras med att kostverksamheten 
inte kunde hämta hem hela sin effektiviseringspost på 4,8 mnkr. Dock lyckades de hämta hem 
cirka 600 tkr. 
Övriga avdelningar höll budget och slutade på sina prognoser (se månadsrapporterna) förutom 
fastighet/lokalvård som hamnade på ett överskott på ca 1,3 mnkr. Överskottet beror framför allt 
på minskade externa driftkostnader (som till exempel entreprenader och hyra leasing 
anläggningstillgångar) samt även en ökning av externa lokalhyror. 
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Byggnadsnämnden 
Ansvarsområde 
Byggnadsnämnden ansvarar för framtagande av detaljplaner, lov och tillsyn, karta och mätning 
samt bostadsanpassning. Nämnden ansvarar också för kulturmiljöfrågor, namngivning och 
lägenhetsregistret. 
Planer 
Byggnadsnämnden har ansvar för att ta fram nya detaljplaner och ändra gamla detaljplaner. 
Bygglov och tillsyn 
Byggnadsnämnden har också ansvar för bygglov, marklov, rivningslov, tillsyn enligt plan- och 
bygglagen och strandskyddsfrågor. 
Karta och mätning 
Byggnadsnämnden ansvarar även för kommunens kartverksamhet och mätning. 
Bostadsanpassning 
Byggnadsnämnden har ansvaret för den byggnadstekniska granskningen och bedömningen 
avseende bostadsanpassningsärenden. 

Viktiga händelser under året 
Detaljplaner 
Under 2021 har tre detaljplaner antagits och en upphävts av byggnadsnämnden. Förvaltningen 
arbetar med ett antal större detaljplaner, bland annat för centrala Bjuv och 
Ljungsgårdsområdet. 
Uppgradering av GIS-system 
Kommunen samverkar med fem andra kommuner kring vårt GIS-system. En större 
uppgradering av detta system gjordes under våren 2021. 
Personalen 
Byggnadsförvaltningens personal är engagerad och kompetent och har mycket låg 
sjukfrånvaro. Personalomsättningen är dock relativt hög. 
Digitalisering 
Digitalisering av bygglovs- och detaljplanearbetet pågår aktivt. 
Kulturmiljö 
Ett utkast till en kulturmiljöpolicy har tagits fram under hösten. 
Upphandlingar 
Under 2021 har ett antal upphandlingar av ramavtal för konsulter genomförts. 

Uppföljning av nämndens mål 
Visions-
område Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
tryggheten 

 Byggnadsnämndens tillsyn bidrar 
till en trivsam boendemiljö 

 

 Andel av inkomna 
tillsynsärenden som är 
avslutade. 

 

47 % minst 80 % 

 Andel tillsynsbesök som 
skett inom fyra veckor från 
att anmälan kommit in via 
e-tjänsten. 

 

50 % 100 % 

 Byggnadsnämnden bidrar till att 
det byggs ett varierat utbud av 
bostäder. 

 

 Antal färdigställda bostäder 
 

36 st minst 90 st 

 Antal nya byggrätter för 
bostäder 

 

300 st minst 90 st 

 Antal antagna detaljplaner 
 

4 st minst 4 st 
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Visions-
område Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i 
nyskapande 

 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 

 

7 dagar högst 10 
dagar 

 NKI för bygglov 
 

66 minst 65 

 Byggnadsnämnden ska ha 
engagerade medarbetare. 

 

 Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME). 

 

76 minst 85 

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

 

5 dagar minst 2 
dagar 

Jämlikhet i 
olikhet  Byggnadsnämnden är tillgänglig 

och kommunikativ 
 

 Andel som anser sig få ett 
gott bemötande vid kontakt 
med kommunen 

 

83% minst 90 % 

 Andel som får svar på e-
post inom en dag 

 

100% minst 95 % 

Nästa 
generation i 
fokus 

 Byggnadsnämnden bidrar till ett 
tryggare och mer hållbart 
samhälle 

 

 "Bostäder", index i 
medborgarundersökningen 

 

 minst 52 

 "Tillgången till gång- och 
cykelvägar", index i 
medborgarundersökningen 

 

 minst 6 

Byggnadsnämndens tillsyn bidrar till en trivsam boendemiljö 
Byggnadsnämnden antog 2020 en reviderad och tydligare tillsynsplan för förvaltningens arbete 
med tillsyn. Tillsynen har i januari 2021 delats upp på två handläggare för att stärka 
tillsynsarbetet och göra det mer robust. Tillsynsärendena tar ofta relativt lång tid och därför har 
bara 47 procent av de ärenden som kommit in under året blivit avslutade. Den 
informationskampanj som var planerad genomfördes inte under 2021, då en vakans inom 
bygglov gjorde att övriga handläggare behövde prioritera bygglovsarbetet på bekostnad av 
tillsynen. Byggnadsnämnden informeras regelbundet om tillsynsarbetet. 

Byggnadsnämnden bidrar till att det byggs ett varierat utbud av bostäder. 
Av de fyra detaljplaner som antogs eller upphävdes under 2021 var det bara en som innehöll 
byggrätter för bostäder och det var den första detaljplanen för Selleberga-området. Där finns 
möjlighet att bygga cirka 300 bostäder. Förvaltningen arbetar även med flera andra 
detaljplaner där bostäder är en bärande del. Att planera för ett varierat utbud av bostäder och 
närhet till kollektivtrafik och cykelvägar är en självklarhet. Kulturmiljöfrågorna får en mer 
framskjuten plats sedan hösten 2021, då förvaltningen fick en trainee med det som 
huvudfokus. Under 2021 färdigställdes 36 nya bostäder. 

Byggnadsnämnden ska ge snabb och personlig service med kvalitet. 
Byggnadsnämnden har ett tufft mål för hur lång handläggningstiden för bygglov, 
bygganmälningar, förhandsbesked, nybyggnadskartor, lägeskontroll och kompletteringar ska 
vara och förvaltningen klarar den målsättningen med marginal. En snabb och tydlig dialog med 
de sökande är viktigt för att få en effektiv process där de sökande får möjlighet att genomföra 
sina projekt. God kvalitet och service hänger även ihop med kompetensförsörjning och 
samverkan, vilket är områden byggnadsförvaltningen utvecklar kontinuerligt. 
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Byggnadsnämnden ska ha engagerade medarbetare. 
Byggnadsförvaltningen har engagerade och kompetenta medarbetare, som ser till att 
kompetensutveckla sig kontinuerligt. Under coronapandemin har de flesta utbildningar skett 
digitalt. Pandemin har även gjort att aktiviteter för att öka vi-känslan främst har skett utomhus 
eller digitalt. Alla medarbetare har uppdragsbeskrivningar och rollerna diskuteras fortlöpande. 

Byggnadsnämnden är tillgänglig och kommunikativ 
Enligt den mätning som genomfördes hösten 2020 (det finns ingen uppgift från 2021) ansåg 
83 procent av de svarande att de fick ett gott bemötande vid kontakt med kommunens 
bygglovshandläggare. Det är en hög siffra, men lägre än målet på 90 procent. Alla får svar på 
e-post inom en dag, vilket är högre än målet på 95 procent. Förvaltningen har ett mål om minst 
två träffar med kommuninvånare utanför kommunhuset, detta har inte kunnat genomföras på 
grund av coronapandemin. Arbetet med att digitalisera bygglovs- och detaljplanearbetet pågår 
aktivt. 

Byggnadsnämnden bidrar till ett tryggare och mer hållbart samhälle 
Byggnadsnämndens verksamhet är viktig i arbetet för ett tryggare och mer hållbart samhälle. I 
detaljplaner och bygglov vägs dessa frågor in och kart- och mätverksamheten bidrar med 
nödvändiga förutsättningar. Arbetet inom detta område handlar bland annat om att bygga in 
trygghet i stadsmiljön och att göra tillsyn, ibland i samverkan med Söderåsens miljöförbund. 
Nästan alla handlingar skickas ut digitalt för att minska användningen av papper och 
förvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka digitaliseringen av verksamheten för bättre 
service och högre effektivitet. Indikatorn för "Bostäder" är borttagen i den senaste 
medborgarundersökningen, så denna har inte kunnat följas upp i år. Där har även mätmetoden 
för indikatorn som gäller tillgången på gång- och cykelvägar ändrats och den kan därför inte 
heller följas upp på samma sätt som tidigare. 68 procent av invånarna i Bjuvs kommun anser 
att tillgången på gång- och cykelvägar är god i kommunen, vilket är lägre än motsvarande 
siffra för riket. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Bokslut 
2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Förändring 

jmf 2020 % Budget 2021 Budgetavvikelse 

Byggnadsnämnden 
och arbetsutskott -606 -384 -448 17 -598 150 

Ledning och 
administration -2 449 -1 871 -2 070 11 -1 759 -311 

Detaljplaner -569 -635 -515 -19 -1 319 804 

Bygglovsverksamhet -199 -343 -681 99 -817 136 

Karta/Mätning -673 -844 -1 001 19 -741 -260 

NETTOKOSTNAD -4 496 -4 077 -4 715 16 -5 234 519 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 2 789 2 849 3 032 3 304 -272 

Interna intäkter 128 501 484 200 284 

Summa intäkter 2 917 3 350 3 517 3 504 13 

Personalkostnader -5 158 -5 359 -6 440 -7 897 1 457 

Övriga externa 
kostnader -2 191 -2 004 -1 660 -709 -951 

Övriga interna 
kostnader -9 -10 -22 -7 -15 
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tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Avskrivningar -54 -54 -106 -119 13 

Internränta -2 -1 -5 -6 1 

Summa 
kostnader -7 413 -7 427 -8 232 -8 738 506 

RESULTAT -4 496 -4 077 -4 715 -5 234 519 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Byggnadsnämnden slutade året med ett överskott på cirka 500 tkr vilket förklaras med partiella 
tjänstledigheter och vakanser. Övriga externa kostnader går därför med ett underskott när 
konsulter tagits in för att kompensera verksamheten. Och då har personalbudgeten naturligtvis 
finansierat konsulterna. Skillnaden mellan de externa och interna intäkterna förklaras med en 
noggrannare redovisning av den interna försäljningen till planeringsavdelningen. Och 
underskotten på ledning och administration och karta mätning rör alltså konsulttjänster och 
dyrare systemkostnader. 
 

VA-verksamhet (NSVA) 
Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Förändring 
jmf 2020 % Budget 2021 Budgetavvikelse 

Vatten och avlopp 4 143 4 769 5 364 12 -151 5 515 

NETTOKOSTNAD 4 143 4 769 5 364 12 -151 5 515 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 47 628 46 914 48 327 47 205 1 122 

Interna intäkter      

Summa intäkter 47 628 46 914 48 327 47 205 1 122 

Personalkostnader      

Övriga externa kostnader -32 909 -30 141 -31 777 -32 656 879 

Övriga interna kostnader -3 040 -3 383 -1 598 -3 560 1 962 

Avskrivningar -5 799 -6 491 -7 251 -8 511 1 260 

Internränta -1 736 -2 129 -2 336 -2 629 293 

Summa kostnader -43 485 -42 144 -42 963 -47 356 4 393 

RESULTAT 4 143 4 769 5 364 -151 5 515 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Det är NSVA som står för den konsoliderade rapporteringen och enligt den är budget i balans, 
till och med ett överskott på ca 5,5 mnkr. Vi får underlag från NSVA månatligen och bokför sen 
i vår huvudbok så vi kan spegla NSVA:s rapportering. 
Överskottet förklaras enligt följande: 

• Intäkterna har ökat mer än budget på grund av på ökad förbrukning spillvatten hos 
Isover och Foodhills, samt ökade överhaltsintäkter. 

• Övriga externa kostnader har minskat på grund av lägre kostnader för muddring av en 
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damm i Ekebro, mindre behov och omfördelning av resurser från vår 
ledningsnätsavdelning, samt färre mätarbyten på grund av Covid-19. 

• Övriga interna kostnader på grund av att NSVA har under året övertagit budgeten för 
asfaltsåterställning efter VA-arbeten från kommunen, men ändå i stort hållit 
ursprungsbudgeten. 

• Kapitalkostnaderna framför allt på grund av att man inte genomfört alla planerade 
investeringsprojekt. 

  
Nedan status på vår interna bokföring: 
Vi har aktiverat de kapitalkostnader där investeringarna fått status projektavslut. 
Vi har fått och bokfört intäktsavräkningarna samt fakturorna som rör drift och underhållet t.o.m. 
december. 
Balanskontona och våra mellanhavanden med NSVA 
1525 Avgiftsavräkningen Win-Future är under kontroll, dvs vi har samma saldo som NSVA. 
1692 Avräkningen NSVA är under kontroll, dvs vi har samma saldo som NSVA. 
2991 Anslutningsavgifterna är bokförda under året utifrån underlag från NSVA. 
2990 Har 2 fakturor som är under utredning, 35220545 och 35220547. Det är 
anslutningsavgifter som rör kommunens nybyggnationer där kostnaderna ska hanteras 
tillsammans med övriga byggkostnader. 
2292 Skyfallet har nu ett UB på 0 kr. 

Särkostnadsredovisning NSVA 
Kostnader Budget Utfall Prognos 

Personalrelaterade kostnader 3 010 3 184 3 184 

Övriga kostnader 11 142 9 471 9 471 

Summa 14 152 12 655 12 655 
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KOMMUNENS BOLAG 

Omsorg i Bjuv AB 
 
Företaget med säte i Bjuv registrerades år 2021 och bedriver sedan den 1 maj 2021 
bemanning och/eller verksamhet inom äldreomsorgens särskilda boenden, hemtjänst, 
hemsjukvård, LSS och socialpsykiatri. 
Verksamheterna styrs av socialtjänstlagen, Lag om särskilt stöd och service (LSS), hälso- och 
sjukvårdslagen och av den vision, de mål och uppdrag som är beslutade av 
kommunfullmäktige i Bjuv respektive vård och omsorgsnämnden. 
Bolagets har uppdraget är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att äldre och 
personer med funktionsvariation i Bjuvs kommun kan leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande och arbeta för att värna och respektera den enskildes integritet, 
självbestämmande, delaktighet och individuella behov. 

Viktiga händelser under året 
Under året har verksamheterna gått över till Omsorg i Bjuv AB efterhand som tillstånden 
kommit från IVO. Totalt har 23 tillståndsansökningar skickats in för de olika verksamheterna 
Fram till årsskiftet har femton tillstånd kommit, därefter ytterligare ett i februari 2022, två 
ansökningar har avbrutits på grund av förändringar i organisationen. Fem verksamheter har 
ännu inte beviljade tillstånd. Intill dess att bolaget erhåller dessa tillstånd bedrivs verksamhet 
som bemanningsuppdrag med kommunen som verksamhetsansvarig. 
Anställningarna övergick från Bjuvs kommun till Omsorg i Bjuv AB den 1 maj 2021 för alla 
medarbetare. Detta efter sedvanliga förhandlingar för verksamhetsövergång och för att 
säkerställa att anställningsvillkor och andra villkor förblir likalydande. 
Pandemin 
Parallellt med övergången till bolaget har Vård och omsorgsverksamheterna också hanterat 
pandemin. Sedan mars 2020 har insatser gjorts för att förhindra smittspridning inom 
verksamheterna. Bolagets och Vård och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp har träffats 
regelbundet i en krisledningsgrupp. Regelbunden samverkan och avstämning mellan 
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har skett under hela perioden. 
Representanter från Omsorg i Bjuv AB och förvaltning har regelbundet samverkat med 
vårdcentralerna i kommunen. Denna samverkan har fungerat mycket bra och haft betydelse 
för verksamhetens möjlighet att klara uppdraget. Även regelbunden samverkan med övriga 
kommuner i Familjen Helsingborg samt både slutenvård och primärvård kring pandemin och 
dess konsekvenser har pågått under året. 
Verksamheterna har löpande anpassat sig till Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters 
krav och direktiv vilket har ställt stora krav på snabb omställning för både medarbetare och 
ledning. Under perioden har kostnaderna ökat. Regeringen betalar ut stöd till kommunerna för 
ökade kostnader. Kostnader som uppstått på grund av pandemin och som inte ersätts på 
annat sätt har fakturerats och ersatts av Bjuvs kommun. 
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Ekonomi Omsorg i Bjuv AB 

Resultaträkning 

Resultaträkning (tkr) Not 
Bokslut 2020  

(2020-05-04 – 2020-12-31)  
Bokslut 2021 

Nettoomsättning  0   146 803 

Övriga rörelseintäkter  0 1 543 

Summa intäkter  0 148 347 

    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader  -280 -15 520 

Personalkostnader  0 -132 820 

Summa rörelsens kostnader  -280 -148 340 

    

Rörelseresultat  -280 7 

    

Räntekostnader och liknande 
resultatposter  0 -7 

    

Resultat efter finansiella 
poster  -280 0 

    

Resultat före skatt  -280 0 

    

Årets resultat  -280 0 

 

Balansräkning 
(tkr) 2020-12-31  2021-12-31 

TILLGÅNGAR   

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 0 16 

Fordringar hos koncernföretag 0 33 641 

Aktuell skattefordran 0 457 

Övriga fordringar 0 205 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 183 

 0 34 502 

   

Kassa och bank 1 990 5 319 

S:a omsättningstillgångar 1 990 39 821 

   

S:A TILLGÅNGAR 1 990 39 821 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
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(tkr) 2020-12-31  2021-12-31 

   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital (1 000 aktier) 1 000 1 000 

 1 000 1 000 

   

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat 1 000 720 

Årets resultat -280 0 

 720 720 

   

Summa eget kapital 1 720 1 720 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 0 890 

Skulder till koncernföretag 270 1340 

Aktuella skatteskulder 0 0 

Övriga skulder 0 11 469 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 24 401 

S:a skulder 270 38 100 

   

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 990 39 821 

 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Resultat och ställning 
Omsorg i Bjuv AB uppvisar för 2021 ett nollresultat, vilket framgår av resultaträkning och 
balansräkning. I enlighet med ägardirektivet har bolaget debiterat kommunen för utförda 
tjänster och kostnader för verksamheten. Samtliga uppkomna kostnader i Omsorg i Bjuv AB 
ligger därför med i resultatutfallet för vård- och omsorgsnämnden per 2021-12-31 (se sidorna 
58–60 i denna årsredovisning).  
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AB Bjuvsbostäder 
Viktiga händelser under året 
Mot bakgrund av att cirka 30 procent av bostadsbeståndet såldes den 18 december 2020, så 
har 2021 varit ett omställningsår för bolaget. Fokus har varit översyn av såväl intäkter som 
kostnader, och aktiviteterna för året, har tagit sikte på att lägga grunden för att åstadkomma ett 
ändamålsenligt och affärsmässigt bolag. 
Ny verkställande direktör påbörjade sin anställning i slutet av januari 2021. Under januari 
månad var bolagets Ekonomi- och HR-chef tf. verkställande direktör. Bolaget har skött den 
tekniska förvaltningen av dem sålda fastigheterna till och med 31 maj 2021. Utfallet av 
hyresförhandlingarna blev en hyreshöjning om 0,75 procent från och med 1 januari 2021. 
Under slutet av 2021 har det genomförts en omorganisation utifrån dem nya förutsättningarna 
med färre förvaltade bostäder. Vid årets ingång 2021 så hade bolaget 17 anställda, varav 2 
visstidsanställda. Efter omorganisationen har bolaget 12 anställda, samtliga 
tillsvidareanställda. Alla roller har en tydlig befattningsbeskrivning. Målsättningen med den nya 
organisationen har varit att åstadkomma en ändamålsenlig, kompetent och affärsmässig 
organisation som tar sikte på bolagets utmaningar med att bland annat öka överskottsgraden, 
kundnöjdheten och IT-kompetensen. Innan omorganisationen så har huvuddelen av 
grönyteskötseln (inkl. vinterväghållningen) varit outsourcad. Av kostnadsskäl valde bolaget 
även att outsourca resterande del av grönyteskötseln samt tillsyn av miljöhus från och med 1 
december 2021. Ny grönskötselentreprenör, Örestads Farmartjänst, upphandlades under året. 
Bolaget har under året genomfört en förstudie beträffande nyproduktion av bostadslägenheter 
på fastigheten Ulven 3. Genomförandebeslut togs i Bjuvsbostäder styrelse den 9 augusti 2021. 
Förnyad konkurrensutsättning och upphandling genomfördes under augusti/september, och 
beslut i Kommunfullmäktige togs i slutet av oktober. Projektet består av 34 lägenheter med en 
beräknad byggstart i februari 2022. Bedömd byggtid är 18 månader. 
Bolaget har också ansökt om att starta upp en detaljplan för nyproduktion av 
bostadslägenheter på egen fastighet i Ekeby, Elestorp 7:86. Målsättningen är att åstadkomma 
cirka 25 nya lägenheter, och framtagandet av ny detaljplan förväntas ta 1–1,5 år. 
Under året så har bolaget haft en utgivning om 3 nummer av hyresgästtidningen Hemmavid. 
Arbete med att förbättra marknadsföring kring bostadsannonserna har också genomförts. 
Förutom trevligare bostadsannonser, så har också Bjuvsbostäder anslutit sig till Boplats 
Sverige, en annonsplats för hyreslägenheter. Uthyrningssituationen avseende bostäder har 
varit fortsatt god med väldigt låg marknadsvakans. 
Beträffande lokalerna så har tillfällig uthyrning skett till vaccinationsklinik för Covid-19. Även 
uthyrningar till Nattvandring i Bjuv samt Bergateatern har genomförts. 
Det har genomförts ett antal projekt i befintligt bestånd under året, bland annat rengöring av 
alla fasader på Årstiderna, byte av ett antal hissar på Årstiderna och Bjuvshem, nytt låssystem 
till alla lägenheter och gemensamma utrymmen på Bjuvshem, påbörjat projekt med utbyte av 
fjärrvärmen på Bjuvshem samt renovering av samtliga lekplatser i beståndet. Dem två sista 
undercentralerna i beståndet har också kopplats upp, vilket innebär att alla fastigheter nu går 
att styra och övervaka digitalt. 
Under året har vi haft en nära dialog med Hyresgästföreningen, och bland annat genomfört 
områdes- och trygghetsvandringar. 
Coronapandemin har fortsatt varit en fråga att förhålla sig till. Bolaget har fortlöpande under 
året förändrat sina egna interna rutiner i förhållande till aktuella restriktioner. Bolaget har inte 
drabbats ekonomiskt av pandemin, och fortsätter följa händelseutvecklingen och anpassa sina 
arbetssätt för att motverka smittspridning. 
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Ekonomi AB Bjuvsbostäder 

Resultaträkning 
Resultaträkning (tkr) Not Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Nettoomsättning    

Hyresintäkter  88 582 64 440 

Övriga rörelseintäkter  140 663 2 283 

Summa intäkter  229 245 66 723 

    

Rörelsens kostnader    

Driftkostnader  -29 736 -24 307 

Underhållskostnader  -8 453 -5 011 

Fastighetsskatt  -2 238 -1 482 

Övriga externa kostnader  -10 291 -7 665 

Personalkostnader  -13 238 -11 288 

Avskrivningar  -28 572 -13 850 

Summa rörelsens kostnader  -92 528 -63 603 

    

Rörelseresultat  136 717 3 120 

    

Res. finansiella investeringar    

Ränteintäkter o liknande 
resultatposter  140 203 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter  -2 604 -1 461 

Summa Res. finansiella 
investeringar  -2 464 -1 258 

    

Resultat efter finansiella 
poster  134 253 1 862 

    

Aktuell och uppskjuten skatt    

    

Årets vinst  134 253 1 862 

 

Balansräkning 
(mnkr) Bokslut 2020 Bokslut 2021 

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

* mark, byggnader, tekn. anläggn. 357 956 353 398 

* maskiner och inventarier 10 000 12 476 

* pågående investeringar 652 2 819 

Finansiella anläggningstillgångar   

* aktier, andelar m.m.   



Årsredovisning 2021 

 

80 

(mnkr) Bokslut 2020 Bokslut 2021 

* långfristiga fordringar 40 40 

S:a anläggningstillgångar 368 648 368 733 

   

Omsättningstillgångar   

* förråd m.m. 62 74 

* kortfristiga fordringar 6 410 2 369 

* kassa och bank 286 101 49 971 

S:a omsättningstillgångar 292 573 52 414 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 661 221 421 147 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 8 000 8 000 

Reservfond 1 567 1 567 

Summa bundet eget kapital 9 567 9 567 

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst 177 811 251 989 

Årets vinst 134 253 1 862 

Summa fritt eget kapital 312 064 253 851 

Summa eget kapital 321 631 263 418 

   

Avsättningar   

* pensioner och liknande   

* andra avsättningar   

S:a avsättningar   

   

Skulder   

* långfristiga skulder till kreditinstitut och kommun 322 576 144 016 

* kortfristiga skulder 17 014 13 713 

S:a skulder 339 590 157 729 

   

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 661 221 421 147 

 

Kassaflödesanalys 
   2020 2021 

LÖPANDE VERKSAMHET    

Periodens resultat  136 717 3 120 

Justering för avskrivningar  19 008 13 850 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  -126 148 17 

    

Erhållen ränta  140 203 
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   2020 2021 

Erlagd ränta  -2 604 -1 461 

    

Förändringar av rörelsekapital    

Ökning(-)/minskning(+) varulager  7 -12 

Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar  914 500 

Ökning(-)/minskning(+) övriga kortfristiga fordringar  -1 445 3 541 

Ökning(-)/minskning(+) leverantörsskulder  -9 746 -133 

Ökning(+)/minskning(-) övriga kortfristiga skulder  -6 422 -2 933 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 421 16 692 

    

INVESTERINGSVERKSAMHET    

Investering i materiella anläggningstillgångar  -35 639 -14 188 

Försäljning/minskning materiella anl.tillgångar  273 308  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  237 669 -14 188 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån  10 099  

Amortering av långfristiga skulder  0 -178 560 

Lämnad utdelning  0 -60 074 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  10 099 -238 634 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  258 189 -236 130 

    

Likvida medel vid årets början  27 912 286 101 

Likvida medel vid årets slut  286 101 49 971 

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL  258 189 -236 130 

 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Resultat och ställning 
Resultatet för 2021 uppgick till 1,9 mnkr (134,3). Det höga resultatet för 2020 var beroende av 
försäljning av fastigheter. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen 
vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning 
med noter. 
Bolagets hyresintäkter minskade med 24,2 mnkr från 88,6 mnkr till 64,4 mnkr under 2021. 
Minskningen beror på att bolaget avyttrade cirka 30 procent av fastighetsbeståndet i december 
2020. 
Under 2021 skötte bolaget den tekniska förvaltningen av de sålda fastigheterna och 
förvaltningsavtalet genererade en intäkt om 900 tkr. Därutöver har övriga intäkter ökat kopplat 
till en ökad tillvalsförsäljning. 
Driftskostnaderna minskade med 5,4 mnkr från 29,7 mnkr till 24,3 mnkr vilket beror på det 
mindre fastighetsbeståndet. 
Övriga kostnader minskade med 2,2 mnkr från 9,9 mnkr till 7,7 vilket är ett resultat av översyn 
av bolagets avtal och kostnader för att uppnå ett bättre driftsnetto. Även en omklassificering 
mellan övriga kostnader och personalkostnader hade en positiv effekt på övriga kostnader. 
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Personalkostnaderna minskade från 13,2 mnkr till 11,3 mnkr. Minskningen beror främst på att 
bolaget hade en inhyrd interim VD under 2020. Under slutet av 2021 har bolaget genomfört en 
omorganisation för att anpassa sig till de nya förutsättningarna efter försäljningen. Effekten av 
omorganisationen slår igenom först under 2022. 
Både fastighetsskatten och avskrivningarna minskade som ett resultat av det minskade 
fastighetsbeståndet. Under 2021 har drygt hälften av bolagets lån lösts i takt med att de löpt ut 
med det kapital som frigjorts vid försäljningen. Den minskade lånevolymen medförde att 
räntekostnaderna minskade från 2,6 mnkr till 1,5 mnkr. Bolagets kostnadsutveckling sista 
tertialet har varit gynnsammare än bedömningen vid delåret varför resultatet är något bättre än 
prognosen i samband med delårsrapport i augusti. 
 

Bjuvs stadsnät AB 
Viktiga händelser under året 
Efteranslutningskampanj 
Efteranslutningskampanjen påbörjades hösten 2020 men på grund av Covid blev 
genomförandet försenat då kunder valde att teckna avtal men att avvakta med att ansluta sin 
fastighet. Följden av detta blev att delar av kampanjen genomfördes först i början av 2021 
vilket innebar en betydligt högre andel engångsintäkter från villaanslutningar än vad som 
budgeterats för årets första månad. Detta tillskott hade stor påverkan på årets positiva resultat. 
Tillväxt Relationsintäkter 
Tillväxten i relationsintäkter tog fart igen under senhösten. Budgeten för relationsintäkterna var 
högt satt efter fjolårets efteranslutningskampanj och tillväxten nådde inte riktigt upp till 
budgeterad nivå. Total tillväxt under året var drygt 10 procent vilket är en bra och viktig 
intäktstillväxt för bolaget. 

Ekonomi Bjuvs stadsnät AB 

Resultaträkning 
(tkr) Not Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Nettoomsättning    

Intäkter  4 579 5 397 

    

Rörelsens kostnader    

Kostnader  -1 143 -1 103 

Avskrivningar  -2 725 -2 796 

Rörelsens nettokostnader  711 1 498 

    

Finansiella intäkter    

Finansiella kostnader  -489 -418 

Rörelseresultat före extra 
ordinära poster  222 1 080 

    

Extra ordinära poster  -217 -1 080 

Skatt  -1 42 

Årets resultat  4 42 
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Balansräkning 
(tkr) Not Bokslut 2020 Bokslut 2021 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

* mark, byggnader, tekn. anläggn.  38 360 36 695 

* maskiner och inventarier    

* pågående investeringar  83 0 

Finansiella anläggningstillgångar    

* uppskjuten skattefordran   42 

* långfristiga fordringar    

S:a anläggningstillgångar  38 443 36 737 

    

Omsättningstillgångar    

* färdiga varor och handelsvaror    

* kortfristiga fordringar  216 718 

* kassa och bank  4 919 5 997 

S:a omsättningstillgångar  5 135 6 715 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  43 578 43 452 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER  

 
 

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  100 100 

Reservfond    

Summa bundet eget kapital  100 100 

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst  2 953 2 957 

Erhållna aktieägartillskott    

Årets resultat  4 42 

Summa fritt eget kapital  2 957 2 999 

Summa eget kapital  3 057 3 099 

    

Obeskattade reserver    

* Avskrivning utöver plan  8 050 9 130 

* periodiseringsfond    

S:a obeskattade reserver  8 050 9 130 

    

Skulder    

* långfristiga skulder till kreditinstitut och 
kommun  

 
30 768 29 718 

* kortfristiga skulder  1 703 1 505 
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(tkr) Not Bokslut 2020 Bokslut 2021 

S:a skulder  32 471 31 223 

    

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER  

 
43 578 43 452 

 

Kassaflödesanalys 
   2020 2021 

LÖPANDE VERKSAMHET    

Periodens resultat  711 1 498 

Justering för avskrivningar  2 725 2 796 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  -1 42 

    

Erhållen ränta    

Erlagd ränta  -489 -418 

Betald inkomstskatt    

Förändringar av rörelsekapital    

Ökning(-)/minskning(+) varulager   83 

Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar  773 -484 

Ökning(-)/minskning(+) övriga kortfristiga fordringar  -53 -15 

Ökning(-)/minskning(+) leverantörsskulder  -597 267 

Ökning(+)/minskning(-) övriga kortfristiga skulder  -809 -465 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 260 3 304 

    

INVESTERINGSVERKSAMHET    

Investering i materiella anläggningstillgångar  -2 028 -1 131 

Försäljning/minskning materiella anl.tillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 028 -1 131 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån  -1 074  

Amortering av långfristiga skulder   -1 352 

Lämnad utdelning    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 074 -1 352 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  -842 821 

    

Likvida medel vid årets början  5 158 4 919 

Likvida medel vid årets slut  4 919 5 997 

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL  -239 1 078 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Tillväxten i relationsintäkter tog fart igen under senhösten men nådde inte riktigt upp till budget 
varken för perioden eller helåret. Budgeten för relationsintäkterna var högt satt efter fjolårets 
efteranslutningskampanj. Total tillväxt under året var drygt 10 procent i stället för de 
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budgeterade 13 procent. Den goda tillväxttakten har fortsatt in på det nya året. 
Det tillkom ett par nya svartfiberanslutningar i slutet på året. Intäkterna per anslutning är 
relativt låga men ändå väldigt viktiga då de är återkommande vilket ökar de fasta 
månadsintäkterna. 
Omkostnaderna har varit konstanta under året. Totalt sett var omkostnaderna lägre under året 
än budgeterat och även lägre än föregående år till följd av decembers positiva utfall på 
omkostnader. I december reverserades en bokning avseende upplupna kostnader från tidigare 
år som uteblivit. 
Cirka 90 procent av omkostnaderna regleras i ett indexjusterat driftavtal så de omkostnaderna 
är fasta och följer budget. Det finns några avvikelser på ett fåtal poster. En avvikelse gäller 
elkostnader som blev 15 procent högre än budgeterat. Även kostnaderna för reparation och 
underhåll var mer än dubbelt så stora än beräknat och merparten av kostnaderna togs i 
november. 
Ett par lån löpte ut under året och tecknades om. Lånen har nu en genomsnittlig lägre ränta 
vilket gav lägre räntekostnader än budgeterat främst från sista kvartalet. 
Engångsintäkterna från efteranslutningskampanjen i början av året tillsammans med den 
vända reserveringen bidrog till ett helårsresultat på drygt 1 mnkr före bokslutsdispositioner och 
skatt vilket är 1,3 mnkr bättre än budgeterat. 
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§ 51 Dnr 2022-00157  

Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2022 för 
Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2022 
föreslås kompletteras med beviljade men ej slutredovisade projekt för år 
2020 enligt bifogat beslutsunderlag. Till detta kommer även ett nytt äskande 
på 300 tkr. Totalt föreslås en tilläggsbudgetering på 60 521 tkr.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-03-28 
Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2022, 2022-03-28  

  

Ärendet 

Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 263,7 mnkr och under året 
genomfördes projekt motsvarande 126,4 mnkr, vilket motsvarar en 
investeringsgrad på 48 procent. Flera projekt har av olika anledningar inte 
kunnat slutföras eller ens påbörjas. För de projekt som ska fortsätta under 
2022 finns det behov av att tilläggsbudgetera ej utnyttjade anslag enligt 
bifogat underlag. Sammanlagt handlar det om 25 projekt och ett anslag på 
60 221 tkr. 

Till detta kommer ett nytt äskande som avser inköp av inventarier till LSS-
verksamheten till en summa av 300 tkr. Projektet i fråga beviljades redan i 
samband med Budget 2020 men inkluderades av okänd anledning 
sedermera inte i Budget 2021. Eftersom det finns behov av att genomföra 
projektet under 2022 kompletteras tilläggsbudgeten med detta äskande.  

Årets tilläggsbudget uppgår därmed till totalt 60 521 tkr. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att tilläggsbudgetera investeringsanslag med 60 521 tkr enligt förslag 
daterat 2022-03-28.  

 



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att tilläggsbudgetera investeringsanslag med 60 521 tkr enligt förslag 
daterat 2022-03-28.  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-06, § 66 
 
 

Yrkande 

Ordförande yrkar att projekt Inventarier LSS 3 (tidigare inventarier 
Trygghetsboende) 300 tkr stryks. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 11:15 – 11:20. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att tilläggsbudgetera investeringsanslag med 60 221 tkr enligt förslag 
daterat 2022-03-28, reviderat 2022-04-13. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
   
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Klas Nilsson, utredare 
Klas.nilsson@bjuv.se 
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Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2022 för 
Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2022 
föreslås kompletteras med beviljade men ej slutredovisade projekt för år 
2020 enligt bifogat beslutsunderlag. Till detta kommer även ett nytt äskande 
på 300 tkr. Totalt föreslås en tilläggsbudgetering på 60 521 tkr.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-03-28 
Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2022, 2022-03-28  

  

 

Ärendet 

Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 263,7 mnkr och under året 
genomfördes projekt motsvarande 126,4 mnkr, vilket motsvarar en 
investeringsgrad på 48 procent. Flera projekt har av olika anledningar inte 
kunnat slutföras eller ens påbörjas. För de projekt som ska fortsätta under 
2022 finns det behov av att tilläggsbudgetera ej utnyttjade anslag enligt 
bifogat underlag. Sammanlagt handlar det om 25 projekt och ett anslag på 
60 221 tkr. 

Till detta kommer ett nytt äskande som avser inköp av inventarier till LSS-
verksamheten till en summa av 300 tkr. Projektet i fråga beviljades redan i 
samband med Budget 2020 men inkluderades av okänd anledning 
sedermera inte i Budget 2021. Eftersom det finns behov av att genomföra 
projektet under 2022 kompletteras tilläggsbudgeten med detta äskande.  

Årets tilläggsbudget uppgår därmed till totalt 60 521 tkr. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att tilläggsbudgetera investeringsanslag med 60 521 tkr enligt förslag 
daterat 2022-03-28.  
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Sammanfattning 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 263,7 mnkr och under året genomfördes projekt motsvarande 126,4 mnkr, vilket motsvarar en investeringsgrad på 48 
procent. Flera projekt har av olika anledningar inte kunnat slutföras eller ens påbörjas. För de projekt som ska fortsätta under 2022 finns det behov av att 
tilläggsbudgetera ej utnyttjade anslag enligt bifogat underlag. Sammanlagt handlar det om 25 projekt och ett tilläggsäskande på 60 221 tkr. 

Till detta kommer ett nytt äskande som avser inköp av inventarier till LSS-verksamheten till en summa av 300 tkr. Projektet i fråga beviljades redan i samband 
med Budget 2020 men inkluderades av okänd anledning sedermera inte i Budget 2021. Eftersom det finns behov av att genomföra projektet under 2022 
kompletteras tilläggsbudgeten med detta äskande.  

Årets tilläggsbudget uppgår därmed till totalt 60 521 tkr. 

 

Kommunstyrelse - Projekt som ska tilläggsbudgeteras 2022 
Status Nr Investeringsprojekt Projektägare Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 176 Visma Window Anna-Lena Hesselroth 172 0 172 

 120 Utredning Söderåsbanan Niklas Ögren 27 895 13 111 14 784 

 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)  156 24 132 

 807 Billesholm stationsområde Niklas Ögren 11 030 2 665 8 365 

 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) Niklas Ögren 479 94 385 

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

 110 HR/Personalsystem Anna-Lena Hesselroth 147 0 147 

 148 
Årlig investering 
miljöförbättrande åtgärder 
- ISO 14001 

Niklas Ögren 100 0 100 

 128 Möten på distans 
- videomöten  150 0 150 

SUMMA    40 367 15 894 24 473 
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Barn- och utbildningsnämnden - Projekt som ska tilläggsbudgeteras 2022 
Status Nr Investeringsprojekt Projektägare Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 410 Investering BUN övergrip.  1 500 1 398 102 

 414 Inventarier Ekeby förskola Madeleine Peyron 1 100 0 1 100 

SUMMA    2 600 1 398 1 202 

 

Vård- och omsorgsnämnden - Projekt som ska tilläggsbudgeteras 2022 
Status Nr Investeringsprojekt Projektägare Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 644 

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

Jessica Alfredson 650 0 650 

SUMMA    650 0 650 

Nytt äskande 
Investeringsprojekt Politiskt beslut Projekt-

nummer 
Koder Ansvariga Beskrivning 2022 

Inventarier LSS 3 (tidigare inventarier 
Trygghetsboende) 
 

Under äskande 

Politiskt beslut 
Nytt äskande  

 Ansvarskod 
641 
Verksamhetskod 
xx 

Projektägare 
Charlotte Sparrenius 
Engström 
 
 

Bakgrund 
Senast vid årsskiftet 2021/ 2022 ska lokalerna för korttidsvistelse, korttidstillsyn 
och daglig verksamhet på Västergatan avvecklas. Nuvarande inventarier är 
väldigt slitna och behöver även de ersättas i hög grad och medel för inventarier 
behöver avsättas. 
Mål med projektet 
Att verksamheten ska bedrivas med god kvalité i en trivsam miljö. 

300 

Totalt           300 
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Kultur- och fritidsnämnden - Projekt som ska tilläggsbudgeteras 2022 
Status Nr Investeringsprojekt Projektägare Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 446 Ljud och bild upptagning 
Gruvmuseet Catarina Månsson 40 0 40 

 433 Kulturskolans lokaler  150 0 150 

SUMMA    190 0 190 

 

Tekniska nämnden - Projekt som ska tilläggsbudgeteras 2022 
Status Nr Investeringsprojekt Projektägare Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 149 G149 Storgatan Bjuv 
- upprustning Linus Arbin Borsiin 1 000 371 629 

 123 F123 Jens Bille skolan 
entrén vid badet Damir Ibrahimovic 2 828 2 099 729 

 122 F122 Ekeby skola Damir Ibrahimovic 5 169 231 4 938 

 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. Damir Ibrahimovic 32 144 22 732 9 412 

 125 LSS-boende fristående, 
Bjuv 4:4 Damir Ibrahimovic 16 837 1 578 15 259 

 189 LSS-boende IT och lås Damir Ibrahimovic 400 33 367 

 175 
G175 Gunnarstorpsvägen 
- Hastighetsdämpande 
åtgärder 

Linus Arbin Borsiin 380 95 285 

 186 G186 Industrigatan 
- Ringgatan, Bjuv Linus Arbin Borsiin 1 000 0 1 000 

 204 
Verkstadsgatan 1, 
Samlokalisering och 
samordningsvinst 

Damir Ibrahimovic 1 500 540 960 
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Status Nr Investeringsprojekt Projektägare Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 236 
G236 Utredning rondell 
Norra Storgatan/Norra 
vägen 

Linus Arbin Borsiin 100 9 91 

SUMMA    61 358 27 688 33 670 

Byggnadsnämnden - Projekt som ska tilläggsbudgeteras 2022 
Status Nr Investeringsprojekt Projektägare Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

 146 Digitalisering av 
bygglovshandlingar Anneli Gille 68 32 36 

SUMMA    68 32 36 
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§ 55 Dnr 2022-00107  

Revidering av taxa för ärende enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslår kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna att godkänna revideringen av taxa för ärende enligt 
lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  

Revideringen av taxan sker med anledning av ändringar i LBE, som trädde i 
kraft den 1 augusti 2021. I samband med revidering av taxan görs även 
ändringar i layout gällande Taxa Tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget.  

    

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Melinda Höglind, 2022-03-11 
Protokoll, Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2022-02-15,  
§ 8 
Missiv, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2022-02-15, Dnr. 14/2022 
Taxa Tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst    

 

Ärendet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst utfärdar tillstånd för hantering av 
brandfarliga och explosiva varor på uppdrag av medlemskommunerna, 
däribland Bjuvs kommun.  
 
Tillståndshanteringen styrs av LBE. Den 1 augusti 2021 trädde ändringar i 
lagen i kraft. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som ska få delta i 
hantering av explosiva varor. Tidigare har krav på godkännande endast gällt 
för föreståndare för denna typ av verksamhet. Enligt 27 § LBE får avgift 
numera tas ut för godkännande av deltagare. Ändringen medför även en 
ökad tidsåtgång i samband med tillståndshanteringen. Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst bedömer att godkännande av deltagare tar lika mycket tid i 
anspråk som godkännande av föreståndare, dvs. 1,5 timmar.  
 
Ytterligare en ändring i LBE är att tillståndstiden för hanteringen av en 
explosiv vara har ändrats till maximalt 3 år, enligt 19 b § LBE.  
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Med anledning av ändringarna i LBE föreslår Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna en 
revidering av taxa för ärende enligt LBE. En revidering av taxan som 
innebär en rätt att ta ut en avgift motsvarande 1,5 timmars arbete för 
godkännande av deltagare. Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslår 
även att taxan gällande maximal tillståndstid för explosiv vara ändras från 5 
år till 3 år. I samband med revidering av taxan vill Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst även göra ändringar i layout gällande Taxa Tillstånd brandfarlig 
och explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Ändringarna i 
layout innebär ingen ändring av innehållet av taxan eller dess tillämpning.  

Slutligen föreslår Räddningstjänsten Skåne Nordväst att text som beskriver 
uppräkning av timkostnaden, ändras från Arbetskostnadsindex för arbetare 
och tjänstemän i privat sektor (AKI), till Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV), enligt redan tagna beslut i respektive kommuns fullmäktige under 
2020. I Bjuvs kommun beslutade Kommunfullmäktige den 26 november 
2020 om ändrat prisindex.  

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

- Godkänna Räddningstjänsten Skåne Nordvästs förslag på taxa för 
ärende enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor  

- Godkänna en revidering av taxan gällande maximal tillståndstid för 
explosiv vara från 5 år till 3 år. 

- Godkänna förslaget om ny layout för Taxa Tillstånd brandfarlig och 
explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst.   

- Godkänna att text som beskriver uppräkning av timkostnaden 
ändras från Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i privat 
sektor (AKI) till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), enligt 
beslut taget i Bjuvs kommuns fullmäktige den 26 november 2020.  

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-23, § 59 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- Godkänna Räddningstjänsten Skåne Nordvästs förslag på taxa för 
ärende enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor  

- Godkänna en revidering av taxan gällande maximal tillståndstid för 
explosiv vara från 5 år till 3 år. 

- Godkänna förslaget om ny layout för Taxa Tillstånd brandfarlig och 
explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst.   

- Godkänna att text som beskriver uppräkning av timkostnaden 
ändras från Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i privat 
sektor (AKI) till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), enligt 
beslut taget i Bjuvs kommuns fullmäktige den 26 november 2020.  
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Revidering av taxa för ärende enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslår kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna att godkänna revideringen av taxa för ärende enligt 
lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  

Revideringen av taxan sker med anledning av ändringar i LBE, som trädde i 
kraft den 1 augusti 2021. I samband med revidering av taxan görs även 
ändringar i layout gällande Taxa Tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunjurist Melinda Höglind, 2022-03-11 
Protokoll, Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2022-02-15,  
§ 8 
Missiv, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2022-02-15, Dnr. 14/2022 
Taxa Tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst    

 

Ärendet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst utfärdar tillstånd för hantering av 
brandfarliga och explosiva varor på uppdrag av medlemskommunerna, 
däribland Bjuvs kommun.  
 
Tillståndshanteringen styrs av LBE. Den 1 augusti 2021 trädde ändringar i 
lagen i kraft. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som ska få delta i 
hantering av explosiva varor. Tidigare har krav på godkännande endast gällt 
för föreståndare för denna typ av verksamhet. Enligt 27 § LBE får avgift 
numera tas ut för godkännande av deltagare. Ändringen medför även en 
ökad tidsåtgång i samband med tillståndshanteringen. Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst bedömer att godkännande av deltagare tar lika mycket tid i 
anspråk som godkännande av föreståndare, dvs. 1,5 timmar.  
 
Ytterligare en ändring i LBE är att tillståndstiden för hanteringen av en 
explosiv vara har ändrats till maximalt 3 år, enligt 19 b § LBE.  
 
Med anledning av ändringarna i LBE föreslår Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna en 
revidering av taxa för ärende enligt LBE. En revidering av taxan som 
innebär en rätt att ta ut en avgift motsvarande 1,5 timmars arbete för 
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godkännande av deltagare. Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslår 
även att taxan gällande maximal tillståndstid för explosiv vara ändras från 5 
år till 3 år. I samband med revidering av taxan vill Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst även göra ändringar i layout gällande Taxa Tillstånd brandfarlig 
och explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Ändringarna i 
layout innebär ingen ändring av innehållet av taxan eller dess tillämpning.  

Slutligen föreslår Räddningstjänsten Skåne Nordväst att text som beskriver 
uppräkning av timkostnaden, ändras från Arbetskostnadsindex för arbetare 
och tjänstemän i privat sektor (AKI), till Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV), enligt redan tagna beslut i respektive kommuns fullmäktige under 
2020. I Bjuvs kommun beslutade Kommunfullmäktige den 26 november 
2020 om ändrat prisindex.  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

- Godkänna Räddningstjänsten Skåne Nordvästs förslag på taxa för 
ärende enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor  

- Godkänna en revidering av taxan gällande maximal tillståndstid för 
explosiv vara från 5 år till 3 år. 

- Godkänna förslaget om ny layout för Taxa Tillstånd brandfarlig och 
explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst.   

- Godkänna att text som beskriver uppräkning av timkostnaden 
ändras från Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i privat 
sektor (AKI) till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), enligt 
beslut taget i Bjuvs kommuns fullmäktige den 26 november 2020.  

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst  
Helsingborgs kommun 
Ängelholms kommun  
Örkelljunga kommun  
Diariet 
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Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.
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CHRISTIAN ORSING
Ordförande

2022-02-22 09:06

Serienummer: t+dAbNs4NBzsQmvbuFdHLw

HENRIK NILSSON
2:e vice ordförande

2022-02-22 09:24

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
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Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
9f

fd
73

eb
-1

25
f-

46
a0

-8
10

e-
3a

df
19

27
f2

3a



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll Direktionen 220215.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
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Taxa 

Tillstånd brandfarlig och 
explosiv vara inom 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

 
 
 

Avser tillstånd enligt: 

-lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 
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Avgifter 
Denna taxa gäller avgifter för Räddningstjänsten Skåne Nordvästs (RSNV) kostnader för prövning enligt 
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

Avgifterna omfattar: 

 Hantering av tillståndsärenden enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Avgift tas ut med stöd av 27§ lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Avgifter: 
a) Timavgift 1070 kr/timme 

Avgifterna gäller för 2022 och är framtagna utifrån huvudprinciperna att avgiften ska ge 

kostnadstäckning för hanteringen av tillståndsärendena samt att det ska finnas en enkelhet 

och förutsebarhet för den som söker tillstånd. 

 

Tillämpning av taxan 
Inledande bestämmelser 

Taxans konstruktion 

Modellen bygger på en beräknad tidsåtgång (i timmar) baserat på vilken typ av verksamhet som 

ansökan avser, se tabell 1 och 2 nedan. Avgiften beräknas genom att multiplicera tiderna i 

tabellen med aktuellt timpris. 

Undantagsfall 

För komplicerade ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen nedan 

eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen 

ska då den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag. Särskilt tidskrävande ärenden är 

till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om kompletterande 

handlingar gjorts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar. 

Restiden kan aldrig vara en faktor som motiverar avsteg från schablontiden. Utifrån 

likabehandlingsprincipen ska inte tillsynskostnaden påverkas av hur nära brandstationen objektet 

finns. Därför debiteras alltid schablontiden 0,75 timme restid. 

Allmänna bestämmelser 

Timkostnad/reglering av timkostnad 

Den grundläggande timkostnaden i denna taxa regleras årligen med en procentsats som motsvarar 

de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) den 1 oktober 

året före avgiftsåret. Justering sker årligen per den första januari. Taxans första justering skede för 

verksamhetsåret 2016. År 2014 utgör basår för taxans införande. 

 
Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom föreskriven tid på fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 

förfallodagen tills betalning sker.
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Brandfarliga varor Diarie Hand-
läggning 

Förbered
-elser 

Restid Avsyning Adm. Totalt (h) Tillst.-
tid (år) 

Avvisad ansökan 0,5 0,5     1,0  

 

-  
Mindre komplettering till befintligt tillstånd 0,5 1     1,5 

Övertagande av befintligt tillstånd 0,5 0,5     1,0 

Anmälan av föreståndare       0,0 

Bensinstation (bemannad) 
Nytt 1 4 1 0,75 1,5 1,5 9,75  

 

 

 

6/12 

Förnyat 0,5 3 1 0,75 1 1,5 7,75 

Bensinstation (ej bemannad) 
Nytt 1 3 1 0,75 1 1,5 8,25 

Förnyat 0,5 2,5 1 0,75 1 1,5 7,25 

Tankstation för fordonsgas 
Nytt 1 3 1 0,75 1 1 7,75 

Förnyat 0,5 2 1 0,75 1 1 6,25 

Industri (större hantering), process, etc. 
Nytt 1 4 1 0,75 1,5 1 9,25 

Förnyat 0,5 4 1 0,75 1,5 1 8,75 

Industri (mindre hantering), lantbruk, 
etc. 

Nytt 1 2 0,5 0,75 1 1 6,25  

 

 

 

6 

Förnyat 0,5 2 0,5 0,75 1 1 5,75 

Lagerverksamhet 
Nytt 1 2 0,5 0,75 1 1 6,25 

Förnyat 0,5 1,5 0,5 0,75 1 1 5,25 

Handel, butik, skola, etc. 
Nytt 1 2 0,5 0,75 1,5 1 6,75 

Förnyat 0,5 1,5 0,5 0,75 1,5 1 5,75 

Restaurangverksamhet 
Nytt 1 2,5 0,5 0,75 1 1 6,75 

Förnyat 0,5 1,5 0,5 0,75 1 1 5,25 

Tabell 1, Brandfarliga varor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explosiva varor Diarie Hand-
läggning 

Förbered
-elser 

Restid Avsyning Adm. Totalt (h) Tillst.-
tid (år) 

Avvisad ansökan 0,5 0,5     1,0 

-  
Mindre komplettering till befintligt tillstånd 0,5 1     1,5 

Övertagande av befintligt tillstånd 0,5 0,5     1,0 

Godkännande av föreståndare* 0,5 1     1,5 

Godkännande av deltagare* 0,5 1     1,5  

Fyrverkeriförsäljning 
Nytt 1 3 0,5 0,75 1 0,5 6,75 1 

Förnyat 0,5 3 0,5 0,75 1 0,5 6,25 3 

Explosiv vara, mindre omfattning (<60 
kg) 

Nytt 1 2 0,5 0,75 1 0,5 5,75 1 

Förnyat 0,5 2 0,5 0,75 1 0,5 5,25 3 

Explosiv vara, större omfattning (>60 kg) 
Nytt 1 4 0,5 0,75 1,5 1 8,75 1 

Förnyat 0,5 3 0,5 0,75 1 1 6,75 3 

Tabell 2, Explosiva varor 

*Debiteras endast då separat ansökan för godkännande av föreståndare eller deltagare görs (d v s debiteras ej vid ansökan om nytt/förnyat tillstånd). 
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§ 57 Dnr 2022-00124  

Ändring av regler för föreningsstöd 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 mars 2022 att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra villkoren i Bjuvs kommuns regler för 
föreningsstöd. Förslaget innebär att reglerna om lokalbidrag ändras så att 
kostnader för internetabonnemang blir bidragsgrundande. Ändringen 
föreslås gälla för ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Melinda Höglind, 22-03-24 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-03-02, § 16 med beslutsunderlag 

 

Ärendet 

Bidrag till Bjuvs kommuns föreningar regleras i kommunens Regler för 
föreningsstöd (kommunfullmäktige 2020-10-19, § 214). Reglerna är 
uppdelade efter föreningstyp där olika typer av föreningar har rätt att söka 
olika bidrag. Det vanligaste bidrag som ansöks om är Lokalbidrag.  

Lokalbidrag ges till föreningar som hyr eller äger en föreningslokal. Bidraget 
täcker 50% av driftkostnaden med maximalt 25 000 kr per år. För föreningar 
som hyr lokal är driftskostnaden årshyran. För föreningar som äger sin lokal 
är driftkostnaden ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och 
avlopp. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial ingår inte i 
driftkostnaden.  

Kultur- och fritidsnämnden beskriver att i stort sett alla föreningar i Bjuvs 
kommun har tillgång till internet men att kostnaderna för abonnemangen ser 
olika ut beroende på hyresvärd och leverantör. För vissa föreningar ingår 
abonnemanget i hyran, andra föreningar får teckna abonnemang separat.  

Enligt kultur- och fritidsnämnden är tillgång till internet en förutsättning för att 
de flesta föreningar ska kunna driva sin verksamhet på ett effektivt och 
enkelt sätt. Allt från närvaroregistrering, kommunikation med medlemmar 
och marknadsföring osv. kräver internetåtkomst. Att inkludera kostnaden för 
internetabonnemang i lokalbidraget tydliggör att tillgång till internet krävs för 
att föreningar ska kunna leva upp till kraven om tillgänglighet och synlighet.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår därmed att kostnaden för 
internetabonnemang ingår i driftkostnaden i en ansökan om lokalbidrag, för 
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att säkerställa att alla föreningar behandlas lika. Ändringen föreslås gälla för 
ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022.  

Kultur-och fritidsnämnden bedömer att kostnadsökningen som ändringen 
medför, ryms inom budgeten för föreningsbidrag.  

Kommunstyrelsen har tagit del av kultur- och fritidsnämndens förslag till 
beslut, inklusive beslutsunderlag, och har inget att erinra mot förslaget.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att: 

- godkänna att internetabonnemang ska ingå i driftkostnaden för 
lokalbidrag, för ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-06, § 73 
 

Yrkande 

Kalle Holm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- godkänna att internetabonnemang ska ingå i driftkostnaden för 
lokalbidrag, för ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022.  

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Melinda Höglind, kommunjurist 
melinda.hoglind@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-03-24 
Referens 

KS 2022-00124 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Ändring av regler för föreningsstöd 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 mars 2022 att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra villkoren i Bjuvs kommuns regler för 
föreningsstöd. Förslaget innebär att reglerna om lokalbidrag ändras så att 
kostnader för internetabonnemang blir bidragsgrundande. Ändringen 
föreslås gälla för ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunjurist Melinda Höglind, 22-03-24 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-03-02, § 16 med beslutsunderlag 

 

Ärendet 

Bidrag till Bjuvs kommuns föreningar regleras i kommunens Regler för 
föreningsstöd (kommunfullmäktige 2020-10-19, § 214). Reglerna är 
uppdelade efter föreningstyp där olika typer av föreningar har rätt att söka 
olika bidrag. Det vanligaste bidrag som ansöks om är Lokalbidrag.  

Lokalbidrag ges till föreningar som hyr eller äger en föreningslokal. Bidraget 
täcker 50% av driftkostnaden med maximalt 25 000 kr per år. För föreningar 
som hyr lokal är driftskostnaden årshyran. För föreningar som äger sin lokal 
är driftkostnaden ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och 
avlopp. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial ingår inte i 
driftkostnaden.  

Kultur- och fritidsnämnden beskriver att i stort sett alla föreningar i Bjuvs 
kommun har tillgång till internet men att kostnaderna för abonnemangen ser 
olika ut beroende på hyresvärd och leverantör. För vissa föreningar ingår 
abonnemanget i hyran, andra föreningar får teckna abonnemang separat.  

Enligt kultur- och fritidsnämnden är tillgång till internet en förutsättning för att 
de flesta föreningar ska kunna driva sin verksamhet på ett effektivt och 
enkelt sätt. Allt från närvaroregistrering, kommunikation med medlemmar 
och marknadsföring osv. kräver internetåtkomst. Att inkludera kostnaden för 
internetabonnemang i lokalbidraget tydliggör att tillgång till internet krävs för 
att föreningar ska kunna leva upp till kraven om tillgänglighet och synlighet.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår därmed att kostnaden för 
internetabonnemang ingår i driftkostnaden i en ansökan om lokalbidrag, för 
att säkerställa att alla föreningar behandlas lika. Ändringen föreslås gälla för 
ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022.  

Kultur-och fritidsnämnden bedömer att kostnadsökningen som ändringen 
medför, ryms inom budgeten för föreningsbidrag.  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-03-24 
 

KS 2022-00124 
Sida 

2(2) 
 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av kultur- och fritidsnämndens förslag till 
beslut, inklusive beslutsunderlag, och har inget att erinra mot förslaget.  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

- godkänna att internetabonnemang ska ingå i driftkostnaden för 
lokalbidrag, för ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022.  

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kultur-och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 16 Dnr 2022-00032  

Ändring av regler för föreningsstöd 

Sammanfattning 

Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun regleras i Regler för föreningsstöd (KF 
§ 214, 2020-10-29). Reglerna är uppdelade efter föreningstyper där olika 
typer av föreningar har rätt till olika bidrag. Det vanligaste bidraget som flera 
föreningstyper har rätt att ansöka om är Lokalbidrag. Lokalbidrag ges till 
föreningar som antingen hyr eller äger sin lokal. Bidraget uppgår till 50% av 
driftskostnaden men maximalt 25 000 kronor per år. För föreningar som hyr 
sin lokal är driftskostnaden årshyran och för föreningar som äger sin lokal är 
det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och avlopp som är 
driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är 
inte en driftskostnad. Vad som anses vara en driftskostnad är detsamma 
oavsett vilket föreningstyp som ansöker om lokalbidrag. 
 
I stort sett alla föreningar har tillgång till internet men kostnaden för 
abonnemanget ser olika ut beroende på vilken hyresvärd och leverantör 
föreningen har. För vissa ingår kostnaden i årshyran medan andra får 
teckna egna abonnemang separat. För att säkerställa att alla föreningar 
behandlas lika bör kostnaden för internetabonnemang ingå som en 
driftskostnad i ansökan om lokalbidrag och därmed vara bidragsgrundande.   
 
Att ha tillgång till internet är en förutsättning för de flesta föreningar att 
kunna driva sin verksamhet på ett effektivt och enkelt sätt. Allt från 
närvaroregistrering och kommunikation med medlemmar till marknadsföring 
kräver internetåtkomst. Att ändra villkoren i lokalbidraget till att även 
inkludera kostnader för internetabonnemang tydliggör att tillgång till internet 
krävs för att föreningar ska kunna leva upp till dagens krav och 
förväntningar på tillgänglighet och synlighet.   
 
Kostnaden för kultur- och fritidsnämnden bedöms rymmas inom ramen för 
föreningsbidrag samtidigt som ökningen av lokalbidraget gör skillnad för den 
enskilda föreningen.   
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ändring av regler för föreningsstöd  
- Regler för föreningsstöd 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att ändra villkoren för lokalbidrag så att kostnaderna för 
internetabonnemang är bidragsgrundande. Ändringen gäller för ansökningar 
som handläggs efter den 1 maj 2022. 
 
 

Yrkande 
Bo Hallqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att ändra villkoren för lokalbidrag så att kostnaderna för 
internetabonnemang är bidragsgrundande. Ändringen gäller för ansökningar 
som handläggs efter den 1 maj 2022. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rahma Tahiri,  
rahma.tahiri@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-02-23 
Referens 

KOF 2022-00032 

 

 
 

 

 

Ändring av regler för föreningsstöd 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun regleras i Regler för föreningsstöd (KF 
§ 214, 2020-10-29). Reglerna är uppdelade efter föreningstyper där olika 
typer av föreningar har rätt till olika bidrag. Det vanligaste bidraget som flera 
föreningstyper har rätt att ansöka om är Lokalbidrag. Lokalbidrag ges till 
föreningar som antingen hyr eller äger sin lokal. Bidraget uppgår till 50% av 
driftskostnaden men maximalt 25 000 kronor per år. För föreningar som hyr 
sin lokal är driftskostnaden årshyran och för föreningar som äger sin lokal är 
det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och avlopp som är 
driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är 
inte en driftskostnad. Vad som anses vara en driftskostnad är detsamma 
oavsett vilket föreningstyp som ansöker om lokalbidrag. 
 
I stort sett alla föreningar har tillgång till internet men kostnaden för 
abonnemanget ser olika ut beroende på vilken hyresvärd och leverantör 
föreningen har. För vissa ingår kostnaden i årshyran medan andra får 
teckna egna abonnemang separat. För att säkerställa att alla föreningar 
behandlas lika bör kostnaden för internetabonnemang ingå som en 
driftskostnad i ansökan om lokalbidrag och därmed vara bidragsgrundande.   
 
Att ha tillgång till internet är en förutsättning för de flesta föreningar att 
kunna driva sin verksamhet på ett effektivt och enkelt sätt. Allt från 
närvaroregistrering och kommunikation med medlemmar till marknadsföring 
kräver internetåtkomst. Att ändra villkoren i lokalbidraget till att även 
inkludera kostnader för internetabonnemang tydliggör att tillgång till internet 
krävs för att föreningar ska kunna leva upp till dagens krav och 
förväntningar på tillgänglighet och synlighet.   
 
Kostnaden för kultur- och fritidsnämnden bedöms rymmas inom ramen för 
föreningsbidrag samtidigt som ökningen av lokalbidraget gör skillnad för den 
enskilda föreningen.   
   
 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ändring av regler för föreningsstöd  
- Regler för föreningsstöd 
  

  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-02-23 
 

KOF 2022-00032 
Sida 

2(2) 
 

 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 

 Att kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att ändra villkoren för lokalbidrag så att kostnaderna för 
internetabonnemang är bidragsgrundande. Ändringen gäller för ansökningar 
som handläggs efter den 1 maj 2022. 
 
   

Josefine Wahlström  
Förvaltningschef  

Rahma Tahiri 
Administratör  

Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 



 

  
 
 
 
 
 
 

Regler för föreningsstöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutad i KF § 214, 2020-10-29 
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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. 



16 
 

 

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.  

 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 58 Dnr 2022-00134  

Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

Sammanfattning 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Styrelsen i Kommunassurans har den 10 
mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att 
en ny bolagsordning ska antas. Godkännande från kommunfullmäktige i 
respektive ägarkommunerna behövs för att bolagsordningen ska kunna 
ändras.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-03-22 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med 
markering av ändringar samt med kommentarer 
  

 

Ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna.  

Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för 
ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt 
risk managementarbete och sammanhängande utökning av 
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna 
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och 
kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare 
bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.  

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå 
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. 
Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om 
Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade 
även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del 
av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. 
Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig 
för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.  

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande 
skäl. 

 1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring). 

 2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans. 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av 
mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till 
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med 
omröstning från distans ska tillåtas framöver. 

Godkännande från kommunfullmäktige i respektive ägarkommunerna 
behövs för att bolagsordningen ska kunna ändras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget till ny 
bolagsordning.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna ny bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294).   

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-06, § 74 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ny 
bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-
0294).   

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef 
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-03-22 
Referens 

KS 2022-00134 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Styrelsen i Kommunassurans har den 10 
mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att 
en ny bolagsordning ska antas. Godkännande från kommunfullmäktige i 
respektive ägarkommunerna behövs för att bolagsordningen ska kunna 
ändras.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-03-22 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med 
markering av ändringar samt med kommentarer 
  

 

Ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna.  

Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för 
ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt 
risk managementarbete och sammanhängande utökning av 
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna 
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och 
kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare 
bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.  

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå 
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. 
Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om 
Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade 
även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del 
av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. 
Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig 
för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-03-22 
 

KS 2022-00134 
Sida 

2(2) 
 

 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande 
skäl. 

 1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring). 

 2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans. 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av 
mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till 
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med 
omröstning från distans ska tillåtas framöver. 

Godkännande från kommunfullmäktige i respektive ägarkommunerna 
behövs för att bolagsordningen ska kunna ändras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget till ny 
bolagsordning.  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-
0294).   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
Ägarombudet för Bjuvs kommun 
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Bolagsordning 2018 
 

Förslag till bolagsordning 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

§ 1 Firma  

 

Bolagets firma är  

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB.  

 

 

 

 

 

 

§ 1 Företagsnamn 

 

Bolagets företagsnamn är 

Kommunassurans Försäkring AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag om ändring av bolagets företagsnamn till  

Kommunassurans Försäkring AB.  

Förslaget till ändring av företagsnamn föranleds av att verksamheten i 

bolaget numera omfattar ägarkommuner från hela landet. Tillägget 

”Syd” infördes sannolikt i företagsnamnet eftersom ”Kommunassurans” 

år 2005 inte kunde godkännas självständigt pga att namnet ännu inte var 

inarbetat. Det föreligger dock nu år 2022 ett förhandsgodkännande från 

Bolagsverket för ändringen av företagsnamn i enlighet med förslaget. 

”Kommunassurans” bedöms av Bolagsverket nu vara så inarbetat att det 

kan godkännas utan tilläggsord. Bolaget har registrerat domännamnet 

kommunassurans.se. Mindre justering av logotype enligt bilderna till 

vänster (inte del av bolagsordningen). 

 

Även redaktionell ändring i bolagsordningen där det obsoleta begreppet 

firma ersätts av det nuvarande begreppet företagsnamn. 

  



 

 

§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 

§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

 

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett 

redan existerande bolag. 

§ 3 Ändamålet med bolagets 

verksamhet 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst 

till aktieägarna utan att erbjuda dessa 

ett välanpassat försäkringsskydd. 

 

 

 

Bolaget kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de 

juridiska personer som helt eller till 

majoritet ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och kontrolleras av 

dessa kommuner/landsting/regioner.  

 

Bolaget skall tillföra de försäkrade 

ökad kompetens inom 

försäkringsområdet och  

vara en resurs inom försäkringsfrågor. 

 

I händelse av bolagets likvidation ska 

vinst och bolagets behållning, efter det 

att bolagets förpliktelser fullgjorts, 

fördelas mellan aktieägarna i 

förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet.  

§ 3 Ändamålet med bolagets 

verksamhet 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst 

till aktieägarna utan att tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I händelse av bolagets likvidation ska 

vinst och bolagets behållning, efter det 

att bolagets förpliktelser fullgjorts, 

fördelas mellan aktieägarna i 

förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet. 

 

 

 

Syftet föreslås paragrafen beskrivas mer översiktligt, medan 

regleringarna om vad bolaget i detalj ska göra samlas i § 4. Det viktiga i 

denna paragraf är att det klargörs att bolagets syfte inte är att generera 

vinst/avkastning. 

Vilka som kan vara ägare regleras inte i detalj här, utan i ägaravtalet. 

 

 

Första delen av stycket föreslås flyttas till § 4. 

 

 

”Kommuner/regioner” framgår nu i första stycket. 

 

 

 

 

Stycket föreslås flyttas till § 4. 

 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

  



 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 

 

Bolaget har till föremål att, med 

begränsning till ägarnas egna risker 

och egna anställda, meddela försäkring 

hänförlig till följande 

försäkringsklasser och grupper: 

 

Direkt försäkring 

Grupp e) Försäkring mot brand och 

annan skada på egendom 

FK 6 Fartyg 

FK 13 Allmän ansvarighet 

FK 16 Annan förmögenhets-

skada 

 

 

 

 

Anm. Ordet ”Försäkringsklass” 

förkortas av utrymmesskäl i § 4 i 

denna handling till ”FK”. I slutlig 

version kommer ”FK” att ersättas av 

”Försäkringsklass”. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 

 

Bolaget har till föremål att, med 

begränsning till ägarnas egna risker 

och egna anställda, meddela försäkring 

hänförlig till följande 

försäkringsklasser1 och grupper2. 

 

Direkt försäkring 

FK 1 Olycksfall 

FK 4 Spårfordon 

FK 5 Luftfartyg 

FK 6 Fartyg 

FK 7 Godstransport 

FK 8 Brand och naturkrafter 

FK 9 Annan sakskada 

FK 11 Luftfartygsansvar 

FK 12 Fartygsansvar 

FK 13 Allmän ansvarighet 

FK 16 Annan förmögenhetsskada 

FK 17 Rättsskydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag att utöka Bolagets tillståndsmässiga möjligheter att erbjuda 

ägarkommunerna försäkring, avseende  

a. olycksfall, främst elevolycksfall (försäkringsklass 1) 

b. spårfordon (försäkringsklass 4), exv. spårvagn – inte 

ansvarsfrågan som hanteras i annan försäkringsklass, 

c. luftfartyg (försäkringsklass 5), avseende kommunalt ägda 

drönare 

d. godstransport (försäkringsklass 7), exv. verktyg i bilar, 

e. luftfartygsansvar, avseende kommunalt ägda drönare 

(försäkringsklass 11), 

f. fartygsansvar (försäkringsklass 12), som komplement till den 

möjlighet som i dag föreligger att försäkra kommunala båtar 

g. rättsskydd (försäkringsklass 17). 

 

I den mån försäkringsklasserna b.-f. ovan omfattas av försäkringar som 

är tecknade i Kommunassurans i dag så utgör de underordnad risk som 

får hanteras i annan försäkringsklass. Att även söka tillstånd för dessa 

klasser gör att tecknade försäkringar inte nödvändigtvis måste hanteras 

som en underordnad risk. Avseende b.-f. är ändringen i bolagsordningen 

och tillståndet således en teknikalitet. 

 

Detta gäller dock inte försäkringsklasserna olycksfall och rättsskydd, där 

även faktiskt utökning av bolagets verksamhet/tillstånd görs. 

 

Försäkringsklasser som Kommunassurans inte heller fortsatt kommer att 

ha tillstånd inom är försäkringsklasserna 2. sjukdom, 3. landfordon 

(andra än spårfordon), 10. motorfordonsansvar, 14. kredit, 15. borgen 

och 18. assistans. 

 

 
1 Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
2 Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än 

en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp 

b), Motorfordonsförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 

utgör grupp c), Sjö- och 

transportförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör 

grupp d), Luftfartsförsäkring. 

Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp 

e), Försäkring mot brand och annan 

skada på egendom. 

Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör 

grupp f), Ansvarsförsäkring.  

 

 

Mottagen återförsäkring 

Samma försäkringsklasser och grupper 

som för direkt försäkring, dock enbart 

med annat försäkringsföretag utan 

privat ägarintresse som cedent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisningen av gruppering av försäkringsklasser är ett formkrav 

enligt Finansinspektionens föreskrifter. Grupperingen saknar praktisk 

betydelse.  

 

I bolagsordning 2018 redovisades grupperingen istället genom att 

försäkringsklasserna 8 och 9 angavs som grupp e (jfr. under rubriken 

Direkt försäkring på föregående sida).  

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till att låta tillståndet från Finansinspektionen omfatta möjlighet 

att ingå avtal med andra kommuncaptive om ömsesidigt samarbete om 

återförsäkring. Det föreligger inget förslag om sådant samarbete, men 

för det fall frågan blir aktuell i framtiden är det bra om 

Kommunassurans tillstånd redan omfattar möjligheten, eftersom det tar 

lång tid att söka tillstånd. Självfallet måste bolagsstämma i 

Kommunassurans ändå godkänna en eventuell framtida utökning av 

verksamheten om sådant samarbete blir aktuellt. Denna ändring avser 

således enbart att Finansinspektionen lämnar sådant tillstånd som gör att 

det är möjligt för Kommunassurans bolagsstämma att senare besluta om 

att samarbete gällande återförsäkring kan ske, för sådant fall att frågan 

vid något tillfälle skulle bli aktuell.  

(Ordet cedent betyder köpare av återförsäkring.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolaget får också driva annan med 

bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

 

Bolaget  

• ska tillföra de försäkrade ökad 

kompetens inom risk- och 

försäkringsområdet.  

• ska bistå och vara en resurs för de 

försäkrade gällande risk- och 

försäkringsfrågor. 

• ska erbjuda aktieägarna ett 

välanpassat försäkringsskydd. 

 

• kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till sådan juridisk 

person som helt eller till majoritet 

ägs eller kontrolleras av en eller 

flera aktieägare i bolaget. 

• får när det är förenligt med den 

kommunala kompetensen, dock 

aldrig till större omfattning än vad 

som sammantaget motsvarar tjugo 

(20) procent av bolagets 

omsättning, tillhandahålla tjänster 

till andra än direkta eller indirekta 

aktieägare. 

• ska verka för att den kommunala 

sektorns möjligheter till adekvat 

försäkringsskydd säkerställs på 

kort och lång sikt. 
 

 

 

Bolaget får också driva annan med 

bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

 

Förslag att bolagets uppgifter samlas i ett stycke. 

Första punkten i förslaget är hämtad från tredje stycket i § 3 2018 års 

bolagsordning. Tillägg av även riskområdet (utöver försäkrings-

området). 

Samma sak gällande andra punkten i förslaget. Ordet bistå bör läggas till 

för att visa att bolaget kan agera även operativt för en kommuns räkning, 

exv. vid bedömning av riskaptitfrågor eller säkerställande av att varken 

för mycket eller för lite försäkring tecknas av kommunen. 

Tredje punkten i förslaget är hämtad från första stycket i 3 § i 2018 års 

bolagsordning. 

Fjärde punkten i förslaget är hämtad från andra stycket i 3 § i 2018 års 

bolagsordning. Tillägg av ”kontrolleras” eftersom exempelvis 

kommunalförbund eller stiftelser inte ”ägs”. 

 

 

Femte punkten i förslaget är hämtad från fjärde stycket i 4 § i 2018 års 

bolagsordning. Justering av nivån till nu gällande nivå enligt LOU. 

Innan införande av nivån om tjugo procent i LOU gällde tio procent 

enligt rättspraxis. Nivån är numera 20 % även i SKR:s mall för 

bolagsordningar i kommunala bolag. Kommunassurans nyttjar denna 

möjlighet mycket sparsamt. 

 

Sjätte punkten (ny). Förslag att det ska tydliggöras att Kommunassurans 

har till uppdrag att i sådan mån det gynnar aktieägarnas intressen har att 

tillvarata även kommunsektorns långsiktiga intressen på försäkrings- 

och återförsäkringsmarknaden i vid mening, avseende kommunerna som 

kollektiv. Uppgiften framgår av ägardirektivet, men bör tydliggöras 

även i bolagsordningen. 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 



 

 

Bolagets verksamhet skall alltid 

bedrivas med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principer som 

framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

Bolaget får bara när det är förenligt 

med den kommunala kompetensen och 

aldrig till större omfattning än tio (10) 

procent av bolagets omsättning 

tillhandahålla tjänster till andra än 

direkta eller indirekta aktieägare. 

Bolagets verksamhet ska alltid 

bedrivas med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principer som 

framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

Stycket föreslås flyttas upp inom paragrafen (till femte punkten på 

föregående sida). 

§ 5 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till 

lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) 

kronor och högst etthundraåttio 

miljoner (180 000 000) kronor. 

§ 5 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till 

lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) 

kronor och högst etthundraåttio 

miljoner (180 000 000) kronor. 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 6 Antalet aktier 

 

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 

och högst 180 000. 

 

§ 6 Antalet aktier 

 

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 

och högst 180 000. 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 7 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och 

högst nio ledamöter med högst sju 

suppleanter. Styrelse utses av 

årsstämman för tiden från årsstämman 

och för tiden intill nästa årsstämma. 

Minst en ledamot och en suppleant 

skall vara försäkringssakkunnig. En 

ledamot skall vara ordförande och en 

ledamot skall vara vice ordförande. 

 

§ 7 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och 

högst nio ledamöter med högst sju 

suppleanter. Styrelse utses av 

årsstämman för tiden från årsstämman 

och för tiden intill nästa årsstämma. 

Minst en ledamot ska vara oberoende. 

En ledamot ska vara ordförande och en 

ledamot ska vara vice ordförande. 

 

 

 

 

 

Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild 

försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att 

utröna i bolagsordningen för att år 2005 möjliggöra en styrelse av 

representanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav 

på varje individuell styrelseledamots kompetens inom 

försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade 

kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas 

bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en 

oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska 

tas bort, men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för 

begreppet försäkringssakkunnig för att vara i linje med gällande rätt. 



 

 

 

 

 

 

Styrelsen är beslutför när de vid 

sammanträdet närvarande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela 

antalet ledamöter.  

 

Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken vid sammanträde 

mer än hälften av de närvarande röstar 

eller vid lika röstetal den mening som 

ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut 

anses föreligga endast om fler än en 

tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter har röstat för 

beslutet. 

 

 

 

 

 

Styrelsen är beslutför när de vid 

sammanträdet närvarande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela 

antalet ledamöter.  

 

Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken vid sammanträde 

mer än hälften av de närvarande röstar 

eller vid lika röstetal den mening som 

ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut 

anses föreligga endast om fler än en 

tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter har röstat för 

beslutet. 

 

Kravet på att även en suppleant ska vara särskilt angiven 

försäkringssakkunnig föreslås tas bort. 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses på 

årsstämma en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag för tiden 

från den årsstämman och ett år framåt. 

För revisor får av årsstämman en 

revisorssuppleant utses. 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses på 

årsstämma en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag för tiden 

från den årsstämman och ett år framåt. 

För revisor får av årsstämman en 

revisorssuppleant utses. 

Ingen ändring föreslås. 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för dessa utses på den 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för dessa utses på den 

Ingen ändring föreslås. 



 

 

årsstämma som hålles efter allmänna 

val för en tid av högst 4 år. 
årsstämma som hålles efter allmänna 

val för en tid av högst fyra år. 

§ 10 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår skall vara 

kalenderår. 

§ 10 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår är  

kalenderår. 

 

 

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett 

redan existerande bolag. 

 §11 Former för bolagsstämma och 

omröstning vid bolagsstämma 

 

Bolagsstämma får hållas som s.k. 

hybridstämma, med möjlighet för 

aktieägarna att delta både fysiskt och 

på distans. Distansdeltagare vid 

hybridstämma får enbart utöva sin 

rösträtt om deltagarens identitet har 

kunnat fastställas genom avancerad 

elektronisk signatur. 

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma 

besluta att aktieägarna ska kunna 

utöva sin rösträtt per post före 

stämman. 

 

 

 

 

Första stycket gäller redan, men bör för tydlighets skull anges explicit i 

bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag att den möjlighet till förenkling av förfarandet vid stämma som 

har erbjudits genom den tillfälliga stämmolagen som tillkommit med 

anledning av covid-19 ska permanentas. I praktiken innebär det att 

stämma i Kommunassurans i fortsättningen kan hållas på samma sätt 

som har skett år 2020, 2021 och 2022, även om stämmolagen inte skulle 

förlängas av riksdagen efter utgången av år 2022.   

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  

 

Kallelse till och underlag inför 

bolagsstämma skall sändas med brev 

med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

 

Kallelse till och underlag inför 

bolagsstämma ska sändas med brev 

med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. 

 

Av kallelsen ska följande framgå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt aktiebolagslagen och praxis ska det av kallelsen framgå om 

rösträtt ska kunna utövas från distans. Det föreslås att det i 



 

 

1. Om rösträtt ska kunna utövas från 

distans och i så fall på vilket sätt 

eller om rösträtt inte ska kunna 

utövas från distans. 

2. Om rösträtt ska kunna utövas per 

post och i så fall på vilket sätt eller 

om rösträtt inte ska kunna utövas 

per post. 

bolagsordningen förtydligas att rösträttsmöjligheterna ska tydliggöras i 

kallelsen inför varje enskild bolagsstämma. 

 

 

§ 12 Ordförande vid stämman  

 

Styrelsens ordförande eller vid förfall 

för denne, vice ordförande, skall vara 

ordförande på bolagsstämma till dess 

stämmoordförande valts. 

§ 13 Ordförande vid bolagsstämma  

 

Styrelsens ordförande eller vid förfall 

för denne, vice ordförande, ska vara 

ordförande på bolagsstämma till dess 

stämmoordförande har valts. 

Eftersom rubriken har angett stämma i singular har det kunnat uppfattats 

att enbart bolagsstämma som utgör årsstämma/ordinarie stämma har 

avsetts. Genom ändringen tydliggörs att även extra bolagsstämma 

omfattas. 

• Bolagsstämma – samlingsbegrepp för årsstämma och extra 

bolagsstämma, i kortform enbart stämma 

• Årsstämma – ”ordinarie bolagsstämma” 

• Extra bolagsstämma – när det behöver framgå att en bolagsstämma 

är extra och således inte en årsstämma  

 

Tillägget ”har” – enbart språklig korrigering. 

 

§ 13 Årsstämma 

 

På årsstämma skall följande ärenden 

behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit 

behörigen sammankallad 

7. Framläggande av 

årsredovisningen, 

§ 14 Årsstämma 

 

På årsstämma ska följande ärenden 

behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit 

behörigen sammankallad 

7. Framläggande av 

årsredovisningen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a. fastställelse av 

resultaträkningen och 

balansräkningen 

b. dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt 

styrelsen, revisor och 

lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice 

ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till 

styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och 

revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av 

lekmannarevisorer och 

suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för 

suppleanternas inträde som 

tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en 

sammankallande, i 

valberedningen 

revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a. fastställelse av 

resultaträkningen och 

balansräkningen 

b. dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt 

styrelsen, revisor och 

lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice 

ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till 

styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och 

revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av 

lekmannarevisorer och 

suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för 

suppleanternas inträde som 

tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en 

sammankallande, i 

valberedningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18. Annat ärende som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), 

försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), bolagsordningen 

eller aktieägaravtalet. 

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla 

fram till nästa årsstämma. 

18. Bemyndigande för styrelsen att 

anta nya delägare 

19. Annat ärende som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), 

försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), bolagsordningen 

eller aktieägaravtalet. 

20. Beslut att ägardirektivet ska gälla 

fram till nästa årsstämma. 

 

Förslag till ny standardpunkt till årsstämmans dagordning. Denna punkt 

förekommer varje år på årsstämman, så det bör tydliggöras i 

bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

§ 14  Bolagsstämmans kompetens 

m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas 

av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av 

pant 

3. Beslut i annat ärende av 

principiell betydelse eller annars 

av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av 

bolagsordningen, fastställande av 

ägardirektiv samt frågor i övrigt som 

är av principiell betydelse eller annars 

av större vikt ska fattas av 

bolagsstämman och kräver, om inte 

annat anges i lag eller i § 16 i denna 

bolagsordning kvalificerad majoritet 

utgörande minst 2/3 av de aktier som 

är företrädda på stämman. Beslut 

avseende övriga frågor vid 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens 

m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas 

av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av 

pant 

3. Beslut i annat ärende av 

principiell betydelse eller annars 

av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av 

bolagsordningen, fastställande av 

ägardirektiv samt frågor i övrigt som 

är av principiell betydelse eller annars 

av större vikt ska fattas av 

bolagsstämman och kräver, om inte 

annat anges i lag eller i denna 

bolagsordning kvalificerad majoritet 

utgörande minst 2/3 av de aktier som 

är företrädda på stämman. Beslut 

avseende övriga frågor vid 

Ingen ändring föreslås. 

 



 

 

bolagsstämma fattas med enkel 

majoritet om inte annat anges i lag.  
bolagsstämma fattas med enkel 

majoritet om inte annat anges i lag.  

 § 16  Utomståendes närvaro vid 

bolagsstämma 

Förutom styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören har följande 

personer rätt att närvara eller på 

annat sätt följa förhandlingarna vid 

bolagsstämma, trots att de inte är 

utsedda som stämmoombud för 

aktieägare. 

 

- Tjänstepersoner hos aktieägare 

som innehar tjänst som 

kommunchef, ekonomichef, 

säkerhetschef, upphandlingschef, 

jurist vid 

kommunledningsförvaltningen, 

försäkringsansvarig eller 

motsvarande 

- Bolagets vice verkställande 

direktör 

- Bolagets ekonomichef 

- Övriga tjänstepersoner hos 

bolaget om inte bolagets VD har 

beslutat att dessa inte ska delta 

vid stämman 

- Gäster som inbjudits att tala inför 

stämmans deltagare 

 

Stämman kan avseende enskild punkt, 

för att upprätthålla ordning eller av 

annat skäl, besluta att vissa eller 

samtliga av ovanstående inte ska ha 

rätt att närvara eller på annat sätt 

Förslag till förtydligande, eftersom detta tillämpas i praktiken. Utan 

denna paragraf krävs formellt ett godkännande av stämman att 

personerna har rätt att delta.  

 

 

 

 

 



 

 

följa förhandlingarna vid den enskilda 

punkten.  

 

Stämman kan även besluta att 

stämman ska vara öppen för 

allmänheten. 

 

§ 15 Firmateckning  

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar 

bolagets firma i löpande ärenden. Vad 

som inbegrips i löpande förvaltning ska 

framgå av VD-instruktionen som 

styrelsen fastställer. 

§ 17 Firmateckning  

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar 

bolagets firma i löpande förvaltning. 

Vad som inbegrips i löpande 

förvaltning ska framgå av VD-

instruktionen som styrelsen fastställer. 

 

 

 

 

 

 

 

Begreppet är ”löpande förvaltning” i aktiebolagslagen. Begreppet 

”löpande ärenden” kan skapa oklarheter och bör därför ändras till lagens 

begrepp. 

 

 



 

 

§ 16  Underställning m m 

 

Bolaget skall bereda 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut skall så långt 

möjligt beredas vid föregående 

ägarsamråd och ägarna skall ges 

möjlighet att bereda ärendet två (2) 

månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan 

följande frågor skall äga giltighet skall 

sådant beslut godkännas av samtliga 

aktieägare. 

 

- Beslut i strategiska frågor om 

verksamhetens inriktning och 

finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv 

överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig 

association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av 

näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och 

innehåll i denna § 16 

- Beslut om särskilt stora 

investeringar och finansiering av 

dessa 

 

§ 18  Underställning m m 

 

Bolaget ska bereda 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut ska så långt 

möjligt beredas vid föregående 

ägarsamråd och ägarna ska ges 

möjlighet att bereda ärendet två (2) 

månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan 

följande frågor ska äga giltighet ska 

sådant beslut godkännas av samtliga 

aktieägare. 

 

- Beslut i strategiska frågor om 

verksamhetens inriktning och 

finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv 

överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig 

association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av 

näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och 

innehåll i denna § 18 

- Beslut om särskilt stora  

investeringar och finansiering av 

dessa 

 

 

Ingen ändring föreslås. 



 

 

 

Om aktieägare till styrelsen framställer 

önskemål om att fråga skall beslutas av 

bolagsstämma ankommer det på 

styrelsen att snarast sammankalla 

sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

 

Om aktieägare till styrelsen framställer 

önskemål om att fråga ska beslutas av 

bolagsstämma ankommer det på 

styrelsen att snarast sammankalla 

sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

§ 17 Överlåtelse av aktier och 

hembud 

 

Den som avser att överlåta aktie till 

någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de 

aktier som begäran om samtycke 

avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den 

tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

någon annan förvärvare om samtycke 

vägras. Överlåtaren ska ange samtliga 

villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig 

ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med 

bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän 

domstol inom en månad från det att 

§ 19  Överlåtelse av aktier och 

hembud 

 

Den som avser att överlåta aktie till 

någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de 

aktier som begäran om samtycke 

avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den 

tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

någon annan förvärvare om samtycke 

vägras. Överlåtaren ska ange samtliga 

villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig 

ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med 

bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän 

domstol inom en månad från det att 

Ingen ändring föreslås. 

 



 

 

bolagets beslut skickades till den 

aktieägare som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av 

bolaget anvisad köpare ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då 

priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte 

förut är aktieägare i bolaget, skall 

aktien genast hembjudas till 

aktieägarna till inlösen genom skriftlig 

anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, 

där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade 

köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties 

övergång, skall styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är 

införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som 

önskar begagna sig av lösningsrätten, 

att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, 

skall företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd 

av notarius publicus, dock att om 

samtidigt flera aktier hembjudits, 

bolagets beslut skickades till den 

aktieägare som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av 

bolaget anvisad köpare ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då 

priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte 

förut är aktieägare i bolaget, ska  

aktien genast hembjudas till 

aktieägarna till inlösen genom skriftlig 

anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, 

där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade 

köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties 

övergång, ska styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är 

införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som 

önskar begagna sig av lösningsrätten, 

att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, 

ska företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd 

av notarius publicus, dock att om 

samtidigt flera aktier hembjudits, 



 

 

aktierna först, så långt kan ske, skall 

fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget 

är köp, av köpeskillingen, men eljest 

av belopp, som, om parterna inte 

kommer överens, bestämmes i den 

ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon 

lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller lösen inte 

erlägges inom föreskriven tid, äger den 

som gjort hembudet, att bli registrerad 

för aktien. 

 

aktierna först, så långt kan ske, ska 

fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget 

är köp, av köpeskillingen, men eljest 

av belopp, som, om parterna inte 

kommer överens, bestämmes i den 

ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon 

lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller lösen inte 

erlägges inom föreskriven tid, äger den 

som gjort hembudet, att bli registrerad 

för aktien. 

 

§ 18 Kommunstyrelsens 

inspektionsrätt  

 

Respektive delägares kommunstyrelser 

äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet.  

 

§ 21 Kommunstyrelsens 

inspektionsrätt  

 

Respektive delägares kommunstyrelser 

äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av skydd för sekretess. Exempel på när sekretess råder är vid 

handläggning av skadeståndskrav mot enskild kommun, där 

Kommunassurans omfattas av den enskilda kommunens sekretess i 

fråga om personuppgifter m.m. Den föreslagna lydelsen enligt SKR:s 

standardrekommendation. 



 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Antagen av bolagets årsstämma den 12 

maj 2022, godkänd av 

Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 

(dnr. FI 22-xxxx) 

 

 

Anm. platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum respektive 

diareienummer. 

 
 



Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny 

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)  
Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr. 
 

§ 1 Företagsnamn 
 

Bolagets företagsnamn är Kommunassurans Försäkring AB.  

 

 

§ 2 Styrelsens säte 
 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandhålla aktieägande 

kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets 

förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet. 

 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, 

meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser1 och grupper2. 

 

Direkt Försäkring 

 Försäkringsklass 1 Olycksfall 

 Försäkringsklass 4 Spårfordon 

 Försäkringsklass 5 Luftfartyg 

 Försäkringsklass 6 Fartyg 

 Försäkringsklass 7 Godstransport 

 Försäkringsklass 8 Brand och naturkrafter 

 Försäkringsklass 9 Annan sakskada 

 Försäkringsklass 11 Luftfartygsansvar 

 Försäkringsklass 12 Fartygsansvar 

 Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 

 Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 

 Försäkringsklass 17 Rättsskydd 

 

 
1 Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
2 Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska 

vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet. 

Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna. 



Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring. 

Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom. 

Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.  

 

Mottagen återförsäkring 

Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med 

annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent. 

 

Bolaget  

- ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet.  

- ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor. 

- ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd. 

- kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller 

till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget. 

- får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning 

än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning, 

tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

- ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd 

säkerställs på kort och lång sikt. 

 

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. 

 

Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer 

som framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

 

§ 5 Aktiekapital 
 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst 

etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor. 

 

 

§ 6 Antalet aktier 
 

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

 

 

§ 7 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse 

utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en 

ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice 

ordförande. 

 

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två 

tredjedelar av hela antalet ledamöter.  

 



Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de 

närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela 

antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet. 

 

 

§ 8 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och 

verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av 

årsstämman en revisorssuppleant utses. 

 

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
 

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter 

allmänna val för en tid av högst fyra år. 

 

 

§ 10 Räkenskapsår 
 

Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

 

 

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma 
 

Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både 

fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om 

deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur. 

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före stämman. 

 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
 

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 

 

Av kallelsen ska följande framgå. 

1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt 

inte ska kunna utövas från distans. 

2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte 

ska kunna utövas per post. 

 

 

  



§ 13 Ordförande vid bolagsstämma  
 

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på 

bolagsstämma till dess stämmoordförande har valts. 

 

 

§ 14 Årsstämma 
 

På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a.   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

b.   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd 

balansräkningen 

c.   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 

18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare 

19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), 

försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 

20. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 

 

 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens m.m. 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i 

övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman 

och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet 



utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor 

vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag. 

 

 

§ 16  Utomståendes närvaro vid bolagsstämma 
 

Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att 

närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda 

som stämmoombud för aktieägare. 

 

- Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef, 

säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen, 

försäkringsansvarig eller motsvarande 

- Bolagets vice verkställande direktör 

- Bolagets ekonomichef 

- Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska 

delta vid stämman 

- Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare 

 

Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta 

att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 

förhandlingarna vid den enskilda punkten.  

 

Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten. 

 

 

§ 17  Firmateckning  
 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören 

tecknar bolagets firma i löpande förvaltning. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska 

framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer. 

 

 

§ 18  Underställning m m 
 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska 

ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut 

godkännas av samtliga aktieägare. 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18 

- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 



 

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämma 

ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

 

§ 19  Överlåtelse av aktier och hembud 
 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom 

skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om 

samtycke avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget 

ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor 

för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska 

bolaget meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan 

vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare 

som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den 

tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska  

aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 

styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas 

om den betingade köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till 

varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, 

med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 

övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 

lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, 

aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav 

bland dem, som framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, 

om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän 

stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 

inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 

 

 



§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  
 

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

 

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  

godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 59 Dnr 2022-00141  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.    

Det finns för närvarande inga motioner som ännu ej avslutats. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-16  
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-23, § 61 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-03-16 
Referens 

KS 2022-00141 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.    

Det finns för närvarande inga motioner som ännu ej avslutats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-16  

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 60 Dnr 2022-00142  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

 

KS 2022-00129  

Medborgarförslag på användning av 
parkområde vid Bjuvstorp 5:25 och 
omgivning 

Anmäls i kommunfullmäktige  
2022-03-28. 
 

 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-16   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-23, § 62 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-03-16 
Referens 

KS 2022-00142 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

 

KS 2022-00129  

Medborgarförslag på användning av 
parkområde vid Bjuvstorp 5:25 och 
omgivning 

Anmäls i kommunfullmäktige  
2022-03-28. 
 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-16   

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-03-16 
 

KS 2022-00142 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 





Från: Stefan Svalö <svalo.s@telia.com> 
Skickat: den 12 april 2022 20:09 
Till: Bjuv Kontaktcenter <info@bjuv.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Hej,  
 
Jag avsäger mig mina uppdrag i Barn och Utbildningsnämnden från den 1 maj 2022.  
 
Mvh  
Stefan Svalö  

mailto:svalo.s@telia.com
mailto:info@bjuv.se


Från: Anders Månsson 
Skickat: den 13 april 2022 09:49 
Till: Susan Elmlund; bjuv@socialdemokraterna.se 
Ämne: Avsägelse Flygplats bolag 
 
Hej 
Jag avsäger mig uppdraget som suppleant i Ängelholm/Helsingborgs flygplats bolag. 
Avgår vid bolagsstämman den 19 maj-2022 
 
Med vänliga hälsningar 
Anders Månsson 

 
Bjuvs kommun 
 
Mobiltelefon: 0709-49 54 01 
Telefon, växel: 042-45 85 00 0 
Epost: anders.mansson@bjuv.se 
 
Besöksadress:                              
Mejerigatan 3    Bjuv 
  
Postadress: 
Bjuvs kommun                
Box 501 
267 25 BJUV 
 
Fakturor ska skickas till  
Bjuvs kommun 
Box 1 
267 21 Bjuv 
Referens: XX11001 

tel:0709-49%2054%2001
tel:042-45%2085%2000%200
mailto:anders.mansson@bjuv.se
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://4/


Organisationsnummer: 
212000-1041 
 
www.bjuv.se 
P Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-post meddelande! 
P Please consider the environment before printing this email. 
 

tel:212000-1041
http://www.bjuv.se/


 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 52 Dnr 2022-00143  

Årsredovisning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
2021 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst redovisar i skrivelser sin verksamhet 
och sin ekonomi för året 2021.      

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-28 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2021 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, protokoll direktionen, 2022-02-15 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 avseende 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.   
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-06, § 68 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2021 avseende Räddningstjänsten Skåne Nordväst.   
   
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, anmälan 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Diariet 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-03-28 
Referens 

KS 2022-00143 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Årsredovisning Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst redovisar i skrivelser sin verksamhet 
och sin ekonomi för året 2021.      

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2022-03-28 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2021 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, protokoll direktionen, 2022-02-15 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2021 avseende Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige, anmälan 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Diariet 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.
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Räddningstjänsten Skåne Nordväst i korthet 

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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Förbundsledningen 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling och förväntad utveckling 
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Styrning och uppföljning 
 

 

 

 

  

Verksamhetsstyrning 

Nationella mål 
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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 

Verksamhetsstrategier 
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Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal händelser 236 (228, 197)  1747 (1946, 1890) 440 (479, 533) 295 (257, 255) 2718 (2910, 2875) 126 (148, 51) 

Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal bränder 19 (29, 19) 148 (190, 190) 39 (35, 46) 26 (10, 15) 232 (264, 270) 36 (31, 41) 

varav skolor 0 (3, 1) 9 (14, 13) 1 (0, 1) 0 (0, 0) 10 (17, 15) 1 (1, 0) 

Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal trafikolyckor 32 (33, 32) 225 (273, 308) 85 (94, 122) 35 (39, 39) 377 (439, 501) 35 (43, 45) 

 

 

 

 

 

Kommun RSNV 

Automatlarm utan tillbud 941 (825, 868) 

Brand i skog/mark 58 (70, 90) 

Brand i fordon 115 (121, 147) 

Drunkning/tillbud 8 (9, 14) 

Självmord/försök 33 (56, 63) 

Hjälp till polis 4 (7, 2) 

Hjärtstoppslarm 136 (181, 159) 

Annat sjukvårdslarm (IVPA) 189 (208, 153) 

Övrig hjälp till ambulans 117 (86, 75) 

Lyfthjälp (ej åt ambulans) 49 (62, 61) 

Övriga uppdrag 504 (521, 481) 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
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Driftredovisning 

 Bokslut Budget  Avvikelse 

 Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec 

Intäkter 212 033 210 118 1 915 

Kostnader -210 878 -209 868 -1 010 

Totalt 1 155 250 905 
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  Utfall Budget 

  

Budget 
avvikelse 

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat 

Förbundsledning      -105 178 145 -17 339 160 806 177 454 -16 544 160 910 

Operativa avdelningen   361 13 471 -113 834 -100 363 12 884 -113 608 -100 724 

Verksamhetsstöd       - 90 14 393 -66 792 -52 399 13 335 -65 643 -52 308 

Förebyggande exkl utbildn.   47 1 827 -7 332 -5 505 2 228 -7 781 -5 553 

Utbildningsenheten 433 4 197 -2 664 1 533 4 217 -3 117 1 100 

Administrativa avdelningen 260 2 -2 917 -2 915  0 -3 175 -3 175 

  905 212 033 -210 878        1 155 210 118 -209 868 250 
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Investeringsredovisning 

Följande nyinvesteringar har gjorts (tkr):   

Fordon  6 863 

Teknik  613 

Material  439 

Preliminära anläggningar  -147 

   

Summa:  7 768 
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Väsentliga personalförhållanden 
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Personalstatistik RIA händelser 
 
RIA 2020 2021 

Totalt antal anmälda händelser 102 95 

Anmälda händelser RIB 8 6 

Antal klara händelser tom sep  55 70 

Totalt antal arbetsskador med sjukfrånvaro 
 

7 av 21 9 av 23 

Totalt antal arbetsskador 21 23 

Totalt antal tillbud 18 22 

Totalt antal säkerhets/riskobservationer 16 11 

Totalt antal förbättringsförslag 2 1 

Totalt antal övriga avvikelser 45 37 

Egendom/säkerhet 0 1 

Sjukfrånvaro 
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Händelser av väsentlig betydelse 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
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Balanskravsresultat 

 

 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

+ Årets resultat enligt resultaträkningen 1 155 724 553 

- reducering samtliga realisationsvinster    

+ justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

- justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper    

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper    

= årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 155 724 533 

-reservering medel till resultatutjämningsreserv    

+ användning av medel till resultatutjämningsreserv    

= Balanskravsresultat 1 155 724 533 
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Resultaträkning 

 

Belopp Tkr Not Budget Utfall Avvikelse Utfall 2020 
        helår Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec 

Verksamhetens intäkter      

Medlemsavgifter & tilläggsuppdrag 1 172 714 172 713 -1 171 004 

Övriga intäkter 2 37 404 39 320 1 916 40 188 

Verksamhetens intäkter  210 118 212 033 1 915 211 192 
      

Verksamhetens kostnader 3 
    

Personalkostnader  -132 183 -133 456 -1 274 -129 017 

Övriga driftskostnader 
 

-69 729 -70 447 -718 -73 030 

Avskrivningar   -7 905 -6 939 966 -8 188 

Verksamhetens kostnader  -209 817 -210 843 -1 026 -210 235 
      

Verksamhetens nettokostnader  301 1 190 889 957 
      

Skatteintäkter 
     

Generella statsbidrag och 
utjämning 

          

Verksamhetens resultat  301 1 190 889 957 
      

Finansiella intäkter 
 

0 0 0 0 

Finansiella kostnader 4 -51 -35 16 -234 

Resultat efter finansiella poster  250 1 155 905 724 
      

Extraordinära poster      

      

Årets resultat  250 1 155 905 724 
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Balansräkning 

 

Tillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31 
    

Anläggningstillgångar    

Maskiner och inventarier 5 30 709 30 608 

Summa anläggningstillgångar  30 709 30 608 
    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 6 37 002 29 237 

Kassa och bank   85 284 82 740 

Summa omsättningstillgångar  122 286 111 976 
    

Summa tillgångar  152 995 142 584 
    

    

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital    

Eget kapital  8 475 7 752 

Periodens resultat 
 

1155 724 

Summa eget kapital  9 631 8 475 
    

Avsättning 7 
31 801 26 992 

    

Skulder    

Långfristiga skulder 8 1 037 1 667 

Kortfristiga skulder 9 110 526 105 450 

Summa skulder  111 563 107 117 
    

Summa eget kapital och skulder  152 995 142 584 

file:///C:/Users/tith1001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P8X4BJBT/Siffror%20bokslut%202021%20till%20word%20dokument%20220128.xlsx%23RANGE!A175
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Kassaflödesanalys 

 

Den löpande verksamheten 2021-12-31 2020-12-31 
   

Rörelseresultat före finansiella poster 1 190 957 

Avskrivningar 6 939 8 188 

Förändring av avsättning pension 4 809 1 702 

Övriga ej likvidpåverkande poster 97 -140 

Omklassificering till finansieringsverksamhet 727 794 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 13 762 11 502 
   

Erlagd ränta -35 -24 

Ökning/minskning av kundfordringar -4 139 49 813 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 626 945 

Ökning/minskning leverantörskulder 8 088 2 624 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -3 011 1 377 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 039 66 237 
   

Investeringsverksamheten   

Investering i materiella anläggningstillgångar -7 768 -4 552 

Nedskrivning och förlust vid försäljning/utrangering  2 272 

Leasade bilar 
  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
 

1 437 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 768 -843 
   

Finansieringsverksamheten   

Amortering av  skulder för finansiell leasing -727 -794 

Förändring långfristiga skulder  -65 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -727 -65 794 
   

Årets kassaflöde 2 544 -400 

Likvida medel vid årets början 82 740 83 140 

Likvida medel vid årets slut 85 284 82 740 

Förändring av likvida medel 2 544 -400 
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Redovisningsprinciper 
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Noter 

Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag     

 Budget Utfall Avvikelse Utfall 2020 
       helår jan-dec jan-dec jan-dec 

Medlemsavgift 169 388 169 386 -2 167 678 

Tilläggsuppdrag - ingår i Hbg medlemsavgift 3 326 3 327 1 3 326 

Summa 172 714 172 713 -1 171 004 

 
Not 2 Övriga intäkter 

    

 Budget Utfall Avvikelse Utfall 2020 
       helår jan-dec Jan-dec jan-dec 

Tillsyn 1 600 1 189 -411 940 

Automatlarm 10 754 11 532 778 10 799 

Utbildning 4 217 4 197 -20 3 891 

Övriga intäkter pensionfinansiering 5 970 6 370 400 4 002 

Övriga intäkter* 14 863 16 032 1 169 20 556 

Summa 37 404 39 320 1 916 40 188 

*varav sjukvårdslarm & IVPA  2021, 597 tkr (2020 378 tkr)    

Not 3 Verksamhetens kostnader 
Budget Utfall Avvikelse Utfall 2020 

       helår Jan-Dec Jan-Dec jan-dec 

Löner 118 917 119 350 -433 117 861 

Lönekostnader - pension externa kostnader 13 266 14 106  -840 11 156 

Lokaler 33 047 33 152 -105 33 136 

Övriga driftskostnader 36 733 37 331 -597 39 894 

Avskrivningar 7 905 6 939 966 8 188 

Summa 209 868 210 878 -1 010 210 235 

Not 4 Finansiella kostnader 
2021-12-31 2020-12-31 

Avsättning till pensioner finansiell kostnad* 0 210 

Ränta på checkkredit 0 0 

Övriga finansiella kostnader 35 24 
 35 234 

* Redovisas ej som finansiell kostnad from 2021, se avsättning till pension 
 



NOTER 
 

35 

 

Not 5 Maskiner och inventarier   

Anskaffningsvärde 2021-12-31 2020-12-31 

IB anskaffningsvärde (+) 66 334 70 091 

Årets inköp (+) 7 768 4 552 

Årets utrangeringar/fsg (-) 
 

-7 353 

Årets omklassificering (+/-) -727 -956 

UB ack. Anskaffningsvärde 73 375 66 334 

   

Avskrivningar   

IB ack. avskrivningar enl plan (-) -35 726 -31 147 

Årets utrangeringar/fsg (+) 
 

4 294 

Årets avskrivning enl plan (-) -6 939 -8 188 

Årets omklassificering (+/-) 
  

UB ack. Avskrivning -42 665 -35 041 

   

Nedskrivningar   

IB ack. nedskrivningar (-) 0 0 

Årets utrangeringar/fsg (+) 
  

Årets nedskrivning (-) 
 

-685 

Årets omklassificering (+/-) 
  

UB ack. nedskrivning 0 -685 

   

UB bokfört värde vid periodens slut 30 709 30 608 

Not 6 Fordringar   

 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 24 288 20 149 

Övriga kortfristiga fordringar 6 313 3 344 

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 6 401 5 744 

Mervärdesskattefordran 0 0 

Summa 37 002 29 237 
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Not 7 Avsättning 
2021-12-31 2020-12-31 

Avsatt till pensioner R-SAP  per 2020-12-31 21 722 20 352 

Reglering 0 0 

Ränteuppräkning 237 210 

Basbeloppsuppräkning 138 350 

Nya utbetalningar -792 -453 

Intjänad Särskild avtalspension 4 307 1 269 

Övrig post -19 -6 

Summa avsatt till pensioner R-SAP per 2021-12-31 (60 år)  exkl löneskatt 25 592 21 722 

Särskild löneskatt 24,26 % 6 209 5 270 

Avsatt till pensioner R-SAP per 2021-12-31 (60 år)  inkl löneskatt 31 801 26 992 

 

Not 8 Långfristiga skulder   

 2021-12-31 2020-12-31 

Checkkredit Helsingborgs stad 0 0 

Långfristig del av leasingsskuld 1 037 1 667 

Summa 1 037 1 667 
   

Redovisat balansvärde för leasingsskuld 1 667 2 395 

Nuvärden av minimileasingavgifter inom 1 år 630 844 

Nuvärden av minimileasingavgifter senare än 1 år men inom 5 år 1 037 2 577 

Nuvärden av minimileasingavgifter senare än 5 år 
  

 

 

Not 9 Kortfristiga skulder   

 2021-12-31 2020-12-31 

Leverantörsskulder 18 062 9 974 

Kortfristig del av leasingskuld 630 728 

Övriga kortfristiga skulder 4 257 4 220 

Avgiftsbestämd pension  3 871 3 942 

Avgiftsbestämd pension särskild löneskatt 953 990 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 753 85 596 

Summa 110 526 105 450 
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Not 10 Revisionskostnader 
  

 2021-12-31 2020-12-31 

Sakkunnigt biträde revisor 90 89 

Utökad granskning 0 0 

Förtroendevalda revisorer   

Not 11, Leasing   

 2021-12-31 2020-12-31 

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år   

Nuvärdet av minimileasingavgifterna förfaller enligt följande: 
  

Inom 1 år 630 727 

Senare än 1 år, men inom 5 år. 1 037 1 667 

Senare än 5 år 0 
 

Summa: 1 667 2 394 
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Förbundsdirektionen 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 53 Dnr 2022-00096  

Årsredovisning för NSVA (Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp) AB 2021 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2021 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.     

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-30 
Årsredovisning 2021 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2021, samt 
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Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

     
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-06, § 69 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2021, samt 

att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

 

 

Beslutet skickas till: 
Anmälan kommunfullmäktige 
NSVA AB 
Kommunens ombud 
Diariet 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
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Sida 

1(2) 

Datum 

2022-03-30 
Referens 

KS 2022-00096 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Årsredovisning för NSVA (Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp) AB 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2021 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-30 
Årsredovisning 2021 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2021, samt 

att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

     



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-03-30 
 

KS 2022-00096 
Sida 

2(2) 
 

 

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Anmälan kommunfullmäktige 
NSVA AB 
Kommunens ombud 
Diariet 
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Rent vatten är ett jobb för livet.
Alla som jobbar på NSVA vet detta 
och att det är ett av de viktigaste 
jobbensomfinns.Förvadkanvara
viktigare än se till att det alltid 
finnsrentvatten?
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RENT VATTEN är en självklarhet i vårt sam-
hälle och denna ändliga resurs måste vi hand-
skas korrekt med. NSVAs uppdrag är att förse 
över 250 000 invånare och företag i regionen 
med dricksvatten av högsta kvalitet. Att ta 
hand om avloppsvatten, rena det och åter föra 
till naturen är en del av fundamentet för ett 
hållbart samhälle – vattnets kretslopp.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 
är ett kommunalt VA-bolag som bildades 2009 
och ägs idag till lika stora delar av 

BJUV, BÅSTAD, HELSINGBORG,
LANDSKRONA, PERSTORP, SVALÖV, 
ÅSTORP OCH ÖRKELLJUNGA. 

Vi ska säkra VA-kompetens i regionen, skapa 
en optimal utveckling av det regionala VA-  
systemet och vara ett föredöme för samverkan 
 i nordvästra Skåne. Tillsammans med VA Syd 
och Sydvatten driver vi bolaget Sweden Water 
Research. Vi forskar om vatten och utvecklar 
nya effektiva lösningar för att möta vatten-
tjänstbranschens framtida utmaningar.

34
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Året i korthet

MAR

JAN

FEB

JUN

APR

MAJ

NSVA hälsar Örkelljunga 

välkommen som ny delägar

kommun. Nu är vi åtta 

kommuner som samarbetar 

förettkostnadseffektivtoch

väl fungerande vatten och 

avloppssystem i vår region. 

Klimateffektivaåtgärder 

prioriteras. Reningsverken  

i Landskrona, Svalöv och Kåge

röd har installerat solceller  

för att bidra till en hållbar  

elanvändning.

RecoLab invigs. Utvecklings

anläggningen är belägen  

i Helsingborgs hamnområde 

med ett system för käll

sortering som återvinner 

 resurser från avlopp och   

mat  avfall. Här  be   drivs  

också forskning, läs mer på  

recolab.se.

Modern teknik med auto

matisering av nivåmätning på 

Örbyfältet installeras. Data

överföring sker via LoRa till ett 

övervaknings system med syfte 

att minska framtida läckage 

ut mot havet.

Vatten är en ändlig resurs! 

Ett samarbete i VAbranschen 

inleds för lyfta vattnets värde. 

över 100 kommuner deltar för 

att påverka alla i Sverige för en  

hållbar vattenanvändning.

Hela 80 procent minskade ut

släpp av orenat avloppsvatten 

från reningsverket, så kallade 

bräddningar, i Öresund är det 

förväntade  resultatet när vi  

nu genomfört det stora sep

areringsprojektetiFurutorps
gatanas avrinningsområde

 i Helsingborg.
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SEP

JUL

AUG

DEC

OKT

NOV

Rester av bekämpnings medel 

troligtvis från odlingar hittas  

i råvatten under sommaren  

i Båstad, Åstorp och Örkelljunga 

kommun.Framtidareningsbe

hov planeras efter noggranna 

tester och analyser.

Avdelning Dricksvatten  

bildar en ny grupp med fokus 

på kvalitet och arbetsmiljö när 

det gäller grundvatten och 

dricksvatten.

Efter två månader kunde  

äntligen bevattnings förbudet 

hävas i Båstads kommun.

I projektet Kundresan har  

processen för VAanmälan via 

nsva.se varit i fokus under 

hösten.Projektetharidentifie

rat ett tiotal förbättringar och 

förtydliganden som successivt 

kommer att implementeras för 

att göra en VAanmälan enklare 

och på så sätt öka kundnyttan.
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VD har ordet
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FÖRST OCH FR ÄMST, medarbetare på NSVA 
har under året gjort ett fantastiskt arbete för 
att drifta, underhålla och utveckla vatten- och av-
loppstjänsterna samtidigt som flexibiliteten med 
nödvändighet varit stor för att hantera den på-
gående pandemin.  
 
Pandemin har påverkat verksamheten under större 
delen av året, och först under hösten blev det en 
 period med mer normalt arbetssätt. Det har  redan 
innan pandemin varit möjligt att arbeta hemifrån 
vid enstaka tillfällen, och framöver kommer det 
vara ett alltmer vanligt sätt att arbeta. Anställda    
på NSVA kan arbeta hemifrån upp till två dagar          
i  veckan om det fungerar för verksamheten. 
 
Året inleddes med att vi kunde välkomna Örkel-
ljunga till NSVA som den åttonde kommunen i sam-
arbetet. Under året har den första affärsplanen för 
Örkelljunga arbetats fram.  För att anpassa vår 
verksamhet till den nya geografiska utbredningen 
för NSVA har driftsorganisationerna för avlopps-
rening, dricksvatten och rörnät genomfört föränd-
ringar i sina driftområden. För alla tre har ett nytt 
driftområde tillkommit och med det är vi bättre 
rustade att ta oss an de framtida utmaningarna          
i driften.  
 
Under hösten 2020 och våren 2021 genomförde 
ägarna en genomlysning av verksamheten.  Grunden 

var att nu har NSVA funnits i mer än 10 år och det 
var dags för en avstämning mot det som för väntades 
när bolaget bildades, men också att identifiera ut-
vecklingsområden för framtiden. 

I arbetet intervjuades alla ägarrepresentanter, 
 styrelseledamöter, kontaktpersoner och bolagets 
ledning. 
 
Ur rapporten av do-be consulting: 
”Sammanfattning – då och nu  
Sammanfattningsvis så kan författarna av denna 
 rapport utifrån vår empiri konstatera att alla de 
fördelar som identifierades med ett bildande av en
 gemensam VA-organisation i nordvästra Skåne, har 
infriats.Detfinnsenstorsamhörighetidesvarvihar
inhämtatgällandestatusideidentifieradefördelarna.
 
Vi ser att samverkan i regionen har ökat, NSVA agerar 
som kompetensorganisation med ett högt förtroende 
hos ägarkommunerna och leveranssäkerheten och 
kvaliteten på VA-verksamheten är högre. Det är svårt 
att se om effektivitet har uppnåtts genom stordrifts-
fördelar men utifrån denna rapports kvalitativa  empiri 
så kan vi konstatera att så är fallet.  

Denackdelarsomidentifieradesmedettbildandeav
en gemensam VA-organisation har till viss del infriats 
meninteilikahögutsträckningsomdeidentifierade
fördelarna. Nackdelarna har även enligt respondent-

erna inte tillnärmelsevis varit lika framstående i  deras 
medlemskapiNSVAsomfördelarna.Detfinnstydlig
konsensus i detta om vi ser till intervjuer med ägare 
och styrelseledamöter, men även de andra respon-
dentgrupperna.” 
 
Det identifierades 12 utvecklingsområden som 
 ägare, styrelse och ledning fortsatt arbetar med 
framöver. Framför allt handlar dessa områden om 
att se över bolagets ägardirektiv, titta på kontakt-
vägar mellan oss och kommunerna, samt interna 
processer och kundfokus. 
 
Projektportföljen är fortsatt stor och bedöms växa 
framöver med genomförande av nödvändiga re- och 
nyinvesteringar. Anslutningen av Båstads sydsida 
till Sydvatten följer budget och plan, på vatten-
tornet i Helsingborg pågår fortsatt läcksökning av 
den liner som har ett 1–2 mm stort hål i någon av 
sina 1000-tals meter svetsfogar och i Åstorp fort-
sätter projektet att bygga ett nytt vattenverk, om än 
inte med fullt tempo på grund av markfrågor. 
 
Med alla de projekt som pågår går det ibland inte 
som tänkt, och vid dessa tillfällen ska NSVA vara 
snabba, tydliga, transparanta och kommunikativa 
om vad som hänt och händer. Vi får varje år anled-
ning att testa dessa förmågor och i år sticker projekt 
Rönnebergsvägen i Svalöv ut som ett sådant projekt 
som rönt stor uppmärksamhet i media och politiskt. 

Digitaliseringen pågår för fullt och under året har 
de första fjärravlästa vattenmätarna satts upp hos 
våra kunder och ett datanät för insamling av mät-
data från dem byggt upp och som täcker NSVA-land. 
 
Rapporter för uppföljning och beslutsstöd börjar 
komma fram ur LakeIT-data som stöd för verksam-
heten. LakeIT är en databas där vi samlar data från 
övervakningssystem, ledningsdata, kunddata med 
mera för att enkelt kunna använda dessa datakällor 
på ett säkert och kvalitetssäkrat sätt. 
 
Solceller har installerats på tre av reningsverken 
och fler installationer, båda av solceller och  gas  - 
 gen eratorer, kommer framöver runt om i NSVA- 
kommunerna för att dra ett litet strå till stacken 
med att minska energianvändningen.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett lika händelse-
rikt 2022 och ett år där vi återigen kan börja mötas 
även utanför våra digitala kanaler.

Ulf Thysell, vd
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Projekt Status Period Kommentar

Landsbygdsstrategi 
Helsingborg

Avslutad
–medplaneradeffekt

190101
210701

Vattendom 
Berggrundäkten

Pågående
– risk för avvikelse

190101
211231

Vattendom 
Örbyfältet

Pågående
– inom tidsram

190101
211231

Saneringsplan 
Öresundsverket  
S linjen

Pågående
– inom tidsram

210101
211231

Arbetet följer tidsplan.

Saneringsplan 
Lundåkra

Pågående
– risk för avvikelse

210101
210430

Deadline har passerat, 
visst arbete kvarstår.

Saneringsplan 
Ekebro

Pågående
– inom tidsram

210101
211231

Arbetet löper på enligt 
tidsplan.

Saneringsplan 
Torekov

Pågående
– inom tidsram

210101
211231

Arbetet löper på enligt 
tidsplan.

Saneringsplan 
Tågarp

Pågående
– risk för avvikelse

210101
211231

Uppskjuten på grund  
av sjukskrivning och 
föräldraledighet.

Saneringsplan 
Öresundsverket 
Staden

Pågående
– inom tidsram

210101
211231

Arbetet följer tidsplan.

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Örkelljunga

Vårt hållbarhetsarbete

GLOBALT 
MÅL

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

DELMÅL VI ARBETAR AKTIVT MED 
OCH HUR VI GÖR DET

HUR GÅR DET? (HBI) *
2021

MÅL VI ARBETAR MED FÖR ATT
FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

6.1 
SÄKERT DRICKSVATTEN FÖR ALLA

Tillgång till säkert vatten (både nu och i framtiden) regleras 
av Vattentjänstlagen, men gäller bara inom verksamhets
området. Ser till att det finns tillräckliga skyddsbarriärer   
på vattenverken. Bygger ut VAsystemen på landsbygden.

6.3 
FÖRBÄTTRA VATTENKVALITET OCH AVLOPPSRENING 

SAMT ÖKA ÅTERANVÄNDNING 
Bygger ut VAsystemen på landsbygden (Lav 6§). Testar 
sorterandeavloppssystem.Förbättrarbefintligaoch 
bygger nya avloppsreningsverk. 
 

6.4
EFFEKTIVISERA VATTENANVÄNDNING 

OCH SÄKER VATTENFÖRSÖRJNING 
Driver informationskampanjer för en hållbar hushållning 
med vatten. Genom regionala dricksvattenplaner, vatten
skyddsområden och reservvattentäkter säkerställs tillgång
en på dricksvatten på lång sikt. Bygger nya vattenverk.

6.5
INTEGRERAD FÖRVALTNING 

AV VATTENRESURSER 
Genom upprättande av regionala dricksvattenplaner, 
VAplaner, reservvattentäkter och kapacitetsredundans  
för att säkerställa en god förvaltning av vattenresurserna.

6.6
STÖD LOKALT ENGAGEMANG 

I VATTEN- OCH SANITETSHANTERING 
Informerar medborgarna och stödjer dem i upprättandet 
av gemensamhetsanläggningar för VA alternativt utvidgar 
verksamhetsområdet om så är mest lämpligt. 

Själva grunden för NSVAs existens – att tillhanda-
hålla rent dricksvatten till invånare och företag i 
ägarkommunerna och sedan ta hand om avlopps-
vattnet och rena det innan det återförs till naturen 
– är ett av fundamenten för ett hållbart samhälle. 
NSVA arbetar varje dag med uppgifter som inne-
fattas i FNs globala hållbarhetsmål. 

Det innebär bland annat:

•  Att våra reningsverk klarar villkor och utsläpps-
 krav, vilket redovisas i bolagets miljöredovisning.
•  Att dricksvattnet vi levererar uppfyller Livsmedels-
 verkets villkor.

•  Att våra ledningsnät uppfyller de dimension-  
 eringskrav som gäller.
•  Att vi planerar och är redo för framtida ut-
 maningar såsom kraftigare regn, stigande   
 havsnivåer, sämre råvatten, ökande vatten-
 förbrukning och krav på rening av fler ämnen   
 i våra reningsverk. 

•  Att VA-systemen och vår verksamhet är   
 långsiktigt hållbara vilket vi mäter genom   
 att vara gula eller gröna i alla parametrar 
 i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI).

Hälsomässigt
säkert vatten

Vatten-
kvalitet

Leverans-
säkerhet

VA-
planering

Hushållning med 
ändliga resurser

Miljö-
krav

* Svenskt Vattens Hållbarhetsindex visar på verksamhetens långsiktiga hållbarhet 
ur  ett antal parametrar. Värderingen är grönt, gult och rött, där grön och gul 
indikerar en hållbar utveckling och där röd färg indikerar att parametern inte 
är långsiktigt hållbar. Vi anser att en verksamhet som ska vara ”garanten för en 
hållbar utveckling” ska vara grön eller gul i samtliga parametrar.
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Projekt Status Period Kommentar

Lämna in ansökan 
för Miljötillstånd – 
Torekov RV

Avslutad
–medplaneradeffekt

190101
210630

Miljötillståndansökan har lämnats in till Lst.

Lämna in ansökan 
för Miljötillstånd – 
Röstånga RV

Pågående
– inom tidsram

190923
210630

Arbetet med ett nytt miljötillstånd pågår och ansökan 
planeras lämnas in under december 21.

Framtagandeaven
övergripande slam
strategi

Pågående
– risk för avvikelse

200101
211231

Arbetet med en övergripande slamstrategi har 
nedprioriterats något. Arbetet kommer att återupptas 
men mycket styrs utifrån vilka krav och förutsättningar 
som kommer ur den slamutredning som genomförts. 
Arbetet fortgår under år 2022.

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Örkelljunga

GLOBALT 
MÅL

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

DELMÅL VI ARBETAR AKTIVT MED 
OCH HUR VI GÖR DET

HUR GÅR DET? (HBI) *
2021

MÅL VI ARBETAR MED FÖR ATT
FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN
Genom att rena avloppsvatten och dagvatten bidrar vi till 
att minska städernas påverkan på miljön. Hela VAsektorn 
bidrar till att minska städernas påverkan på miljön.

Hushållning 
med ändliga resurser

Miljö-
krav

Projekt Status Period Kommentar

Dagvattenplan 
Helsingborg

Pågående
– risk för avvikelse

200101
211231

NSVA jobbar tillsammans med upphandlad konsult 
jobba vidare med dagvattenplanen. Planen kommer 
inte att vara klar till årsskiftet.

Dagvattenplan 
Perstorp

Avslutad
– risk för avvikelse

210101
211231

Dagvattenplan för Perstorp kommer ej tas fram under 
perioden utan resurserna har behövt omprioriteras 
tillannat.Vidaffärsplanearbetetkommerenplanför
framtagande av stategiska dokument tas fram.

Dagvattenmodell 
Bjuv

Pågående
– risk för avvikelse

200101
210226

Modellen överlämnad till annan konsult för
slutkörning eftersom WSP inte kunde hantera
det själva. Räknar med leverans Q1 2022.

Dagvattenmodell 
Båstad

Ej påbörjad 220101
231231

Dagvattenmodell 
Helsingborg

Pågående
– inom tidsram

200101
211231

På grund av sjukskrivningar och föräldraledigheter  
pausas arbetet 12 månader och annat prioriteras. 
Planerar att starta arbetet med full fart igen innan 
sommaren.

Dagvattenmodell 
Landskrona

Pågående
– risk för avvikelse

200101
210226

Eftersom konsulterna haft problem med att göra 
modellkörningen och nu lämnat över denna del av 
uppdragettillkonkurrerandefirmakommerinte
modellerna för Landskrona och Bjuv vara färdig enligt 
plan. Just nu ser det ut som modellerna kommer bli 
klara under Q1 2022.

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Örkelljunga

GLOBALT 
MÅL

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

DELMÅL VI ARBETAR AKTIVT MED 
OCH HUR VI GÖR DET

HUR GÅR DET? (HBI) *
2021

MÅL VI ARBETAR MED FÖR ATT
FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

13.1 STÄRK MOTSTÅNDSKRAFTEN  
MOT OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGAN  

TILL KLIMATRELATERADE KATASTROFER
Bidrar till klimatanpassning i både planering och utförande.

Va-planering Klimatanpassning och 
översvämningssäkerhet

* Svenskt Vattens Hållbarhetsindex visar på verksamhetens långsiktiga hållbarhet 
ur  ett antal parametrar. Värderingen är grönt, gult och rött, där grön och gul 
indikerar en hållbar utveckling och där röd färg indikerar att parametern inte 
är långsiktigt hållbar. Vi anser att en verksamhet som ska vara ”garanten för en 
hållbar utveckling” ska vara grön eller gul i samtliga parametrar.
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Läs mer om Villkorsefterlevnad i Miljöberättelsen 2021.

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Örkelljunga

GLOBALT 
MÅL

DELMÅL VI ARBETAR AKTIVT MED 
OCH HUR VI GÖR DET

HUR GÅR DET? (HBI) *
2021

MÅL VI ARBETAR MED FÖR ATT
FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

14.1 MINSKA FÖRORENINGARNA I HAVEN Miljö-
krav

* Svenskt Vattens Hållbarhetsindex visar på verksamhetens långsiktiga hållbarhet 
ur  ett antal parametrar. Värderingen är grönt, gult och rött, där grön och gul 
indikerar en hållbar utveckling och där röd färg indikerar att parametern inte 
är långsiktigt hållbar. Vi anser att en verksamhet som ska vara ”garanten för en 
hållbar utveckling” ska vara grön eller gul i samtliga parametrar.
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Ekonomiskt utfall
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DRIF TSKOSTNADER

Den totala driftkostnaden är 1,7 mkr högre än bud-
get. Under övrigt finns dels en minskning av skatte-
kollektivets andel av övertäckningen av reningsver-
ket i Helsingborg 11,3 mkr, dels i gengäld 11,4 mkr 
av främst externa entreprenad- och konsulttjänster 
som vidarefakturerats kommunernas avseende ej 
VA-relaterade kostnader. Därutöver har NSR och 
Öresundskraft fakturerats 0,5 mkr vardera för sin 
andel i RecoLab. Kostnaden för SWR blev 0,3 mkr 
högre än budgeterat, medan övriga staber kostade 
1,5 mkr mindre än budgeterat. En lägre utbytestakt 
av IT-utrustning än planerat, en försenad anställ-
ning samt Coronarestriktioner som har minskat  
företagsgemensamma sammankomster och ge-
nomförda utbildningar är de främsta skälen till de 
lägre kostnaderna.

INVESTERINGAR

Genomförande av investeringar i VA-anläggningar-
na är en omfattande del av verksamheten som kan 
påverkas både i omfattning och tid av externa fak-
torer. Riktigt stora projekt påverkar också den eko-
nomiska omsättningen mycket. Under 2021 har 81 
procent av budgeterade medel använts, vilket kom-
menteras per kommun nedan. Generellt kan sägas 
att de underlag som övertagits när våra senaste 
kommuner Perstorp och Örkelljunga blivit delägare 
i många fall inte har varit tillräckliga för att genom-
föra beslutade investeringar. 

Övergripande ekonomisk kommentar

VATTENTJÄNST 2021 BUDGET 2020

Dricksvatten 209 149 213 397 193 717

Spillvatten 146 653 149 922 135 301

Dagvatten 57 412 49 416 48 301

Summa VA kostnad 413 214 412 735 377 319

Övrigt 18 363 17 166 38 030

Summa totalkostnad 431 577 429 901 415 349

NSVA DRIF TSKOSTNADER KKR

FUNKTION 2021 BUDGET 2020

Vattenproduktion 19 250 33 250 36 074

Avloppsrening 59 860 101 723 170 961

Ledningsnät 359 388 405 036 369 101

Summa 438 498 540 009 576 136

NSVA INVESTERINGAR KKR



151514

I avvikelserna mot budget ovan inkluderas de tidi-
gare kommenterade posterna SWR och staber med 
totalt -1,5 mkr. En del av kostnadsökningarna avser 
VA, men finansieras delvis av annan part än kollek-
tivet. Därför är förändringar av övriga intäkter mot 
budget också intressant. Generellt för bolaget kom 
vi på grund av pandemin i gång först i augusti med 
mätarbyten i större omfattning. I gengäld byter 
vi numera till digitala vattenmätare, vilka har ett 
 högre styckpris än de gamla. 

Större avvikelser kommenteras nedan per kommun. 
 
I  BJUV  är kostnaderna 1,6 mkr lägre än budgete-
rat. Minskad kostnad för muddring av en damm i 
Ekebro -0,5 mkr, mindre behov och omfördelning 
av resurser från ledningsnätsavdelningen -0,4 mkr 

Kommentar utfall driftskostnader per ägarkommun

samt färre mätarbyten på grund av Covid -0,5 mkr. 
NSVA har under året övertagit budgeten för asfalts-
återställning efter VA-arbeten från kommunen, 
men ändå i stort hållit ursprungsbudgeten för Rör-
nät.

I  BÅSTAD  har rivning av gamla reningsverket 
Hedhuset skjutits fram och redovisar därför 2,5 mkr 
lägre kostnader för detta. På plussidan finns också 
1,2 mkr återföring för Rättvist pris, som vårt system 
heter, för att utjämna priset för externt respektive 
internt arbete i investeringsprojekten. Ökade kost-
nader för tvingande PFAS-provtagning i brunnar 
och analyser efter bekämpningsmedel för dricks-
vattenproduktion 0,2 mkr, ökade driftkostnader 
för vattenproduktionsanläggningar 0,3 mkr, ökade 
kostnader från Laholmsbuktens VA för Ängstorps 

VATTENTJÄNST UTFALL BUDGET AVVIKELSER
ÖVRIG INKÄKT 

AVVIKELSE
NETTO

AVVIKELSE AVVIKELSE %

Bjuv 30 259 31 906 1 647 7 1 654 5,2%

Båstad 35 293 36 635 1 342 189 1 531 4,2%

Helsingborg 196 288 190 494 -5 794 1 534 -4 259 -2,2%

Landskrona 70 844 71 208 364 179 543 0,8%

Perstorp 14 911 14 773 -138 -914 -1 052 -7,1%

Svalöv 26 169 26 689 519 98 618 2,3%

Åstorp 22 156 23 320 1 164 98 1 262 5,4%

Örkelljunga 17 289 16 000 -1 289 344 -945 -5,9%

Summa 413 209 411 025 -2 184 1 536 -648 -0,2%

NSVA DRIF TSKOSTNADER KKR
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reningsverk 0,5 mkr, haveri i slutsedimentering-
en på reningsverket i Torekov 0,2 mkr, kostnad för 
läckor 0,5 mkr, Avdelning Kundnära tjänster 0,4 
mkr över budget, ökade kostnader för VA-anmäl-
ningar 0,3 mkr och en utredning av spillvatten i 
Förslöv 0,2 mkr.

I  HELSINGBORG  har en kraftig ökning av na-
turgaspriserna samtidigt som vi åtagit oss att till 
ett fast pris leverera mer än egen produktion un-
der kvartal fyra försämrat gas-affären med 2,4 mkr 
mot budget. Under året fortsatt stor aktivitet på 
Öresundsverket med avslutande byggaktiviteter 
och RecoLab, har gjort verksamheten svårstyrd. 
Sammantaget har reningsverk med pumpstationer 
överskridit budget med 3,3 mkr. Rörnät såg länge ut 
att få ett bra utfallsår 2021, men en kall december 
drog bland annat upp antalet läckor, och hamnade 
0,6 mkr över budget. Kompensation förutom från 
staberna 0,5 mkr, för vilka Helsingborg belastas 
med cirka 50 procent, kommer från avdelning Led-
ningsnät och projekt med 1,2 mkr, där sanerings-
plan och lågzonsutredning hade en lägre kostnad 
än budgeterat, men där också pandemirelaterade 
”besparingar” för konferenser och utbildningar 
samt en viss omprioritering till senast anslutna 
kommun slagit igenom.

I  L ANDSKRONA  är det främst dricksvattenpro-
duktionen som haft lägre kostnader än budgeterat 
med -1,4 mkr. Lägre kostnader för Sydvatten -0,1 
mkr, lägre drift och underhåll av anläggningarna 

-0,4 mkr, lägre kostnader för provtagning -0,1 mkr, 
fastighetsunderhåll -0,2 mkr samt att den tekniska 
utredningen av reservoarvolymen försenats, då vi i 
stället behöver göra en totalöversyn av reservoar-
volymerna med hänsyn till kommunens ambitioner 
kring nyetableringar av vattenkrävande industrier 
-0,3 mkr.  Avloppsrening har drabbats av höga kost-
nader för ej godkänt slam 0,9 mkr, men kompense-
rat det med lägre driftkostnader för reningsverket 
med -0,7 mkr, bland annat efter mindre användning 
av energi kopplat mot solcellsinstallation och real-
tidsstyrning av reningsprocessen. Ökade kostnader 
för anslutningsärenden 0,1 mkr, kostnader för da-
tabasbehandling 0,1 mkr, samt satsning på mätning 
av läckagekontroll 0,2 mkr bidrar på minussidan. 
Slutligen har mätarbyten prioriterats under hös-
ten i Landskrona på grund av ett föreläggande, vil-
ket med kostnaden för den nya mätartypen ger ett 
överdrag på 0,4 mkr. 

I  PERSTORP  prioriterades under året åtgärder 
för dricksvattenproduktionen och höll tillbaka 
 övriga driftavdelningar. Sammantaget för dessa har 
pengarna ändå inte räckt utan överdrag för avdel-
ningarna Dricksvattenproduktion, Avloppsrening 
och Rörnät uppgår till 1,1 mkr. Bland annat har 
energikostnaderna blivit högre än förväntat. Det-
ta har kompenserats genom att främst avdelning 
Ledningsnät och Projekt -0,9 mkr och i någon mån 
mätarbyten -0,1 mkr hållit igen på det som var pla-
nerat. Konstadsöverdraget är därför samlat 0,1 mkr. 
Därutöver har 0,9 mkr förlorats i intäkter för ex-

ternslam från Hässleholm, då dessa valt att i större 
omfattning ta hand om detta själv. 

I  SVALÖV  är nettokostnaden 0,6 mkr lägre än 
budgeterat. Mellan avdelningarna finns både ökade 
kostnader för läckor och annat rörnätsarbete 0,4 
mkr och ökade kostnader för mätarbyten 0,3 mkr 
och lägre kostnader för dricksvattenproduktionen 
0,4 mkr samt inmätningar som inte hanns med 
under året -0,2 mkr. Ett stort kostnadsöverdrag  på 
investeringsprojektet Rönnebergsvägen har dock 
medfört en större andel av Rättvist pris-återföring-
en med -0,6 mkr. 

I  ÅSTORP  har VA-budgeten inte bjudit på några 
negativa överraskningar och ingen avdelning har 
ett substantiellt överdrag. Sammantaget är kost-
naden 1,3 mkr lägre än budget. Störst skillnader 
finns för rörnätsverksamheten med -0,7 mkr där 
både läckor och stopp haft något lägre kostnader än 
budgeterat samt för avloppsreningen med -0,4 mkr.

I  ÖRKELL JUNGA  övertogs budgeten från kom-
munen och vi har fördelat delar av budgeterade 
medel till avdelningarna efterhand. Sammantaget 
blev det ett kostnadsöverdrag på 1,3 mkr, där 0,8 
mkr kan hänföras till övertagande av fakturering-
en. Ökade intäkter för omhändertagande av ex-
ternslam. 
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• Landskrona vattentorn 2 mkr under budget,  
 utredning pågår fortfarande.
• Strandvägen, Borstahusen 2,4 mkr under 
 årsbudget. Entreprenaden är klar men 
 ekonomiskt avslut kvarstår.

PERSTORP:  Flera avvikelser eftersom tillräckligt 
bra underlag fortfarande saknas för vissa projekt 
 eller på grund av att de skjutits fram och har lagts 
in i kommande reinvesteringsplan.  
 
• Största avvikelsen är för projektet Bäckavägen, 

4 mkr under budget, på grund av upptäckten av 
föroreningar i området och detta kräver dialog 
med Länsstyrelsen.

SVALÖV:  Budgeten beslutades senare under 2021
och inkluderade bland annat ytterligare 7,5mkr för
Rönnebergsvägen samt 2,8mkr för omläggning led-
ningar BT-Kemi.  

• Rönnebergsvägen/Onsjövägen +1,2 mkr. 
Projekt et innehöll oväntade svårigheter, bland 
annat krockar med befintligt ledningssystem 
samt föroreningar som hittades som inte varit 
kända trots utförd miljöprovtagning. Projektet 
är nu avslutat.

BÅSTAD:  Sydvattenanslutningen 40 mkr under 
årsbudget. Vissa återställningsarbeten kvarstår och 
anläggande av ny reducer-brunn i Torekov pågår. 
Entreprenaden har gått bra och risker har i flera fall 
ej fallit ut. Preliminär bedömning är att anslutning-
en av Torekov med omnejd kan göras februari-mars 
2022.

HELSINGBORG:  Flertal projekt på ledningsnät 
under budget 2021, Till exempel:

• Landskronavägen vid Brings. 
• Pålstorpsvägen. 
• Vagnmakarevägen/Viadalsvägen i Fleninge.
• Överbyggnaden av Öresundsverket 8 mkr  
 under budget 2021.
• Vattentornet -7,6 mkr över årsbudget. 
 Arbetet fortsätter 2022 på grund av problem
  med färdigställande av linern. 

L ANDSKRONA:  Den största avvikelsen är för 
projektet Artillerigatan/Gjörloffsgatan -5 mkr un-
der budget eftersom entreprenaden fick starta först 
efter att projektet Karl XI är klar, enligt plan hös-
ten 2021 på grund av trafikstörningar som annars 
uppstår. 

Investeringar omfattar både re- respektive nyinves-
teringar. I basen ligger en långsiktig reinvesterings-
plan. Investeringsprojekt kan av både interna och 
externa skäl bli förskjutna i tid, förändras i omfatt-
ning och/eller kostnad och ibland helt falla bort. Vi 
har en process och ett regelverk för att hantera så-
dana förändringar inom ramarna för kommunernas 
beslutsprocesser. Några korta kommentarer om de 
större avvikelserna:

BJUV:  Landsbygdsprojektet Böketoftavägen 4 
miljoner under budget. Planering för genomförande 
för tillfället pausad, då politiska diskussioner pågår. 

NSVA UTFALL INVESTERINGAR KKR

UTFALL BUDGET
ANDEL 

AV  
BUDGET

Bjuv 24 012 31 517 76%

Båstad 95 555 131 870 73%

Helsingborg 167 914 185 639 91%

Landskrona 72 676 83 880 87%

Perstorp 8 549 16 395 52%

Svalöv 43 027 40 475 106%

Åstorp 21 499 35 077 61%

Örkelljunga 5 271 25 196 21%

Summa 438 503 550 049 80%

• Omläggning ledningar BT-Kemi +1 mkr.  
Ökad kostnad bland annat eftersom fyllning  
av slopad ledning med skumbetong ej var med 
i offert. 

ÅSTORP:  Nytt vattenverk Kvidinge 9 mkr under 
årsbudget. Årsbudget har inte kunnat upparbetas 
på grund av uteblivna tillstånd från fastighetsägare 
för provborrningarna. Med uteblivna provresultat 
är förutsättningarna för oklara och därmed har ing-
en upphandling av totalentreprenör kunnat starta. 

Carl Cervins väg i Nyvång -2,5 mkr under budget. 
Avvikelse från budget för året hänger samman 
med att projektutredningen drog ut på tiden och 
detaljprojekteringen inte kunde påbörjas och bli 
färdig under 2021 som planerat. Arbetet fortsätter 
därför in på 2022.
 
ÖRKELL JUNGA:  Stora avvikelser eftersom till-
räckligt underlag saknades för flera investerings-
objekt när Örkelljunga gick med i NSVA 2021. 
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Leverera dricksvatten

Under 2020 har Regeringskansliet arbetat med 
 genomförandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2020/2184. Detta innebär att ett be-
tänkande (SOU 2021:81) gällande En säker tillgång 
till dricksvatten av god kvalitet (allmänt kallat 
Nya Dricksvattendirektivet) går ut på en remiss till 
flera parter för att sedan godkännas av riksdagen. 
Direktivet innehåller flera punkter som innebär en 
uppstramning inom flera områden för dricksvat-
tenproduktion men framför allt på fyra områdeden. 
Direktivet ska vara infört i januari 2023. 

Uppströmsarbetetvidvattentäkter – innebär att verk-
samhetsutövaren ska genomföra RSA (risk- och 
 sårbarhetsanalyser) för tillrinningsområdena och 
vidtaga åtgärder för att skydda råvattenområdena. 

Material i kontakt med dricksvatten – innebär att 
 Boverket ansvarar för att ta fram en lista på vad som 
är godkända materiel och produkter som får vara i 
kontakt med dricksvatten. 

Vattenläckage – innebär att dricksvattenläckage 
ska rapporteras Livsmedelsverket som i sin tur 
ska rapporter till EU. Om läckagenivåerna över-
stiger fastställda tröskelvärden ska åtgärdsplaner 
tas fram. Tröskelvärdena fastställs av regeringen 
och ska anpassas till EU-kommissionen krav. 

Information till allmänheten – innebär att verksam-
hetsutövarna ska lämna information till allmän-
heten om dricksvattnet. Informationen kan till ex-
empel innehålla var uppfodring av vattnet görs, 

behandlingsmetoder, analysresultat, med mera. 
Delar av informationen kan klassas som ”känsliga” 
uppgifter och här är det verksamhetsutövaren som 
avgör vad som är skyddsvärd information som inte 
lämnas ut. 

NSVA har redan börjat att ta hänsyn till de nya 
 direktiven i vår planering men det stora arbetet 
kommer när föreskrifterna från de ansvariga 
 myndigheterna når oss. Implementeringen kommer 
att göras successivt med förhållning till vilka 
 tids  as pekter som finns i dessa.
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OSMIDIG UPPSTART MED NY DEL ÄGARE 

PÅ GRUND AV PANDEMIN 

Örkelljunga blev delägare i NSVA men en smidig 
 diuppstart inom dricksvattenavdelningen hindra-
des på grund av rekommendationerna kring pande-
min. Bara högst begränsande platsbesök kunde ge-
nomföras. Trots detta har bra samarbete kommit 
i gång tack vare personalens positiva inställning.  

OMORGANISATION 

AV AVDELNING DRICKSVAT TEN 

När kommunerna Perstorp och Örkelljunga blev 
delägare i NSVA framkom det tidigt att nuvarande 
organisation på dricksvattenavdelningen behöv-
de förändras. En ny organisation har förhandlats 
fram som införs vid årsskiftet. Det blir två drift-
områden i stället för ett som idag, beredskaps  -  
om rådena förändras och ytterligare en driftchef 
kommer att rekryteras. Det kommer också att 
 skapas en kvalitetsgrupp medan nuvarande sup-
portgrupp avvecklas. 
 
BEVAT TNINGSFÖRBUD 

Bevattningsförbud behövdes införas den 18 juni 
i två kommuner; Båstad och Åstorp. I Båstad låg 
det kvar hela sommaren och kunde hävas först den 
11 augusti. I Åstorp blev det bara en dryg vecka   
och hävdes den 29 juni.  

Mycket glädjande är att Perstorps kommun klarade 
sig utan några vattenrestriktioner hela sommaren. 
Det visar att den åtgärdsplan som togs fram 
 varit funktionell och snabbt gav resultat. Nu fort-

sätter arbetet med en stabil och framtidssäker 
dricks vattenproduktion. Till exempel måste  av  - 
skiljningen av järn och mangan bli effektivare 
så att kund klagomålen på grumligt vatten mini-
meras.  

RESTER AV BEK ÄMPNINGSMEDEL 

Under året framkom det att i Danmark, med liknade 
förutsättningar kring grundvattnet som NSVA,  
hade hittat bekämpningsmedelsrester av ämnen 
som vanligen inte söks efter i den ordinarie egen-
kontrollen. Eftersom NSVA har krav på att jobba 
proaktivt togs det fram omfattande vattenprovs-
paket liknande ett som används i Danmark. Tyvärr 
visade det sig att även i Skåne fanns dessa ämnen.  
I kommunerna Båstad, Perstorp, Åstorp och Örkel-
ljunga har spår upptäckts. Nu pågår utredning och 
uppföljning tillsammans med miljökontoren. För 
Svalöv (Stenestad och Röstånga) inväntas analys-
svaren. För kommunerna ansluta till Sydvatten 
finns inte denna problematik, det vill säga Bjuv, 
Helsingborg, Landskrona och delar av Svalöv.  

Vid tidigare provtagningar har PFAS hittats på ett 
flertal brunnar. Detta kontrolleras löpande genom 
provtagning och individuella program för respek-
tive område. Framtida gränsvärden för PFAS dis-
kuteras på både nationell och internationell nivå. 
Troligen kommer villkoren att stramas åt på detta 
område vid införandet av dricksvattendirektivet.  
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Rena spillvatten

BÅSTAD

ÖRKELL JUNGA

PERSTORPÅSTORP

BJUV

SVALÖV

L ANDSKRONA

HELSINGBORG
Ekebro

Nyvångsverket

Ekeby

Svalöv

Lundåkraverket

Öresundsveket

Kågeröd Röstånga

Perstorp

Oderljunga

Örkelljunga

Skånes Fagerhult

Torekov

Kvidinge

Totalt 14 avloppsreningsverk och cirka 300 pump-
stationer inom åtta kommuner ingår i avdelning 
Avloppsrenings ansvar. Under året har renings-
processerna på reningsverken fungerat bra.

VILLKORSEF TERLEVNAD

Nästan allt arbete som genomförs styrs utifrån de    
i miljötillstånden satta villkoren som finns för verk-
samheten. Dessa ska efterlevas och utsläppsvillkor-
en ska hållas. Under året överskreds totalt 10 villkor 
varav ett gränsvärde det vill säga ett överskridande 
skedde av de straffnivåer (miljöbrott) som finns på 
verksamheten. I tabellen nedan redovisas villkors-
överträdelserna. 

NYA MIL JÖTILLSTÅND 

Under slutet av år 2020 meddelades avslag för 
miljö tillståndsanasökan för Bjuv och Åstorps 
 ge m en samma reningsverk; Ekevång. Ansökan om 
en hopslagning av dessa två reningsverk ansågs 
vara en bra lösning men lagstiftningen ser det som 
en försämring för Humlebäcken trots att det skulle 
bli en totalt bättre lösning för alla påverkade 
vatten förekomster. Avslaget har överklagats och 
ligger nu hos Mark- och miljödomstolen. 

Det nya Miljötillståndet som meddelats för Ekeby 
RV kommer inte att tas i anspråk. Ställda krav i det 
nya miljötillståndet skulle i dagsläget innebära all-
deles för stora investeringar.

KOMMUN ANLÄGGNING PARAMETER VILLKORSTYP
VILLKORS-
PERIOD

ANTAL VILLKORS-
ÖVERTRÄDELSER

Bjuv Ekebro RV BOD7 Riktvärde Månad 1

Ekeby RV Totalfosfor Riktvärde Vecka 1

Ekeby RV BOD7 Riktvärde Vecka 5

Ekeby RV BOD7 Gränsvärde Kvartal 1

Örkelljunga
Skånes 
Fagerhult RV

BOD7 Riktvärde
Varje 
mättillfälle

2

VILLKORSÖVERTR ÄDELSER 2021

BOD7 – Mått på syreförbrukande ämnen.

Av NSVAs 14 avloppsreningsverk 

är det endast Ekeby (röd ring)  som 

inte lever upp till villkoren.
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I slutet av året meddelades ett nytt miljötillstånd 
för Svalövs reningsverk. Även i detta beslut ställdes 
tuffare krav. I början av 2022 kommer utredning   
att genomföras där åtgärder och kostnader ska  
tydliggöras. Med tillståndsbeslutet följde krav på  
en prövotidsutredning under fem år där påverkan 
av bland annat läkemedelsrestprodukter ska analy-
seras.

Under året fortsatte arbetet efter framtagen plan 
med att söka nya tillstånd enligt miljöbalken för 
 reningsverken och nu är ansökan för reningsverken 
i Röstånga och Torekov inlämnat.

UPPSTRÖMSARBETE 

NSVA arbetar aktivt med uppströmsarbete. Genom 
företagskontakter och remissyttrande arbetar vi för 
att få bort oönskade ämnen från reningsverk och 
från dagvattenledningar. Resultatet blir mindre på-
verkan på reningsverkets processer, slam, recipient, 
ledningsnät och personalens hälsa.

Trots uppströmsarbetet så har det under 2021 före-
kommit ej godkänt slam, det vill säga slam som inte 
klarar de gränsvärden som finns på slammet för att 
detta ska kunna användas på åkermark. I stället blir 
slammet 400 kr dyrare per ton att kvittbliva. Totalt 
har detta kostat kommunerna runt 1 miljon kronor.

HELSINGBORG

Fler fiskar i Råån dog under sommaren då det var 
torrt och varmt. Liknande händelser skedde 2019 
och 2020. Ekologigruppen har gjort en utredning 
som visar att fiskdöden troligen beror på utsläpp av 
syreförbrukande ämnen från Ättekulla industriom-
råde. Dessa utsläpp orsakar syrefattiga förhållan-
den i Råån.

Arbetet uppströms fortgår tillsammans med staden 
och miljökontoret med bland annat filmning, kon-
troll av kammare, kontakt med företag samt prov-
tagning. En maskinell provtagare har installerats 
under hösten som tar ut kontinuerliga prover hela 
dygnet. Tyvärr har ingen enskild stor utsläppare 
och orsak till de uppmätta höga halterna av syreför-
brukande ämnen upptäckts ännu.

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   R E N A  S P I L LV AT T E N
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Omhänderta dagvatten

AVLEDNING

Under 2021 har NSVA fortsatt arbetet för att kunna 
hantera dagvattnet inom regionen. NSVA ansvarar 
för avledning av dagvatten från kunder inom verk-
samhetsområdet för dagvatten. 

ÅRETS REGN OCH ÖVERSVÄMNINGAR

Den totala regnmängden under året var relativt 
normal i regionen. Ett antal kraftigare lokala regn 
ledde till att vissa fastigheter drabbades av över-
svämningar då systemen inte kunde avleda dag-
vattnet. Totalt drabbades 80 fastigheter av över-
svämningar på grund av nederbörd under året i våra 
åtta kommuner.

DAGVAT TENMODELLER

NSVA arbetar för att ta fram modeller över dag-
vattenledningsnäten i kommunerna. Dagvatten-
modellerna tillsammans med markmodellering ger 
en bra bild om funktionen i systemen, och hur väl 
respektive system klarar dagens krav. Modellerna 
berättar även hur samhällets resiliens mot regn och 
skyfall kan utvecklas utifrån val av åtgärd. NSVA tar 
fram åtgärdsplaner för politiska beslut.

DAGVAT TENPL AN

En dagvattenplan fördjupar dagvattenpolicyn och 
beskriver respektive systems utmaningar och för-
tydligar såväl recipienters status som åtgärder 

inom respektive kommun gällande både kvalité och 
kvantitet för dagvattnet. Under 2021 var tanken att 
vi skulle vara färdiga med uppdateringen av Hel-
singborgs dagvattenplan och även ta fram en dag-
vattenplan för Perstorps kommun eftersom detta 
hade efterfrågats. Dagvattenplanen för Helsingborg 
har på grund av bristande resurser både inom NSVA 
och staden blivit försenad, men kommer färdig-
ställas för politiskt beslut under 2022. Gällande 
dagvattenplanen i Perstorps kommun, så har denna 
prioriterats bort under året till förmån för åtgärder 
inom driften av anläggningarna. För övriga kom-
muner förutom Örkelljunga finns gällande dag-
vattenplaner med planerade uppdateringar.

TILLSYN DAGVAT TENDAMMAR

Under året har tillsynsmyndigheterna ökat till-
synen gällande dagvattendammar. Det gäller såväl 
kvalitén på vattnet som kommer ut till recipient 
som skötseln av dagvattendammarna. Ett ökat 
 underhåll medför ökade kostnaderna. NSVA märker 
även ett ökat intresse för att öppna upp ledningsnät 
från tillsynsmyndigheter och kommuner.
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Forskningochutveckling

Sweden Water Research (SWR) är ett samarbete 
mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD.  Samarbetets 
inriktning avser forskning, utveckling och innova-
tion för framtidens hållbara vattenanvändning och 
syftar till att samla FoU-resurserna i ett gemen-
samt ägt bolag. 

Inom ramen för det gemensamt ägda bolagets verk-
samhet bedrivs nationellt ledande tillämpad forsk-
ning, utveckling och innovation där ägarbolagens 
nytta är i fokus.  

Avsikten är att samarbetet ska ge ökade möjlig-
heter ge ökade möjligheter att tillsammans lösa 
stora framtida utmaningar genom och att gemen-
samt angripa större och mer komplexa problem än 
vad respektive ägarbolag har kunnat göra var för 
sig att söka och erhålla externa forskningsmedel, 
och även. Samarbetet ökar också möjligheten till 
internationella kontaktytor inom forskningsområ-
det och kunskapsutbyte inom och utanför Sveriges 
gränser. Ägarbolagens insats i verksamheten ger 
avkastning i form av kostnadseffektiva lösningar 
som de själva har nytta av och som gagnar invånar-
na i medlemskommunerna.
 
BOL AGET I  KORTHET 

VID UTGÅNGEN AV 2021 

• Sweden Water Research bildades 2013. 
• Ägarbolagen avsätter årligen minst 1 procent av 

sin omsättning till bolaget. Totalt cirka 16 Mkr. 
• Bolaget har sitt säte på IDEON i Lund. 

• Bolaget har 12 anställa varav 7 är industri- 
doktorander som är direkt anställda vid bolaget 
och  ytterligare 3 doktorander är anställda vid 
våra ägarbolag.  

Vetenskapligt samarbete sker med flera universitet 
och högskolor. Projekten har en tyngdpunkt i  na tur-
vetenskap och teknik men även samhällsveten-
skapliga frågeställningar finns företrädda. Sam-
arbetet mellan Lunds Universitet och ägarbolagen 
började utvecklas för mer är 50 år sedan.  

Pandemin har präglat året 2021. Verksamheten har 
detta till trots fortsatt utvecklats positivt men 
självklart påverkas verksamheten av att de så vikti-
ga nationella och internationella sammankomster-
na har varit begränsade under året. 

BOL AGETS STR ATEGISK A INRIK TNING 

Arbetet med att utveckla bolagets strategiska och 
operativa förmåga i relation till ägarbolagens allt-
mer komplexa utmaningar har fortsatt under året 
utifrån den vid styrelsemötet 2020-12-11 antag-
na  affärsplanen med följande generella inriktning 
för bolaget: 
• Bolaget ska fokusera på att lösa utmaningar  

relaterade till vattenkvalitet, digital transforma-
tion och cirkulär ekonomi.

• Bolaget ska arbeta projektbaserat med forsk-
ning, utveckling och innovation i öppna nätverk  
och samarbeten där våra utmaningar har brutits 
ned inom målsatta fokusområden som kan 
spänna över flera vattentjänster och över såväl 
pågående som avslutade projekt.  

• FoU-arbetet drivs som nätverk där våra ägar-
bolag aktivt medverka. 

De strategiska målen beslutades av styrelsen 2020-
05-27 och tillhörande operativa mål ned brutna av-
seende år 2021 beslutades av VD 2020-12-01. 
 
STR ATEGISK T MÅL 1 

År 2023 har Sweden Water Research en etablerad 
och känd arbetsmetodik för att lösa utmaningar 
 rörande vattenkvalitet, digitalisering och cirkulär 
ekonomi.  
 
STR ATEGISK T MÅL 2 

År 2023 är Sweden Water Research en synlig och 
attraktiv samarbetspart för såväl ägare som viktiga 
intressenter.  

STR ATEGISK T MÅL 3 

År 2023 är Sweden Water Research en framgångs-
faktor i våra ägares arbete med att trygga en fram-
tida kompetensförsörjning för vattensektorn. 

För de strategiska målen finns också operativa mål 
och några exempel på aktiviteter under 2021 är:
• Under 2021 har vi sammanfört samtliga genom-

förda och pågående projekt i sammanhängande 
grupper av fokusområden och vi har även i dia-
log med våra ägare målsatt arbetet i dessa 
fokus områden (se Fokusområden - Sweden 
 Water Research) .

• Inom projektet REsilient WAter Innovation for 
smart Water Economy (REWAISE), som är ett 
femårigt projekt med finansiering från EUs 

forsknings- och Innovationsplattform Horizon 
2020, har vi tillsammans med VA SYD etablerat 
ett arbetssätt för att projektleda större EU- 
projekt.

• Vi har i olika samarbeten initierat och med-
verkat till minst två nya ansökningar om FoU- 
och innovationsprojekt. 

• År 2021 får SWR-doktorander möjlighet att 
 delta i de introduktionsprogram som ges av 

 våra ägare för nyanställda. 
• År 2021 får våra SWR-doktorander möjlighet 
 att delta i de rekryteringsevenemang som våra 

ägare deltar i på bl.a. LTH.  

PROJEK THANTERING I  URVAL 2021 

• Interreg projektet Less is More med koordinator 
vid Lunds Universitet avslutades under 2021. 

• Vinnova Projektet Future City Flow med  
koordinator vid DHI  avslutades under 2021. 

Uppstartade projekt 2021  

(se även projekt  arkiv – Sweden Water Research)  

• En smart digital plattform för hantering 
av  Cyanotoxinrisk i dricksvattenförsörjning.  

• Riparian Lake, Biologiska strandskydd vid 
 Bolmen för att minska brunifiering. 

• Framtidens vattenförvaltning inom Lagans 
 avrinningsområde. 

• Säkra och snabba ledningsnätsarbeten.  
• Supermätpunkten. 
• Källby Vattenverkstad.  
• Mätning av direkta växthusgasemissioner. 
• Karakterisering av spillvatten för design 
 och modellering.  
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• Ökad biogasproduktion genom industriell 
 symbios – samrötning av ångförbehandlat halm 
och avloppsslam.  

• NPHarvest – ett samarbets project med Reco 
Lab. 

• Testbädd Ellinge – torkning, pyrolys och 
 produktifiering av avloppsslam.

• ÖreWise 1.5 – Ett samarbete inom Greater 
Copenhagen. 

KONFERENSER OCH SLUTSEMINARIER   

• Sweden Water Research-dagen Sista fredagen 
 i november arrangerades årets Sweden Water 

Research-dag, precis som vanligt – fast ändå 
inte. SWR dagen genomfördes som en hybrid 
dag där mer än 350 personer tog del av SWRs 
resa framåt detta år med  temat ”Från labbet till 
verkligheten: tema living labs” (se även Sweden 
Water Research-dagen 2021 – Sweden Water 
 Research). 

• Digital lunch med Sweden Water Research Fyra 
tisdagar i maj bjöd vi in kollegor på våra ägar-
bolag till en digital lunch där vi berättar mer 

 om det forsknings- och utvecklingsarbete som 
bedrivs inom Sweden Water Research. 

DISPUTATIONER 

• Den 1 december försvarade doktorand Shifteh 
Mobini sin avhandling ”Just or Unjust – Assess-
ment of Rainfall-Related Flood Damage in a 
Swedish Context”. 

• Den 29 april försvarade doktorand Rubén Juaréz 
Camara sin lic. avhandling ”Ozonation in 
 Advanced Wastewater Treatment- Practical 
Aspects and Development of a Prediction Tool 
for Pharmaceutical Removal”. 

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   F O R S K N I N G  O C H  U T V E C K L I N G

ST YRELSE 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 
vid fem tillfällen 11 mars, 27 maj, 3 juni, 27 sep-
tember och 9 december. Styrelsen har sedan års-
stämman 27 juni följande sammansättning: 

Jonas Jacobsson Gjörtler, NSVA (ordf.), Ilmar 
Reepalu, Sydvatten (vice ordf.), Magdalena Beck, VA 
SYD, Johan Andersson, Sydvatten, Nils Holmqvist, 
VA SYD, och Björn Persson, NSVA. 
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Kommunikation

Intern kommunikation 

INTERN KUNDNÖJDHET

Kommunikatörerna stödjer övriga avdelningar i de-
ras interna och externa kommunikation. Eftersom 
kommunikationsavdelningen är en servicefunktion 
är det viktigt för kommunikatörerna att lyssna in 
avdelningarnas behov och deras upplevelse av den 
service de fått under året. Mötena har varit positiva 
och ger insikter på kort och lång sikt, vilket är vik-
tigt för det fortsatta arbetet. Ett exempel är en 
medieutbildning för projektledarna som genomför-
des under hösten. 

INTR ANÄTET ÄR EN SPINDEL I  NÄTET

Via intranätet ska alla medarbetare utföra en hög 
grad av självservice och ges möjlighet att läsa ny-
heter om företaget. Under våren skedde en stor 
uppdatering av intranätet där bland annat ett helt 
nytt sätt att skapa sidor introducerades och alla re-
daktörer fick en vidareutbildning för att i sin tur 
kunna hjälpa sina kollegor. 

RUTINER VID SKYLTNING 

AV VA-PROJEK T

Skyltning vid VA-arbeten om vad som händer i gat-
an är viktigt. För att bli ännu tydligare för kunderna 
och för att hjälpa projektledarna, som har kommu-
nikationsansvaret, tog kommunikatörerna fram en 
ny skyltguide som visar vilken sorts skyltar som ett 
specifikt VA-arbete kräver.

RUTINER VID KRISKOMMUNIK ATION

En större genomgång och uppdatering av kris-
kommunikationsrutiner genomfördes för att ha allt 
på plats när, inte om, det uppstår en krissituation. 
Allt från rutiner till lathundar har samlats på ett 
och samma ställe för att ha det lätt tillgängligt i ett 
 krisläge och för att undvika personberoende kom-
petens.

INTERN KOMMUNIK ATIONSSTR ATEGI 

En intern kommunikationsstrategi, som är ett 
hjälp  medel att nå verksamheternas mål, arbetades 
igenom. Alla måste jobba med det och ansvaret kan 
inte delegeras. Den interna kommunikationen ska:
• Leda till att medarbetarna är ambassadörer för 

 företaget.
• Skapa förutsättningarna för att de anställda ska 

känna delaktighet och tillhörighet i företaget 
och sin organisatoriska avdelning.

• Stödja cheferna i deras kommunikationsansvar. 
• Underlätta för medarbetarna att ha tillgång till 

den information de behöver för att kunna utföra 
sitt jobb med ansvar, kompetens och arbets-
glädje.

• Händelser bör så långt det är möjligt  
kommuniceras internt innan den kommuniceras 
externt.



27

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   K O M M U N I K AT I O N

Det är viktigt med hög tillgänglighet och att alla vet 
vilken information de kan hitta på intranätet. Med-
arbetarna uppmuntras att vara aktiva i det sociala 
flödet på startsidan så att kollegor kan se vad som 
händer inom företaget samt bygga gemenskap då 
alla anställda är utspridda i åtta ägarkommuner.

UPPDATER AD GR AFISK PROFIL

Efter tolv års användning behövdes en varsam upp-
datering av den grafiska profilen som sedan årsskift-

et syns på trycksaker, rapporter, webbar, med mera.  
Både Word och Excel-mallar har fått nya typsnitt 
och färgkoder för enhetlig kommunikation. 

NYA INTERNA RUTINER KRING DRICKS-

VAT TENKOMMUNIK ATION

Sommaren brukar betyda en del kriskommunika-
tion, främst kring dricksvatten. En ny rutin testades 
under sommaren med digitala möten två gånger per 
vecka för att vara uppdaterade kring kommuner 

med egen vattenproduktion. Utvärderingen efter 
sommaren var endast positiv och kommer leda till 
fler nya grepp inför nästa sommars kommunikation 
och hållbar vattenanvändning.

ÄR DU SKURK ELLER HJÄLTE?

Att möta media kan vara både nervöst och utma-
nande. Vissa medarbetare hamnar i medias strål-
kastarljus i och med sin anställning på NSVA. Att 
förklara krångliga saker enkelt och tydligt är en 

konst och något de flesta av oss behöver öva på. För 
vissa är det en obekväm roll så därför har en medie-
utbildning, främst för projektledarna genomförts 
under hösten. Även företagsledningsgruppen arbe-
tade under en dag med kniviga uppdrag och utbild-
ningen har fått mycket uppskattning.

Beteendeförändrande 
kommunikation 

Det finns en stor förbättringspotential vid skötsel 
och uppförande kring vatten och avlopp. Beteende-
förändrande kampanjer genomförs av denna anled-
ning varje år, ofta i samarbete med systerorganisa-
tioner i Skåne. Till exempel deltar NSVA i de årliga 
nationella kampanjerna och gör inlägg i sociala me-
dier kring Världsvattendagen, Stora biltvättar-
helgen samt Världstoalettdagen.

HÅLLBAR VAT TENANVÄNDNING  

OCH SPAR A VAT TEN

Hållbar vattenanvändning är ett nationellt samar-
bete som hålls samman av branschorganisationen 
Svenskt Vatten. Över 100 kommuner deltar och 
materialet släpptes den 29 april. Det är ingen kam-
panj utan ett startskott för att långsiktigt arbeta 
med att höja vattnets värde, jämförbart med Håll 
Sverige rent. 

Ägarkommunernas kommunikatörer fick tillgång 
till materialet samma dag som det släpptes och er-
bjöds teamsmöte för frågor. Inledningsvis fokuserar 
materialet på att få människor att göra smarta be-
sparande åtgärder i vardagen så att dricksvattnet 
räcker till alla. Med små beteendeförändrande in-
satser kan vi gå mot en mer hållbar användning av 
dricksvattnet som gäller året om även om det blir 
extra intensivt på sommaren. Till exempel har 
poolbyggandet ökat med 60 procent i år jämfört 
med 2020 och de flesta fyller poolerna med dricks-
vatten. Det sätter råvattentillgången och produk-
tionskapaciteten på hårt prov, främst i ägarkom-
muner med egen produktion under sommaren. Vi 
kommunicerar så mycket vi kan om pool-vett. 

På samma tema körs spara vatten-kampanjen varje 
sommar, främst i Båstads kommun, men i år även i 
kommunerna Perstorp och Åstorp. Materialet har 

utökats med filmer i fler stora dagligvarubutiker 
och i ena fallet betydde det samarbete med LBVA 
som är vår motsvarighet i Laholms kommun.

Fulspolningar har orsakat många pumpstopp under 
vintern och våren så riktade budskap i problem-
områden via sociala medier samt brevutskick ge-
nomfördes. Inget av försöken gav önskat resultat. 
Ibland beror fel agerande kring vatten och avlopp 
inte på okunskap och därför deltar NSVA i ett inter-
nationellt projekt som letar fram bästa sätt när det 
gäller att få kunderna att använda vatten och av-
lopp vattensmart. Utöver ett antal internationella 
organisationer deltar företaget tillsammans med 
SWR, VA SYD och Sydvatten. Isle utilities heter 
 företaget som projektleder. De presenterade sina 
resultat i december och under 2022 kommer några 
nya grepp att testas och utvärderas.

SAMARBETE MED ÄGARKOMMUNERNA

Trots pandemi lyckades en del icke digitala samar-
beten genomföras med ägarkommunerna. I Båstad 
med tennisveckorna deltog NSVA i kommunens 
 fysiska monter med spara vatten-material samt 
även på webben.
 
Hösten inleddes med deltagande i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps säkerhetsvecka i 
kommunerna Helsingborg och Landskrona, samt 
deltagande digitalt i Svalövs kommun. Här berätta-
de vi bland annat om hur få liter dricksvatten en 
privatperson förväntas klara sig med per dygn vid 
krisläge. Facit är 3–5 liter per dygn jämfört med de 
140 liter varje person förbrukar per dygn enligt 
branschstandard när allt löper på som vanligt.
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Kriskommunikation
 

De tjänster NSVA tillhandahåller – vatten och av-
lopp – innebär att varje person berörs, därför är 
 media snabba med att rapportera när NSVA publi-
cerar pressmeddelanden eller driftinformation. 

BEVAT TNINGSFÖRBUD

Sommarmånaderna betyder oftast skyfall eller vat-
tenbrist. I år blev det främst vattenbrist (igen) som 
behövde kommuniceras i kommunerna Båstad och 
Åstorp som har egen vattenproduktion. I materialet 
från Hållbar vattenanvändning ingår även illustra-
tioner för krisläge.
 
Uppdelat i tre nivåer som en pyramid:

• Allt vilar på en blå botten som, oberoende av 
årstid, berättar om tips och fakta för en lång-
siktig beteendeförändring som kopplar till  
Agenda 2030.

• Steg två är gult och kritiskt läge med upp-
maning om att spara vatten för en minskad 
 vattenförbrukning.

• Steg tre är rött och bevattningsförbud med  
tillämpning av vattentjänstlagen. Kommunalt 
dricksvatten får endast användas till mat,  
dryck och hygien.

NSVA blev först i Sverige att använda hela signal-
systemet. Steg två, kritiskt läge, triggar tyvärr en 
del fastighetsägare att öka sin konsumtion i stället 
för att spara, och inser inte att på grund av detta 
 beteende påskyndas behovet av att bevattnings-
förbud införs. 

RESTER AV BEK ÄMPNINGSMEDEL

Strax efter bevattningsförbuden infördes i juni be-
hövde NSVA rapportera om att rester av bekämp-
ningsmedel i dricksvattnet registrerats i Båstads 
kommun, samt i råvattnet i Åstorps kommun och 
senare under hösten även i Örkelljunga kommun. 
Sannolikt beror resultaten på många års använd-
ning av bekämpningsmedel inom odling. Att rester-
na av bekämpningsmedel upptäckts först nu beror 
på att dessa ämnen inte analyserats tidigare. 

Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som vi-
sar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller 

kronisk risk för konsumenterna. Av den anledning-
en bedömer NSVA och de berörda miljöförvaltning-
arna i respektive kommun att vattnet kan användas 
som vanligt. Under tiden pågår utredningar kring 
hur denna typ av föroreningar ska hanteras fram-
över.

FISKDÖD I  R Å ÅN

Under några somrar har det förekommit fiskdöd i 
Råån i Helsingborgs kommun som NSVA rapporte-
rat om. Även om utredningsansvar och åtgärder 

 ligger på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad ser 
NSVA allvarligt på händelserna. Utredningar pågår 
för att försöka hitta källor till dagvatten med höga 
halter av organiskt material, höga bakteriehalter 
och höga metallhalter. Att lokalisera och åtgärda 
källorna till syretärande organiskt material är kom-
plicerat men nödvändigt för att i fortsättningen 
undvika syrebrist och fiskdöd i Råån.

BEVAT TNINGS-
FÖRBUD

SPAR A VAT TEN

HÅLLBAR VAT TENANVÄNDNING
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Kundkommunikation
 

Det finns olika sorters kundkommunikation; digi-
talt via sociala medier och webb, tryckt material, 
hur en VA-taxa ska tolkas och så vidare. Här presen-
teras ett urval av aktiviteter under 2021.

FR ÄMSTA INFORMATIONSK ANALEN

Företagets webbplats, nsva.se, är främsta informa-
tionskanalen för kunderna att söka information och 
göra ärenden på. Sedan tidigare fanns en  reservwebb 
om nsva.se skulle få en driftstörning. Den har revi-
derats och en ny är lanserad med högre funktionali-
tet än den tidigare versionen. 

Att alltid ha en relevant och uppdaterad webbplats 
kräver mycket arbete och omfattande utveckling 
läggs på webbplatsen för att möta kunders behov. 

Till exempel:
• Inloggning via BankID som ger kunden    
 möjlighet att slippa hålla reda på kundnummer,  
 med mera. Alla ärenden som kan göras nås    
 också från samma inloggning. Detta har 
 inneburit omfattande teknisk utveckling 
 i bakgrunden, men nu är den snart i mål. 
• En räknesnurra som ger en preliminär pris-
 indikation på kostnad att ansluta till     
 kommunalt vatten och avlopp samt dagvatten.
• Vid driftinformation på startsidan finns numera  
 en knapp som tar besökaren direkt till 
 formul äret att anmäla sig för SMS vid drift-
 störningar. 

• I arbetet med ständig utveckling och förbättring  
 genomfördes en kundundersökning i december   
 till januari på nsva.se. Vi fick mycket goda 
 betyg, men vi vilar inte för det, arbetet med 
 förbättring av webbplatsen fortsätter.
• I den takt tankstationer blir driftsatta publiceras  
 adress på nsva.se. 
• VA-taxeförändringar.
 
VA-TA X A – EN SVÅRTOLK AD HISTORIA

För att göra VA-taxan lättare att förstå har ett in-
ternt samarbete mellan avdelningarna genomförts 
och även ett nationellt samarbete som koordineras 
av Svenskt Vatten. En utmaning är att många 
 kommuner har en unik lösning för hur de räknar ut 
taxan, så även inom NSVA. Målet är att en kund ska 
kunna flytta inom Sverige – eller ägarkommuner i 
NSVA – och få en liknande VA-taxa att tolka.  Arbetet 
pågår och NSVA påverkar via Svenskt Vattens 
 kommunikationskommitté som är styrgrupp för 
 arbetet.

VAT TENTRYCKET – EN PAPPERSTIGER?

Kundbladet Vattentrycket skickas med fakturan 
fyra gånger per år för att påminna och påverka fast-
ighetsägarna att använda vatten och avlopp på ett 
hållbart sätt. Under 2020 och 2021 har övervägande 
del av kunderna gått från pappersfaktura till digital 
faktura. Tyvärr märker vi att den digitala versionen 
missas av kunderna, vilket även stämmer efter kon-
troll med tio andra VA-bolag. 2022 kan innebära ett 

annat distributionssätt att nå ut med informa-
tionen.

En film om hur mätarbytet går till behövde upp-
dateras och planerades att filmas i december 2020. 
Tyvärr satte Covid-19 stopp för produktionen, men 
den genomfördes under 2021 i stället. Se den här: 

SOCIAL A MEDIER-K ANALER 

Det är främst Facebook och LinkedIn som NSVA 
kommunicerar i när det gäller SO ME-kanaler. 
 Under hösten har nya grepp testats, till exempel 
jobbannonser för att fånga blivande anställdas 
 uppmärksamhet. Dessutom har allt fler projekt 
publicerats i och med kommunikatörerna har ut-
ökats med en tredje anställd vilket möjliggör ytter-
ligare publiceringar. 

En sociala medier-kampanj har genomförts för att 
minska mängden skräp som spolas ner i avloppet. 
Totalt sex betalda annonser genomfördes. Under 
mars gick den första ut och sågs av 91 967 personer. 
Höstens tre fulspolnings-annonser via sociala me-
dier har nåtts av 27 383 personer, 442 interaktioner 
och 19 delningar. 

Varje år får NSVA kommunicera att bedragare kon-
taktar kunder och vill utföra spolningar inne på 
fastigheten. De påstår att spolningen behöver göras 
i samband med ett arbete i gatan. Via sociala medier 
har vi nått över 24 000 personer med budskapet, 
och varningen finns förstås även på nsva.se.  

TIDNINGSANNONSER 

NSVA är med i tidningen Ny i Stan med annons se-
dan flera år tillbaka i de kommuner som erbjuder 
tjänsten till sina nyinflyttade kommuninvånare. Vi 
fortsätter även i nästa års tidningar som är Bjuv, 
Helsingborg och Landskrona.
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NILS HOLGERSSON OCH VA

Den årliga Nils Holgersson-undersökningen visade 
att Svalöv var den dyraste kommunen med VA i 
 Skåne, medan Helsingborg var den billigaste. NSVAs 
ekonomichef förklarade varför det blir så i en arti-
kel som HD publicerade den 2  oktober.

SAMARBETE MED BOSTADSBOL AG

Nygammalt samarbete väcktes till liv med Helsing-
borgshem kring hållbar vattenanvändning. Det 
 gäller både spara på dricksvatten och att spola rätt. 
Vi är mycket glada för att kunna samarbeta med det 
kommunala bostadsföretaget och ser gärna att lik-
nande samarbete startas upp med övriga ägarkom-
muners kommunala bostadsföretag samt bostads-
rättsföreningar.

HANTERING AV DATA OCH PERSON-

UPPGIF TER I  SOCIAL A MEDIER OCH 

PÅ WEBB

Överföring av data till tredje land och vilken data 
NSVA delar i sociala medier, vilken sökmotor som 
används på nsva.se samt videodelningstjänster har 
fått en översyn. 
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Bolagskommunikation
 

Varje år produceras en mängd olika bolagskommu-
nikation som handlar om NSVAs verksamhet. Det 
mesta är rapporter som skickas till ägarkommuner-
na i form av månadsrapporter, men även verksam-
hetsrapporten och tertialrapporter och bidrag till 
Helsingborgs stads årsredovisning, allt produceras 
internt.

Året började med ny layout på månadsrapport och 
en systematisk genomgång av vilka trycksaker som 
ska sorteras bort och vilka som ska läggas in i den 
nya grafiska profilen.

VI ÄR NSVA

Första filmen om NSVA har sett dagens ljus. 
Premiär visningen var den 17 december och fick ett 
väldigt gott mottagande av personalen. Filmen kan 
användas vid rekrytering, på jobbmässor, vid intro-
duktion vid nyanställning, samt vid presentationer 
av NSVA i olika sammanhang. Se den här:

L ÄCK ANDE PE-LINER

Den läckande PE-linern i Helsingborg stads nya 
vattentorn har gett upphov till huvudbry, både för 
personal och invånare. Insändare i lokala dagstid-
ningen fick svar, även om det inte var just de svaren 
som insändare efterfrågade för mycket kring dricks-
vattenproduktion är säkerhetsklassat. Det upp-
fattas dock som positivt att allmänheten är intres-
serade av verksamheten.

DIGITAL INVIGNING AV RECOL AB 

RecoLab med showroom och testbädd i Helsingborg 
invigdes. På grund av pandemin blev det digital in-
vigning den 5 maj. Fem reportage om verksamheten 
publicerades med en veckas mellanrum och kan ses 
på recolab.se.
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Kundnära tjänster

I ärendehanteringssystemet LIME tar NSVA emot 
och registrerar alla ärenden. Genom systemet sam-
las information på ett ställe och vid behov kan 
ärenden flyttas mellan olika avdelningar. Systemet 
fungerar mycket bra och tillsammans med leveran-
tören pågår ständig utveckling.

Under 2021 togs 17 256 externa ärende emot, vilket 
är rejäl ökning från 2020 då 13 983 ärenden togs 
emot. 57 procent ärenden kom in via mejl och 23 
procent via telefon. Det följer föregående års trend 
med att fler mejlar och färre ringer in. De kunder 
som vill kontakta NSVA i kundärenden via sociala 
medier hänvisas till att kontakta Kundservice ge-
nom mejl eller telefon. Anledningen till det är dels 
att NSVA inte behandlar personuppgifter i sociala 
medier på grund av GDPR, dels är det en fråga om 
resurser i form av bemanning.

Den externa webbplatsen utvecklas löpande så att 
kunderna själva kan hitta svar på sina frågor. Under 
2021 kom 20 procent av ärendena in via nsva.se, 
vilket ligger i samma nivå som 2020.

NÖJDA KUNDER

När en kund kontaktar NSVA via nsva.se eller mejl 
får de ett ärendenummer som bekräftelse och en 
uppmaning om att ange detta vid fortsatt dialog. 
Detta för att undvika dubbelregistreringar. När ett 
ärende är avslutat skickar Kundservice, eller hand-
läggaren, ett mejl med en länk till kunden, om de 
har uppgett sin  mejladress, med möjlighet att ge 

återkoppling på hanteringen avärendet. Under 2021 
anser 90 procent av kunderna att de är nöjda eller 
mycket nöjda med hanteringen av deras ärende.  

Ett urval av svar från undersökningen:

”Väldigtnöjdmedsnabbhantering.”

”Gillar att ni informerar om hur vi 
konsumenterskabeteoss!”

”Imponerad av er servicenivå och att ni 
ringertillbakaefterattvaritupptagna.
Enbartpositivtbemötande.Tack!”

”Manuppskattarsnabbåterkoppling
ochklarabeskedochdetfickvi.”

DEN EX TERNA WEBBEN 

GÖR DET ENKL ARE FÖR KUNDEN

Målsättningen är att ständigt förbättra nsva.se och 
som ett led i detta genomförs en årlig kundunder-
sökning. Syftet med undersökningen är att få kun-
dernas synpunkter på vad de önskar förenkla och 
förbättra. Idag kan kunderna till exempel:
•  Lämna aktuell mätarställning.
•  Anmäla avisering av autogiro.
•  Anmäla e-postfaktura.
•  Anmäla Svefaktura.
•  Anmäla att få sin faktura via Kivra. 
•  Logga in på sin kundsida för att se fakturor 
 och förbrukning.

•  Beställa VA-ritning.
•  Göra VA-anmälan.
•  Anmäla ägarbyte på fastighet.
•  Anmäla översvämning.

Vid akuta ärenden och felanmälan når kunderna 
NSVA på telefon 010-490 97 00, dygnet runt, 365 
dagar om året. 

MÄTARBY TEN OCH MÄTAR ÄRENDEN

På grund av den pågående Coronapandemin har 
planerade mätarbytenhos privatpersoner inte kun-
nat genomföras under större delen av 2021. Trots 
detta har 4673 mätarbyten och mätarärende be-
handlats. 1840 inkomna kundärende har behand-
lats av mätaradministratörerna. I affärsplanen, som 
bestämdes innan pandemin, planerades för 7344 
byten och ärenden.

Under året har det ackrediterade kontrollorganet 
haft interrevisioner två gånger samt en externrevi-
sion som utförts av Swedac där resultatet blev 9 
 avvikelser och förbättringsförslag. Alla punkter är 
behandlade, inskickade med godkänt resultat. Kon-
trollorganet har kontrollerat 2561 mätare. 

Ett projekt med digitala mätare har gett bra resul-
tat, omställningen till digitala mätare kommer gå i 
normal bytestakt i alla kommuner. LoRa-nätverket 
som de digitala mätarna använder för att skicka 
data har tagit bra form under 2021 och vi har myck-
et bra övergripande teckning och kontakt med de 

flesta mätarna, men nätverket kommer på sikt 
 behöva punktinsatser. Av 2322 mätarbyten är 1641 
digitala mätare.

Ett samarbete har inletts med Rönnowska skolan  
i Helsingborg där Mätarservice tar emot praktikant-
er. Under hösten har praktikanter tagits emot från 
både Helsingborg och Svalöv. Efter Corona-pande-
min finns intresse från skolorna att komma i gång 
med studiebesök. 
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2021 2020 2019 2018 2017

Totalt antal samtal 31 937 31 690 33 700 33 155 30 840

Totalt antal  
externa ärenden, varav 17 256 13 983

 
15 200 17 600 13 200

E-post 9 836 6 922 7 509 7 480 7 207

Telefon 3 969 4 195 4 560 7 022 4 302

nsva.se 3 451 2 866 3 131 3 098 1 691

ANTAL ÄRENDEN

2021 2020 2019 2018

Totalt skickade fakturor 284 160* 230 303* 238 820* 232 486*

Varav andel  digitala, % 47,8 49,7 43,8 38,1

ANTAL SKICK ADE FAK TUROR

* Uppgifter saknas för Perstorp, Åstorp samt Örkelljunga.
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Centrala stödfunktioner

Ekonomi 

Liksom under 2020 har pandemin i viss mån be-
gränsat arbetssättet under 2021. Som vanligt har 
dock årscykeln med affärsplan på våren, budget på 
hösten och årsbokslut med verksamhetsberättelse 
på vintern genomförts. Liksom under 2020 har vi 
också 2021 välkomnat in en ny kommun i vårt arbe-
te – Örkelljunga. Vi servar nu därmed åtta kommu-
ner med planer, prognoser och månadsbokslut.  

Vi har fortsatt vårt arbete med förbättring av förut-
sättningar för och uppföljning av bolagets in-
köpsverksamhet. Vi har bland annat arbetat med 
upphandlings- och avtalsmallar, systemstöd för 
 direktupphandlingar samt sortimentsanalyser inför 
nya upphandlingar. 

Avdelningen fick under hösten förstärkning av en 
controllerassistent. Denne kommer främst att ha 
fokus på planering och uppföljning av resursan-
vändningen, vilket innebär arbete med fortsatt ut-
veckling av inköpsuppföljning, men också ett brett 
arbetssätt inom övrig ekonomifunktion. 
 
Arbetet med att följa produkters kvantiteter har 
också fått ett lyft, fokus ha varit på Rörnät där in-
rapporterade åtgärder snabbt kan sammanställas 
och presenteras i verktyget QlikSense.  

IT

Ingen verksamhet klara sig utan IT idag. De digitala 
systemen och programmen hjälper oss bland annat 
att styra, följa upp och att sammanställa underlag 
som behövs för genomtänkta beslut. IT-organisa-
tion på NSVA är uppdelad i en infrastrukturdel och 
en verksamhetsdel. Själva driften av infrastruktu-
ren sköts av en extern IT-leverantör. Inom företaget 
finns en IT-projektledare och en IT-infrastruktu-
ransvarig. Den senare är ansvarig för beställning av 
infrastruktur hos leverantören. IT-projektledaren 
hjälper verksamheten att driva IT-relaterade pro-
jekt samt leder objektsgruppen, där samtliga objekts-
ansvariga ingår. Varje avdelning ansvarar för sin 
verksamhets IT via nämnda objektsansvariga samt 
även applikationsansvariga – ett extra ansvar för 
duktiga och intresserade medarbetare. Ytterst an-
svariga för verksamhetens IT är objektsägarna som 
består av avdelningschefer och stabschefer. Med 
denna struktur blir alla involverade där ansvar, be-
slut och påverkan ligger nära användaren.

IT-FÖRVALTNINGSPL ANER 

IT-utvecklingen är numera nära integrerad med 
produktutvecklingen, det vill säga processen med 
att utveckla vårt arbetssätt. IT-förvaltningsplaner 
skrivs in och målen följs upp i verktyget Stratsys, 
vilket också används för övrig målstyrning av verk-
samheten. Här följer ett axplock från IT-förvalt-
ningsrapporten som berättar om de förändringar 
som gjorts av IT-systemen under året.

Bolagets drift- och övervakningssystem har upp-
graderats tre gånger. Utveckling av maskinkorten 
har också varit ett fortsatt fokus. Maskinkorten styr 
 vilka anläggningar som behöver vilket underhåll 
 efter drifttid. Till avdelning Dricksvatten har en 
mobilversion av ronderings-appen tagits fram. Med 
ronderings-appen styrs vilka driftåtgärder som ska 
göras vid vilken tidpunkt och i vilken ordning.

Kartsystemet VA-banken har utvecklats, bland annat 
genom att nya moduler driftsatts. Ledningskarta 
frågare och Offline-lösning är några nya moduler som 
underlättar arbetet, främst för avdelning Rörnät.

I projektstyrningssystemet Antura har en resurs-
planeringsfunktion sjösatts som kommer att utvär-
deras under 2022. Syftet med den är att tidsplanera 
personalen efter vilka kompetenser projekten be-
höver under året.

För att kunna bearbeta data från databaser har visu-
aliseringsverktyget QlikSense införskaffats för att 
kunna möjliggöra presentation av data på interna 
och externa webbsidor. Ett fokus är att kontinuer-
ligt följa produktkvantiteterna. 

Under året har en app tagits fram för att underlätta 
arbetet med att ta fram arbetsmiljöplaner. 

Kundärendesystemet Lime har under året kopplats 
ihop med kartsystemet för att enkelt koppla fastig-
hetsbeteckningar till kundärenden. 

Telefonoperatör Telia byttes till Telenor i juni och         
i det skiftet infördes den molnbaserade växelfunk-
tion Puzzel. Den har dock fungerat mycket dåligt 
och avslutades vid årsskiftet.  Framöver kommer 
NSVA bara att använda Telenors egna tjänster. 

Under hösten har en direktupphandlingsmodul 
 implementerats i upphandlingssystemet.  Inköps-
analyssystemet har börjat användas för både avtal-
strohetsrapporter och prisuppföljningar. Till eko-
nomisystemet har ett nytt filhanteringssystem 
implementerats.

För IT-infrastrukturen har säkerhetsfrågor varit 
prioriterade, men ärendehanteringen av användar-
nära tjänster, till exempel leverans av hårdvara och 
felanmälan, har utvecklats genom bättre uppfölj-
ning av våra interna servicenivåer. 

WEBBUTBILDNING OM SK ADLIGA ME JL

Under året har en webbutbildning genomförts för 
att öka risk- och säkerhetstänk bland medarbetar-
na. För att kontrollera att utbildningen gett önskad 
effekt har så kallad phishing-tester skickats via 
mejl. Resultatet så här långt är en markant ökning 
av vaksamhet och säkerhetstänk bland personalen. 
Utbildningen kommer att fortsätta under 2022 efter-
som nya sätt dyker upp för att få medarbetarna att 
öppna mejl med skadligt innehåll.
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I denna bemanningsökning skall tilläggas att vi 
 blivit en kommun till och från övergången kom det 
sex nya medarbetare.

SJUKFR ÅNVARO OCH LÖNEÖVERSYN   

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 3 pro-
cent 2020 till 2 procent under 2021. Analysen visar 
att det sjunkande talet är en följd av Covid-19. 

Snabbt agerande efter de rekommendationer som 
gavs av Folkhälsomyndigheten har även lett att 
 övriga vanliga sjukdomsfall så som influensan har 
påverkat i mindre utsträckning mot föregående år. 
Hemarbetet har fungerat väl och medarbetarna har 
erbjudits att ta hem skärm, stol och andra medel för 
att underlätta arbetet. 

NSVA valde snabbt att ställa om samrådsmöten 
2020 till digitala och har även under 2021 fortsatt 
med detta. 2021 har också inneburit färre fysiska 
möten och färre möten generellt då inga större för-
ändringar genomförts samt en gemensam efterfrå-
gan att effektivisera upplägget av samrådsmötena. 
Konstellationen är den samma med de fackliga or-
ganisationerna där VD, HR-chef och representanter 
för de fackliga organisationerna deltar. När behov 

föreligger genomförs MBL-förhandlingar med be-
rörd facklig organisation.

Under hösten i takt med att samhället öppnat upp 
har även NSVA lyft på restriktioner men med fort-
satt försiktighet.

Under senvåren gjordes en medarbetarundersök-
ning om den upplevda situationen, vad som funge-
rat bra och mindre bra samt hur medarbetarna skul-
le vilja arbeta efter pandemin. Med detta underlag 
tog ledningsgruppen ett beslut om att vid återgång 
till det nya normala ges det en möjlighet att arbeta 
hemifrån 1–2 dagar om det passar verksamheten.

HR 

NSVA har under 2021 haft 222 årsarbetare (jämfört 
med 2020 med 204 årsarbetare) vilket är en ökning 
av bemanningen sedan föregående år. Fördelningen 
mellan kvinnor och män är 28 procent kvinnor och 
72 procent män (2020 var fördelningen 29 procent 
kvinnor och 71 procent män). 

2021

ANTAL ANSTÄLLDA
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HÄLSA , UTBILDNING, ARBETSKLIMAT   

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska 
 arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med upp-
följningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet 
bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt ar-
betsmiljöarbete. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 
sker med hjälp av företagets gemensamma check-
lista för den årliga uppföljningen av systematiskt 
arbetsmiljöarbetet. 2021 skedde all utbildning digi-
talt tillsammans med Prevent inom arbetsmiljö-
arbetet.
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar 
mycket väl och 28 arbetsmiljö ronder, både planera-
de och spontana, har genomförts under året runtom 
på de olika arbetsplatserna i ägarkommunerna.  
 Arbetsmiljökommittén har haft fyra möten under 
året.  
  
NSVA erbjuder enligt rutinhälsoundersökningar till 
sina medarbetare och under 2021 har 69 av 86 er-
bjudna medarbetare varit på en hälsoundersökning. 
Återkoppling av resultatet från undersökningarna 
har presenterats för ledningsgrupp samt övriga 
chefer. 

GREAT R ATE

Great Reate är en ny leverantör av verktyget för 
medarbetarundersökning. De erbjuder snabba puls-
mätningar som ett komplement till den årliga 
 undersökningen, vilket saknades i det tidigare verk-
tyget. I undersökningen mäts fem områden: Enga-
gemang, Stressnivå, Ledarskap & stöd, Arbetssätt 
& verktyg samt Gemenskap & kultur.

Det övergripande resultatet blev 3,12 av 5. Om-
råden som behöver mer aktivt arbete och fördjup-
ning är att tydliggöra och förankra de övergripande 
målen för verksamheten. Detta bör göras med en 
tydlig kommunikation där roller och ansvar sätts i 
ett perspektiv i arbetssätt, funktioner och proces-
ser. Varje avdelning har till ansvar att sätta mål och 
aktivitet er för att arbeta med resultatet.

AK TIV T LEDARSK AP

Under hösten 2021 startades tillsammans med 
 Aktivt ledarskap ett program för alla chefer inom 
NSVA. HR identifierade ett behov av att föra sam-
man chefer, framför allt då det senaste året inne-
burit en del nya chefer inom NSVA.

I utvecklingen av ledarna är det ofta betydelsefullt 
att skapa en bild av de mer personliga ledarrollerna 
och hur de kan samspela. Alla chefer vinner i styrka 
när cheferna också reflekterar över sina personliga 
ledarroller och hur de tillsammans bildar en grup-
profil. 
 
REKRY TERINGAR 

Antalet rekryteringar har ökat under året, 40 lediga 
tjänster har tillsatts mot 24 tillsättningar 2020. 

Det höga antalet rekryteringar beror på många för-
äldravikariat under året samt en del naturliga av-
gångar. En trend kan också vara att personal väljer 
att söka sig närmare sin hemort för att få kortare 
resväg till arbetet. I början av 2021 visade spontan-
ansökningar en positiv riktning som tyvärr sjunkit 
under hösten. 
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Miljö och kvalitetsarbete
 
NSVA har varit ISO-certifierade sedan 2011. Certi-
fieringen är ett bevis på att miljö- och kvalitetsarbe-
tet i bolaget håller måttet. Det är också ett sätt att 
kontrollera att verksamheten arbetar med ständig 
förbättring. Under året har även anläggningarna i 
Örkelljunga inkluderats i certifieringen.
 
Verksamhetssystemet, som är processbaserat, nås 
via samma plattform som intranätet. Processer 
publiceras löpande med tillhörande rutiner.
 
Under året har 349 avvikelser rapporterats och av 
dem har 333 avslutats vid årsskiftet. Samtliga av-
vikelser som skrevs under 2021 är nu avslutade.
 
REVISIONER

Två internrevisioner har genomförts och två led-
ningens genomgång. Extern revision genomfördes 
2021-03-08.
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Vattenåret i Bjuvs kommun

Årssammanställning

4 533
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 59

Antal anmälda 
källaröversvämningar 2

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 24 754

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 92

Antal planerade mätarbyten 481

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

94,47 procent av kunderna i Bjuvs kommun skicka-
de in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA, 
vilket är i paritet med föregående år. Andelen kun-
der som valde att lämna sin årliga mätaravläsning 
via mobiltelefon, e-post eller webb var cirka 84 
 procent jämfört med 81 procent 2020.

Från och med den 1 mars 2022 höjs VA-taxan i Bjuvs 
kommun för både privatpersoner och företag. Jus-
teringen av VA-taxan beror främst på fortsatt behov 
att rusta upp VA-systemet samt att  förebygga över-
svämningar. Kunderna informerades om den nya 
taxan via media, nyhetssida på nsva.se och i sam-
band med den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har 1106 VA-ärenden från kunder i 
Bjuvs kommun hanterats i ärendehanteringssyste-

met Lime CRM. Ungefär 50 procent av ärendena 
 berör fakturafrågor, därefter kommer mätarären-
den och frågor. Totalt 16 kundklagomål har tagits 
emot på till exempel missfärgning av vattnet, ej 
nöjd kund samt återställningsarbete.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Bjuvs kommun har 92 vattenmätare bytts jämfört 
med de 481 som var planerade. Under året har 103 
ärenden behandlats relaterade till vattenmätare, 
samt 110 ärenden i kundärendehanteringssystemet 
Lime. Vid 8 besök underkändes kundens VA-instal-
lation. 6 förgävesbesök gjordes, vilket betyder att 
ingen är hemma på bokad tid. Kontrollorganet pro-
vade 78 mätare.

VAR AV NYA 19
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Detaljplaner som NSVA varit involverade i 2021, 
som innebär en utökning av verksamhetsområdet, 
är bland annat Selleberga etapp 1, Ljungsgård 2:98 
samt Ljungsgård 2:54 och 2:99. Inför utbyggnaden 
av Selleberga behövs en uppdimensionering av be-
fintliga spillvattenledningar, vilket utförs i samord-
ning med en omläggning i Södra Storgatan. Övriga 
detaljplaner som NSVA arbetat med, som ligger 
inom befintligt verksamhetsområde, är bland annat 
Billesholms gård 10:1, Orren 2 m.fl., Medborgaren 1 
samt Bjuv 4:4 och 1:255. 

En dricksvattenutredning har genomförts avseende 
fiskodlingen som önskat etablera sig i Bjuv. Det 
finns nya planer på att etablera lagerlogistik på 
Vrams Gunnarstorp 1:15, där en detaljplan har på-
börjats. Bjuvs kommun har meddelat att anslutning 
till Åstorps kommuns VA-ledningar är en förutsätt-
ning för detaljplanens genomförande. Då det finns 
kapacitetsbrist i Åstorps VA-ledningsnät kan det 
krävas stora investeringar. 

Projektet Böketoftavägen kan eventuellt försenas 
till följd av regeringens försenade proposition 
”Vägar till hållbara vattentjänster” samt riksdagens 
(och specifikt Civilutskottets) uppmaning till reger-
ingen den 29 april 2021 om att ”Tvånget att ansluta 
sig till kommunala VA-nätet bör tas bort”. 

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Perioder med varmt väder under sommaren innebar 
hög förbrukning främst i Ekeby. Distributionspum-
parna begränsas av inkommande flöde från Syd-

vatten och har därför gått på maximal utpumpning. 
För att öka distributionen mot Ekeby ytterligare 
krävs att Sydvatten ökar kapaciteten på pumparna 
som förser vår anläggning med vatten. Sydvatten 
har åtgärdat pumparna under november månad ge-
nom att byta ut dessa till nya vilket medfört ett 
jämnare tryck.

Periodvis är vattenuttaget till industriområdet 
(Foodhills) väldigt högt. Flödet överskrider avtalat 
tillåtet vattenuttag vilket innebär att UV-aggrega-
ten på våra anläggningar inte kan bestråla vattnet 
med tillräcklig ljusmängd. En arbetsgrupp med re-
presentanter för Foodhills, Bjuvs kommun och 
NSVA är tillsatt och jobbar med en lösning. 

Söderåsens miljöförbund har under året utfört in-
spektion med fokus på reservoarer. Inspektionen 
utfördes utan anmärkningar, men visade på avvi-
kelser med risk för livsmedelssäkerhet och där åt-
gärder behöver vidtas. Avvikelserna berörde loka-
lers utformning samt vissa hygienaspekter till 
exempel i samband med rengöring av UV-aggregat. 
Uppföljning av dess avvikelser kommer att ske vid 
nästa ordinarie kontrollbesök. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Ekonomiskt har Bjuv varit mycket stabilt under 
2021. Budgeten träffades så när som på 8ooo:- som 
vi gick under. Något mer resurser har lagts på ned-
läggningen av Borgavad än planerat men detta har 
hämtas hem genom låga underhållskostnader. 

Utfallet för investeringarna blev lägre än budgete-

rat, främst på grund att elskåp vid Ekeby TS över-
gick till underhåll samt att åtgärder vid Borgarvad 
vattentäkt sköts fram till 2022.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Gamla vattenverket i Ljungsgård och kassunen med 
den gamla servisen till före detta Findus överläm-
nades till kommunen i början av året. På våra 
 anläggningar har underhållsarbeten utförts, bland 
annat i form av lagerbyte på pumpar, upprensning 
av gamla elkablar och rengöring av Ekeby hög   - 
re  s ervoar. 

Sydvatten fick under våren en läcka på matarled-
ningen till Ljungsgård. För att möjliggöra stängning 
av ledningen och samtidigt upprätthålla leveransen 
byggdes en tillfällig ledning genom en förbikopp-
ling från föreliggande luftare på matarledningen. 
Läckan kunde lagas i slutet av maj. 

INVESTERINGAR

Inom ramen för skalskyddsprojektet har vattentor-
net i Bjuv försetts med nya fönster. Ventilbyte har 
genomförts på Ekeby tryckstegringsstation. 

Ett pågående projekt avser åtgärder efter avvecklad 
vattentäkt vid Borgarvad. Det som hänt under året 
är att Mark- och miljödomstolen har beslutat att av-
sluta prövotiden för anläggning Borgavads bort-
ledande av grundvatten och har även upphävt de 
provisoriska föreskrifter som meddelats i deldom 
den 17 februari 2015. Domstolen har också före-
skrivit slutliga villkor utöver de som redan medde-
lats i tidigare deldom. Bräddning, för att hålla nere 

trycknivån på grundvattnet i berggrunden, ska ske 
till Möllebäcken från den befintliga uttagsbrunnen 
LD vid +24,2. Dike för att styra bräddvattnet kom-
mer att anläggas under 2022 samt proppning av 
 övriga produktionsbrunna i närområdet.

DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Renspolning av vattenhuvudledningsnätet på led-
ningar har utförts enligt planering och under 2021 
fokuserades detta arbete till de centrala delarna av 
Bjuv. Motionering och tillsyn av VA-anordningar, så 
som ventiler och brandposter, har till stora delar 
 utförts enligt planering där vissa brister kunde 
 noteras.

26 vattenläckor uppstod under året. Vid två tillfäl-
len användes 10 m3-tankar för att trycksätta led-
ningar och en skola vid driftstörningar. 3 gamla 
 vattenserviser har lagts om och 14 nya serviser   
har anlagts på dricksvattennätet. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar nega-
tivt resultat om knappt 1 200 tkr. Den främsta or-
saken till avvikelsen förklaras med att kostnader för 
återställningsarbeten inte budgeterats då återställ-
ningsarbeten innan 2021 beställdes av kommunen. 

INVESTERINGAR ANORDNINGAR PÅ 

LEDNINGSNÄT

7 huvudventiler och 8 brandposter har bytts ut 
 enligt reinvesteringsplan.
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1 442 963 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL BJUVS KOMMUN 2021

4,12%
ÖKNING MED

PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  BJUV 2017–2021,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN BJUVS KOMMUN 2021

ANTAL PROV

72

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

71

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 72 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

Antal prov, otjänliga: 0 st
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Antal prov med anmärkningar:  6 st
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2021 SNITT  
ÖVER 5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,14 0,12 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 26 st
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ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

EKEBRO RV 2021 1 512 131 720 034 0,48

2020 1 292 872 792 135 0,61

2019 1 287 471 793 837 0,62

2018 1 041 652 852 133 0,82

2017 1 487 747 602 278 0,40

EKEBY RV 2021 505 826 270 270 0,53

2020 461 361 228 581 0,61

2019 469 332 271 937 0,58

2018 382 083 270 636 0,40

2017 514 180 258 555 0,40

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   V AT T E N Å R E T  I  B J U V S  K O M M U N

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Åtgärderna vid Ekebro reningsverk har fortsatt be-
gränsats till ett minimum med tanke på den even-
tuella nedläggningen av reningsverket, dock har 
nödvändiga reinvesteringar genomförts för att 
 kunna säkerställa reningsprocessen för ytterligare 
några års drift.

Samtliga  riktvärden har innehållits under året trots 
att kapaciteten för kväverening är begränsad, tidi-
gare års åtgärder har dock genererat en förbättrad 
marginal för att efterleva villkoret för kväve. Ett 
gränsvärde har överskridits då kvartalvärdet för 
BOD7 ej innehållets för kvartal 4. De senaste årens 
ständiga förbättringar samt nödvändiga reinveste-
ringar har medfört en minskad volym akuta have-
rier och en stabilare reningsprocess. 

Det nya rensgallret som togs i drift under början av 
året har genererat en ökad mängd tvättat galler-
rens. Det har varit positivt för reningsverket då det 
tidigare följde med rens in i reningsprocessen som 
orsakade akuta driftproblem med stopp i pumpar 
och andra följdproblem.

Muddring av reningsverkets första poleringsdamm 
har utförts, åtgärden höll sig inom budgetram för 
planerat underhåll. 
  
På Ekeby reningsverk har inledningen av årets re-
ningsprocess varit instabil till följd av den fortsatta 
obalansen i anläggningens slamsystem. Effekten av 
detta var att det uppstod en oönskad hydrolys-
process i försedimentering som påverkade hela 

Rena spillvatten

 vattenreningsprocessen negativt, fyra veckorikt-
värden överskreds. Åtgärder med ökat slamuttag 
gav god effekt och från och med senvintern fung-
erade reningsprocessen mycket väl.

Även i Ekeby har fortsatt ständiga förbättringar och 
reinvesteringar genererat en minskad volym akuta 
problem och haverier. 

Under 2019 meddelades beslut om ett nytt miljö-
tillstånd för Ekeby ARV. NSVA har beslutat att inte 
ta det nya tillståndet i anspråk.

Driften av pumpstationer har skett med hjälp av 
maskinkorten och under året har inga större have-
rier inträffat. 

INVESTERING

I Bjuv har NSVA investerat 3 Mkr i syfte att säker-
ställa och förbättra processfunktionen på Ekebro- 
och Ekeby reningsverk. Under året har pumpstation 
P7 renoverats med bra resultat.

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verk sam
heten, som att använda allt mindre energi i pro    cesserna. 
Till exempel jämförs elförbrukningen med mängden  
vatten som renats under året, se tabell. Då flödet  
varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett  
nederbördsfattigt år, påverkar det hur mycket energi  
som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med  
höga flöden till reningsverken vilket generellt ger  
högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande  
åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder  
att det kan ta tid innan aktiva energiminskande åt  gärder 
genomförs.
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2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,1 0,12 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 17 st

AVLEDNING SPILLVAT TEN

12 nya serviser är anlagda och 3 uttjänta serviser är 
utbytta på spillvattennätet. Under året har det varit 
17 avloppsstopp som har behövt högtrycksspolas. 
Under året uppstod 1 ledningsras på spillvatten-
ledningarna. Årlig underhållningsspolning av spill-
vattennätet enligt schema samt rotskärningar efter 
behov har genomförts. Under 2021 spolades och 
filmades cirka 3,5 km spillvattenledningar.
 
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året.
 
DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om 970 tkr. 

Den främsta orsaken till avvikelsen förklaras med 
att det var ett lägre antal driftsstörningar i form av 
avloppsstopp gentemot budgeterat samt att endast 
ett ledningsras med tillhörande återställningskost-
nader uppstod.
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Omhänderta dagvatten

2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 142 138 138 135 112

Dagvattenmagasin (st) 9 9 9 9 6

NYCKELTAL DAGVAT TEN

AVLEDA DAGVAT TEN 

En dagvattenmodell och skyfallskartering har un-
der 2021 genomförts för Bjuvs kommun, med syftet 
att identifiera områden där åtgärder behövs för att 
klara dimensioneringskrav och skyfall. Kvalitets-
granskning och kalibrering av dagvattenmodellen 
har påbörjats och förväntas vara färdig under våren 
2022. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

13 nya dagvattenserviser anlades under 2021. Un-
der året har rensning och grönyteskötsel utförts i 
dagvattenmagasin samt dike. Planerad underhålls-
spolning och filmning av cirka 2,5 km av dagvatten-
nätet har utförts.

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
mindre positiv avvikelse om drygt 100 tkr. Den 
främsta orsaken till avvikelsen förklaras med 
 mindre behov av akut karaktär, exempelvis filmning 
av dagvattenledningarna.

Femviktigasteinvesteringarna

BALDERS- ODEN- SAMT TORSGATAN, 
ETAPP 1
700 meter omläggning av vatten, spill och dag
vattenledning i översvämningsdrabbade gator. 
Komplettering av entreprenör av grässådd sker 
under våren 2022. Kostnad avviker då projektet 
ej blev klart under 2020 då åtgärder var tvung
na att utföras under 2021 för att slutbesiktning 
skulle bli godkänd, vilket det är.   

SÖDR A STORGATAN, INDUSTRI GATAN, 
V RINGGATAN, HOLKLEDNINGEN E2 SAMT 
EXPLOATERING AV SÄLLEBERGA
Tillsammans med kommunen har NSVA under 
2021 startat upp projektet för att omgestalta 
Södra Storgatan, förnya VAledningarna i denna 
och kringliggande gator samt förbereda för ex
ploatering i Sällebergaområdet. Projektet ge
nomförs som en totalentreprenad i samverkan. 

VÄSTERGATAN
Många läckor och allmänt uttjänt ledningsnät, 
totalt cirka 1 700 meter blev åtgärdat och sam
tidigt anpassades systemet för att klara större 
regn i ett översvämningsdrabbat område. Om
läggning av spillvattenledning, dagvattenled
ning samt dricksvattenledning och att befint
liga serviser kopplats in på de nya ledningarna.               
I annat fall sattes en ny dagvattenservis av från 
ny huvudledning för dagvatten med förbindel
sepunkt i tillsynsbrunn med sandfång 0,5 meter 
utanför tomtgräns. Kostnadsavvikelse beror           
på deponikostnader för överskottsmassor och 
på merarbete vid installationen. Projektet är av
slutat.

DAGVAT TEN HUMLEGATAN 
Två fördröjnings och översvämningsdammar vid 
Humlegatan anlades för att minska översväm
ningsriskerna i området. Dammarna är färdiga 
medan asfalts och planteringsarbete återstår. 
Första dammen rymmer 1 100 m3. Andra dam
men rymmer 1 700 m3 och är byggd med tät 
dammduk för att få tillräcklig volym för att und
vika källaröversvämning i fastigheter uppströms. 
Projektering har utökats med skyfallsberäkning 
samt omprojektering av damm 2 på grund av ut
ökad omfattning. Kostandsavvikelse beror på in
stallation av tät dammduk samt behov av grund
vattensänkning som genererade mer massor 
som var av sämre kvalitet än beräknat. Vädret 
försvårade genomförandet samt dålig tillgäng
lighet för maskiner och lastbilar.

EKEBRO RENINGSVERK
Installation av en ny dekantercentrifug för slam
avvattning har genomförts på Ekebro renings
verk. 
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Vattenåret i Båstads kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

Från och med den 1 januari 2022 höjs VA-taxan i 
Båstads kommun för både privatpersoner och före-
tag. Justeringen av VA-taxan beror främst på kom-
mande investeringar i den kommunala VA-anlägg-
ningen. Kunderna informerades om dennya taxan 
via media, nyhetssida på nsva.se och i samband 
med den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har 2082 VA-ärenden från kunder i 
 Båstads kommun hanterats i ärendehanteringssys-
temet Lime CRM. 44 procent av ärendena berör 
 fakturafrågor, allmänna frågor 18 procent och VA- 
anmälan bostad 12 procent. 40 kundklagomål har 
tagits emot jämfört med 2020 då det var 84 klago-
mål.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Båstad kommun har 8 vattenmätare bytts jämfört 
med de 40 som var planerade.

Under året har 249 ärenden behandlats relaterade 
till vattenmätare, samt 18 ärenden i kundärende-
hanteringssystemet Lime. Ett förgävesbesök gjor-
des, vilket betyder att ingen är hemma på bokad tid.
Kontrollorganet provade 14 mätare.

Året har inneburit ökade kommunikationsinsatser 
med 158 tkr till följd av den höga vattenförbruk-
ningen i området samt kokningsrekommendatio-
nen under hösten.

Årssammanställning

8 853
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 303

Antal anmälda 
källaröversvämningar 14

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 37 531

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 8

Antal planerade mätarbyten 40

VAR AV NYA 96



49

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   V AT T E N Å R E T  I  B Å S TA D S  K O M M U N

4948

Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Under 2021 har NSVA varit involverade i ett flertal 
detaljplaner i Båstads kommun. NSVA har även 
 varit delaktiga i arbetet med en fördjupad över-
siktsplan i Torekov och i planprogrammet som 
 håller på att tas fram för centrala Båstad.

För Tuvelyckanområdet/Hemmeslöv har en VA-ut-
redning gjorts. Dels en övergripande avseende hela 
det norra området, dels detaljerat på de två om-
rådena närmast stationen som är under planlägg-
ning. Dagvattenhanteringen är en utmaning då om-
rådet är väldigt flackt med höga grundvattennivåer, 
dessutom behöver hänsyn tas till problematiken 
med järnutfällningar. Utöver det behöver både 
spillvatten- och vattenledningsnätet förstärkas för 
att kunna ansluta kommande områden.

I Förslöv arbetas det främst med två detaljplaner; 
Vistorp 8:90, med flera, där det planeras för lägen-
heter, villor, centrumverksamhet samt handel på ett 
24 ha stort område, och en mindre vid Stationsvä-
gen (Slammarp 1:143, med flera) där det planeras 
för lägenheter och radhus. Planerna behöver sam-
spela med den pågående spillvattenutredningen för 
Förslöv samt anläggandet av den nya vattenled-
ningen från Sydvattens avlämningspunkt genom 
orten.

Under året har utbyggnad av kommunalt VA på-
börjats till exploateringsområdena Sol & Hav etapp 
2 och Sunnan 10 i Torekov samt Bella Zona i Båstad.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Precis som tidigare år har fokus under sommarperi-
oden legat på att producera tillräckligt med vatten 
till kunderna i kommunen. Förbrukningen steg i 
början av juni och ökade ytterligare som följd av 
varmt väder i mitten av månaden. Bevattnings-
förbud infördes den18 juni för att hålla förbruk-
ningen på hanterbar nivå. Bevattningsförbudet   
låg kvar hela sommaren och kunde hävas först den 
11 augusti.

Utökad provtagning avseende bekämpningsmedel 
visar att det är otjänliga halter i vattnet från borror-
na på Idrottsplatsen och i Eskilstorp. Livsmedels-
verket har, på uppmaning från NSVA, gjort en toxi-
kologisk bedömning av vattnet som visar att de 
uppmätta halterna av bekämpningsmedel inte 
innebär någon vare sig akut eller kronisk hälsorisk. 
Information om detta har publicerats via ett press-
meddelande och via nsva.se. 

Årlig livsmedelsinspektion av tillsynsmyndigheten 
vid dricksvattenanläggningarna har gjorts under 
2021. Inspektion utfördes på vattenverken som för-
sörjer norra Båstad med dricksvatten under juni, 
tillsynen genomfördes utan anmärkningar eller av-
vikelser. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Budgeten överskreds med cirka 400 tkr. Så gott som 
hela överdraget beror på den påtvingande provtag-
ningen av bekämpningsmedel och PFAS, samt de 
följdutredningar som krävdes.

Utfallet för investeringarna blev lägre än budgete-
rat, främst på grund att projekteringen av nytt 
 vattenverk i Eskilstorp har pausats eftersom utökad 
provtagning visat på förekomst av rester från be-
kämpningsmedel.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Reservoarerna vid vattenverken i Axelstorp, Västra 
Karup och Ängelsbäck har rengjorts i enlighet med 
rekommendationerna från årlig reservoarkontroll. 
Även vattentornet i Slättaröd har genomgått ren-
göring. 

INVESTERINGAR

Den sista åtgärden från det åtgärdspaket som togs 
fram i samband med otjänliga vattenprov vid 
 vattentornet i Grevie 2020 genomfördes i början av 
2021. Vattentornet försågs med ett UV-aggregat 
som allt utgående vatten passerar innan det når 
kunderna i distributionsområdet. 

Tryckstegringsstationen i Böske har genomgått en 
renovering. Elskåpet har bytts byts ut och anlägg-
ningen har fått en ny undercentral. I samband med 
detta har väggar målats och nytt golv lagts.  Reno-
vering har även skett av vattentornet i Slättaröd. 
Betongskador på fasaden har lagats och på taket  
har sprickor åtgärdats samt att vi har kompletterat 
med ett nytt tätskikt för att förhindra att framtida 
skador uppstår. 

Inom projektet styr och regler har arbetet fortgått 
med att ersätta den äldre typ av undercentraler där 
det inte längre går att köpa reservdelar. 

Den tidigare planerade utvidgningen av Eskilstorps-
täkten blev avbruten på grund upptäckten av otjän-
liga halter av ämnen som gjorde reningsprocessen 
komplicerad och därmed kostsam både vad gäller 
installation, drift och energiåtgång. Dessutom är 
processen i sig vattenkrävande. Som alternativ till 
denna kostsamma reningsprocess ser NSVA över 
möjligheterna till andra alternativ och har därför 
startat en utredning som ska ge svar på frågan om 
det finns möjlighet till tillräcklig dricksvattenpro-
duktion i norra Båstad där råvattnet inte innehåller 
några rester från bekämpningsmedel eller andra 
svåravskilda substanser och således har ett lägre 
behandlingsbehov. 

Det var sedan tidigare planerat att produktionsan-
läggningen V14 vid idrottsplatsen skulle rustas upp 
eftersom den är i byggtekniskt dåligt skick, samt att 
vi har planerat för en ny kompletterande råvatten-
brunn. Den avbrutna projekteringen av en större 
produktionsanläggning i Eskilstorp innebär dock 
att anläggningen vid idrottsplatsen kommer att ha 
fortsatt stor betydelse för vattentillgången i kom-
munens centrala delar flera år framöver.
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  BÅSTAD 2017–2021,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN BÅSTADS KOMMUN 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

152

Antal prov, otjänliga: 1 st

Antal prov: 152 st

Antal prov med anmärkningar:  0 st

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

151

Antal prov, otjänliga: 1 st

Antal prov: 151 st

Antal prov med anmärkningar:  13 st

2 523 693 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL BÅSTADS KOMMUN 2021

4,31%
MINSKNING MED

2017 2018 2020 20212019
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Under året har 22 vattenläckor lagats. 5 uttjänta 
dricksvattenserviser har bytts ut samt 58 nya 
vatten serviser har anlagts. Motionering och tillsyn 
av VA-anordningar, så som ventiler och brandpos-
ter, har till stora delar utförts enligt planering.
 
Vid två tillfällen användes 10 m3-tankarna för att 
trycksätta ledningar och en skola vid driftstörningar.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

På grund av brist på dricksvatten samt planerad 
luft- och vattenspolning inför Sydvattenprojektet, 
har den årliga spolningen på dricksvattennätet ute-
blivit. Avdelning Rörnät har däremot gjort större 
insatser i funktionskontrollen av brandposter i 
kommunen och har bra koll på funktionen för de 
flesta brandposterna och denna är delgiven till 
Räddningstjänsten. 

Information om att större utläckage på vattenled-
ningsnätet förväntas finnas i Båstad centralort har 
avdelning Rörnät planerat in en större läcksök-
ningsinsats i orten.

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 650 tkr. Den främsta or-
saken till avvikelsen beror på att kostnaderna för 
några läckor blivit mer omfattande. 

INVESTERINGAR ANORDNINGAR PÅ 

LEDNINGSNÄT

Som en del i vattenförsörjningsplanen för norra 
Bjäre har en DHI tagit fram en rapport i vilken de 
genom modellering undersöker kapacitet i vatten-
ledningsnätet, identifierar flaskhalsar och utbygg-
nadsbehov vid ett antal scenarion. Utifrån det har 
ett behov har förstärkning av vattenledningsnätet i 
Hemmeslöv identifierats och kommer att fångas 
upp i detaljplanearbetet för Tuvelyckanområdet. 
DHI har även tittat på vilka konsekvenser i form av 
uppdimensionering av befintligt nät en nedlägg-
ning av Idrottsplatsens vattenverk, V14, får. Utifrån 
det kan konstateras att en nedläggning av V14 
 kommer att innebära stora och kostsamma investe-
ringar på ledningsnätet.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

20 utbyten av huvudventiler och 1 utbyte av brand-
poster utfördes under året.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,05 0,05 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 22 st
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ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

TOREKOV  
RENINGSVERK 2021 1 628 784 866 040 0,53

2020 1 514 627 823 991 0,54

2019 1 478 513 838 448 0,57

2018 1 210 386 901 191 0,74

2017 1 616 214 984 092 0,61

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN

(m3/år)

HEDHUSET/ÄNGSTORP 2021 1 370 710

2020 1 353 576

2019 1 175 055

2018 1 037 083

2017 1 286 183

AVLEDD SPILLVAT TENMÄNGD TILL L AHOLM FR ÅN NORR A BÅSTAD

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNINGDRIF T OCH UNDERHÅLL 

Under det gångna året har Torekovs reningsverk 
fungerat väl reningsmässigt. Samtliga rikt- och 
gränsvärden har klarats för året. Sedimenterings-
bassängerna har dessvärre råkat ut för flertalet ha-
verier vilket har påverkat driften av dessa. Till stora 
delar har reningen fungerat väl även de månader 
som haveri skett men en viss slamflykt har lett till 
något förhöjda utgående värden. Enligt reinveste-
ringsplan låg dessa bassänger i plan och de bas-
sänger som orsakat problem är under slutet av året 
renoverade och nu väl fungerande. 

Torekovs stora tillströmning av besökare och som-
margäster i början av sommaren har som tidigare år 
lett till en snabbt ökande belastning på verket. Pro-
cessen och driften har hanterat denna snabba be-
lastningsändring väl och relativt snabbt har proces-
sen ställts in för att hantera de förändrade 
förutsättningarna. 

Driften av pumpstationer har under året följt ma-
skinkorten och endast ett fåtal akuta händelser har 
skett. 

EKONOMI AVLOPPSRENING 

Den planerade rivningen av Hedhuset, det vill säga 
det gamla reningsverket, som planerats till 2,5 Mkr 
har ej genomförts under året. Anledningen är att 
markfrågan utreds.

INVESTERING

Under året har 2 sedimenteringbassänger fått nya 
skrapor och drivningar installerade. Nya rensgaller 

Rena spillvatten

har också beställts enligt reinvesteringsplan men 
på grund av rådande marknadsläge levererades 
denna utrustning först i slutet av året så installa-
tion kommer ske under 2022. Luftstyrningen till de 
luftade zonerna i processen har gåtts igenom och 
uppdaterats med ny styrning och nya membran för 

att bättre reglera processen till de varierande be-
lastningsförhållandena. 

Två pumpstationer har renoverats med ny styrning 
och mekanik.

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
Till exempel jämförs elförbrukningen med mängden 
vatten som renats under året, se tabell. Då flödet 
 varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett 
 nederbördsfattigt år, påverkar det hur mycket energi 
som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med 
höga flöden till reningsverken vilket generellt ger  högre 
nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande 
åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder 
att det kan ta tid innan aktiva energiminskande åt gärder 
genomförs.
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2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km) 0,02 0,05 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 8 st

AVLEDNING SPILLVAT TEN

3 uttjänta serviser har blivit omlagda medan det 
anlagts 30 nya i spillvattennätet.  Under året har 
det varit 8 avloppsstopp som har krävt högtrycks-
spolning och 2 ras har inträffat. Drygt 2 km av spill-
vattenledningarna blev filmade och spolade under 
de årliga underhållspolningarna.
 
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om 430 tkr. De främsta orsaker-
na till avvikelsen beror på att antalet avloppsstopp 
blev färre än budgeterat samt att behovet av akuta 
filmningar därmed blev lägre.
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2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 186 188 188 165 162

Dagvattenmagasin (st) 20 16 8 6 6

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

2

AVLEDA DAGVAT TEN 

15 nya serviser blev anlagda och 1 uttjänt blev om-
lagd. Under året har rensning och grönyteskötsel 
utförts i dagvattenmagasin samt dike. Framför allt 
har insatserna skett nära Förslövs station och i 
Hemmeslöv. Cirka 500 meter filmning och under-
hållsspolning av dagvattennätet har genomförts. 

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 700 tkr. Den främsta an-
ledningen till det förklaras med omfattande sköt-
selinsatser vid dagvattendammar i anslutning till 
Förslövs stationsområde samt ett längre dike i 
Hemmeslöv. 

Femviktigasteinvesteringarna
Omhänderta dagvatten

CHRISTIAN II  VÄG, BÅSTAD TÄTORT
Cirka 240 meter ny huvudvattenledning samt 
nya vattenserviser till 10 fastigheter. Nya spol
brunnarpåbefintligasjälvfallsservisertill7fast
igheter. Två brandposter ersattes på sträckan. 
Anbudet från entreprenören blev högre än prog
nos, hög tillrinning av grundvatten i schakten 
samt väldigt trångtmellan befintliga ledningar
i vägen gjorde att arbetet tog längre tid än för
väntat. Jordmassor med avvikande lukt och färg 
behövde provtas och hanteras separat. Arbetet 
krockade dessutom i höjdled med befintliga
vattenserviser när den nya ledningen lades som 
krävde tillfällig förbikoppling av varje vattenser
vis på sträckan. Detta är risker som i princip är 
omöjliga att känna till innan grävarbetet börjar 
ochidettafallsammanföllfleraavdessarisker
samtidigt.

HALL ANDS- OCH MÄSHULTSVÄGEN
Omkoppling av vattenledning i vägkorsningen 
Hallandsvägen/Mäshultsvägen så att dricks
vattnet ska räcka till inne i Båstads tätort under 
sommaren. En styrbar borrning har utförts under 
Hallandsvägenochdebefintliga vattenledning
arna på vardera sida vägen har anslutits med 
varandra. Endast mindre asfalteringsarbete av 
cykelbana och del av en parkering återstår. Av
vikelse mot kalkyl beror på att vattenledningen 
låg på 2 till 4 meters djup i anslutningspunkterna 
jämfört med normalt 1,5 meters djup. Dessutom 
förlängde tidigt vinterväder arbetet.

RESERVOAR 3 SL ÄT TARÖD,  
TAK OCH FASAD
Taket på reservoar 3 i Slättaröd försågs med ytt
re tätskikt och i samband med detta lagades be
tongskador på fasaden. Entreprenaden genom
fördes aprilmaj. Därefter har värmepump och 
ny belysning installerats. Projektet är besiktigat 
och avslutat.

ÄNGAL AG, ROTALYCKEVÄGEN,  
VAR AN, NY DRICKSVAT TENLEDNING
3 900 meter kommunalt dricks och spillvatten
nät dras till 95 fastigheter i Ängalag från Tore
kovs östra del och längs landsväg 105. Projektet 
är en del av den politiskt antagna landsbygds
strategin i Båstads kommun vilket också gäller 
för fastigheterna i Rotalyckevägen och Varan 
mellan Torekov och Ängalag, som inkluderats. 
Årsbudget är kraftigt överskriden på grund av 
omfattande tillståndshantering för arkeologi, 
ledningsrätter, biotoper samt undersökning av 
geotekniska förutsättningar. Oklarheter i juri
diken gällande anslutningskrav på landsbygden 
har också fördyrat projektet. Start hösten 2022 
beroende på utfallet från den uppskjutna arkeo
logiska utredningen. 

ANSLUTNING AV SYDSIDAN TILL 
 SYDVAT TEN (SAMLINGSPROJEK T)
Etapp 1: Överföringsledning på 1000 meter mel
lan Grevie Kyrkby och Rammsjö samt ny tryckste
gringsstation i Torekov är anlagd. Preliminär in
koppling till Torekov med omnejd under februari 
eller mars 2022. Entreprenaden har gått bra och 
riskerhar iflerafallejfallitut.Projektet ligger
före tidplan.

Etapp 2: Förslöv ska få en ny vattenmatning
 söderifrån. Entreprenaden påbörjades novem
ber 2021 och samordnads med VAsanering i Sta
tionsvägen. En tryckning under järnväg och väg 
105 ingår.

Etapp 3: Bygglovsansökan för reservoaranlägg
ningen i Greve Kyrkby skickades in under no
vember och bygglov godkändes i januari 2022. 
Utredning/projektering har pågått under hösten 
men har dragit ut på tiden för att utreda entre
prenörens resurser. Projekteringen har delvis 
skjutits till 2022.
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Vattenåret i Helsingborg stad

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

90 procent av kunderna i Helsingborg stad skickade 
in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA jäm-
fört med 93 procent 2020. Andelen kunder som val-
de att lämna sin årliga mätaravläsning via mobilte-
lefon, e-post eller webb var cirka 87 procent.

Från och med den 1 januari 2022 höjs VA-taxan i 
kommunen för både privatpersoner och företag. 
Justering av VA-taxan beror främst på nyinveste-
ringar, reinvesteringar och landsbygdsinvestering-
ar. Kunderna informerades om den nya taxan via 
media, nyhetssida på nsva.se och i samband med 
den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har cirka 6670 VA-ärenden hanterats 
från kunder i Helsingborg i ärendehanteringssyste-
met Lime CRM. Merparten av ärendena, 45 procent, 

berör fakturafrågor, 13 procent berör mätarfrågor 
ochövriga frågor 14 procent. Vi har tagit emot 56 
kundklagomål, 2020 var det 242 klagomål.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Helsingborg kommun har 882 vattenmätare bytts 
jämfört med de 2115 som var planerade. Under året 
har 914 ärenden behandlats relaterade till vatten-
mätare, samt 751 ärenden i kundärendehanterings-
systemet Lime. Vid 94 besök underkändes kundens 
VA-installation. 112 förgävesbesök gjordes, vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid. Kontrol-
lorganet provade 1070 mätare.

Årssammanställning

20 799
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 331

Antal anmälda 
källaröversvämningar 17

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 118 528

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 882

Antal planerade mätarbyten 2 115

VAR AV NYA 89
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Några av de mer omfattande detaljplanerna som 
NSVA har varit involverade i under 2021 är inom 
Drottninghög, Oceanhamnen, Maria stationsområ-
de, Vasatorp, Björka samt Östra Ramlösa. 

Exploateringsprojekt och övriga stadsbyggnadspro-
jekt där NSVA varit delaktiga i projektering och 
byggskede är bland annat Regnbågsdammen, Drott-
ninghög, Oceanhamnen, Allerum/Kungshult och 
Västkustbanans dubbelspår Ängelholm-Maria sta-
tion.

Helsingborgs stad arbetar med att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan – ÖP2021. Un-
der sommaren ställdes granskningshandlingen ut. I 
den ingår även en övergripande konsekvensbe-
skrivning, strategisk miljöbedömning och samråds-
redogörelse.  NSVA har varit med i arbetsgrupperna 
för klimatanpassning, tätorter och landsbygd.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Örbyfältet har flera gånger under året utgjort en 
viktig del i Sydvattensystemet genom att utgöra re-
servvolym vid tillfälliga driftstörningar som påver-
kat produktionskapaciteten. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Budgeten hölls och gick under med 266 tkr. Trots 
detta ha det varit ett turbulent år som krävt aktiv 
ekonomisk styrning. Underhåll och provtagning har 
blivit dyrare. Planerat fastighetsunderhåll har blivit 
påverkat av pandemin och alla åtgärder har inte bli-
vit utförda

Utfallet för investeringarna blev lägre än budgete-
rat, främst på grund att projekteringen av nya pum-
panläggningen S2 vid Örby vattenverk inte startats 
upp i den omfattning som var planerat. Försenad 
idrifttagning av bergrundstäkten innebar dessutom 
att planerat arbete med vattendom och vatten-
skyddsområde behövde senareläggas.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

I mars inträffade ett strömavbrott och Örby vatten-
verk blev strömlöst. Inga kundklagomål finns kopp-
lade till händelsen.  

Under sommaren har sandtvätt utförts i infiltra-
tionsbassängerna på Örbyfältet för att bibehålla 
dess kapacitet. Vi jobbar även med att automatisera 
nivåmätningen på fältet. Med modern teknik testa-
des att placera nivågivare i observationsrören på 
Örbyfältet. Historiskt lodas ett antal punkter konti-
nuerligt av personalen men förhoppningen är att i 
framtiden ska kunna följa upp nivån i fältet mer 
frekvent och i förlängningen låta mätvärdena på-
verka vilka brunnar som är i drift. 

INVESTERINGAR

På Örby vattenverk kommer succesivt alla hydrau-
liska don på anläggningens ventiler att bytas till el-
manövrerade don. Under våren byttes alla don vid 
den södra pumpanläggningen ut som ett led i detta 
arbete. Ett mobilt reservkraftaggregat som kan an-
vändas på kommunens tryckstegringsstationer vid 
strömavbrott har köpts in. För att förlänga livsläng-
den för brunnarna på Örbyfältet har under året tre 
brunnar i 90-serien genomgått rekonditionering 

genom JetMaster. Dessutom har brunn 52 genom-
gått relining vilket innebär att brunnen förses med 
nytt filter invändigt. 

Anläggningen Filborna vattentorn har fortfaran-
de projektstatus. Anläggningens lågreservoarer, 
pumphall och UV-aggregat har brukats med endast 
smärre avvikelser. Fortfarande är det dock vida-
re problem med läckande linerduk i högreservoar-
delarna som därför inte tagits i drift. För att und vika 
framtida kvalitetsproblem pågår ett noga arbete 
med att täta högreservoardelarna. 

I 2050-perspektivet ser NSVA att dricksvattenbeho-
vet och därmed uttaget från Örbyfältet ökar. Det är 
inte möjligt att med dagens infiltration och upptag 
tillgodose detta behov, däremot ser NSVA möjlighe-
ten att utöka den aktiva delen av fältet genom att 
anlägga en ny infiltrationsanläggning och uttags-
brunnar i den södra delen av fältet. Under 2021 har 
geologiska utredningar utförts för att se om mark-
förhållandena är gynnsamma för detta ändamål. 
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  HELSINGBORG 2017–2021,  m 3

19 700 000

19 300 000

18 900 000

18 500 000

0
2017 2018 2020 20212019

19 166 128 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL HELSINGBORG STAD 2021

0,02%
MINSKNING MED

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN HELSINGBORG STAD 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

298

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

297

Antal prov, otjänliga: 1 st

Antal prov: 297 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 298 st

Antal prov med anmärkningar:  2 st

Det mörkgröna i staplarna visar andelen transiterat vatten av den totala dricksvattenproduktionen. För 2021 var det 4 399 951 m3.
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Arbetet med åtgärdande av besiktningsanmärk-
ningar och testning av PE-linern i Filborna vatten-
torn har pågått under året med ny installatör. Alla 
övriga entreprenadarbeten är slutförda. Överbe-
siktning av membranet PE linern är slutförd och ut-
låtandet var till NCC/NSVAs favör och alla besikt-
ningsanmärkningar ligger på underentreprenören 
av linerinstallationen. Uppdatering av planen för 
driftsättning har gjorts. 

Hållbarhetscertifieringen CEEQUAL av projektet är 
avslutad och resultatet blev ”Excellent”, vilket är 
den högsta nivån.

Arbetet med en dimensionsplan för dricksvatten-
ledningsnätet har så smått startat upp under året 
och kommer pågå även under 2022. En dimensions-
plan bygger på att ledningsnätets storskaliga kapa-
citet och säkerhet bestäms med hänsyn till framtida 
förbrukningsprognos. Huvudledningsnätet som ska 
tillgodose behoven med försörjning och säkerhet 
utformas stegvis och mer detaljerat, tills varje vat-
tenledning har en planerad dimension som tar hän-
syn till vattenförbrukning, brandvattenförsörjning 
och eventuell förekomst av sprinkler.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

45 gamla vattenserviser har lagts om och 38 nya 
serviser har anlagts. Renspolning av vattenhuvud-
ledningsnätet enligt plan har utförts. Motionering 
och tillsyn av VA-anordningar, så som ventiler och 
brandposter har, till följd av pandemianpassningar i 
arbetssätt, utförts i större utsträckning än planerat.

Vid ett tillfälle användes 10 m3-nödvattentanken 
för trycksättning av verksamhet i samband med 
vattenläcka.
 
Under året har det uppstått 103 vattenläckor. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om 3 500 tkr för dricksvattendist-
ributionen. De främsta orsakerna finner vi i, att 
även om antalet läckor var relativt många, så var 
det få som blev väldigt kostsamma. Vidare balanse-
rades den positiva avvikelsen mot resultaten för 
spillvatten och dagvatten. 

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

28 nya huvudventiler och 14 brandposter byttes 
 enligt reinvesteringsplan.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,11 0,11 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 103 st
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DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Öresundsverket

Under året har de sista delarna av Överbyggnads-
projektet färdigställts och samtliga funktioner är 
nu slutbesiktigade och i drift. Driften av renings-
verket har kunnat återgå till normal drift och opti-
mering av verket. Stor vikt har lagts på att få mass-
balanser under kontroll och genom det en mer 
optimal styrning av verket. Samtidigt har reinveste-
ringar skett i biologins luftstyrning, slamuttag och 
hydrolyspumpar. Dessa insatser har gett ett mycket 
gott resultat för reningsgraden i verket. Den biolo-
giska processen har presterat väldigt väl under 
 andra halvan av året och sammantaget har 
gränsvärdena för verket klarats under 2021. 

Under året genomfördes den slutgiltiga omkopp-
lingen av dagvatten från avrinningsområdet kring 
Furutorpsbacken. Enligt modelleringar har detta 
gett ett mindre flöde av tillskottsvatten till Öre-
sundsverket. 

RECOL AB

RecoLab invigdes den 5 maj vilket i praktiken inne-
bar driftsättning av gråvattenreningen och utställ-
nings-/möteshallen var färdigställd. På grund av 
Corona kommunicerades öppningen av RecoLab i 
form av fem reportage, dessa finns på www.recolab.se.

Utvecklingsanläggningen

Under vecka 39-40 kom behandlingen av svartvat-
ten och matavfall i gång. Således är reningen i gång 
för alla tre ledningar, det vill säga gråvatten, svart-

Rena spillvatten

vatten och matavfall. Produktion av struvit och 
 ammoniumsulfat, det vill säga fosfor och kväve, 
 pågår sedan dess.

Period av provtagning påbörjades under vecka 41 
och pågår kontinuerligt för utvärdering. Under 
 hösten uppdaterades och fastställdes måldokument 
för utvecklingsanläggningen. 

Testbädd

I mars installerade sig RecoLabs första testbädds-
gäst, Juho Kaljunen, från Aalto Universitet, i Fin-
land. Juho installerade sin utrustning för ”NPH 
 Harvest” process för att testa dess potential på 
svartvatten. NPH Harvest-processen har testats  
i ungefär ett och ett halvt år på platser runt om i 
Finland. Information som samlats in om hur pro-
cessen fungerar användes av Teollisuuden Vesi, 
Aalto-universitetets partner i projektet, för att 

 bedöma teknikens ekonomiska potential. Juho 
 flyttade ut i oktober och sammanställer nu sina 
 resultat. 

I september flyttade testbäddsgäst nr 2 in. Mashreki 
Sami är från Luleå Universitet. I detta projekt un-
dersöks metoder för gråvattenbehandling och ut-
vecklar ett helhetskoncept för deras storskaliga 
tillämpning. Arbetet finansieras av Vetenskapsrå-
det (Formas) och NSVA.

I oktober storstädades testbädd och kompletteran-
de utrustning såsom hyllor, whiteboards, frys, med 
mera, har installerats.

Rutin för uthyrning till testbäddsgäster har tagits 
fram och uppdateringar med information och pre-
sentation av testbäddsgäster sker fortlöpande på 
webb och i utställningsmiljön.

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

ÖRESUNDSVERKET 2021 19 633 655 6 904 360 0,35

2020 19 393 850 7 277 910 0,38

2019 19 632 697 7 662 791 0,39

2018 18 938 492 6 925 771 0,37

2017 19 786 093 6 776 643 0,34

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
Till exempel jämförs elförbrukningen med mängden 
vatten som renats under året, se tabell. Då flödet 
 varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett 
 nederbördsfattigt år, påverkar det hur mycket energi 
som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med 
höga flöden till reningsverken vilket generellt ger  högre 
nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande 
åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder 
att det kan ta tid innan aktiva energiminskande åtgärder 
genomförs.
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Möten med nya potentiella testbäddsgäster har av-
handlats och är under process. Strategi är att få mer 
permanenta testbäddsgäster på plats, samt aktivt 
uppsöka intressenter vars studier och försök ligger i 
linje med VA-prioriterade intressen.

Utställningsmiljö

Under våren togs utställningsmiljö, webb, samt 
bokningskalender fram. I maj sattes allt i drift och 
sedan 5 maj har RecoLab tagit emot bokade besök i 
utställningsmiljön. Arrangemang, möten i samver-
kan med RecoLab eller i egen regi, presentationer, 
konferensar och guidade besök i utvecklingsan-
läggningen sker under vardagar. Sedan maj har 
1424 bokade gäster tagits emot i utställningshallen. 

Gästerna har framför allt varit interna; det vill säga 
besökare från NSVA, NSR, Öresundskraft eller Sta-
den (stadsbyggnadskontoret). Detta har varit en 
medveten strategi för att förankra RecoLabs verk-
samhet ”internt”, det vill säga besökare från verk-
samheterna för RecoLabs styrgrupp. Besökare från 
företag och externa verksamheter har också varit på 
besök och strategin är att denna andel successivt 
ska öka, då de är betalande.

För 2022 finns det 76 bokade tillfällen i boknings-
kalendern. 

I utställningsmiljön finns två aktiva företagsplatser 
som hyrs ut till NCC samt SWATAB. Samarbete 
kring kommunikation och inbjudningar till olika 
 arrangemang erbjuds till dessa företag och sker 
kontinuerligt.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,07 0,10 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 60 st

Pumpstationer

Inga större haverier skett under året. 

INVESTERING

Under året har fokus på investeringarna legat på att 
färdigställa överbygganden på Öresundsverket och 
RecoLab. Reinvestering har också skett i pumpar 
och styrning i den biologiska processen, dessvärre 
har marknadens, i många fall väldigt långa ledtider, 
lett till att vissa av dessa reinvesteringar inte har 
levererats i tid för att bli installerade under 2021 
utan har fått skjutas fram till 2022. På pumpstatio-
ner har investeringar genomförts enligt framtagen 
reinvesteringsplan.

AVLEDNING SPILLVAT TEN

I juni gjordes omkopplingen av dagvattenledningen 
vid Öresundsverket. Omkopplingen innebär att 
dagvattenledningen har separerats från spillvatten 
och leds ut i Öresund i stället för till reningsverket. 
Bräddningarna från Öresundsverket förväntas där-
med att minska med cirka 80 procent. Arbetet med 
att lägga separata ledningar för dagvatten och spill-
vatten i avrinningsområdet har pågått under många 
år för att minska bräddningar och risken för över-
svämning samt förbättra förutsättningarna för re-
ningsprocesserna på reningsverket. 

Arbetet med saneringsplanen för centrala Helsing-
borg har fortsatt genom att kartlägga och reducera 
tillskottsvatten i de södra centrala delarna. En ny 
teknik med temperaturmätning för att adressera 
 inläckage av vatten i avloppsledningar testades 
 under vintern. Resultatet från temperatursensor-

erna visade ett par större fastigheter som var fel-
kopplade. Riktade insatser för att åtgärda dessa har 
fortsatt. Nivå- och bräddgivare har placerats ut i 
prioriterade bräddpunkter för att förbättra kon-
trollen i realtid.

Saneringsplan för ”Södra linjen” har startats upp. 
Särskilt prioriterad är delen Mörarp-Påarp-Hel-
singborg där problem uppstår i synnerhet under 
vinterhalvåret när det är mycket blött i marken ef-
ter långvariga regn. Flödesmätning har gjorts för att 
få förståelse för hur systemet fungerar samt kunna 
analysera var och vilka åtgärder som behövs. Analys 
av mätinsatsen pågår.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

27 nya serviser är anlagda och 14 uttjänta serviser 
har blivit omlagda till följd av skarvförskjutningar 
och rötter. 60 avloppsstopp har behövts högtrycks-
spolats och 12 avloppsras har inträffat. Bräddavlop-
pen med tillhörande insatser är ett fortlöpande ar-
bete som har utförts under året. Drygt 13 km 
spillvattenledningar filmades och spolades under 
året.

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om knappt 900 tkr för drift och 
underhåll av spillvattenledningarna. Den främsta 
orsaken till det beror på kostsamma återställnings-
arbeten i samband med några ledningsras.
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Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

Även under sommaren 2021 har det påträffats döda 
fiskar i Råån och nya undersökningar har tillsatts. 
Vad som går att konstatera är att fiskdöden beror på 
syrebrist i Råån, men vad som härleder syrebristen 
är fortfarande en gåta. 

Arbetet med revidering av Helsingborgs dagvatten-
plan har försenats men fortgår. Fokus ligger på att 
ta fram åtgärdsförslag där flaskhalsar identifierats, 
hög föroreningsbelastning, med mera. Samtidigt 
pågår ett arbete med klimatanpassningsåtgärder 
och strukturplaner där NSVA är delaktig. Dagvat-
tenåtgärder och skyfallsåtgärder bör samordnas för 
bästa effekt. 

För Husensjö har en detaljerad översvämningsut-
redning gjorts under året. Möjligheter att begränsa 
skyfallsrisker i området genom att ta ytor upp-
ströms i anspråk för kontrollerade översvämningar, 
anlägga barriärer i form av exempelvis vallar och 
vägbulor för att styra avrinningen, samt sänka ett 
antal GC-vägar, har undersökts. Utredning har en-
dast sett till åtgärder på allmän platsmark, på led-
ningsnätet, samt på fastigheter som ägs av Helsing-
borgs stad. Att området är relativt tätbebyggt och 
mottar en omfattande avrinning innebär svårighe-
ter i arbetet med att begränsa översvämningarna 
med åtgärder enbart på allmän platsmark.

Även för Råå har en översvämningsutredning gjorts 
med förslag till strategi för översvämningsskydd. 
Strategin bygger på en successiv utveckling där 

 valda skyddsnivåer och åtgärder ses över med cirka 
20 års mellanrum.

Ett arbete, där NSVA är delaktiga, har startats upp 
för att utvärdera Mariastadens blågröna dagvatten-
lösningar. Naturbaserade lösningar är högst aktu-
ellt med tanke på klimatförändringarna och för 
fortsatt implementering är det viktigt att utvärdera 
tekniska funktioner, biologiska och rekreativa 
 värden, driftsaspekter samt stadsplaneringsfrågor 
för områden där lösningarna finns implementerade. 
Arbetet med utvärderingen kommer pågå en bit  
in i 2022.

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

21 nya serviser är anlagda och 7 uttjänta serviser 
har lagts om. Under året har rensning och grön-
yteskötsel utförts i dagvattenmagasin samt diken. 
En större åtgärd utfördes vid en dagvattendamm i 
Ödåkra. Underhållsspolning av dagvattennätet har 
genomförts enligt plan och drygt 6,3 km av dagvat-
tenledningarna spolades och filmades. 

Vid nio tillfällen har miljösläpet använts för att 
 förhindra att oljor, diesel och andra ämnen skulle 
nå recipienter i samband med trafikolyckor och 
 utsläpp.

2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 877 865 853 840 828

Dagvattenmagasin (st) 125 109 93 93 86

NYCKELTAL DAGVAT TEN

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 3 200 tkr för dagvatten-
hanteringen. De främsta orsakerna till det beror på 
muddringskostnader sam ett omfattande utred-
ningsarbete på dagvattensystemet vid Ättekulla in-
dustriområde. Det sistnämnda är sammankopplat 
med händelserna som påverkade ekosystemet i 
Råån under året. Resultatet balanseras till största 
delen mot resultatet för vattendistribution.
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BAGAREGATAN, SKOGSTORPSGATAN
Totalt över 1000 meter kombinerad spill och 
dagvattenledning har bytts ut mot duplikatsys
tem samt nya vattenledningar i sju olika gator på 
Tågaborg under 2021. Kvar är återställning av 
kantsten vid gångbanor på delar av Skogstorps
gatan samt slutlig asfaltering av vissa ytor.  Sam
ordning avseende utbyte och återställning sker 
medSBFsamtÖKAB.ÖKABbyterutäldrefjärr
värmeledningar längs Skogstorpsgatan samt 
Färjemansgatan.Projektetliggeröverursprung
lig kalkyl. Både vinnande anbud och större av
vikelser under projektets gång har medfört mer
kostnader och förlängd kontraktstid. Den tidiga 
vinterns ankomst innebar att asfaltering i sam
råd med Helsingborgs stad skjutits till våren 
2022. 

BENGT LIDNERS GATA M FL  
INKL DROT TNINGGATAN
Totalt 850 meter VAsanering där duplikatsys
tem ersatt kombinerat system samt byte av  
1 200 meter dricksvattenledning. VAsanerade 
 gator är Ehrensvärdsgatan, Olof Dahlins gata, 
Lennergrengatan, Bengt Lidners gata, Stagne
liusgatan, Nicandersgatan samt Karl X Gustavs 
gata, där enbart vattenledningen är utbytt. 
Kostnaden för 2021 är något lägre än prognos 
beroende på samordningsvinster med fjärrvär
mearbeten. Totalentreprenad i samverkan sedan 
hösten 2019.

KRISTIANSTADS-,  SIMRISHAMNS- OCH 
MALMÖGATAN SAMT KÖPINGEVÄGEN
VAsanering. Projektet utförs som en totalentre
prenad i samverkan med Skanska som entrepre
nör. Köpingevägen är färdigställd och alla andra 
VAarbeten är avslutade. Återställningsarbeten 
pågår. 

VAT TENTORNET, ÄVEN K ALL AT 
”NY RESERVOARVOLYM, ETAPP 6”
Under året har arbete med åtgärdande av besikt
ningsanmärkningar, testning av PElinern samt 
överbesiktning av den installerade PE linern 
utförts. Under maj månad bytte totalentrepre
nören ut underunderentreprenören för instal
lationen av linern. Efter att den nya underen
treprenören blivit involverad går arbetet sakta 
framåt men vi har inte lyckats med målsättning
en att slutföra dessa arbeten under året. Håll
barhetscertifieringen CEEQUAL av projektet är
avslutad och resultatet blev ”Excellent” vilket 
är den högsta nivån. Tornet har ljussatts under 
2021. 

OMKOPPLING GALLERSTATIONEN, 
ÖRESUNDSVERKET
Under året genomfördes den slutliga omkopp
lingen i gallerstationen på Öresundsverket. Ett 
litet projekt som sådant men förarbetena har 
pågått sedan 1970talet. Åtskilliga mil ledningar 
har lagts om för att särskilja spillvatten från den 
2 meter i diameter stora dagvattenledning som 
kopplats om för att ledas direkt till Öresund. På 
så vis minskar den hydrauliska belastningen på 
reningsverket och risken för bräddning minskar. 

Femviktigasteinvesteringarna



65

V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   V AT T E N Å R E T  I  L A N D S K R O N A  S TA D

6564

ÖRKELL JUNGA

PERSTORP

ÅSTORP

BJUV

SVALÖV

L ANDSKRONA

BÅSTAD

HELSINGBORG



6565

Vattenåret i Landskrona stad

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

92 procent av kunderna i Landskrona Stad skickade 
in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA, 
 v ilket är i paritet med förgående år. Andelen kunder 
som valde att lämna mätaravläsningen via mobil-
telefon, e-post eller webb var drygt 81 procent jäm-
fört med 79 procent 2020.

Från och med den 1 januari 2022 kommer VA-taxan 
i Landskrona Stad vara oförändrad jämfört med 
2021. Kunderna informerades om den nya taxan via 
media, nyhetssida på nsva.se och i samband med 
den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har 2623 VA-ärenden hanterats från 
kunder i Landskrona stad i ärendehanteringssys-

temet Lime CRM. 43 procent av ärendena rör fak-
turafrågor, drygt 15 procent rör vattenmätare och 
övriga frågor 11 procent. 30 kundklagomål har re-
gistrerats, jämfört med 73 klagomål 2020.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Landskrona Stad har 683 vattenmätare bytts jäm-
fört med de 948 som var planerade. Under året har 
521 ärenden behandlats relaterade till vatten-
mätare, samt 398 ärenden i kundärendehanterings-
systemet Lime. Vid 99 besök underkändes kundens 
VA-installation. 74 förgävesbesök gjordes, vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid. Kontroll-
organet provade 729 mätare.

Årssammanställning

8 512
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 185

Antal anmälda 
källaröversvämningar 13

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 47 309

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 882

Antal planerade mätarbyten 948

VAR AV NYA 107
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Leverera dricksvatten

UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

NSVA har under 2021 medverkat i kommunens 
framtagande av detaljplaner, majoriteten av dem 
ligger innanför befintligt verksamhetsområde (VO) 
för VA och enbart Örja 1:9 norra sträcker sig utanför 
befintligt VO. Detaljplaner med VA-planering innan- 
för VO är Thulinparken, ST: Olovs vång, Karlslund 
med både Idrottsområdet, Guldängen & Koppar-
ängen, Nedra Glumslöv 5:27, Bollspelaren 1 och 
Skeppsbrokajen. Planerna innanför VO kommer 
främst kräva uppdimensionering av befintliga 
VA-system och ytor för dagvattenhantering, sekun-
där utbyggnad av ledningar i lokala gator för att nå 
fram till alla nya fastighetsgränser. Andra kommu-
nala planarbeten som NSVA varit aktiva i är VA- 
utredningen för planprogrammet Säbyholm där det 
planeras för 1500 nya PE och kommer fortgå i 4 
etappvisa detaljplaner framöver.

Antagna planer där det projekterats, byggts VA-led-
ningar och anlagts dagvattenhantering under 2021 
har främst skett på Karlslund (Koppargården, Sil-
vergården & Pilängen), Kronanområdet, Erikstorp 
(Strandstaden & Landsbyn), Kv. Jäntan och Örja 1:9 
södra. 

Det har i snitt anslutits en avtalskund i månaden 
utanför VO under 2021 som uppfyller riktlinjerna 
inom NSVA men början av 2021 nekades en hand-
full fastigheter utspridda utanför Glumslövs tätort 
till att ansluta sitt spillvatten.     

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Driften vid dricksvattenanläggningarna i Lands-
krona har under året fortlöpt utan några större 
störningar. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Budgeten upparbetades inte utan det blev 1,4 mil-
joner över. Orsakerna är flera men de stora posterna 
är lägre kostnader för Sydvatten -0,1 mkr, lägre drift 
och underhåll av anläggningarna -0,4 mkr, lägre 
kostnader för provtagning -0,1 mkr, fastighetsun-
derhåll -0,2 mkr samt att den tekniska utredningen 
av reservoarvolymen försenats, då vi i stället behö-
ver göra en totalöversyn av reservoarvolymerna 
med hänsyn till kommunens ambitioner kring ny-
etableringar av vattenkrävande industrier -0,3 mkr.

Utfallet för investeringarna blev lägre än budgete-
rat, främst på grund av att renoveringen av Lands-
krona vattentorn pausats då kommunens totala re-
servoarvolym behövde ses över.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Reservoaren vid anläggningen i Annelöv har ge-
nomgått reservoarrengöring i riktlinje med rekom-
mendationer efter årlig reservoarkontroll. 

En förstudie gällande att förstärka vattenförsörj-
ningen på östra sidan av Landskrona pågår, i den 
tittar man på behov av nya ledningar och reservoar-
volymer.

INVESTERINGAR

En backventil har installerats på bräddavloppet 
från reservoaren vid gamla vattenverket för att 
minska risken för kontaminering. Detta var den sis-
ta åtgärden i bräddaloppsprojektet som påbörjades 
2019. 

En ny tillfartsväg har anlagts vid anläggningen i 
Härslöv. Vägen förbättrar tillgängligheten och 
innebär att vi slipper använda smal infartsväg som 
tillhör intilliggande fastighet. Anslutningen till 
Trafikverkets väg godkändes i maj och vägen kunde 
tas i bruk som planerat. 

Taket till lågreservoaren vid Glumslöv tryckste-
gringsstation har försetts med nytt tätskikt, Ytan 
har också försetts med fiberduk samt ett skikt med 
matjord för att skydda mot mekanisk skada. Pump-
byte vid Glumslöv ink har genomförts för att säker-
ställa en problemfri drift.

Anläggningen på Ven är föråldrad. Med anledning 
av detta ha en förprojektering startats där två olika 
alternativ har utretts. Som alternativ till nuvarande 
utförande har vi tittat på möjligheten att placera 
pumparna på landsidan vid Rustninghamn. Det 
skulle emellertid medföra risk för högre tryck på 
sjöledningen än vad som anses acceptabelt, därför 
kommer projektering att fortgå för en ersättnings-
anläggning ute på ven.  

Utrustning för trygga personsäkerheten samt för 
möjlighet till manövrering via övervakningssyste-
met på mobil enhet har installerats i Glumslöv, 
Säby och vid vattentornet. 
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  L ANDSKRONA 2017–2021,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN L ANDSKRONA STAD 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

108

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

108

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 108 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 108 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

4 369 427 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL L ANDSKRONA KOMMUN 2021

3,8%
MINSKNING MED

2017 2018 2020 20212019
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

23 nya vattenserviser har anlagts och 5 uttjänta har 
bytts ut. Renspolning av vattenhuvudledningsnätet 
enligt plan har utförts. Motionering och tillsyn av 
VA-anordningar, så som ventiler och brandposter, 
har till stora delar utförts enligt planering. Den ut-
ökade kontrollen för en sjättedel som skall göras år-
ligen blev också utförd. Totalt kontrollerades 200 
brandposter med tryck- och flödesmätning. Kon-
trollerna visar att det finns några trasiga brandpos-
ter som kommer bytas ut under 2022.

Vid ett tillfälle användes 10 m3-nödvattentanken 
för trycksättning av skola i samband med drifts-
störning.  
 
Under året har det uppkommit 52 vattenläckor som 
har lagats och återställts.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om 2 300 tkr för dricksvattendist-
ributionen. Orsaken till det negativa resultatet be-
ror på att antalet läckor blev betydligt fler än bud-
geterat. Det negativa resultatet balanseras i stora 
delar med resultaten för spillvatten och dagvatten.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

10 nya huvudventiler och 17 brandposter byttes 
 enligt reinvesteringsplan.

2021 SNITT ÖVER 
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,14 0,10 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 52 st
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NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
Till exempel jämförs elförbrukningen med mängden 
vatten som renats under året, se tabell. Då flödet 
 varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett 
 nederbördsfattigt år, påverkar det hur mycket energi 
som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med 
höga flöden till reningsverken vilket generellt ger  högre 
nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande 
åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder 
att det kan ta tid innan aktiva energiminskande åtgärder 
genomförs.

På Lundåkraverket har solceller installerats vilket 
 minskat förbrukningen av el. Vidare har vi arbetat med 
realtidsstyrning där datasystem styr över kemikalie-
doseringen och lufttillförseln. Lufttillförseln är den  
enskilt största energiförbrukaren vid ett reningsverk  
vilket innebär att denna styrning påverkar energiåt-
gången positivt.

Allt vatten som tas in i reningsverket renas inte utan en 
del bräddas. Det betyder att ibland kopplas ett stort  
flöde förbi reningsverket och kräver ingen energi.  
Dock tas denna summa med som inkommande och  
delas med elförbrukningen.

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Året på Lundåkraverket har åter präglats av en sta-
bil drift som genererat mycket god vattenrenings-
prestanda och samtliga gränsvärde efterlevdes 
 under året. Det har vid ett flertal tillfälle släppts ut 
toxiska ämne till ledningsnätet som påverkat den 
biologiska reningsprocessen negativt. Vid samtliga 
tillfällen återhämtade sig reningsprocessen relativt 
snabbt och var åter i normal funktion efter några 
dygn.

Lundåkras slampartier för perioden april-augusti 
var otjänliga med förhöjda tungmetallhalter och 
det har medfört en extra kostnad för kvittblivning 
av dessa slampartier.

De senaste årens åtgärder med att minska elförbruk-
ningen har genererat ett bra resultat, inköpt antal 
kWh har minskat med cirka 30 procent (30 procent 
motsvarar 710 000 kWh) jämfört med tidigare år.

Drift- och underhåll av pumpstationer har fungerat 
väl under året. Endast några få akuta händelser  
har inträffat och dessa har åtgärdats tämligen om-
gående.

Antalet havererade LTA-pumpar är jämförbart med 
utfallet för 2020. Den totala kostnaden har ökat 
 under kalenderåret då NSVA har behövt köpa in nya 
pumpar till det roterande reparationsutbytessyste-
met för havererade pumpar.

Rena spillvatten

EKONOMI AVLOPPSRENING 

Dålig slamkvalité har resulterat i en ökad kostnad 
för slamhanteringen på Lundåkraverket. Detta har 
inneburit en ökad driftkostnad på cirka 900 tkr. Till-
kommande utredning för att ansluta en ny verk-
samhet mot Lundåkraverket har kostat 100 tkr. 

INVESTERING

I Landskrona har NSVA investerat 22 Mkr i avlopps-
anläggningar, främst maskinell utrustning som 
 syftat till att säkerställa och förbättra processfunk-
tioner.

Nyinstallation av solceller, anläggande av en ny 
slamsilo med en ny dekantercentrifug till slamav-
vattningsprocessen samt installation av ett större 
ställverk som ersätter två mindre ställverk är några 
av de investeringar som genomförts under året.

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

LUNDÅKR AVERKET 2021 5 432 324 1 788 591 0,33

2020 5 195 496 2 187 033 0,42

2019 5 236 280 2 293 456 0,44

2018 4 849 790 2 483 175 0,51

2017 4 779 308 2 286 385 0,48

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING
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2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,17 0,15 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 59 st

AVLEDNING SPILLVAT TEN

Under 2021 har NSVA arbetat med en konsult som 
tagit fram en digital modell på spillvattenledningen 
i Landskronas östra delar, känd som ”saftaledning-
en” och tar emot spillvatten från Svalövs kommun. 
Modellen är kalibrerad med flödesmätningar och 
regndata. Med en ökad kunskap om ledningsnätets 
funktion kan arbetet med åtgärder för tillskottsvat-
ten i saneringsplanen fastslås med större precision 
framöver.

25 nya serviser är anlagda medan 5 uttjänta blivit 
omlagda på spillvattennätet. Under året har det 
varit 59 avloppsstopp som har behövts högtrycks-
spolats. Årlig underhållningsspolning har utförts 
på spillvattennätet. 9 ledningsras har lagats under 
året. Det uppstod även 1 tryckavloppsläcka.
 
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året.

Drygt 6,4 km spillvattenledningar filmades och 
spolades under året.

Lokalfrågan för Driftområde Söder som i praktiken 
påbörjades under 2020 har fortlöpt under 2021 och i 
skrivande stund pågår byggnationen med en hel del 
medföljande frågor som har hanterats under året. 
Planen är att lokalerna ska stå färdiga för inflytt-
ning första halvan av 2022. 
 

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om drygt 2 350 tkr, vilket balanse-
ras mot resultatet för dricksvattendistribution. 
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2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 235 267 258 236 233

Dagvattenmagasin (st) 52 50 41 41 36

Omhänderta dagvatten

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

2

AVLEDA DAGVAT TEN 

Arbetet med att ta fram en digital modell för Lands-
kronas dagvattennät var planerad att färdigställas 
under 2021, vilket lyckades för alla mindre orterna 
men ej inom Landskrona stad. Modellen har som 
mål att skapa en bättre förståelse för kapaciteten i 
ledningsnätet som kommer möjliggöra bättre fram-
tida planering och åtgärdsförslag för dagvatten-
hantering. Ett annat mål med modellen är att upp-
fylla det tredje steget i MSBs Vägledning för 
skyfallskartering där ledningsnätets lokala kapacitet 
kopplas till en tvådimensionell markmodell för 
översvämningar. I Landskrona mynnar lednings-
nätet ut i havet på många platser och kommer där-
för att påverkas negativt av framtida höjda havs-
nivåer, vilket tas höjd för i modelleringen men 
skapar därmed ytterligare en nivå av komplexitet.    

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

9 nya serviser är anlagda och 4 uttjänta serviser 
blev omlagda. Under året har rensning och grön-
yteskötsel utförts i dagvattenmagasin samt dike. 
Något mer omfattande insatser utfördes vid två 
dagvattendammar i Glumslöv.  Kontroll av utlopp i 

havet har utförts. Drygt 6 km av dagvattennätet 
 filmades och spolades under året. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar i prin-
cip ingen avvikelse för hantering av dagvatten i 
Landskrona.

C ARL XI GATA
Omläggning av 650 meter vattenledning i sam
band med omgestaltning av gata. Att projektet 
är förenat med högre utgifter än ursprungligen 
beräknat beror framför allt på: 
• Omläggning och undersökning av spillvatten

ledning som inte fanns med i tidiga planer. 
• Ledningskrock med fjärrvärme som innebar 

rivning av betongkonstruktion. 
• Vibrationer under vintern 2020–2021  

föranledde stillestånd. 
• Komplexarehanteringavbefintligaledningar

än beräknat (utgifter för arbete, balkar och 
huvar). 

• Tjockare asfalt än beräknat vilket ledde  
till högre utgifter.

VARVSVÄGEN ETAPP 2
Projektet avsåg att renovera samtliga VAled
ningar i Varvsvägen mellan Lundåkragatan och 
Andra Tvärgatan i samband med att Landskrona 
Stad skulle asfaltera om sträckan. Omständig
heter ändrade omfattningen av projektet. 500 
meter vattenledning i Varvsvägen som orsakat 
många vattenläckor kopplades bort då den inte 
behövs. Samtliga självfallsledningar, totalt 1000 
meter, renoverades på sträckan genom strum
pinfodring. De installerade strumpfoderna har 
fabrikationsfel och kommer kräva nya insatser 
under 2022 på sträckan vilket går på materielga
rantin. Därefter kommer slutregleringen av hela 
entreprenaden att utföras. 

VÅNGVÄGEN
Omläggning av 145 meter spill och 155 meter 
dricksvattenledning samt 150 meter dagvatten
ledning. Lägre kostnad än beräknat av spill och 
dagvattenledningarna då hela sträckan inte be
hövde läggas ut till Kolonigatan. Kolonigatan är 
bussgata för bland annat trådbussar och efter
som projektet inte behövde schakta upp gatan 
minskade kostnaderna för schakt/återställning 
och ersättningar för att stänga av trådbussarna 
under arbetet. Projektet är avslutat.

BALDERSGATAN, GLUMSLÖV
Många läckor och allmänt uttjänt ledningsnät 
resulterade i omläggning av spillvattenledning, 
dagvattenledning samt dricksvattenledning och 
att befintliga serviser kopplades in på de nya
ledningarna. Totalt 1 040 meter ledning bytt. I 
arbetet ingick även inkoppling av 20 serviser och 
ny släppbrunn för tryckspill. Avslutat med lägre 
förbrukad budget berodde delvis på en minskad 
arbetsomfattning i norra delen. 

LUNDÅKR AVERKET SAMLINGSPROJEK T
En rad projekt har genomförts på reningsverket. 
Bland annat har ett nytt ställverk installerats på 
en ny position till en lägre utgift än beräknat. 
Slamavvattningen har reinvesterats och då även 
ställverket till denna då det fanns stora samord
ningsvinster. Solceller har också installerats. 

Femviktigasteinvesteringarna
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Vattenåret i Perstorps kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

Från och med den 1 januari 2022 höjdes VA-taxan i 
Perstorps kommun för både privatpersoner och 
 företag. Justeringen av VA-taxan beror främst på 
ökat behov av underhållsåtgärder samt på komman-
de investeringar i den kommunala VA-anläggningen.

Kunderna informerades om den nya taxan via 
 media och nyhetssida på nsva.se.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har cirka 209 VA-ärenden hanterats 
från kunder i Perstorps kommun i ärendehante-
ringssystemet Lime CRM. Ärendena berör till exem-
pel mätare, frågor kring anslutning och dricks-
vatten. 2 kundklagomål har tagits emot.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Perstorp kommun har 112 vattenmätare bytts 
jämfört med de 226 som var planerade. Under året 
har 25 ärenden behandlats relaterade till vatten-
mätare, samt 43 ärenden i kundärendehanterings-
systemet Lime. Vid 9 besök underkändes kundens 
VA-installation. 8 förgävesbesök gjordes, vilket be-
tyder att ingen är hemma på bokad tid.

Kontrollorganet provade 50 mätare.

Årssammanställning

1 527
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 12

Antal anmälda 
källaröversvämningar 1

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 112

Antal planerade mätarbyten 226
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Projektutredningar av Bäckavägen, Spjutseröds-
vägen och Färgarevägen har genomförts.   

I projekt utredning för Bäckavägen föreslogs re in-
vesteringsåtgärder på VA-ledningarna i samband 
med asfalteringsarbeten. 

Granskning har skett av detaljplanen för en ny 
 padelhall. Därefter har det varit kommunikation 
gällande Padelhallens VA-anslutningar. 

NSVA har deltagit i möte om uppstart för detalj-
planer vid Svampvägen, nära Jeans damm, samt 
Österbo, på fastigheten Linjalen.

Samråd har skett gällande detaljplan för kvarteret 
Linjalen, med flera.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Sedan juni 2020 har NSVA haft en driftstörning på 
dricksvattenkapaciteten i Perstorps kommun. Ett 
åtgärdsprogram togs fram för att möjliggöra högre 
produktion. Hela sommaren 2021 kunde genomför-
as helt utan restriktioner eller bevattningsförbud 
vilket är ett bevis på att satsningarna har gett resul-
tat. På Toarp vattenverk utgjorde infiltrationsbas-
sängerna en flaskhals, därför har infiltrationsytan 
utökats. I anslutning till vattenverket inne i Pers-
torp har två nya råvattenbrunnar borrats och drift-
satts. När råvattentillgången var säkrad höjdes även 
kapaciteten genom att byta distributionspumparna 
och UV-aggregat, varvid produktionen kunde ökas.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Dricksvattenbudgeten kunde inte hållas. Ett över-
drag med cirka 400 tkr blev resultatet. Framför allt 
är det driften och elkostnaderna som blivit dyrare 
men också akut fastighetsunderhåll behövde ge-
nomföras. 

Utfallet för investeringarna överskred budget. Uti-
från projektbudget vid årets start är det framför allt 
projekt inom styr och regler som har överskridits. 
Inom projektet gjordes större åtgärder än planerat 
eftersom distributionspumparna behövde bytas för 
att utnyttja nytillkommen råvattenkapacitet. Nya 
råvattenbrunnar innebar också att arbetet med ny 
vattendom vid Perstorp vattenverk behövde påbör-
jas.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Vattentornet är rengjort med robotrengöring av 
 entreprenör vilket innebar att tornet kunde vara i 
drift under rengöringen. Under hösten rengjordes 
även lågreservoaren vid Perstorp vattenverk. 

Söderåsens miljöförbund har utfört årlig miljö-
inspektion, denna gång med fokus på just reservoa-
rer.  Inspektionen resulterade inte i några anmärk-
ningar, men visade på avvikelser med risk för 
livsmedelssäkerhet varvid åtgärder behöver vidtas. 
Avvikelserna berörde lokalers utformning samt vis-
sa hygienaspekter till exempel i samband med ren-
göring av UV-aggregat. Uppföljning av dessa av-
vikelser kommer att ske vid nästa ordinarie 
kontrollbesök. 

INVESTERINGAR

Flera av investeringsprojekten som har genomförts 
under året har varit kopplade till den kapacitetshöj-
ning som har åstadkommits med avseende på 
dricksvattenproduktionen. Därutöver har lutdose-
ringen vid Toarp vattenverk setts över och justerats. 
Doseringen av lut styrs nu efter flöde och aktuellt 
pH för att säkerställa bästa möjliga dricksvatten-
kvalitet. Personalen har under året även jobbat med 
att möjliggöra att utgående vatten från produk-
tionsanläggningarna ska kunna styras på tryck i 
stället för på flöde. Detta för att vi ska kunna ställa 
om styrningen om vattentornet behöver stängas av 
vid planerat eller akut underhåll.  

Projektet ”Grundvattenmodell Toarp” har förskju-
tits något på grund av den angelägna situationen 
vid Perstorps vattenverk. Då de två nya brunnarna 
är driftsatta har projektet med grundvattenmodel-
len åter kunnat fortgå som tidigare planerats. Kon-
sulten knuten till uppdraget har utfört en vatten-
balansberäkning samt gått igenom äldre borrningar 
och geologikartor i SGUs databas inom det tänkta 
området.  

Leverera dricksvatten
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  PERSTORP 2017–2021,  m 3

690 000

660 000

630 000

600 000

0

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN PERSTORPS KOMMUN 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

50

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

50

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 50 st

Antal prov med anmärkningar:  11 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 50 st

Antal prov med anmärkningar:  2 st

643 880 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL PERSTORPS KOMMUN 2021

3,5%
MINSKNING MED

2017 2018 2020 20212019
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

4 nya vattenserviser har anlagts medan inga gamla 
har behövts bytas. Renspolning av vattenhuvudled-
ningsnätet har delvis utförts. Motionering och till-
syn av VA-anordningar, så som ventiler och brand-
poster, har påbörjats.
 
Under året har flera fall av missfärgat dricksvatten i 
centrala Perstorp inträffat. Detta har medfört pro-
blem hos enstaka kunder samt större spolningsin-
satser av avdelning Rörnät. Spolningarna har gett 
bra effekt då problemen har minskat. Vattenprover 
har tagits och analyser kommer att göras för att 
fastställa vilka ämnen som missfärgningarna 
innehåller och på så sätt försöka ta reda på grundor-
saken till missfärgningarna. Om möjligt anpassas 
framtida insatser efter behovet, såsom att anlägga 
automatiska spolposter, utföra punktinsatser på 
vattenledningsnät och/eller vattenverk. 

Under året har utrustning inhandlats för att effek-
tivt kunna motionera och utföra funktionskontrol-
ler av brandposter och avstängningsventiler. Större 
områden har betats av som har lett till en bättre koll 
på anordningarna i kommunen.

Under året har det uppkommit 7 vattenläckor som 
lagats och återställts.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 300 tkr vilket dels för-
klaras med en begränsad budget redan vid ingången 
till 2021 men främst på grund av omfattande spol-

ningsinsatser och läckagesökningsinsatser för att 
komma till rätta med problem i dricksvattenled-
ningsnätet.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

5 huvudventiler och 3 brandposter byttes under 
2021.

Detaljprojektering av Bäckavägen har slutförts och 
upphandling ska vara klar under 2021. Hinder har 
uppstått då Länsstyrelsen inte har gett besked an-
gående pilevallen. Byggstart har planerats till vecka 
51. I projekt Bäckavägen har flödesmätare på vat-
tenledning satts mellan Oderljunga och Perstorp. 

Strategisk Reinvesteringsplan är framtagen.

Nya vattenmätare till industriparken har installe-
rats och kopplats till övervakningssystemet. Nu är 
det möjligt att se om tryckfall i ledningsnätet kan 
härledas till stora vattenuttag.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,08 0,10 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 7 st
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(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

PERSTORP RV 2021 1 209 432 - -

2020 1 106 624 429 574 0,39

2019 965 124 - -

ODERL JUNGA RV 2021 30 961 - -

2020 50 000 60 470 -

2019 60 000 - -

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNINGDRIF T OCH UNDERHÅLL 

Driften på Perstorps reningsverk har fungerat för-
hållandevis väl. Utsläppen från reningsverket har 
klarat samtliga rikt- och gränsvärden. Året inleddes 
dessvärre med att rötkammaren akut fick tömmas 
ner på grund av att sand och andra föroreningar an-
samlats under många års drift utan externslammot-
tagare. Detta har inneburit extra akuta driftskost-
nader men även att slammet under en period 
avvattnades orötat. Tömningen och underhållet på 
rötkammaren gick enligt plan och rötkammaren är 
åter i drift. 

Även sandfånget på reningsverket har under året 
akut havererat. Reservdelar till detta sandfång har 
långa ledtider och under en lång period kördes ver-
ket köra utan sandfång vilket leder till ökat slitage 
på övrig utrustning. 

Oderljunga reningsverk har fungerat väl och klarat 
samtliga riktvärden. Tidigare års oförutsedda hän-
delser har kunnat undvikas genom en förbättrad 
online-övervakning av processen. 

Pumpstationerna har fungerat utan några större 
haverier under året. P50 som ligger inne på renings-
verkstomten har haft en del bekymmer som perso-
nalen löst under året. 

EKONOMI AVLOPPSRENING

Slammet vid Perstorps reningsverk har ej innehåll-
et de nivåer som krävs för att slammet ska vara god-
känt för användning. Detta har resulterat i en ökad 
driftkostnad på cirka 250 tkr.

Rena spillvatten

INVESTERING

Fokus har fortsatt varit på att byta styrsystem till  
de pumpstationer där full övervakning inte finns i 
Cactus Eyes övervakningssystem. Vid årets slut  
har 7 av 12 pumpstationer full övervakning och 5 
pumpstationer har övervakning där endast de mest 
kritiska signalerna finns.

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
Till exempel jämförs elförbrukningen med mängden 
vatten som renats under året, se tabell. Då flödet 
 varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett 
nederbördsfattigt år, påverkar det hur mycket energi 
som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med 
höga flöden till reningsverken vilket generellt ger 
högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande 
åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder 
att det kan ta tid innan aktiva energiminskande åtgärder 
genomförs.
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AVLEDNING SPILLVAT TEN

4 nya serviser anlades under och en uttjänt lades 
om under 2021. Under året uppstod endast 1 av-
loppsstopp som behövts högtrycksspolats. 
 
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser fortgick under året. Under året 
har filmning och spolning av spillvattennätet ut-
förts i mindre utsträckning.
 
DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om knappt 180 tkr för spillvatten-
ledningsnätet. Resultatet balanseras i stort med av-
vikelsen för dagvatten.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,01 0,005 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 1 st
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HÄSSLEHOLMSVÄGEN (VÄG 21)
Gammal vattenledning med mycket läckor be
hövde åtgärdas. Även spillvattnet krävde några 
punktåtgärder då den rasat. Att utföra arbeten 
längs vägsträckan krävde noggrann planering då 
denär vältrafikeradav stora lastbilarochdess
utomärTrafikverketsväg.Projektetblevdyrare
då det uppstod problem med det provisoriska 
vattnet. Arbetet gick bra tills vattenledning
en skulle tryckas igenom befintliga rör under
Hässleholms vägen. Arbetsmomentet gick inte 
attutföraochalltpausades.Väder samt trafik
avstängning och att endast få arbeta på vägen 
under specifika tidsintervall gjorde projektet
kostsammare än beräknat.         

TJÄDERSTIGEN
I Tjäderstigen har fastigheter upplevt problem 
med översvämningar. Projektet innebär omlägg
ning av huvudledningar och med fokus på en 
sämre spillvattenledning. I samband med att den 
läggs om läggs även delar av vatten och dagvat
tenledningarna om. Planen var att genomföra 
projektet 2021 men det kolliderade med kom
munalt projekt i området varför det nu är fram
flyttatförbyggstartförst2024.

ÅTGÄRDER PERSTORP VAT TENVERK , 
SAMLINGSPROJEK T
En ny råvattenbrunn vid vattentäkten i Perstorp 
är borrad för att möjliggöra utökad produktion 
vid Perstorps vattenverk. Ett högre produktions
flöde från anläggningen kommer att avlasta 
Toarps vattenverk där kapaciteten idag över
skrids. Pumpar byttes mot ett pumppaket som 
kan frekvensstyras. Styrningen har gjorts om 
så att det är möjligt att styra utgående flöde
mot tryckpånätet.Därmedfinnsmöjlighetatt
upprätthålla distributionen även vid akuta eller  
planerade  arbeten på vattentornet. Projektet 
Styr och regler Perstorp är klart.

ÅTGÄRDER TOARPS VAT TENVERK
Ytan på infiltreringsbassängerna har ökats för
att extra kapacitet. Projektet genomfördes 
 under april månad, därefter markarbete. Projek
tet är avslutat.

2021 2020

Dagvattenledningsnät (km) 76 76

Dagvattenmagasin (st) 2 2

Omhänderta dagvatten

Fyraviktigasteinvesteringarna

NYCKELTAL DAGVAT TEN

AVLEDA DAGVAT TEN 

Inför utökning av verksamhetsytan vid fastighet 
Dalian 5 har dagvattenfrågan diskuterats. Delar av 
befintlig skogsmark kommer att hårdgöras. Till-
kommande dagvattenflöden behöver fördröjas för 
att inte förvärra situationen för befintligt dag-
vattennät.

Dagvattendammar har lagts till i Ledningskartan.

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

4 nya dagvattenserviser har anlagts under 2021. 
Skötselinsatser för dagvattenmagasin har utförts 
under 2021. Endast ett fåtal meter i dagvattennätet 
har filmats och spolats. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om knappt 200 tkr för omhänder-
tagande av dagvatten. Det uppstod knappt några 
driftsstörningar i ledningsnätet och resultatet 
 balanseras med avvikelsen för spillvatten.
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Vattenåret i Svalövs kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

88 procent av kunderna i Svalövs kommun skickade 
in sin årsavläsning av vattenmätaren till NSVA, 
jämfört med 94 procent 2020. Andelen kunder som 
valde att lämna sin årliga mätaravläsning via mo-
biltelefon, e-post eller webb var 83 procent jämfört 
med 79 procent 2020.

Från och med den 1 januari 2022 höjs VA-taxan i 
Svalövs kommun. Justeringar av VA-taxan beror 
främst på kommande investeringar i den kommu-
nala VA-anläggningen.  Kunderna informerades om 
den nya taxan via media, nyhetssida på nsva.se och 
i samband med den första fakturan.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har närmare 1175 VA-ärenden registre-
rats från kunder i Svalövs kommun i ärendehante-
ringssystemet Lime CRM. 43 procent av ärendena 

berör fakturafrågor, 19 procent handlar om mätare 
och anslutningsfrågor. 11 kundklagomål har tagits 
emot, jämfört med 46 klagomål 2020, avseende 
bland annat bristande information vid VA-arbete.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

Årssammanställning

3 282
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 75

Antal anmälda 
källaröversvämningar 27

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 16 682

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 258

Antal planerade mätarbyten 340

VAR AV NYA 51

I Svalöv kommun har 258 vattenmätare bytts jäm-
fört med de 340 som var planerade. Under året har 
247 ärenden behandlats relaterade till vattenmäta-
re, samt 211 ärenden i kundärendehanterings-
systemet Lime. Vid 32 besök underkändes kundens 
VA-installation. 36 förgävesbesök gjordes, vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid.

Kontrollorganet provade 294 mätare.

EKONOMI KUND

Utfallet ligger i nivå med budget.
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Strategin för VA-utbyggnader på landsbygd antogs 
av kommunfullmäktige 2013-04-29. NSVA planerar 
att under vintern 2021/2022 genomföra en översyn 
och en dialog med de beslutande organen i kommu-
nen angående utbyggnad av kommunalt VA till 
landsbygden. Ekonomin i projekten tillsammans 
med regeringens försenade proposition ”Vägar till 
hållbara vattentjänster” samt riksdagens (och spe-
cifikt då Civilutskottets) uppmaning till regeringen 
om att ”Tvånget att ansluta sig till kommunala 
VA-nätet bör tas bort” är grunden till beslut av 
NSVA om att initiera en översyn av utredningsom-
rådena. De politiska diskussionerna kan eventuellt 
leda till en försenad start av VA-utbyggnaden i Ask.

NSVA har under året hanterat anslutningsärende 
utanför verksamhetssytemet och har enligt rutin 
både accepterat och nekat anslutning. Exempel på 
två mer omfattande ärenden är anslutningar i Kole-
ma och Källstorp.

I samband med att anslutningsfrågor inkommit till 
NSVA har det uppdagats flera områden på lands-
bygden där VA-ledningar har byggts ut genom åren 
och att det samtidigt inrättats verksamhetsområde 
längs ledningarna. På flera ställe är förhållandena 
kring verksamhetsområden, anslutningsavgifter, 
drift/underhåll och ägandet oklara, vilket medför 
att nya anslutningar är utmanande.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Vattenproduktionen i Svalöv har under året legat på 
en normal nivå jämfört med tidigare år. 

Söderåsens miljöförbund har utfört årlig miljöin-
spektion, denna gång med fokus på reservoarer.  In-
spektionen resulterade inte i några anmärkningar, 
men visade på avvikelser med risk för livsmedels-
säkerhet varvid åtgärder behöver vidtas. Avvikel-
serna berörde lokalers utformning samt vissa hy-
gienaspekter till exempel i samband med rengöring 
av UV-aggregat. Uppföljning av dessa avvikelser 
kommer att ske vid nästa ordinarie kontrollbesök. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Bokslutet visade på ett lägre resultat än budget. Vi 
gick 360 tkr under och är jämnt fördelat på drift och 
underhåll. Inga större haverier har förkommit och 
ligger till grund för resultatet. 

Utfallet för investeringarna blev lägre än budgete-
rat, främst på grund av att projekt med solcells-
anläggning ej genomfördes. En del av arbetena med 
ny råvattenbrunn i Stenestad hade dessutom tidi-
garelagts till 2021.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Kvällen den 1 mars blev Svalöv tätort trycklöst un-
der cirka 45 min. Problemet åtgärdades genom ut-
ökad överföring mellan Sydvattens båda matar-
ledningar. 

INVESTERINGAR

På Svalövs vattenverk har pumppaketet mot Svalöv 
tätort bytts till ett nytt med förhöjd kapacitet.  
I samband med detta byttes även UV-aggregatet ut. 
I Axelvold har en ny tryckstegringsstation tagits i 
drift under våren och har därefter utgjort en natur-
lig del i den ordinarie driften. 

Arbetet med tillståndsansökan för vattendom 
Röstånga har fortsatt under 2021. En miljökonse-
kvensbeskrivning och brunnsinventering har ge-
nomförts och ligger till grund för själva ansökan. 
Ett nyttjanderättsavtal ska skrivas på av Svalövs 
kommun och Naturvårdsverket därefter kommer 
ansökan att skickas in till Mark- och miljödomsto-
len. I Stenestad behandlas nu tillståndsansökan för 
vattendom i Mark- och miljödomstolen, NSVA in-
väntar beslut i detta ärende. 

I arbetet med att revidera vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Röstånga har 
 observationsrör installerats och en grundvatten-
nivåmätning pågår. I Stenestad har ett första infor-
mationsmöte med Söderåsens miljöförbund och 
Länsstyrelsen genomförts gällande avgränsning av 
vattenskyddsområde. Därefter har en riskbedöm-
ning enligt Havs- och vattenmyndighetens nya rikt-
linjer för vattenskyddsområden genomförts.

Leverera dricksvatten
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  SVALÖV 2017–2021,  m 3
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN SVALÖVS KOMMUN 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

76

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

77

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 77 st

Antal prov med anmärkningar:  6 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 76 st

Antal prov med anmärkningar:  0 st

1 238 447 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL SVALÖVS KOMMUN 2021

14,6%
ÖKNING MED

2017 2018 2020 20212019
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

År 2021 är slut och vi går i mål med ett händelserikt 
år. Kontroll av anordningar såsom ventiler och 
brandposter samt de årliga spolningarna av dricks-
vattennätet har skett enligt plan. Kontrollerna visar 
på att det finns en del brister på anordningarna. 

8 nya vattenserviser har anlagts och 1 uttjänt har 
bytts ut under 2021. 

Under året har det varit totalt 22 vattenläckor.
 
DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om 175 tkr. Orsaken till avvikelsen 
beror på mindre kostnader för driftsstörningar än 
budgeterat.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

5 nya huvudventiler och 5 brandposter byttes enligt 
reinvesteringsplan.

Under 2020 påbörjades ett arbete med att ta fram en 
dimensionsplan för dricksvattennätet i Svalövs 
kommun. Denna blev granskad och färdigställd un-
der början av 2021 och är nu inläst i kartdatabasen.
Söderåsbanans nya utformning påverkade det be-
fintliga VA-nätet i Svalöv, Kågeröd, Billesholm och 
Teckomatorp. I samband med att Trafikverket re-
noverade järnvägen förlängdes skyddsrör och 
dricksvattenledningar lades sedan om till nya rör av 
polyeten.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,13 0,11 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 22 st
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ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

K ÅGERÖD RV 2021 567 017 382 586 0,67

2020 337 082 407 278 1,21

2019 374 786 422 126 1,13

2018 324 722 406 666 1,25

2017 442 027 399 106 0,9

RÖSTÅNGA RV 2021 192 938 201 961 1,0

2020 128 164 185 468 1,4

2019 126 286 186 315 1,5

2018 80 521 195 527 2,4

2017 147 859 168 950 1,1

SVALÖV RV 2021 669 848 280 584 0,42

2020 538 500 268 658 0,50

2019 602 391 270 522 0,45

2018 460 397 274 214 0,6

2017 645 941 294 328 0,46

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNINGDRIF T OCH UNDERHÅLL 

Svalövs reningsverk har präglats av en stabil drift 
som genererat god vattenreningsprestanda och 
samtliga gränsvärde efterlevdes under året, samt-
liga rikt- och gränsvärde har efterlevts. Under in-
ledningen av året orsakade den närliggande indu-
strin ett utsläpp till spillvattennätet men tack vare 
tidigt agerande av personalen uppstod ingen nega-
tiv påverkan på vattenreningen.

En ny solcellsanläggning installerades under året 
men kunde inte tas i drift då NSVA ej fick startbe-
sked av EON för att starta anläggningen.

Ett nytt miljötillstånd meddelades under slutet av 
året, ett miljötillstånd som NSVA valt att överklaga.

Kågeröds reningsverk har klarat samtliga utsläpps-
villkor under året då reningsverket har haft en lägre 
inkommande belastning.

Under slutet av maj startades den nyinstallerade 
solcellsanläggningen. Solcellernas kapacitet för el-
produktion är 30 000 kWh per år vilket motsvarar 
cirka 7,5 procent av den totala elenergiförbrukning-
en på reningsverket.

Röstånga reningsverk har åter präglats av en stabil 
drift som genererat mycket god vattenreningspre-
standa, samtliga utsläppsvillkor har innehållits.

Rena spillvatten

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten, som att använda allt mindre energi 
i processerna. Till exempel jämförs elförbrukningen med mängden vatten som renats under året,  
se tabell. Då flödet varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett nederbördsfattigt år,  
påverkar det hur mycket energi som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med höga  
flöden till reningsverken vilket generellt ger högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande åtgärder i takt med utbyte av utrustning.  
Det betyder att det kan ta tid innan aktiva energiminskande åtgärder genomförs.

På Kågeröds RV och Svalövs RV har solceller installerats vilket minskat förbrukningen av el. Vidare har  
vi arbetat med realtidsstyrning där datasystem styr över kemikaliedoseringen och lufttillförseln. Luft-
tillförseln är den enskilt största energiförbrukaren vid ett reningsverk vilket innebär att denna styrning 
påverkar energiåtgången positivt.

Allt vatten som tas in i reningsverket renas inte utan en del bräddas. Det betyder att ibland kopplas ett 
stort flöde förbi reningsverket som inte kräver energi. Dock tas denna summa med som inkommande 
och delas med elförbrukningen. Detta gör att sifforna för reningsverken i Svalöv sticker ut.
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2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km)  0,13 0,15** 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 18 st

** På grund av brutet avtal med upphandlad entreprenör inrapporterades inte alla stopp

Taken till centrifug- och sedimenteringslokal fick 
akut åtgärdas under året då det läckte in vatten, 
 åtgärd medförde en ökad kostnad för produkten 
fastighetsunderhåll i Svalöv.

Pumpstationerna har fungerat väl under året. En-
dast några få akuta händelser har inträffat och 
dessa har åtgärdats tämligen omgående.

Antalet havererade LTA-pumpar ökat med mer 
än 300 procent. Orsaken till ökningen är att LTA- 
systemen i Svalöv varit i drift några år samt att det 
löpande ansluts fler LTA-pumpar till spillvatten-
nätet, kostnaden för LTA-pumpar har ökat i samma 
takt.

EKONOMI AVLOPPSRENING

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
mindre negativ avvikelse om knappt 60 tkr.

INVESTERING

I Svalöv har NSVA investerat 4,4 Mkr i avloppsan-
läggningar, främst maskinell utrustning som syftat 
till att säkerställa och förbättra processfunktioner. 
Reinvestering i ett större ställverk på Svalövs re-
ningsverk är det enskilt största projekt som genom-
förts under året.

AVLEDNING SPILLVAT TEN

VA-GIS har under året genomfört flera mätkampan-
jer runt om i Svalövs kommun för att förbättra pre-
cisionen i ledningskartan och vid inmätningsarbete 
i Teckomatorp uppdagades det att kartdatabasen 
stämmer mycket dåligt överens med verkligheten. 

Så dåligt så att det i vissa gator inte enkelt går att 
säga vilken ledning som är avsedd att vara spill-
vattenledning och vilken som är dagvattenledning. 
Även vid inmätningar i Svalöv och Kågeröd har det 
dykt upp större skillnader mellan kartdatabasen 
och verkligheten.

Under sommarhalvåret och tidiga hösten har det 
stundtals kommit kraftiga regn som har överbe-
lastat ledningsnätet på olika orter. Två orter som 
sticker i sammanhanget är, såklart med tanke på 
ovan, Teckomatorp men även Billeberga har drab-
bats. Det inkom anmälningar om källaröversväm-
ningar i Billeberga under september månad och de 
är alla belägna i den västra delen av orten, längs 
med Årupsvägen. En av adresserna har även varit 
drabbad tidigare under året.

NSVA utreder ledningsnätets funktion i berörda 
 gator för att kunna dra slutsatser om orsaker till 
översvämningarna. Sedan ombyggnationen av spill- 
och dagvattenledningen i Svalövsvägen har det inte 
inrapporterats nya källaröversvämningar i tidigare 
drabbat problemområde öster om Svalövsvägen.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

6 nya serviser är anlagda och 3 uttjänta har bytts 
ut under 2021. Under året har det varit 18 avlopps-
stopp som har behövts högtrycksspolats. 6 led-
nings ras på spillvattenledningsnätet inträffade 
 under 2021. Annars har årlig underhållningsspol-
ning utförts enligt plan på spillvattennätet. Knappt 
3,5 km spillvattenledningar har spolats och filmats 
under året.

Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året.

Lokalfrågan för Driftområde Söder som i praktiken 
påbörjades under 2020 har fortlöpt under 2021 och i 
skrivande stund pågår byggnationen med en hel del 
medföljande frågor som har hanterats under året. 

Planen är att lokalerna ska stå färdiga för inflytt-
ning första halvan av 2022. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 500 tkr. Främsta orsa-
ken förklaras med kostsamma skötselinsatser av 
dagvattendammar och diken. 
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Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

Det påbörjades ett detaljplanearbete för en ny för-
skola i Billeberga och på den tilltänkta fastigheten 
korsar en dagvattenledning. NSVA har börjat utreda 
funktion och status på den ledningen för att kunna 
ta beslut om något behöver göras och i så fall vad 
som ska göras.

Plan- och exploateringsenheten har sålt fastighe-
ten RÖSTÅNGA 3:81 till en privat fastighetsägare. 
Tanken var att bygga bostäder i form av tvåvånings-
hus. Det visade sig att placeringen av en dagvatten-
ledning krockade med byggnadsplanerna. NSVA ut-
redde status och avledningsområde för ledningen 
och resultatet blev att ledningen behövde vara kvar 
i drift, men kunde flyttas i sidled för att möjliggöra 
byggnationen.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

3 nya serviser är anlagda och 2 uttjäntas byttes ut 
under 2021. Under året har rensning och grönyte-
skötsel utförts i dagvattenmagasin samt diken. Un-
derhållsspolning av dagvattennätet enligt plan har 
genomförts. Totalt filmades 3,2 km dagvattenled-
ningar under året.

2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 110 107 106 104 104

Dagvattenmagasin (st) 13 16 16 16 13

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

2

OML ÄGGNING LEDNINGAR BT-KEMI, 
TECKOMATORP
Sanering gällande det förorenade området ef
ter BTKemi. 180 meter spillvattenledning lades 
om samt 161 meter servisvattenledning trots 
att det inte ingår i plan för reinvesteringar men 
hade blivit omöjligt att komma åt efter sanering. 
Långtgående diskussioner med markägare som 
resulterade i ny sträckning i grusväg som tyvärr 
försvårade genomförandet betydligt och inne
bar överskriden budget. Godkänd slutbesiktning 
genomfördes i december. 

RÖNNEBERGS- OCH ONSJÖVÄGEN SAMT 
BÄCK ALIDSGATAN, SVALÖVS TÄTORT
940 meter nyanläggning av dag, spill och 
dricksvattenledningar längs Rönnebergs och 
Onsjövägen, samt 150 meter i Bäckalidsgatan. 
Dagvattendamm för fördröjning är också an
lagd. Det tekniska slutresultatet är gott men 
arbetet kantades tyvärr av osedvanligt många 
svårigheter vilket resulterat i ekonomiskt dåligt 
resultat. Orsakerna är många och har utretts så
väl internt hos NSVA som genom extern revision 
av Ernst & Young. Bland de främsta orsakerna 
bör nämnas: Tillkommande dagvattenmagasin, 
förändringar i projektorganisationens ledande 
roller, föroreningar i såväl asfalt som schakt, 
kommunikationssvårigheter mellan beställare 
och entreprenör, omfattande krav på inhägnad, 
pumpkostnader på grund av grundvattenstånd, 
tjälepåverkan på gångbanor, Covidsituation, 
sträng vinter, bristfällig projektering, spekula
tiv prissättning och otydlighet hos entreprenör, 
oredovisade befintliga ledningar och ledningar
i dåligt skick. Omprojektering har också krävts 
av damm. Dessa förhållandevis stora problemen 
utgör huvudorsaken till det kraftiga överskjutan
det av årsbudget. Avvikelsen har hanterats ge
nom omprioriteringar och tillsäggsanslag under 
årets gång.   

STÄLLVERK CENTRIFUGHALL , 
SVALÖVS RENINGSVERK 
Utbyte av ställverket i Svalövs reningsverk har 
skett enligt plan.

PUMPPAKET OCH UV-AGGREGAT, 
SVALÖVS VAT TENVERK
Nytt pumppaket och UVaggregat har installe
rats på Svalövs vattenverks utgående ledning 
mot Svalöv tätort. Allt är monterat och driftsatt 
ochprojektetäravslutat.  

NY T T LEDNINGSNÄT, AVLOPPSRENINGS-
VERK SAMT VAT TENVERK , STENESTAD
I kommunens landsbygdsstrategi pekas Ste
nestad ut som en sammanhållen bebyggelse 
som ska förses med kommunalt spillvattennät.  
Projektet avser utbyggnad av nytt 1 100 meter 
avloppssystem i Stenestad, samt nybyggnad av 
lokalt reningsverk, omläggning av 1 100 meter 
vattenledningar samt nybyggnad av vattenverk 
förattersättabefintligt.Mycketavdetaljprojek
teringen av det nya vattenverket har pågått un
der 2021 samt diskussioner om utformningen av 
det nya reningsverket. Tillstånd för bygglov för 
avloppsreningsverket har sökts. Utredning kring 
biotopskydd har också genomförts. Parallellt har 
diskussioner pågått med boende och intressen
ter samt förberedelser för ledningsrättsansök
ningar.
 
Ursprungskalkylen har endast räknat med kost
naden för att anlägga nya VAledningar. Kostnad 
för nytt vattenverk och ett avloppsreningsverk 
är tämligen stora poster i projektet som behöver 
budgeteras. Kostnader för 2021 landade högre 
än budget. Orsaken är att omfattningen på de
taljprojekteringen har växt i samråd med avdel
ning Dricksvatten och avdelning Avloppsrening. 

Femviktigasteinvesteringarna

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
negativ avvikelse om drygt 500 tkr. Främsta orsaken 
förklaras med kostsamma skötselinsatser av dag-
vattendammar och diken. 
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Vattenåret i Åstorps kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

Från och med den 1 januari 2022 höjs VA-taxan i 
Åstorps kommun för både privatpersoner och före-
tag. Justeringen av VA-taxan beror främst på inves-
teringar i den kommunala VA-anläggningen.  Kund-
erna informerades om den nya taxan via media och 
nyhetssida på nsva.se.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har 611 VA-ärenden registrerats i ären-
dehanteringssystemet Lime CRM. Ärendena berör 
till exempel mätare, frågor kring anslutning och 
dricksvatten. 10 kundklagomål har registrerats, 
jämfört med 29 klagomål 2020, avseende bland an-
nat missfärgning av dricksvattnet.

NSVA har sedan i slutet av 2018 tillgång till struk-
turdata som dagligen tankas över från en databas i 
Åstorp. Det innebär att även kunderna i Åstorps 

kommun kan få samma goda kundservice och åter-
koppling från CRM-systemet som övriga inom 
NSVA vid de flesta frågor utom just fakturafrågor 
eftersom de hanteras av kommunen.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Åstorp kommun har 325 vattenmätare bytts jäm-
fört med de 452 som var planerade. Under året har 
281 ärenden behandlats relaterade till vattenmäta-
re, samt 232 ärenden i kundärendehanteringssyste-
met Lime. Vid 49 besök underkändes kundens 
VA-installation. 15 förgävesbesök gjordes, vilket 
betyder att ingen är hemma på bokad tid. Kontrol-
lorganet provade 320 mätare.

Utfallet ligger i nivå med budget.

Årssammanställning

4 394
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 83

Antal anmälda 
källaröversvämningar 2

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 19 996

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 325

Antal planerade mätarbyten 452

VAR AV NYA 232
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Åstorps kommun ansvarar för arbetet med ompröv-
ningen av dikningsföretaget Åstorp-Vrams Gun-
narstorps dikningsföretag, 1945. NSVA har under 
året varit behjälpliga i den utsträckning som efter-
frågats.

Strategin för VA-utbyggnader på landsbygd antogs 
av kommunfullmäktige 2011-06-27.  NSVA planerar 
att under vintern 2021/2022 genomföra en översyn 
och en dialog med de beslutande organen i kommu-
nen angående utbyggnad av kommunalt VA till 
landsbygden. Ekonomin i projekten tillsammans 
med regeringens försenade proposition Vägar till 
hållbaravattentjänster samt riksdagens (och speci-
fikt då Civilutskottets) uppmaning till regeringen 
om att Tvånget att ansluta sig till kommunala VA- 
nätetbörtasbort är grunden till beslut av NSVA om 
att initiera en översyn av utrednings områdena. De 
politiska diskussionerna kan eventuellt leda till en 
försenad start av VA-utbyggnaden i Västra Broby.

I enlighet med gällande rutiner och styrande doku-
ment har ansökningar om VA-anslutningar till om-
rådena Halevägen, ny återvinningscentralen och 
Bjönekulla 19:20 avslagits.

Det finns flera områden på landsbygden där VA-led-
ningar har byggts ut genom åren och där förhållan-
dena kring verksamhetsområden, anslutningsavgif-
ter, drift/underhåll och ägandet är oklara, vilket 
medför att nya anslutningar är utmanande.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Produktionen har periodvis nått mycket höga nivå-
er och anläggningarna har tidvis gått på maximal 
kapacitet. Förbrukningen steg i början av juni och 
ökade ytterligare som följd av varmt väder i mitten 
av månaden. Bevattningsförbud infördes den 18 
juni för att hålla förbrukningen på hanterbar nivå 
men hävdes igen den 29 juni då situationen blev 
hanterbar igen. 

Utökad provtagning med avseende på bekämp-
ningsmedel som har genomförts under våren visar 
att det är förhöjda halter i borror både i Kvidinge 
och Åstorp. Med anledning av det har det också ta-
gits prover på platser på rörnätet som bekräftar att 
det är otjänliga halter i dricksvattnet. Detta visar att 
vattenverken idag saknar den process som krävs för 
att avskilja bekämpningsmedel. Livsmedelsverket 
har, på uppmaning från NSVA, gjort en toxikologisk 
bedömning av vattnet. Denna visar att de uppmätta 
halterna av bekämpningsmedel inte innebär någon 

vare sig akut eller kronisk hälsorisk. Information 
om detta har publicerats via ett pressmeddelande 
och nsva.se.

I augusti utfördes livsmedelsinspektion från till-
synsmyndighet på de båda vattenverken i kommu-
nen. Inspektionerna resulterade inte i några an-
märkningar eller avvikelser. 

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Driftbudgeten utföll som beräknat. Kemikaliekost-
naderna var dyrare än planerat medan underhållet 
var billigare. 

Utfallet för investeringarna blev mycket lägre än 
budgeterat, främst på grund av omständigheterna 
kring nya vattenverket i Kvidinge.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Vid Kvidinge vattenverk finns ett styrsystem av 
 äldre modell som det inte längre går att köpa 
 reservdelar till. Detta är inte utbytt med anledning 
av att ett nytt vattenverk i Kvidinge planerats  
sedan länge. En komponent i detta styrsystem gick 
sönder, kunde dock repareras med reservdel som 
inköpts sedan tidigare. På vattenverket har vi under 
året dessutom haft problem med avhärdnings-

anläggningen. Den har kontinuerligt varit i drift 
men krävt löpande arbetsinsatser. Responsen från 
kunderna har varit positiv då de märkt en förbätt-
ring av dricksvattenkvalitén med lägre hårdhet. 

WSP har utfört grundvattenmätning kopplat till 
framtida avveckling av vattentäkten i Tingdal. Som 
en del i detta stängdes brunnarna av två och två 
 under våren, därefter utvärderades hur detta på-
verkar grundvattennivån. 

INVESTERINGAR

Vid befintlig vattentäkt i Kvidinge arbetar vi för 
permanent nivåmätning för att kontinuerligt följa 
upp grundvattennivån både lokalt där vatten tas, 
men även utanför täktens influensområde.  För att 
möjliggöra detta krävdes nya observationsrör vilka 
borrades under våren. I samband med borrningen 
skedde tyvärr en incident där borrmaskinens  
kompressor länsades på diesel vilket resulterade i 
dieselspill till täkten. Föroreningen grävdes bort för 
att inte riskera kontaminering av täkten.

Nytt vattenverk i Kvidinge har delats upp i tre pro-
jekt för att säkra den ansträngda driftssituationen 
tills ett vattenverk är på plats, läs mer under ”Fem 
viktigaste investeringar” sidan 95. 

Leverera dricksvatten
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD DRICKSVAT TEN I  ÅSTORP 2017–2021,  m 3

1 450 000  

1 400 000  

1 350 000

1 300 000
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SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN ÅSTORPS KOMMUN 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

60

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

60

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 60 st

Antal prov med anmärkningar:  2 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 60 st

Antal prov med anmärkningar:  0 st

1 397 733 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL ÅSTORPS KOMMUN 2021

2,95%
MINSKNING MED

2017 2018 2020 20212019
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

14 nya serviser har anlagts och 8 uttjänta har bytts 
ut under 2021. Brandposter och ventiler har kon-
trollerats enligt deras respektive plan. Brandposter 
vartannat år och ventiler vart fjärde år. Överlag är 
statusen på anordningar god i Åstorps kommun. 
Den årliga spolningen av dricksvattennätet genom-
fördes med fokus på Åstorps ytterområden. Under 
året har det uppstått totalt 9 vattenläckor.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
mindre positiv avvikelse om 140 tkr.

De främsta orsakerna till avvikelsen förklaras med 
lägre antal vattenläckor än budgeterat.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

6 nya huvudventiler och 4 nya brandposter byttes 
enligt reinvesteringsplan.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,04 0,07 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 9 st
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DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Året har präglats av stabil drift och goda utsläpps-
resultat. Nyvångs reningsverk är en väl fungerande 
anläggning och verksamheten bedrivs mycket bra 
 enligt gällande krav och villkor. Samtliga utsläpps-
villkor innehölls under året. 

Det har inte inträffat några större akuta händelser 
under året och verksamhet har utförts enligt plane-
rade åtgärder.

Samtliga utsläppsvillkor innehölls under året på 
Kvidinge reningsverk. Reningsverket är mycket sli-
tet och i stort behov av renovering. Reningsverkets 
låga utsläppskrav gynnar för tillfället läget. Med 
ökade framtida myndighetskrav bedöms det som 
utsiktslöst att hålla anläggningen i drift. Arbete 
med fortsatt projektering över ledningsdragning 
har pågått under året.

Under året har det utförts akuta investeringsåtgär-
der. Rensgallerfunktion, kemfällningsanläggning 
samt mellanpumpstation har akut säkrats upp för 
ytterligare några års drift.

Driften av pumpstationer har skett med hjälp av 
maskinkorten och under året har inga större have-
rier skett. 

Under året tog NSVA över driften, efter godkänd be-
siktning, av en ny pumpstation på Bronsgatan.

Rena spillvatten

INVESTERING

I Åstorp har NSVA investerat 1,4 Mkr i syfte att 
 säkerställa och förbättra processfunktionen på 
 Ny vångsverket och Kvidinge reningsverk.

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

NY VÅNG RV 2021 1 700 596 1 054 890 0,62

2020 1 537 871 1 035 487 0,67

2019 1 525 826 1 023 895 0,67

2018 1 411 499 1 005 694 0,71

2017 1 644 856 978 714 0,6

KVIDINGE RV 2021 169 265 136 265 0,81

2020 124 151 123 473 0,99

2019 100 286 124 463 1,24

2018 114 420 140 563 1,23

2017 119 951 82 656 0,69

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
Till exempel jämförs elförbrukningen med mängden 
vatten som renats under året, se tabell. Då flödet 
 varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett 
 nederbördsfattigt år, påverkar det hur mycket energi 
som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med 
höga flöden till reningsverken vilket generellt ger  högre 
nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande 
åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder 
att det kan ta tid innan aktiva energiminskande åtgärder 
genomförs.

Under året har pumpstation K5 i Kvidinge renove-
rats med bra resultat.
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AVLEDNING SPILLVAT TEN

Ett fortlöpande förbättringsarbete kring nivåregi-
steringen i utvalda bräddpunkter på ledningsnätet 
har genomförts. Nivåer registreras i fyra brädd-
punkter och eventuella bräddningar rapporteras 
till berörd tillsynsmyndighet i samband med brädd-
ningar från reningsverk och pumpstationer rappor-
teras.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

9 nya serviser är anlagda under 2021. Under året 
har det varit 10 avloppsstopp som har behövts 
högtrycksspolas. Årlig underhållningsspolning av 
spillvattennätet enligt schema samt rotskärningar 
efter behov har genomförts och drygt 600 meter av 
spillvattenledningarna har tv-inspekterats
 
Uppgiften med att kontrollera bräddavloppen med 
tillhörande insatser är ett fortlöpande arbete som 
har utförts under året.

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar en 
positiv avvikelse om 370 tkr. 

De främsta orsakerna till avvikelsen förklaras med 
att det inte uppstod driftsstörningar i ledningsnätet 
i den omfattnings som budgeterats. 2021 SNITT ÖVER  

5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km) 0,06 0,08** 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

** På grund av brutet avtal med upphandlad entreprenör inrapporterades inte alla stopp

Antal stopp 2021 var 10 st
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Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

Åstorps kommun ansvarar för arbetet med ompröv-
ningen av dikningsföretaget Åstorp-Vrams Gun-
narstorps dikningsföretag, 1945. NSVA har under 
året var behjälpliga i den utsträckning som efter-
frågats. 

Arbetet med att upprätta en dagvattenmodell in-
klusive en skyfallskartering har påbörjats och för-
väntas avslutas under 2022.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

9 nya serviser är anlagda under 2021. Under året har 
rensning och grönyteskötsel utförts i dagvattenma-
gasin samt diken. Underhållsspolning av dagvat-
tennätet enligt plan har genomförts och sträckan 
tv-inspekterade dagvattenledningar uppgår till 
drygt 2 km.

2021 2020 2019 2018 2017

Dagvattenledningsnät (km) 158 155 154 147 148

Dagvattenmagasin (st) 13 12 12 12 11

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

2

NY T T VAT TENVERK , KVIDINGE 
Projektutredningpågår och ettflertal utredningar
är avslutade. Dessa visar att en del arbeten med 
fördel utförs som delprojekt tidigare än själva vat
tenverksbyggnationen. Tre delprojekt skapas från 
huvudprojektet som hanterats i separat beslutspro
cess. Parallellt jobbar huvudprojektet fortfarande 
med att få tillstånd från fastighetsägarna för prov
borrningar efter nytt råvatten i Kvidingefältet. Utan 
tillträde, inga provborrningar och inget råvatten att 
analysera som i sin tur svarar på hur råvattnet ska 
renas i tänkt vattenverk. Med uteblivna provresultat 
är förutsättningarna för oklara för att kunna upp
handla totalentreprenör. Ersättningsberäkning för 
intrång är framräknat och fastighetsägarna ska träf
fas var för sig för godkännande. Markfrågorna har 
försenat projektet med cirka 2 år.   

PARKGATAN, HYLLINGE 
330 meter spill och dricksvattenledning, samt 330 
meter dagvattenledning av större dimension för att 
minska risken för översvämning i området. Dricks
vattenledningen är av något större dimension för 
att säkra vattenleveransen i området och för att 
kunna bygga vidare med större ledning. Samtliga 
servisledningar till 16 fastigheter är bytta och 2 nya 
brandposter är satta. 15 dagbrunnar sattes och fal
let ändrades i en gata för att minska risken att vat
ten rinner ner i källaren på fastigheterna. Projektet 
gick över budget på grund av att tillfälligt vatten 
inte var med från början, det blev tjäle som pausade 
projektet samt ökad kostnad för asfalten. Det tog 
längre tid än beräknat att genomföra projektet, 
men nu är det klart.

SL AMTR ANSPORTUTRUSTNING,  
NY VÅNG RENINGSVERK 
Utbyte av slamtransportutrustning i Nyvångs ren
ings verk har skett enligt plan.

VÅTMARK , HYLLINGE
Genom att schakta och dämma i befintlig svacka i
landskapet, samt att leda in vatten från högre nivå, 
skapas ett våtmarksområde på 5,7 ha med en med
elvattenyta på 2,5 ha. Utöver rekreationsmöjlighe
ter renas vattnet från lantbruk och bebyggelse från 
kväve och fosfor innan det släpps ut i Vegeå. Anläg
gandet klarställt med gott resultat där grässådd 
återstår.    

VA-2050 SAMLINGSPROJEK T
Ny reservoar, Björnås: Ärendet var uppe i Kommun
fullmäktige under april månad 2021. Beslut togs om 
att tillskjuta pengar för projektering av reservoar
volym. Då ärendet inte blev överklagat till förvalt
ningsrätten så har omprioritering mellan projekt 
gjorts och utredningsarbetet har påbörjats.  
    
Ny dricksvattenledning Södra Industriområdet: 
Industriområdet i Åstorps tätort är i behov av yt
terligare en vattenledning då området har expan
derat kraftigt och klarar därför inte av att försörja 
Hyllinge under hög förbrukning. Cirka 3 km ny 
huvudvattenledning ska anläggas mellan Björnås 
vattenreservoar och södra industriområdet. Pro
jektutredningen har färdigställts under året och 
har granskats av NSVA. Projektets omfattning har 
inte ändrats nämnvärt i förhållande till antagande 
gjorda i ursprungskalkylen. Dock påverkas bedömd 
slutkostnad av val av sträckning och resultat från 
undersökningar som planeras framöver. Därför ska 
en ny kalkyl göras under detaljprojekteringen innan 
genomförandefasen inleds.

Ny spilledning, Kvidinge-Nyvång: Kvidinge avlopps
reningsverk är i dåligt skick och i stort investerings
behov. I den utförda projektutredningen bedömts 
det som ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt 
att överföra Kvidinges spillvatten till Åstorps re
ningsverk (Nyvångsverket) i stället för att rusta upp 
befintligt reningsverk i Kvidinge. Vidare projekter
as ett nytt vattenverk i Kvidinge och behov finns
att dels förse Åstorp med ytterligare dricksvatten 
från det nya verket, dels ha en redundant ledning 
mellansamhällenautöverdensomredanfinns.Pro
jektet omfattar anläggande av cirka 8 km spill och 
vattenledning,ombyggnadavenbefintligavlopps
pumpstationsamtrivningavbefintligt reningsverk
i Kvidinge. Dessutom anläggande av 1,5 km råvat
tenledning till planerat vattenverk, samt 300 meter 
rejektvattenledning från vattenverket.  Under 2021 
har upphandling skett av detaljprojekteringen. Po
litiskt beslut inväntas för att få klartecken på ge
nomförandefasen vilken tidigast kan inledas 2022. 
Tidigare fattat politiskt beslut är överklagat och in
väntar handläggning av domstol. Detta hindrar dock 
inte detaljprojekteringen då medel för detta har 
omprioriterats separat. 

Femviktigasteinvesteringarna
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Vattenåret i Örkelljungas kommun

FAK TURERING OCH ÄNDRING 

AV VA-TA X A

Från och med den 1 januari 2022 höjs VA-taxan i 
Örkelljungas kommun för både privatpersoner och 
företag. Justeringen av VA-taxan beror främst på 
ökade driftskostnaderna på grund av nödvändiga 
statushöjande åtgärder i  VA-anläggningarna . Kun-
derna informerades om den nya taxan via media 
och nyhetssida på nsva.se.

KUNDÄRENDEN

Under 2021 har 1630 VA-ärenden registrerats i 
ärendehanteringssystemetLime CRM. Ärendena 
berör till exempel mätare, frågor kring anslutning 
och dricksvatten. 37 procent av ärendena berör 
 fakturafrågor, 15 procent handlar om mätare och 
anslutningsfrågor. Totalt har 10 kundklagomål har 
registrerats.

MÄTARBY TEN

Under större delen av 2021 har planerade mätar-
byten hos privatpersoner inte kunnat genomföras 
på grund av den rådande Coronapandemin.

I Örkelljunga kommun har 9 vattenmätare bytts  
och det fanns inga planerade byten sedan tidigare  
eftersom Örkelljunga är ny delägarkommun i NSVA  
sedan januari 2021.

Under året har 11 ärenden behandlats relaterade  
till vattenmätare, samt 36 ärenden i kundärende-
hanteringssystemet Lime. Vid 6 besök underkändes 
kundens VA-installation.

2 förgävesbesök gjordes, vilket betyder att ingen är 
hemma på bokad tid.

Årssammanställning

2 678
ANTAL FAK TURER ADE KUNDER

KUNDSERVICE

Inkomna VA-anmälningar 50

Antal anmälda 
källaröversvämningar 3

FAK TUR ASERVICE

Skickade fakturor 19 360

MÄTARSERVICE

Mätarbyten 9

Antal planerade mätarbyten 0
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UTÖK A VERKSAMHETSOMR ÅDET

Ett planarbete NSVA varit involverade i under 2021 
är planeringen av Ejdernområdet i centrala Örkel-
ljunga och då med avseende på dagvattenhante-
ringen. 

Ett flertal förfrågningar angående anslutning av 
fastigheter, vilka ligger i närhet till befintligt verk-
samhetsområde, har inkommit under året. 

En översyn av befintliga verksamhetsområden har 
initierats då typen av verksamhetsområde i en del 
fall inte harmonierar med vilket behov och vilken 
typ av VA-tjänst som är tillgänglig. 

Under hösten begärde en samfällighetsförening i 
Ljungaskog att länsstyrelsen skulle förelägga kom-
munen att inrätta en allmän VA-anläggning som 
 ersättning för gemensamhetsanläggningen med 
hänvisning till att denna är belägen inom verksam-
hetsområde för kommunalt VA. Begäran avslogs av 
länsstyrelsen. Gemensamhetsanläggningen befin-
ner sig fortfarande inom verksamhetsområde för 
VA och ägande och drift fortsätter att vara i sam-
fällighetens regi.

DRICKSVAT TENPRODUK TION

Söderåsens miljöförbund har utfört årlig miljöin-
spektion, denna gång med fokus på reservoarer. In-

Leverera dricksvatten

spektionen utfördes utan anmärkningar, men visa-
de på avvikelser med risk för livsmedelssäkerhet 
och där åtgärder behöver vidtas. Avvikelserna be-
rörde lokalers utformning samt vissa hygienaspek-
ter till exempel i samband med rengöring av UV-ag-
gregat. Uppföljning av dessa avvikelser kommer att 
ske vid nästa ordinarie kontrollbesök. 

Utökad provtagning med avseende på bekämp-
ningsmedel som har genomförts under våren visar 
att det är förhöjda halter i råvattnet Örkelljunga. 
Med anledning av det har det också tagits prover på 
platser på rörnätet som bekräftar att det är otjänli-
ga halter i dricksvattnet. Detta visar att det idag 

saknas den process som krävs för att avskilja be-
kämpningsmedel. Livsmedelsverket har, på upp-
maning från NSVA, gjort en toxikologisk bedöm-
ning av vattnet. Denna visar att de uppmätta 
halterna av bekämpningsmedel inte innebär någon 
vare sig akut eller kronisk hälsorisk. Information 
om detta har publicerats via ett pressmeddelande 
och nsva.se.

EKONOMI DRICKSVAT TENPRODUK TION

Den tilldelade budgeten visade sig tidigt att inte 
räcka till. Vid mer eller minder alla produkter gjor-
des ett överdrag. 2021 får mer ses som ett läroår om 
hur omkostnaderna ligger fördelade.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Högreservoaren i Örkelljunga är rengjord i enlighet 
med utförd reservoarkontroll under våren. 

I samband med fiberförläggning grävdes kablage till 
flödesmätare mot Skånes Värsjö av. Anslutningar 
på flödesmätaren skadades och hela kablaget be-
hövde bytas ut. 

INVESTERINGAR

Inga investeringsprojekt har genomförts genom av-
delning vatten. 
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PRODUCER AD UTGÅENDE MÄNGD 

DRICKSVAT TEN I  ÖRKELL JUNGA 2021,  m 3

575 000

570 000

565 000

560 000

0
2021

SAMMANSTÄLLNING PROV TAGNING DRICKSVAT TEN  

ÖRKELL JUNGAS KOMMUN 2021

BAK TERIOLOGISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

72

KEMISK A 
ANALYSER

ANTAL PROV

71

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 71 st

Antal prov med anmärkningar:  6 st

Antal prov, otjänliga: 0 st

Antal prov: 72 st

Antal prov med anmärkningar:  1 st

570 883 m3

TOTAL DRICKSVAT TENPRODUK TION

TILL ÖRKELL JUNGAS KOMMUN 2021
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DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

2 nya serviser har anlagts och 1 uttjänt har bytts ut 
under 2021. Renspolning av huvudvattenlednings-
nätet har skett till viss del. Planering för hur detta 
ska ske årligen enligt schema kommer att arbetas 
fram under 2022. Motionering och tillsyn av VA- 
anordningar, så som ventiler och brandposter, har 
utförts vill viss del men hur detta ska ske planenligt 
fortsättningsvis kvarstår att arbeta fram. Under året 
har det varit totalt 9 vattenläckor.

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Utrustning har inhandlats för att effektivt kunna 
motionera och utföra funktionskontroller av brand-
poster och avstängningsventiler. Större områden 
har betats av vilket har lett till en bättre koll på an-
ordningarna i kommunen.

9 läckor har inträffat under året, vilket är en kraftig 
ökning jämfört med föregående år. Orsaken till 
 detta är i dagsläget okänt men vi följer utvecklingen 
för att se om något samband finns.

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar drygt 
1 400 tkr i kostnader för dricksvattennätet. 

INVESTERINGAR ANORDNINGAR PÅ 

LEDNINGSNÄT

Under hösten startarades provpumpning av två vat-
tenborror - filterbrunnar - i centrala Örkelljunga. 
Brunnarna etablerades 2012 och 2013, men är ännu 
inte tagna i drift. Brunnarnas kapacitet och kvalitet 
skall testas under cirka 3 månader.

INVESTERINGAR (REINVESTERINGAR)

6 nya huvudventiler och 2 nya brandposter byttes 
under året. Utbyte kommande år kommer att följa 
framarbetad investeringsplan.

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal läckor/vattenledningsnät (km) 0,05 – 0,09

NYCKELTAL DRICKSVAT TENDISTRIBUTION

Antal vattenläckor 2021 var 9 st
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Skånes Fagerhult fick under året ett beslut från 
SMFO som innebar att bakterierening ska instal-
leras inom 1 år. Detta beslut är överklagat av NSVA 
då NSVA anser att beslut om installering av denna 
teknik skall föregås av provtagning och en kart-
läggning av nuläget. I nuvarande provtagning finns 
inget som indikerar att det föreligger några kon sek-
venser på grund av avsaknaden av bakterierening. 

Inga större haverier har skett under året på 
pumpstationerna.

EKONOMI AVLOPPSRENING 

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar 615 
tkr i kostnader för spillvattenledningsnätet. 

INVESTERING

Enligt den investeringsplan som låg för 2021 när 
NSVA övertog driften skulle en externslammot-
tagare installeras. På Örkelljunga reningsverk pas-
serar allt externslam rensutrustning och sandfång i 
nuvarande konfiguration. Således föreligger inget 
behov av en extra mekanisk rensning av extern-
slammet. Det har därför beslutats att ersätta in-
vesteringen med en billigare mindre mottagnings-
station för registrering av mottagen volym 
externslam. Övriga investeringsmedel har främst 
använts på pumpstationer och Skånes Fagerhults 
reningsverk som varit i stort behov av en förbättrad 
provtagning.

DRIF T OCH UNDERHÅLL 

Det första året som NSVA ansvarat för driften av re-
ningsverken i Örkelljunga har i många fall innebur-
it att rutiner och andra arbetssätt ska anpassas för 
de nya reningsverken. Detta har under året flutit på 
bra och personalen i Örkelljunga har gjort ett väl-
digt bra jobb i att komma in i ett nytt arbetssätt.

Införandet av Cactus eye som övervakningssystem 
har inte fullt ut kunnat genomföras då investerings-
medel för detta inte tilldelats under 2021. Detta 
innebär att samordning drift och beredskap inte 
kunnat ske med andra delägarkommuner under 
året. 

Reningsprocesserna på Örkelljunga reningsverk har 
över lag fungerat väldigt väl och rikt- och gränsvär-
den för året har klarats. 

För biogasanläggningen har under året ny doku-
mentation enligt lagen om brandfarliga och explo-
siva varor tagits fram. Anläggningen har nu ett gil-
tigt tillstånd fram till 2022, något som saknades när 
NSVA tog över driftansvaret. 

Skånes Fagerhults reningsverk har fungerat relativt 
väl under året. Enstaka prov har varit över gällande 
riktvärden för BOD. Genom förbättrad styrning och 
övervakning på verket tillsammans med en ny och 
förbättrad provtagning förväntas dessa värden vara 
inom riktvärdena framåt. 

Rena spillvatten

ANL ÄGGNING ÅR MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN ELFÖRBRUKNING

(m3/år) (kWh/år) kWh/m3

ÖRKELL JUNGA RV 2021 x x x

2020 1 072 029 270 523 0,25

SK ÅNES FAGERHULT RV 2021 x x x

2020 163 213 91 427 X

2019 X X X

NYCKELTAL MOT TAGEN MÄNGD SPILLVAT TEN I  FÖRHÅLL ANDE TILL ENERGIFÖRBRUKNING

NSVA arbetar ständigt med att effektivisera verksam-
heten, som att använda allt mindre energi i processerna. 
Till exempel jämförs elförbrukningen med mängden 
vatten som renats under året, se tabell. Då flödet  
varierar stort mellan åren, det vill säga om det är ett  
nederbördsfattigt år, påverkar det hur mycket energi 
som förbrukas. År 2021 var ett nederbördsrikt år med 
höga flöden till reningsverken vilket generellt ger  
högre nyckeltal. 

På de flesta anläggningar sker energieffektiviserande 
åtgärder i takt med utbyte av utrustning. Det betyder 
att det kan ta tid innan aktiva energiminskande åtgärder 
genomförs.



V E R K S A M H E T E N  2 0 2 1   V AT T E N Å R E T  I  Ö R K E L L J U N G A S  K O M M U N

103102

AVLEDNING SPILLVAT TEN

En spillvattenledning med pumpstation i Värsjö har 
utreds med anledning av en stor mängd ovidkom-
mande vatten. Pumpstationen behöver renoveras 
och den otäta ledningen åtgärdas, vilket är under 
planering.
 
DRIF T OCH UNDERHÅLL

2 nya serviser är anlagda under 2021. Under året har 
det varit 9 avloppsstopp som har behövts högtrycks-
spolas. Underhållningsspolning av spillvattennätet 
har utförts i nödvändiga delar och drygt 1 km av 
spillvattennätet blev tv-inspekterat. 

2021 SNITT ÖVER  
5 ÅR SNITT NSVA

Antal stopp/spillvattenledningsnät (st/km) 0,06 – 0,08

NYCKELTAL SPILLVAT TEN

Antal stopp 2021 var 9 st
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Omhänderta dagvatten

AVLEDA DAGVAT TEN 

I planprogrammet för Ejdernområdet är och har 
NSVA varit involverade med avseende på dagvat-
tenhanteringen.

DRIF T OCH UNDERHÅLL

Det ekonomiska resultatet för 2021 redovisar kost-
nader om 120 tkr för dagvattennätet.  

AVLEDNING DAGVAT TEN

1 ny dagvattenservis anlades under 2021. Under 
året har en inventering över vilka dagvattendam-
mar och diken som ingår i VA-kollektivets åtagand-
en genomförts tillsammans kommunens tjänste-
män. En skötselplan och framtida insatser för dessa 
kommer att tas fram under 2022.  Drygt 500 meter 
av dagvattennätet filmades under 2021.

2021

Dagvattenledningsnät (km) 119

Dagvattenmagasin (st) 10

NYCKELTAL DAGVAT TEN

1

2

OMBYGGNAD AV VAT TENVERK ,  
ÖRKELL JUNGA TÄTORT
Projektetavserprovpumpningavbefintligabor
ror i Örkelljunga. Prover tas på råvattnet för att 
se om det befintliga vattenverket kan ta emot
vattnet och levereras till kunderna i Örkelljunga. 
Proverna kommer även visa vilken ombyggna
tion som krävs av reningsverket samt kontroll 
på kapacitet görs för att se om det är tillräckligt. 
Provpumpning är klar januari 2022, men bero
ende på resultaten kommer projektet fortlöpa 
under 2022.

Trafikverket ochÖrkelljunga kommun hade ett
genomförandeavtal om ny vattentäkt i Örkel
ljunga i samband med väg E4 förbi Örkelljunga. 
Under 2021 träffades Trafikverket och kommu
nen för att komma överens om hur detta projekt 
skulle fortlöpa och Trafikverket är inte längre
med i projektet. Projektet kommer att fortlöpa 
2022.     

AVSTÄNGNINGSVENTILER ,  
ÖRKELL JUNGA 
Budget för sju avstängningsventiler, samt rein
vesterat i ytterligare sex. Utöver det har akut 
investering gjorts i ett antal servisventiler som 
saknat ett eget projekt under första året för 
Örkelljunga som delägare i NSVA. Utvecklingen 
följs ifall behov av ändringar i kommande budget 
behövs.

BRUKSVÄGEN ETAPP 2,  FÖRSTÄRKNING 
AV DRICKSVAT TENLEDNING
Förstärkning av vattendistributionen i Bruksvä
gen. Vattenledningen är ihopkopplad, renspolad 
och satt i drift i maj. Trots att grävningen utför
des på sankmark gick det bra att genomföra. 
Smärre problem med vatten som ser ”mjölkigt” 
ut har rapporterats. Projektet är nästan klart 
men ekonomiska frågor återstår.

VAT TENTANKSTATION ÖRKELL JUNGA
Materiel är inköpt och förberedande arbete är 
utfört för att anlägga en vattentankstation. Kvar 
är att installera på plats, vilket sker under 2022. 
Medel tilldelades sent på året som innebar sen 
igångsättning av projektet, ursprungligen var 
det inte planerat att genomföras under 2021. 
Materialet för vattentankstationen landade på 
lägre pris än beräknat. 

UTBYGGNAD AV KOMMUNALT  
SPILLVAT TEN, BJÖRKLIDEN
Projektet med utbyggnad av kommunalt spill
vatten är pausat och avvaktar i första hand po
litiskt beslut. Det återstår att se om det beslu
tas om fortsatt paus i avvaktan på utredningen  
Vägen till hållbara vattentjänster och vad den ut
mynnar i samt vad som sker med riksdagens till
kännagivande om slopande av anslutnings tvång 
förspillvattenpålandsbygd. 

Femviktigasteinvesteringarna
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Måluppföljning affärsplan 2021
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Investering i mätutrustning Ledningsnät & Projekt Avslutad 
– medavvikandeeffekt

1stflödesmätarevatten 
Ekeby norra

 Avslutad  
– medavvikandeeffekt

210101–211231 Flödesmätarenedgrävd,elskåplevererade
men ännu ej installerade men väntas ske strax 
efter årsskiftet.

5 st tryckgivare  
vatten i pumpstationer

Avslutad  
– medavvikandeeffekt

210101–211231 Nedprioriterat då vi istället prioriterar 
flödesmätare.

1 st regnmätare  Avslutad 
– medplaneradeffekt

210101–211231 4 nya regnmätare har köpts in och monterats.

1stflödesmätarevatten,
Hasslarp

Avslutad 
– medavvikandeeffekt

210101–211231 Budgeten håller inte pga uteblivet bidrag 
och projektet kommer delas upp på två delar, 
över årsskiftet. De delar som ska genomföras 
2021, med att sätta brunnen löpte enligt plan. 
Elabonnemang är beställt.

1stflödesmätarevatten,
Kattarp

Avslutad 
– medavvikandeeffekt

210101–211231 UtgårdåflödesmätarensomsättsiHasslarp
kommermätaflödettillKattarp.

1stflödesmätarevatten,
Maria

Avslutad 
– medavvikandeeffekt

210101–211231 Nedprioriterad till förmån för Kattarp som  
blir dyrare än budgeterat.

2stflödesmätarevatten,
Kvärlöv pst

Avslutad 
– medplaneradeffekt

220101–221231 Driftsatta och funktionskontrollerade.

1 st regnmätare Avslutad 
– medavvikandeeffekt

210101–211231 Ingen ny regnmätare anses behövas. Översyn 
skeriställetpåbefintligasomoptimeras.

1stflödesmätarevatten,
Onsjövägen

Avslutad 
–medavvikandeeffekt

210101–211231 Framskjutenpgaöverskridenbudgetiandra
projekt.

1stflödesmätarevatten,
Vege å pst.

Avslutad 
–medavvikandeeffekt

210101–211231 Nedgrävd och kablar dragna, avvaktar 
inkoppling och nytt elskåp i pumpstation.

1stflödesmätarevatten,
Södra Hyllinge

Avslutad 
–medavvikandeeffekt

210101–211231 Flödesmätarenedgrävd,elskåplevererade
men ännu ej installerade men väntas ske strax 
efter årsskiftet.

Landsbygdsstrategi Helsingborg Avslutad 
–medplaneradeffekt

190101–210701

KORREK T OCH RELEVANT PL ANERINGSUNDERL AG

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS
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Saneringsplaner för samtliga 
avloppsreningsverk

Ledningsnät & Projekt Pågående 
– risk för avvikelse

Saneringsplan
Öresundsverket S linjen

Pågående 
– inom tidsram

210101–221231 Arbetet pågår enligt tidplan.

Saneringsplan
Lundåkra

Pågående 
– risk för avvikelse

200101–210430 Deadline har passerat, visst arbete kvarstår.

Saneringsplan
Ekebro

Pågående 
– risk för avvikelse

210101–220630 Beräknatdatumförleveransframflyttat
till halvårsskiftet.

Saneringsplan 
Torekov

Pågående 
– inom tidsram

210101–220630 Beräknatdatumförleveransframflyttat
till halvårsskiftet.

Saneringsplan
Tågarp

Pågående 
– risk för avvikelse

210101–220630 Beräknatdatumförleveransframflyttat
till halvårsskiftet.

Saneringsplan 
Öresundsverket Staden

Avslutad 
–medplaneradeffekt

190101–211231 Klar, kommer att redovisas i ALG och större 
grupp inom kort.

Tillskottsvatten 
från fastigheter prioriteras

Ledningsnät & Projekt Avslutad 
–medavvikandeeffekt

Under året kopplades 6817 kvm 
hårdgjord yta om.
Bjuv 996 
Båstad 11
Helsingborg 4833
Landskrona 415
Perstorp 0
Svalöv 535
Åstorp 27
Örkelljunga 0

Separering klar 2050 Ledningsnät & Projekt   Pågående 
– inom tidsram

MINSK ADE KOSTNADER FÖR TILLSKOT TSVAT TEN

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS

Dimensionsplaner 
vattenledningar

Ledningsnät & Projekt Pågående 
– inom tidsram

Dimensionsplan Helsingborg   Pågående 
– inom tidsram

210101–221231 Dimensionsplanen är halvfärdig, 
så gott hopp om färdig till årsskiftet 22/23.

R ÄT T DIMENSIONER PÅ VAT TENLEDNINGAR

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS
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Vattendomar Dricksvatten Pågående 
– risk för avvikelse

Risk för avvikelse då det till 
stora delar samma personal 
(både internt och externt) som 
jobbar fram underlagen. Vårtid 
räcker inte till för att både driva 
och följa upp och upphandlade 
konsulter har för hög arbets
belastning då dom troligen har 
tagit på sig för många uppdrag.

Vattendom Berggrundstäkten Avslutad 
–medavvikandeeffekt

190101–211231 Projektet är inte färdigt vilket innebär att det 
inte går att söka Vattendom.

Vattendom Berggrundstäkten Avslutad 
–medavvikandeeffekt

190101–211231 Projektet är inte färdigt vilket innebär att det 
inte går att söka Vattendom.

Vattendom Örbyfältet Avslutad 
–medavvikandeeffekt

190101–211231 Osäkert kring mängden som vattendomen 
behöver ansökas om. Beslut behöver tas innan 
arbetet kan fortskrida.

Vattendom Örbyfältet Avslutad 
–medavvikandeeffekt

190101–211231 Osäkert kring mängden som vattendomen 
behöver ansökas om. Beslut behöver tas innan 
arbetet kan fortskrida.

DRICKSVAT TENPRODUK TION ÖVER TID

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS

Dagvattenplaner Ledningsnät & Projekt Pågående  
– risk för avvikelse

Dagvattenplan Helsingborg 
försenad

Dagvattenplan Helsingborg   Pågående 
– risk för avvikelse

200101–211231 Försenadcirkaetthalvår.

Dagvattenplan Perstorp 
omprioriterad, genomförs ej

Dagvattenplan Perstorp   Avslutad 
–medavvikandeeffekt

210101–211231 Dagvattenplan för Perstorp kommer ej tas 
fram under perioden utan resurserna har 
behövtomprioriterastillannat.Vidaffärs
planearbetet kommer en plan för fram
tagande av strategiska dokument tas fram.

Dagvattenmodeller Ledningsnät & Projekt Pågående 
– inom tidsram

Planerad leverans i maj 
för Bjuv och Landskrona

Dagvattenmodell 
Bjuv

Pågående 
– risk för avvikelse

200101–210226 Modellen överlämnad till annan konsult för 
slutkörning eftersom WSP inte kunde hantera 
det själva. Räknar med leverans Q1 2022.

Dagvattenmodell 
Helsingborg

Avslutad 
–medplaneradeffekt

200101–211231 Pga sjukskrivningar och föräldraledigheter 
har vi tagit beslut om att pausa arbetet 12 
månader pga att annat måste prioriteras. 
Planerar starta arbetet med full fart igen 
innan sommaren.

Dagvattenmodell 
Landskrona

Pågående 
– risk för avvikelse

200101–211231 Modellen överlämnad till annan konsult för 
slutkörning eftersom WSP inte kunde hantera 
det själva. Räknar med leverans Q1 2022.

Dagvattenmodell Åstorp Pågående 
– inom tidsram

210101–221231 Tidplan förskjuten pga strul med leverans 
från konsult. Ny tidplan Q1 2022.

HANTER A FR AMTIDA REGN OCH SKYFALL

PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS
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L ÄGRE MIL JÖPÅVERK AN

PERIODPERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS

Klara gränsvärden Avloppsrening   Pågående 
– risk för avvikelse

Klara Gränsvärden 
på Kågeröds RV

Avslutad 
–medplaneradeffekt

200101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Öresundsverket 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Torekovs RV 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Perstorps RV 
– Klara Gränsvärde

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Örkelljunga RV 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Ekebro RV 
– Klara Gränsvärde

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Lundåkra RV 
– Klara Gränsvärde 
(Begränsningsvärde)

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Svalövs RV 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Kågeröds RV 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Nyvångs RV –
 Klara Gränsvärde

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Kvidinge RV 
– Klara Gränsvärde

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Resultaten för december månad 
har ej lämnats men allt tyder på att gällande 
gränsvärden innehålls för året.

Tillstånd enligt miljöbalken Avloppsrening Pågående 
– inom tidsram

Lämna in ansökan för 
Miljötillstånd – Torekovs RV

 Avslutad 
–medplaneradeffekt

190101–210630 Miljötillståndsansökan har lämnats in till Lst.

Lämna in ansökan för 
Miljötillstånd – Röstånga RV

Avslutad 
–medplaneradeffekt

190923–211231 Miljötillståndsansökan lämnades in under år 
2021.
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Rätt nivå anläggningsavgifter Pågående  
– inom tidsram

Anläggningsavgifter 
Båstad

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Förslagtillanläggningsavgifterframtaget,
presenteras för politikerna i början på 2022. 
Inväntar förslag på datum.

Anläggningsavgifter 
Svalöv

Avslutad 
–medplaneradeffekt

210101–211231 Förslagpåanläggningsavgifterpresenteras
för politikerna i mitten av januari 22.

SJÄLVFINANSIERING

PERIODPERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS

Slamkvalitet Avloppsrening Pågående 
– inom tidsram

Ta fram rutin för säker spolning Avslutad 
–medplaneradeffekt

200101–210630 Rutin har tagits fram.
Idag begränsas införandet av att spolbils
företagen inte har denna teknik i full funktion. 
Arbetet kommer att fortgå med att ta denna 
lösning/rutin i drift.

Slamkvalitet Pågående 
– inom tidsram

200101–211231 Arbete pågår löpande enligt plan. Uppströms
arbetet fortgår med mål att förbättra kvalitén 
på det vatten som avleds mot reningsverket. 
Kvalitéfrågan är komplex där det krävs ett 
samarbete mellan verksamheter, myndigheter 
och NSVA för att nå målen. Slamanalyserna 
sammanställs efter årsslutet och resultaten 
kommer att redovisas i miljöberättelsen för 
år 2021.

Slamstrategi Avloppsrening   Pågående 
– inom tidsram

Framtagandeaven
övergripande slamstrategi

Pågående 
– risk för avvikelse

200101–211231 Arbetet med en övergripande slamstrategi 
har nedprioriterats något. Arbetet kommer 
att återupptas men mycket styrs utifrån vilka 
krav och förutsättningar som kommer ur den 
slamutredning som genomförts. Arbetet 
fortgår under år 2022.

ÅTERFÖRING AV NÄRINGSÄMNEN

PERIODPERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS PERIOD KOMMENTAROPERATIVA MÅL ENHET STATUS KOMMENTAR DELMÅL STATUS
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Ekonomisk rapport
Bjuv

Utfall december 2021
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Bjuv

MÅNADSRAPPORT DECEMBER 2021 BJUV

Diagrammet visar kostnadsutvecklingen för drift och underhåll av 

kommunens VA-system. Varje punkt motsvarar kostnaden för de 
senaste 12 månaderna.

Innev .år Budget Fg år Utf 2021 Budget Utf 2020 Utf 2020 12-mån Progn 3 Bud -21

2 749 2 671 2 291 30 260 32 057 28 758 28 758 30 260 32 027 32 057

Period Tkr Ackumulerat Tkr Helår Tkr

Mkr Bgt Utf % Bgt

Reinvesteringar 23,3 18,2 78%

Nyinvesteringar 3,3 4,9 148%

Landsbygd 4,9 0,9 18%

Total 31,5 24 76%

Top 3 projekt Ack utf. Tkr Lägesbeskrivning

Västergatan, Bjuv 8 697 Arbetet utfördes p.g.a. läckor och allmänt uttjänt ledningsnät, samtidigt anpassas 

systemet för att klara större regn. Projekt avslutat.

Dagvatten Humlegatan alt  BJ-3A och BJ-3B 3 644 Utförandet för första dammen (Humledammen) är färdig men slutbesiktning sker 

när båda dammarna är färdiga. Genomförande av andra dammen (Norra dammen) 

pågår. Projektet avslutat.

Bjuv Baldersg- Odeng- Torsgatan etapp 1 (BJ-11 A) 1 878 Omläggning av vatten, spill och dagvattenledning i översvämningsdrabbade gator, 

700m. Projektet avslutat.

Övriga projekt 9 792

Driftkostnader

Investeringar
Projekt

Avslutade: 19

Fortsätter 2022: 9

3%

24%

39%

20%

8%
6%

Månadskostnad per funktion

Utöka

DRV

Rening

Distr/Avledning

Kundservice

Ftg.ledning



Bjuv VA december 2021 Utf -19 Utf -20 Utf -21

Intäkter

VA-avgifter Vatten 19 414 18 383 18 794 18 298 21 035

VA-avgifter Spillvatten 19 195 19 273 20 603 19 810 19 661

VA-avgifter Dagvatten 8 339 8 480 8 549 8 548 7 253

Anslutningsavg vatten 295 160 160 160 170

Ansl.avg spillvatten/avlopp 264 150 150 150 167

Anslutningsavg dagvatten 18 15 50 50 55

Övriga intäkter 649 178 240 197 197

S:a intäkter 48 174 46 639 48 546 47 213 48 506

Driftskostnader

Dricksvatten 18 516 19 517 20 675 20 603 22 545

Spillvatten 17 336 17 331 17 245 19 751 20 674

Dagvatten 5 214 4 168 5 111 5 826 6 471

Övrigt -33

S:a driftskostnader *) 41 032 41 016 43 031 46 180 49 359

Nettoresultat 7 142 5 623 5 515 1 033 -853

Ack. över/underskott 2 684 8 307 13 822

Bu -22Prog -21

Helår utfall Helår plan

Avvikelse prognos 4 482

Brukningsintäkter 1 290

Intäkter kommun 33

Intäkter NSVA 10

Kostnader NSVA 1 768

Kostnader kommun -174

Avskr./kap.kost 1 555



Bjuv

Leverera dricksvatten Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel

Utöka verksamhetsomr 80 0,2% 100 0,2% 102 0,2% 139 0,3% 117 0,2%

Inköpt vatten 5 071 12,4% 5 360 13,1% 5 482 12,7% 5 375 11,6% 5 622 11,3%

Produktion Drift 1 978 4,8% 1 586 3,9% 1 682 3,9% 2 022 4,4% 2 300 4,6%

Underhåll 214 0,5% 450 1,1% 722 1,7% 550 1,2% 531 1,1%

Avskr + kapital 1 806 4,4% 1 701 4,1% 2 145 5,0% 2 073 4,5% 2 113 4,3%

Distribution Drift & UH 3 318 8,1% 4 014 9,8% 4 319 10,0% 4 134 9,0% 4 826 9,7%

Avskr+kapital 1 806 4,4% 1 701 4,1% 2 145 5,0% 2 073 4,5% 2 113 4,3%

Kundadm inkl fakturering 1 018 2,5% 912 2,2% 910 2,1% 901 2,0% 1 632 3,3%

Ftg.ledn och adm NSVA 1 495 3,6% 1 080 2,6% 1 080 2,5% 1 205 2,6% 1 162 2,3%

Kommunadministration 1 713 4,2% 2 614 6,4% 2 088 4,9% 2 130 4,6% 2 130 4,3%

S:a Dricksvatten 18 499 45% 19 518 48% 20 675 48% 20 602 45% 22 546 45%

Rena spillvatten Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel

Utöka verksamhetsomr 87 0,2% 147 0,4% 144 0,3% 138 0,3% 96 0,2%

Rening (80% av ren.verk) Drift 5 810 14,2% 6 099 14,9% 6 735 15,7% 6 816 14,8% 7 361 14,8%

Underhåll 2 124 5,2% 1 640 4,0% 1 842 4,3% 2 438 5,3% 1 954 3,9%

Avskr + kapital 1 780 4,3% 2 151 5,2% 2 313 5,4% 2 890 6,3% 2 876 5,8%

Distribution Drift & UH 2 034 5,0% 2 268 5,5% 1 574 3,7% 2 420 5,2% 2 826 5,7%

Avskr+kapital 1 780 4,3% 2 151 5,2% 2 313 5,4% 2 890 6,3% 2 876 5,8%

Kundadm inkl fakturering 1 000 2,4% 789 1,9% 801 1,9% 767 1,7% 1 345 2,7%

Ftg.ledn och adm 906 2,2% 605 1,5% 599 1,4% 691 1,5% 638 1,3%

Kommunadministration 1 804 4,4% 1 481 3,6% 925 2,1% 700 1,5% 700 1,4%

S:a Spillvatten 17 325 42% 17 331 42% 17 245 40% 19 750 43% 20 672 42%

Kostnadsuppföljning VA

Bu 2022Progn 2021Utf 2019 Utf 2020

Helår plan

Utf 2021

Helår utfall



Bjuv

Omhänderta dagvatten Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel Tkr Andel

Utöka verksamhetsomr 88 0,2% 306 0,7% 509 1,2% 515 1,1% 472 0,9%

Rening (20% av ren.verk) Drift 1 453 3,5% 1 525 3,7% 1 684 3,9% 1 704 3,7% 1 840 3,7%

Underhåll 531 1,3% 410 1,0% 461 1,1% 609 1,3% 489 1,0%

Avskr + kapital 181 0,4% 181 0,4% 336 0,8% 608 1,3% 748 1,5%

Distribution Drift & UH 1 058 2,6% 1 093 2,7% 1 222 2,8% 1 199 2,6% 1 470 3,0%

Avskr+kapital 181 0,4% 181 0,4% 336 0,8% 608 1,3% 748 1,5%

Kundadm inkl fakturering 269 0,7% 242 0,6% 263 0,6% 248 0,5% 387 0,8%

Ftg.ledn och adm 64 0,2% 133 0,3% 130 0,3% 153 0,3% 139 0,3%

Kommunadministration 1 382 3,4% 98 0,2% 171 0,4% 180 0,4% 180 0,4%

S:a Dagvatten 5 207 13% 4 169 10% 5 111 12% 5 824 13% 6 472 13%

S:A 41 032 41 018 43 031 46 176 49 690

Kostnadsuppföljning VA

Bu 2022Progn 2021Utf 2019 Utf 2020

Helår plan

Utf 2021

Helår utfall



NSVA DRIFTKOSTNADER



Tjänster
Leverera dricksvatten

Period: Dec 2021

Utöka verksamhetsområde

Inköpt vatten

Produktion Drift

Underhåll

Distribution Drift & UH

Övr utredning

Kundadministration Anslutn

Fakt/Kundnära

Rättvist pris

Ftg.ledning och adm/ FoU-bolag

S:a Levererat dricksvatten

Rena spillvatten

Utöka verksamhetsområde

Rening Drift

Underhåll

Distribution Drift & UH

Övr utredning

Kundadministration Anslutn

Fakt/Kundnära

Rättvist pris

Ftg.ledning och adm/ FoU-bolag

S:a Renat spillvatten

Innev år Fg år Innev år Fg år Prog 3 Budg 21

8 7 102 100 139 117

555 431 5 482 5 360 5 375 5 377

152 152 1 682 1 586 2 022 2 077

61 122 722 450 550 439

312 248 3 910 3 419 3 515 3 322

18 54 409 595 619 651

7 7 82 83 85 76

88 74 828 829 816 1 066

-80 -13 -348 -315 -264 -416

134 112 1 428 1 395 1 469 1 553

1 256 1 194 14 297 13 501 14 327 14 262

Innev år Fg år Innev år Fg år Prog 3 Budg 21

9 11 144 147 138 96

754 650 6 735 6 099 6 816 6 861

56 -215 1 842 1 640 2 438 2 418

44 123 1 075 1 533 1 689 1 489

20 88 499 735 731 928

10 12 139 126 114 101

70 59 662 663 653 853

-64 -10 -278 -252 -211 -333

82 56 877 857 902 954

982 774 11 694 11 548 13 271 13 367

Period

Bjuv

Period

Helår

Helår



Tjänster

Omhänderta dagvatten

Period: Dec 2021

Innev år Fg år Innev år Fg år Prog 3 Budg 21

Utöka verksamhetsområde 188 72 509 306 515 472

Rening Drift 188 163 1 684 1 525 1 704 1 715

Underhåll 14 -54 461 410 609 605

Distribution Drift & UH 74 61 857 634 816 916

Övr utredning 18 51 365 459 383 296

Kundadministration Anslutn 8 7 97 76 85 76

Fakt/Kundnära 18 15 166 166 163 213

Rättvist pris -16 -3 -70 -63 -53 -83

Ftg.ledning och adm/ FoU-bolag 19 12 200 196 206 218

S:a Omhändertaget dagvatten 511 323 4 269 3 709 4 430 4 428

Övr ej tjänster

Övriga kostnader Mätarverkstad mm

Totalt 2 749 2 291 30 260 28 757 32 027 32 057

Bjuv

HelårPeriod



Period: Dec 2021

Innev.år Budget Fg år Utf 2021 Utf 2020 Progn 3 Bud -21

Deb kommuner, drift 2 735 2 663 2 207 30 152 28 580 31 930 31 957

Övriga intäkter 14 8 83 107 178 97 100

S:a Driftsintäkter 2 749 2 671 2 291 30 260 28 758 32 027 32 057

Inköpt vatten 555 448 431 5 482 5 360 5 375 5 377

Övr vattenproduktion, drift 152 173 152 1 682 1 586 2 022 2 077

Övr vattenproduktion, UH 61 37 122 722 450 550 439

Avloppsrening, drift 942 715 813 8 419 7 624 8 520 8 576

Avloppsrening, UH 69 252 -269 2 303 2 050 3 047 3 023

Rörnät dricksvatten, drift & UH 312 277 248 3 910 3 419 3 515 3 322

Rörnät spillvatten, drift&UH 44 124 123 1 075 1 533 1 689 1 489

Rörnät dagvatten, drift&UH 74 76 61 857 634 816 916

Ledn.nät & Anslutning - Vatten 34 70 68 594 778 843 844

Ledn.nät & Anslutning - Spill 40 94 111 782 1 008 984 1 125

Ledn.nät & Anslutning - Dag 214 70 130 971 841 984 844
S:a Rörnät/Ledn.nät 719 712 740 8 188 8 213 8 830 8 540

Kundnära tjänster 176 178 148 1 655 1 657 1 632 2 132

Övriga kostnader -161 -69 -26 -696 -630 -527 -832

S:a Drifts- & UH-kostnader 2 514 2 444 2 112 27 754 26 310 29 449 29 332

Styrelse o VD 73 49 58 539 529 507 585

Staber 144 157 118 1 701 1 708 1 801 1 879

SWR 18 22 3 265 210 270 261

S:a Ledn, adm o finans 235 227 179 2 505 2 448 2 578 2 725

RESULTAT 0 0 0 0

Resultaträkning NSVA
Bjuv

Period Helår



Period: Dec 2021

Specifikation UH rörnät Innev.år Budget Fg år Utf 2021 Utf 2020 Progn 3 Bud -21

Akut 256 88 75 1 197 907 1 150 1 057

Övrigt 3 114 114 1 169 1 136 1 332 1 366

Andel akut 99% 44% 40% 51% 44% 46% 44%

Investeringsintäkter 1 701 2 626 3 872 24 011 21 162 22 187 31 517

Invest vattenprod 33 60 103 179 375 265 725

avloppsrening 1 534 536 835 4 195 3 873 3 016 6 432

ledn.nät 134 2 030 2 934 19 637 16 914 18 906 24 360

S:a Investeringskostnader 1 701 2 626 3 872 24 011 21 162 22 187 31 517

Helår

Bjuv

Period

Resultaträkning NSVA



PRODUKTER



Översikt

Bjuv 202112

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2021 P3 2021 Budget 2021 Utfall 2020

Utöka verksamhetsområdet 206 57 89 755 792 685 553

Dricksvattenproduktion 784 658 728 7 945 7 947 7 893 7 650

Rening 1 007 967 543 10 802 11 567 11 599 9 480

Distribution/Avdelning 481 634 619 6 987 7 734 7 611 7 281

Kundservice 202 199 164 1 996 1 916 2 384 2 013

Ftg.ledning, FoU och Administration 67 158 148 1 775 2 075 1 893 1 780

2 747 2 672 2 290 30 260 32 032 32 065 28 757



Produkter dricksvattenproduktion och utöka verksamhetsområde

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2021 P3 2021 Budget 2021 utfall 2020

Detaljplanearbete 17 10 17 238 235 115 215

Drv-,Spv,dgvmodell 182 40 65 436 476 475 254

Vattenförsörjningsplan 0 1 0 4 0 10 0

Framtagning Landsbygdsstrategi (VA-plan) 0 0 0 0 0 0 0

Landsbygdsutredning 0 0 0 0 0 0 0

Exploateringsarbeten 2 5 7 67 80 65 83

Övr utökat verksamhetsområde 4 2 0 9 1 20 1

Utöka verksamhetsområdet 206 57 89 755 792 685 553

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2021 P3 2021 Budget 2021 utfall 2020

Köpt vatten 555 448 431 5 482 5 375 5 375 5 360

Drift av anläggningar 101 116 116 1 073 1 261 1 398 1 139

Underhåll av anläggningar 35 22 63 495 376 263 314

Provtagning 12 14 21 199 157 170 197

Beredskap 15 12 10 155 135 143 144

Avställning vattenanläggningar 2 11 57 137 223 138 111

Driftoptimering 4 0 6 33 0 0 79

Fastighetsunderhåll 42 15 4 143 175 175 32

Strategiska utredningar 6 0 0 45 0 0 53

Tekniska utredningar 0 0 2 25 0 0 31

Säkerhetsarbete 5 4 0 25 51 51 13

Kvalitetsarbete 0 4 0 29 51 51 26

Övr producerat dricksvatten 7 11 16 104 143 128 152

Dricksvattenproduktion 784 658 728 7 945 7 947 7 893 7 650



Produkter avloppsrening

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2021 P3 2021 Budget 2021 utfall 2020

Drift av befintliga reningsverk 435 554 510 6 656 6 475 6 643 5 922

Drift av lukt-och smittreducerande åtgärder 0 0 0 0 0 0 0

Drift och underhåll Recolab 0 0 0 0 0 0 0

Drift av minireningsverk 0 0 0 0 0 0 0

Plan underhåll av befintliga reningsverk 27 199 73 1 622 2 283 2 385 1 212

Akut arbete reningsverk 10 37 97 259 443 443 428

Underhåll fastighet AVL 0 0 52 93 10 0 97

Inköpt reningstjänst 384 13 194 384 310 150 194

Drift och plan underhåll av befintliga pumpstationer 82 95 -436 833 1 296 1 141 822

Drift och underhåll av befintliga LPS-stationer 0 0 0 25 0 0 15

Akut arbete pumpstationer 3 4 5 68 60 50 66

Drift och underhåll dagvattenstationer 0 0 0 0 0 0 0

Beredskap 18 21 21 316 257 257 273

Miljöarbete 2 3 14 35 25 35 75

Inkommande uppströmsarbete 0 3 1 32 48 30 65

Säkerhetsarbete 0 0 0 0 0 0 0

Kvalitetsarbete 12 1 0 134 10 10 9

Strategiska utredningar -8 5 0 -15 53 57 28

Gasproduktion och värmepumpshantering 0 0 0 0 0 0 0

Utgående uppströmsarbete 6 7 2 70 70 85 87

Övr reningsarbete 37 26 10 289 228 313 186

Rening 1 007 967 543 10 802 11 567 11 599 9 480



Produkter distribution

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2021 P3 2021 Budget 2021 utfall 2020

Beredskap, fasta kostnader 32 35 27 445 460 419 433

Spolning drift enl spolplan 0 24 0 115 140 289 564

Motionering av ventiler 0 13 0 70 100 153 124

Funktionstest av brandposter 0 9 0 47 70 102 56

Tillsyn luftare/brädd/ dagvattenutlopp mm 9 25 34 231 260 301 352

Filmplan, förebyggande filmning 9 13 23 254 280 153 129

Proaktiv läcksökning 83 4 0 91 50 50 11

Arbetsplatsomkostnader -76 105 136 1 403 1 772 1 264 1 343

Lagning läckor/ ras 291 67 60 1 214 950 799 737

Renovering av ledningar och anordningar 9 29 42 485 500 350 314

Utbyte av däxlar 0 4 0 21 51 51 41

Åtgärder vid kvalitet/ stopp 17 22 22 201 200 258 194

Skadedjursbekämpning 0 15 1 58 70 180 128

Skötsel av dagvattenmagasin och dike 10 11 5 108 100 128 110

Dgv-rening i magasin (växtöar mm) 0 5 0 35 61 61 0

Annat underhållsarbete på vattenledningsnätet -15 50 67 539 550 596 543

Tillskottskontroll 10 28 23 96 121 338 308

Praktisk teknisk utredning 5 12 15 147 150 150 184

Saneringsplan 0 8 11 5 5 100 12

Mätning och övervakning 7 10 7 120 169 121 79

Projekthantering 22 20 64 453 463 243 442

Strategisk utredning KÖV 4 2 6 36 22 20 26

Utredningar och kommunärenden -6 44 26 129 480 531 271

Dagvattenplan 0 0 0 0 0 0 1

Klimatanpassning 0 2 0 0 0 20 1

Arbetsplatsomkostnader LoP 1 8 3 32 50 94 40

Dokumentation av ledningsnätet 5 19 13 97 217 226 234

Förbättring av kartan 5 6 10 87 74 74 128

Kartservice 1 4 3 28 29 53 29

Övrigt arbete ledningsnät 57 41 20 442 340 487 448

Distribution/Avdelning 481 634 619 6 987 7 734 7 611 7 281



Produkter kundtjänster

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2021 P3 2021 Budget 2021 utfall 2020

Anslutningsrådgivning 0 0 1 9 7 0 19

Byte och kontroll av vattenmätare 15 30 2 140 124 364 156

Bokning av vattenmätare 18 16 7 186 107 195 133

Fakturering brukningsavgift 81 39 47 616 511 465 575

Fakturering anläggningsavgift

Handläggning av bygglovsremisser 1 2 0 15 10 20 9

Förändring av VA-taxa 4 2 8 26 35 28 48

Skadekravshantering 4 1 0 59 50 13 24

Vattentankstationer DoU 0 0 0 4 0 0 2

Ståndrörsuthyrning 0 0 0 0 0 0 0

Övriga mätarärenden 13 37 18 224 161 440 325

VA domstolsärenden 0 2 2 18 19 22 33

Framtagning av nybyggn./förbindelsepktskarta 0 2 1 10 20 21 6

Digitalt servisarkiv

Övr kundservice 12 35 14 224 487 419 185

Extern kommunikation 17 18 26 153 200 217 136

Övrigt arbete kundtjänster 18 0 17 108 5 4 171

VA-anmälan 18 15 22 204 180 178 190

Kundservice 202 199 164 1 996 1 916 2 384 2 013



Produkter staber, FoU mm

KSEK Utf mån Bud mån Fg år mån Utfall 2021 P3 2021 Budget 2021 utfall 2020

Typgemensamt -29 0 -28 -175 0 0 -132

Ftg.ledning 90 77 62 606 775 919 733

Kris och civilt försvar 1 0 0 23 0 0 18

Säkerhet 3 0 4 47 0 0 47

Ekonomi 17 109 14 256 1 240 1 303 277

IT 43 0 41 555 0 0 511

Kontorskostnad 23 0 24 271 0 0 272

Telefoni 0 0 1 12 0 0 20

Övr adm -64 0 -18 140 4 0 66

Personal 39 24 31 327 297 288 309

Verksamhetssystemet 2 0 2 30 0 0 27

Brandskydd 2 0 2 2 0 0 3

Forskning och utveckling 30 18 6 289 286 216 220

Rättvist pris -90 -69 1 -625 -527 -832 -599

Extern verksamhet 0 0 5 17 0 0 9

Ftg.ledning, FoU och Administration 67 158 148 1 775 2 075 1 893 1 780

TOTALT 2 747 2 672 2 290 30 260 32 032 32 065 28 757



INVESTERINGAR



Projektuppföljning Bjuv

December 2021

Per Ack Budget Utf/ Ack

Projekt Projektnr. Avd Typ Status IB utfall utfall Budget korr. Prog 3 Prog. utfall Budget Prognos

Västergatan, Bjuv 61470 L R Avslutat 4 949 8 697 8 500 8 500 8 500 197 13 646 13 300 11 700

Dagvatten Humlegatan alt  BJ-3A och BJ-3B 61850 L N Avslutat 723 -1 172 3 644 2 340 2 340 1 800 1 844 4 367 2 500 3 100

Bjuv Baldersg- Odeng- Torsgatan etapp 1 (BJ-11 A) 61860 L R Avslutat 7 388 2 1 878 100 100 1 900 -22 9 266 10 567 10 567

Ekebro slamavvattning 62310 A R Avslutat 26 1 212 1 560 1 560 1 000 212 1 212

Relining Avlopp, Bjuv 2020 61990 L R Avslutat 706 924 955 1 000 -45 1 661

Brandposter Bjuv 2021 62250 R R Avslutat 3 584 420 420 420 164 584

Avstängningsventiler Bjuv 2021 62260 R R Avslutat 2 530 490 490 490 40 530

Ekeby drivmaskiner-skrapor 62320 A R Avslutat 5 431 1 050 1 050 500 -69 431

Serviser Nyinv. 2021 - Bjuv 62280 L L Avslutat 50 414 400 400 200 214 414

Mätutrustning 2021 - Bjuv 62340 L N Avslutat 78 347 150 150 230 117 347

Bjuv Pumpstationer P7 62370 A R Avslutat 268 1 390 1 390 300 -32 268

Serviser Reinv. 2021 - Bjuv 62270 L R Avslutat 18 179 600 600 200 -21 179

Ekebro flödesmätare-provtagare 62420 A R Avslutat 156 160 160 160 -4 156

Ekebro pumpar-ventiler 62380 A R Avslutat 68 73 430 430 300 -227 73

Ekebro RV Bräddprovtagning nödbrädd 62390 A N Avslutat 4 51 100 100 100 -49 51

Värmepump Ekeby TS 62410 V N Avslutat 39 40 75 -35 40

Maskininstallationer Bjuv 2021 62330 V R Avslutat 40 75 75 60 -20 40 75 75

Skalskydd Bjuv 2021 62360 V N Avslutat 39 150 150 40 -1 39 150 150

Holkledningen E1 62040 L N Avslutat 1 620 28 50 -22 1 648 1 500 1 500

Elskåp Ekeby TS 62290 V R Avbrutet -7 200 200 200 200

Ekebro staket-grindar A R Ej startat 800 800

Fälleberga - Åtgärder spill L R Ej startat 2 500 2 500

Bjuv - Prästkragen etapp 2 61420 L R Ej startat 200 200 5 200 5 200

Bjuv Lås A R Ej startat 42 42 6 -6

Ekeby RV Onlineinstrumet kväverening A N Ej startat 100 100

Akutram Reinv. - Bjuv L R Ej startat 1 100 1 100 230 -230

Allmän Ram Reinv. - Bjuv L R Ej startat 700 700

Innevarande år Ink tidigare år



Projekteringsram - Bjuv L R Ej startat 300 300

Relining Avlopp 2021 - Bjuv L R Ej startat 2 000 2 000

Ekeby RV Bräddprovtagning nödbrädd A N Ej startat 100 100

Södra Storg., Industrig., V Ringg., Holkledningen E2 + expl. Sälleberga 62350 L R Pågående 187 1 491 2 900 -1 409 1 491

Ekeby RV Biobäddar 62110 A R Pågående 518 635 1 210 300 300 650 560 1 728

Ekeby RV slamavvattning 62490 A N Pågående 736 736 736 736

Böketoftavägen Södra Vrams Fälad * 61430 L L Pågående 312 39 465 4 500 4 500 400 65 777 5 500

Bjuv 3:58 62300 L R Pågående 408 1 200 380 28 408

Bjuv Pumpstationer Pumpar/styrskåp 2021 62440 A R Pågående 60 60 400 400 60 60

Avställning Borgavad återställning 61411 V N Pågående 166 50 300 300 90 -40 216 350 450

Mellerstavägen/Tjutebrovägen Dagvattenåtgärd BJ-8 62400 L N Pågående 3 13 60 60 6 8 13 650 330

Billesholms stationsområde NSVA 62430 L R Pågående 11 200 -189 11

Summering 16 382 1 701 24 012 31 517 32 717 22 187 1 825 40 394 39 992 33 272

Projektuppföljning Bjuv

December 2021

Per Ack Budget Utf/ Ack

Projekt Projektnr. Avd Typ Status IB utfall utfall Budget korr. Prog 3 Prog. utfall Budget Prognos

Innevarande år Ink tidigare år



INTÄKTSANALYS



Intäktsuppföljning av VA-intäkter Bjuv 2021
December

(tkr) Innev år Fg år Innev år Fg år Innev år Fg år Budget Prog. 3

Brukningsintäkter: Totalt

Vatten

Fasta intäkter 2 366 2 344 9 546 9 552 9 546 11 003 9 983 9 610

Rörliga intäkter 2 386 1 908 8 459 7 744 8 459 7 543 7 851 8 387

Rörliga Intäkter Foodhills 65 87 596 931 596 600 1 036 593

S:a vatten 4 818 4 340 18 600 18 226 18 600 19 145 18 870 18 590

Spillvatten

Fasta intäkter 1 821 1 894 7 492 7 501 7 492 7 496 7 534 7 590

Rörliga intäkter 3 401 2 624 11 666 10 659 11 666 10 297 10 559 11 581

Rörliga intäkter processvatten

Rörliga intäkter (Foodhills/Isover) 254 209 1 011 751 1 011 826 721 998

Överhaltsintäkter 156 107 433 362 433 277 362 433

S:a Spillvatten 5 633 4 835 20 603 19 273 20 603 18 896 19 175 20 602

Dagvatten fastighet

Fasta intäkter 1 104 1 092 4 370 4 334 4 370 4 337 4 357 4 370

Dagvatten gata 3 263

Fasta intäkter 826 817 3 263 3 231 3 263 3 227 3 229 916

Kommunen/TV 916 915 916 915 916 916 916

S:a Dagvatten 2 845 2 824 8 549 8 480 8 549 8 479 8 501 8 549

Summa brukningsintäkter 13 296 11 998 47 752 45 979 47 752 46 521 46 547 47 741

Summa övriga intäkter 46 52 194 157 194 204 122 163

Totala brukningsintäkter 13 342 12 050 47 946 46 136 47 946 46 724 46 669 47 904

Period Ack. Helår



Intäktsuppföljning Bjuv – kommentarer 

December 2021 

 

Bjuvs kommuns VA-taxa höjdes from. 2021-01-01 med 1% (+ 2,5% V, 0% S och 0% D) 

De totala intäkterna har ökat med 1,8 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på 
ökad förbrukning spillvatten hos Isover och Foodhills, samt ökade överhaltsintäkter. Jämför vi utfallet 
mot budgeten har intäkterna ökat med 1,3 Mkr och utfallet följer prognos 3. 

 

 Antal tjänster Antal tkbm Antal lgh Df tkvm Dg tkvm 

Utfall 2021 4 604 1 205 6 624 1 860 2 515 

Utfall 2020 4 572 1 158 6 529  1 840 2 483 

Prognos 3 4 598 1 190 6 643 1 862 2 516 

Budget 4 581 1 129 6 615 1 840 2 288 

Avvikelse 21 vs 20 32 47 95 20 32 

 

Fasta intäkter 

De fasta intäkterna har minskat för vatten med 5 tkr och för spillvatten med 9 tkr jämför med 

förgående år. Minskningen beror framför allt på lägre fasta intäkter för Foodhills AB jämfört med 

samma period föregående år. Under perioden har antalet lägenheter ökat med 95 st och 32 st fler 

tjänster har blivit fakturerade. Villor står för den största ökningen av antal lägenheter. Av 95 

nytillkomna lägenheter är 28 flerfamiljshus och 67 villor. 

Jämför vi budget med utfall är minskningen 437 tkr för vatten och 42 tkr för spillvatten. Sedan 

budgeten för 2021 togs fram har det tillkommit 23 tjänster och 9 lägenheter.  

 

Rörliga intäkter  

De rörliga intäkterna har ökat med 715 tkr för vatten och 1 Mkr för spillvatten jämför med förgående 

år. Bortser man från prisförändringen som utfördes januari 2021 har vattenförbrukningen ökat med 

64 tKbm vilket ger 521 tkr i intäkt. Kvantiteten för spillvatten har ökat med 82 tKbm vilket genererar 

1 Mkr i intäkt 

Rörliga intäkter Foodhills och Isover 

De rörliga intäkterna Foodhills har minskat med 336 tkr för vatten och ökat med 44 tkr för spill 

jämfört med föregående år.  Jämfört med budget har vattenintäkter för Foodhills Fastighet AB 

minskat med 441 tkr och anledningen är förändrat taxa under 2020 med betydligt lägre kostnader. 

Det vi kan konstatera är att i budgeten hade vi tagit hänsyn till högre intäkter från första kvartalet 

2020. Däremot ser vi att utfallet följer prognos 3. 

För Isover har rörliga intäkter spillvatten ökat med ca 216 tkr, vilket motsvarar 18 tkbm. Den ökade 

rörligaintäkt för spillvatten hos både Foodhills och Isover beror på ökad produktion under 2021. 

 

Överhaltsintäkter 

Intäkten för överhalten har ökat med 72 tkr jämfört med både föregående år och budgeten. 

Anledningen till ökningen är ökad produktion hos Chark-Produkter AB. 

 

Dagvatten intäkter 

Totala intäkterna för dagvatten har ökat med 69 tkr jämfört med föregående år. Det har fakturerats 

52 tkvm mer än under samma period förra året.  

Utfallet jämfört med budgeten visar en ökning på 48 tkr för totala intäkter dagvatten under året.  

 

Övriga intäkter 

De övriga intäkterna har ökat med 37 tkr jämfört med 2020. Jämfört med budgeten ser vi en ökning 

på 72 tkr under året.  



Brukningsintäkter: Företag/Övriga

Vatten

Grundavgift 207 194           264 764           1 010 740       1 001 812       

Grundavgift Foodhills 9 312               9 060               36 943             336 065           

Lägenhetsavgift 437                   425                   1 735               1 691               

Rörlig avgift 519 353           450 082           1 928 614       2 081 106       

Rörlig avgift Foodhills 65 403             87 328             595 525           931 286           

Spillvatten

Grundavgift 23 863             121 593           384 679           463 355           

Grundavgift Foodhills 4 327               4 315               17 166             17 173             

Grundavgift Isover 6 490               6 472               25 749             25 760             

Lägenhetsavgift 413                   411                   1 637               1 638               

Rörlig avgift 573 396           401 524           1 760 286       2 000 515       

Fast processvatten -                    -                    

Rörlig processvatten -                    -                    

Rörlig avgift Foodhills 62 005             53 549             198 154           154 235           

Rörlig avgift Isover 192 098           155 771           812 866           597 158           

Överhaltsavgift 156 390           106 683           433 349           361 763           

Dagvatten fastighet

Grundavgift 1 141               1 137               4 525               4 519               

Lägenhetsavgift 316                   315                   1 252               1 250               

Kvadratmeteravgift 397 861           396 141           1 577 243       1 573 774       

Dagvatten gata

Grundavgift 6 171               6 130               19 033             18 981             

Lägenhetsavgift 209                   208                   828                   827                   

Kvadratmeteravgift 342 755           340 018           1 357 068       1 349 039       

Kommunen/Tv 915 816           914 659           915 816           914 659           

Summa intäkter: Företag/Övriga 3 484 950       3 320 585       11 083 207     11 836 608     

Andel intäkter företag 26,1% 27,6% 23,1% 25,7%

Intäktsuppföljning av VA-intäkter Bjuv 2021

December
Innev år Fg år Innev år Fg år

Period Ackumulerat



Intäktsuppföljning av VA-intäkter Bjuv 2021

December
Innev år Fg år Innev år Fg år

Period Ackumulerat

Brukningsintäkter: Privat

Vatten

Grundavgift 708 414           686 176           2 797 240       2 715 743       

Lägenhetsavgift 1 441 142       1 383 689       5 699 498       5 496 216       

Rörlig avgift 1 866 430       1 458 232       6 530 066       5 662 500       

Spillvatten

Grundavgift 434 947           431 839           1 717 826       1 710 166       

Lägenhetsavgift 1 351 449       1 329 534       5 345 234       5 282 793       

Rörlig avgift 2 827 909       2 222 887       9 905 685       8 658 364       

Dagvatten fastighet

Lägenhetsavgift 701 817           694 702           2 777 462       2 754 638       

Kvadratmeteravgift 2 385               -                    9 024               98                     

Dagvatten gata

Lägenhetsavgift 475 368           470 702           1 880 467       1 862 043       

Kvadratmeteravgift 1 581               -                    5 982               64                     

Summa intäkter: Privat 9 811 442       8 677 759       36 668 484     34 142 625     

Andel intäkter privat 73,5% 72,0% 76,5% 74,0%



Intäktsuppföljning av VA-intäkter Bjuv 2021

December
Innev år Fg år Innev år Fg år

Period Ackumulerat

Brukningsintäkter: Totalt

Vatten

Grundavgift 915 608           950 940           3 807 979       3 717 555       

Grundavgift Foodhills 9 312               9 060               36 943             336 065           

Lägenhetsavgift 1 441 579       1 384 115       5 701 233       5 497 907       

Rörlig avgift 2 385 784       1 908 314       8 458 680       7 743 606       

Rörlig avgift Foodhills 65 403             87 328             595 525           931 286           

S:a Vatten 4 817 686       4 339 756       18 600 361     18 226 418     

Spillvatten

Grundavgift 458 810           553 432           2 102 505       2 173 522       

Grundavgift Foodhills 4 327               4 315               17 166             17 173             

Grundavgift Isover 6 490               6 472               25 749             25 760             

Lägenhetsavgift 1 351 862       1 329 945       5 346 871       5 284 431       

Rörlig avgift 3 401 306       2 624 411       11 665 970     10 658 880     

Rörlig avgift Findus 62 005             53 549             198 154           154 235           

Rörlig avgift Isover 192 098           155 771           812 866           597 158           

Överhaltsavgift 156 390           106 683           433 349           361 763           

S:a Spillvatten 5 633 287       4 834 577       20 602 630     19 272 922     

Dagvatten fastighet

Grundavgift 1 141               1 137               4 525               4 519               

Lägenhetsavgift 702 132           695 016           2 778 714       2 755 888       

Kvadratmeteravgift 400 246           396 141           1 586 267       1 573 872       

Dagvatten gata

Grundavgift 6 171               6 130               19 033             18 981             

Lägenhetsavgift 475 577           470 910           1 881 295       1 862 870       

Kvadratmeteravgift 344 335           340 018           1 363 050       1 349 104       

Kommunen/Tv 915 816           914 659           915 816           914 659           

S:a Dagvatten 2 845 419       2 824 011       8 548 701       8 479 893       

Summa brukningsintäkter 13 296 392     11 998 344     47 751 691     45 979 233     

Övriga VA intäkter

Summa övriga intäkter 46 049             51 809             193 957           156 979           

Andel intäkter övrigt 0,3% 0,4% 0,4% 0,3%

Totala brukningsintäkter 13 342 441     12 050 153     47 945 649     46 136 212     



Analysavvikelse av VA-intäkter Bjuv 2021

December Avvik.

(tkr) Innev år Fg år Ack. 2021 2020 tKbm Kvant Pris Totalt

Brukningsintäkter: Totalt

Vatten

Fasta intäkter 9 546 9 552 -5 -5 -5

Rörliga intäkter 8 459 7 744 715 1 032 968 64 521 194 715

Rörliga Intäkter Foodhills 596 931 -336 73 116 -44 -359 23 -336

S:a Vatten 18 600 18 226 374 212 374

Spillvatten

Fasta intäkter 7 492 7 501 -9 -9 -9

Rörliga intäkter 11 666 10 659 1 007 948 866 82 1 007 1 007

Rörliga intäkter processvatten

Rörliga intäkter (Foodhills/Isover) 1 011 751 260 82 61 21 260 260

Överhaltsintäkter 433 362 72 72 72

S:a Spillvatten 20 603 19 273 1 330 63 1 330

Dagvatten fastighet

Fasta intäkter 4 370 4 334 35 35 35

Dagvatten gata

Fasta intäkter 3 263 3 231 32 32 32

Kommunen/TV 916 915 1 1 1

S:a Dagvatten 8 549 8 480 69 69 69

Summa brukningsintäkter 47 752 45 979 1 772 2 134 2 011 123 1 429 343 1 772

Summa övriga intäkter 194 157 37 37 37

Fakt tKbm DifferensAckumulerat



Fakturerat per distrikt 2021
December

(tkr) 2021 2020

VA Total

Distrikt Andel Andel tKbm netto

Brunn 465 334 946 922 80 1 868 3,9% 884 838 69 1 722 3,7% 11 147

Byggmätare 5 20 7 4 11 0,0% 18 4 0 22 0,0% -11

Dagvatten (kommunen, tv) 916 916 916 1,9% 902 916

Foodhills Spill 66 173 17 198 16 215 0,4% 71 216 17 287 0,6% -1 -71

Foodhills Vatten 75 2 175 37 596 73 632 1,3% 2 464 882 119 3 346 7,3% -47 -2 714

Isover Spill 199 237 26 813 66 839 1,7% 26 671 54 697 1,5% 12 141

Bjuv centrum 5 266 4 554 10 861 9 252 453 20 113 42,0% 10 615 7 773 397 18 388 39,9% 56 1 725

Gunnarstorp 241 225 584 393 19 977 2,0% 562 360 18 922 2,0% 1 55

Bjuv syd 172 193 363 329 19 693 1,4% 362 310 19 672 1,5% 21

Bjuv norr 96 -35 272 293 22 565 1,2% 206 139 11 345 0,7% 12 220

Billesholm 3 278 2 564 6 441 4 756 250 11 198 23,4% 6 082 4 603 248 10 685 23,2% 2 513

Ekeby 2 372 1 397 5 148 4 189 206 9 336 19,5% 5 151 3 408 174 8 559 18,6% 33 777

Övrigt 36 44 149 0,3% 134 0,3% 15

Överhaltsavgifter 156 107 433 362 72

Fakturerat per kund/privat, ej fördelad per distrikt62 -4 4

Avvikelse EDP / Unit 4

Summa 13 342 12 050 25 617 21 746 1 205 47 946 26 439 20 107 1 127 46 136 77 1 809

Fast 

avgift

Rörlig 

avgift
VA tKbm

Total 

netto

Fast 

avgift

Rörlig 

avgift
VA tKbm

Total 

netto

Total 

netto

AvvikelsePeriod Ackumulerat 2021 Ackumulerat 2020

Total 

netto



Storkunder Bjuv 2021, Ack.
December

(tkr) Fast Rörlig VA Total Fast Rörlig VA Total VA Total

Namn avgift avgift tKbm netto Andel avgift avgift tKbm netto Andel tKbm netto

AB Bjuvsbostäder 1 880 2 276 111 4 155 9,2% 2 542 2 767 137 5 310 11,5% -26 -1 155

Bjuvs Kommun 2 220 728 42 2 948 4,4% 2 250 849 52 3 099 4,7% -10 -151

Saint-Gobain Sweden AB 644 1 229 117 1 873 4,1% 638 985 96 1 623 3,5% 21 250

Akka Egendom Bjuv AB 721 981 48 1 703 2,1% 3,7% 48 1 703

Chark-Produkter AB 448 508 25 957 1,9% 376 728 36 1 105 2,4% -11 -148

Foodhills Fastighet AB 76 798 89 874 1,8% 373 1 086 129 1 458 1,4% -40 -584

BRF Bjuvshus Nr 2, 8570000 336 443 22 779 1,6% 332 295 15 627 0,0% 7 152

Höganäs-Borgestad AB 268 162 8 431 1,0% 267 42 2 309 0,6% 6 122

BRF Kungsgårdshus 242 110 5 353 0,8% 238 100 5 337 0,7% 15

Findus Sverige AB 239 106 6 346 0,7% 238 51 3 289 0,5% 3 57

Cc Höganäs Byggkeramik AB 25 289 14 314 0,7% 29 9 38 0,6% 14 276

BRF Sommaren 128 173 8 301 0,6% 127 120 6 246 0,6% 3 55

Riksbyggens BRF Våren Bjuv 124 175 9 299 0,6% 123 153 8 275 0,4% 1 24

Riksbyggens BRF Falken 2 Bjuv 74 183 9 257 0,5% 73 137 7 210 0,5% 2 47

HSB BRF Vallmon i Bjuv 142 91 4 233 0,5% 141 96 5 236 0,4% -4

Summa 7 568 8 253 517 15 821 30,54% 7 747 7 417 500 15 164 31,65% 17 658

Avvikelse20202021
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1 Inledning  

NSVA ansvarade år 2021 för driften av totalt 14 reningsverk och ca 300 pumpstationer inom 

åtta kommuner.  

2 Villkorsefterlevnad  

Nästan allt arbete som genomförs på avdelningen styrs utifrån de villkor som finns för 

verksamheten. Dessa ska efterlevas och utsläppsvillkoren ska innehållas.  

Under året överskreds totalt 13 villkor varav 1 var gränsvärden. 

I tabellen nedan redovisas villkorsöverträdelserna. 

Tabell 1: Villkorsöverträdelser under år 2021 

Kommun Anläggning Parameter Villkorstyp 
Villkors-
period 

Antal villkors-
överträdelser 

Bjuv Ekebro RV BOD7 Riktvärde Månad 2 

 Ekebro RV BOD7 Gränsvärde Kvartal 1 

 Ekeby RV P-tot Riktvärde Vecka 2 

 Ekeby RV BOD7 Riktvärde Vecka 5 

Helsingborg Öresundsverket P-tot Riktvärde År 1 

Örkelljunga Skånes 
Fagerhults RV BOD7 Riktvärde 

Varje 
mättillfälle 2 

3 Nya miljötillstånd  

Under slutet av år 2020 meddelades avslag för miljötillståndsanasökan för det mellan Bjuv 

och Åstorp gemensamma reningsverket, Ekevång. Ansökan om en hopslagning av dessa två 

reningsverk ansågs vara en bra lösning men lagstiftningen medgav ej en försämring av 

Humlebäcken. Detta trots att det skulle bli en totalt bättre lösning för övriga påverkade 

vattenförekomster. Avslaget har överklagats och ligger hos Mark- och miljödomstolen. Under 

år 2021 har inga beslut meddelats från Mark- och miljödomstolen i ärendet. 

Ekeby RV har tidigare meddelats ett nytt miljötillstånd och miljötillståndet måste tas i 

anspråk senast år 2022. NSVA har utrett innebörden och krav på åtgärder för att leva upp till 

de nya krav som meddelats. Under året beslutades det dock att miljötillståndet ej skulle tas i 

anspråk utan att verksamheten fortsatt ska drivas enlig det gamla tillståndet. Anledningen till 

detta var de reningskrav som ställdes och storleken på investering som behövdes för att klara 

dessa nya krav. 

I slutet av året meddelades ett nytt miljötillstånd för Svalövs RV. Även i detta beslut ställdes 

allt tuffare krav. Det nya miljötillståndet har överklagats med anledning av kravställandet där 

reningsverket som är dimensionerat för ca 5 000 personer kravställs som ett reningsverk 

med en anslutning över 10 000 personer. Svalövs RV behöver ett nytt miljötillstånd då 

dagens belastning är i taket på det gamla miljötillståndet dvs vad reningsverket maximalt får 

ta emot av flöde och innehåll. De ställda kraven kommer att kräva stora investeringar på 

reningsverket.  

Reningsverket i Skånes Fagerhult fick under året krav på rening av bakterier. Ett krav som 

NSVA valt att överklaga först till Länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen. 

NSVA anser att krav, åtgärder och investering ska styras av ett behov och faktiska problem. 
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Under slutet av året lämnas det in nya miljötillståndsansökan för Röstånga RV och Torekovs 

RV. 

Nedan följer ett nuläge gällande miljötillstånden. 

Tabell 2: Sammanställning över arbetet med nya miljötillstånd  

Reningsverk Anm. Status 

Lundåkraverket  Nytt miljötillstånd meddelats  2019-12-01 

Ekeby ARV Nytt miljötillstånd meddelats Kommer ej att tas  
i anspråk 

Svalövs ARV  Nytt miljötillstånd meddelats  Överklagat  

Öresundsverket  Ansökan inlämnad, inväntar beslut från myndigheten  

Ekevång ARV Ansökan inlämnad, inväntar beslut från myndigheten Avslag/överklagat 
(november 2020) 

Röstångas ARV Ansökan inlämnad, inväntar beslut från myndigheten  

Torekovs ARV Ansökan inlämnad, inväntar beslut från myndigheten  

Kågeröds ARV Myndigheterna har meddelat hur livsmedelsindustrin ska hantera sitt 
processavloppsvatten. Arbetet planeras påbörjas år 2022/2023 

 

Ekebro ARV Avvaktar utfallet av miljötillståndet för Ekevång  

Nyvångsverket Avvaktar utfallet av miljötillståndet för Ekevång  

Kvidinge ARV  Beslut inväntas om nedläggning eller upprustning.   

Perstorps RV   

Örkelljunga RV   

Skånes Fagerhults RV Anmälan godkänd/beslutad av myndigheten Överklagat 

 Ansökan ej inlämnad – följer ej plan, avslag på ansökan eller avvaktar politiska beslut 

 Ansökan ej inlämnad – följer framtagen plan 

 Ansökan inlämnad 

2019-12-01 Nytt miljötillstånd beslutat, ev datum anger om och när tillståndet tagits i anspråk 

4 Uppströmsarbete  

NSVA arbetar med ett aktivt uppströmsarbete. Genom företagskontakter och remissyttrande 

arbetar vi för att få bort oönskade ämnen från reningsverk och från våra dagvattenledningar. 

Resultatet blir mindre påverkan på reningsverkets processer, slam, recipient, ledningsnät och 

personalens hälsa. 

Under år 2021 inkom 28 nya remisser och totalt har NSVA lagt ca 1 100 timmar på att svara 

på dessa remisser och remisser från ärenden som följt med från tidigare år. 

Även under år 2021 dog fiskar i Råån under sommaren då det var torrt och varmt. En 

liknande händelse skedde 2019 och 2020. Ekologigruppen har gjort en utredning som visar 

att fiskdöden troligen berodde på syrefattigt vatten orsakat av utsläpp av syreförbrukande 

ämnen från Ättekulla industriområde. Arbetet uppströms fortgår tillsammans med staden 

och miljökontoret med bl a filmning, kontroll av kammare och provtagning. Tyvärr har ingen 

enskild utsläppare eller orsak till de uppmätta höga halterna av syreförbrukande ämnen 

upptäckts.  

Effektiviteten av uppströmsarbetet mäts bl a genom föroreningsinnehållet i slammet. NSVAs 

mål är att 80% av slamparametrarna ska ha samma eller lägre halt jämfört med SCB statistik 

(medel av alla reningsverk i Sverige). 

År 2020 klarade 83 % av slamparametrarna målet och år 2021 klarade 77 % av 

slamparametrarna målet.  

Förbättring har skett i Helsingborg (Öresundsverket) och samma resultat som år 2020 har 

Lundåkraverket, Nyvångsverket, Svalövs RV och Kågeröds RV. 
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De reningsverk där slamparametrarna försämrats jämfört med år 2020 är Ekebro, Ekeby, 

Kvidinge, Torekov och Röstånga. I Röstånga har uppströmssökning genomförts för att hitta 

källan till de förhöjda metallhalterna. Totalt har föroreningar i slammet kostat kommunerna 

ca 1 miljon kronor i tilläggskostnader. 

Arbetet med att förbättra slamhalterna kommer att fortsätta under år 2022. Vidare pågår ett 

arbete med att hitta en arbetsmetod för att i ett tidigare skede se förändringar i slam-

kvaliteten.  

Tabell: Sammanställningen över år 2021 måluppföljning gällande olika föroreningar 

 

Öresundsverket - Helsingborg 

Under perioden december 2020-mars 2021 var halten krom i Öresundsverkets slam hög. 

Mängderna krom i inkommande vatten till Öresundsverket var höga från december till 

februari. Metaller i inkommande vatten analyseras vanligtvis på månadsprover. För att få 

kunskap om hur utsläppet varierade och om mängderna krom var fortsatt förhöjda skickades 

även veckoprover på analys. Under perioden gjordes utökad provtagning i nät, men orsaken 

till kromet kunde inte fastställas. I slutet av februari kunde det konstateras att mängden 

krom i inkommande vatten minskat. Analys av krom i inkommande veckoprover fortsatte 

under mars och april, men återgick sedan till analys av månadsprov i enlighet med ordinarie 

schema. I december 2021 ökade mängden krom i inkommande vatten till Öresundsverket 

något, men i januari 2022 är mängden nere på normala nivåer igen. 

Mellan den 3–6 augusti 2021 tog Öresundsverket emot vatten med mycket hög pH. Efter 

flera dagars letande och intensivt uppströmsarbete kunde man identifiera företaget dvs 
källan. Verksamheten släppte ut natriumhydroxid på grund av ett mekaniskt fel vid sitt lokala 

reningsverk och de vidtog omedelbart åtgärder och problemet med högt pH upphörde. 
Öresundsverkets biologiska processer klarade det förhöjda pH-värdet i inkommande 
avloppsvatten väl och ingen negativ påverkan på reningseffektiviteten upplevdes. 

I mitten av september 2021 fick NSVA information om att höga halter PFAS uppmätts i det 

vatten som avleds från ett brandövningsområde till kommunalt spillvattennät. Halterna 

PFAS var fortsatt höga även efter spolning av internt ledningsnät (oljeavskiljare eller 

dammar/bassänger som är anslutna till kommunalt spillvattennät har inte tömts). 

Spillvattennätet fungerar som spridningsväg för PFAS-förorenat vatten/sediment. 

Spridningen måste minimeras och NSVA ombad därför verksamheten att senast i mitten av 

december 2021 redovisa möjligheterna att ta hand om vattnet på annat sätt än genom 

avledning till kommunalt spillvattennät under den fortsatta utredningen. Verksamheten har 

redovisat en handlingsplan i två steg. I första steget samlas PFAS-förorenat vatten upp och 

tas omhand som avfall, i steg två installeras en reningsanläggning med avledning till 
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dagvattennätet. Enligt redovisningen uppskattas steg 1 kunna vara i drift 8-10 veckor efter 

beslut och steg 2 efter 4-6 månader. Beslut togs i början av januari 2022. 

REVAQ  

I dagsläget är det enbart slammet från Öresundsverket som är ReVAQ-certifierat.   

NSVA har som en del av ReVAQ-certifieringen tagit fram cirkeldiagram över belastningen in 

till Öresundsverket och uppdaterar  dessa årligen med olika fokusområden. Källor till flöde, 

totalfosfor, kadmium, bly, koppar, krom, nickel, zink, kvicksilver, silver och tenn har 

identifierats och kvantifierats. Under året som gått har fokus legat på att utreda hur mycket 

tillskottsvatten som kommer in till reningsverket. Cirkeldiagrammen ska användas som 

underlag för att prioritera åtgärder för att förbättra kvaliteten på det som kommer in till 

reningsverket. 

Under 2021 har alla slampartier varit godkända enligt Revaq-reglerna för spridning till 

åkermark.  

Trenden för kadmiumfosfor-kvoten har legat stabilt och fortsatt lågt med endast ett 

månadsprov som sticker ut med något högre värde . Fosforhalten i slammet har också legat 

på jämna höga nivåer.    

Landskrona  

De senaste åren har slammet på Lundåkraverket registrerat höga toppar av tungmetaller som 
överskridit lagkravet. Kadmium, bly och zink klarade inte lagkravet i flera månader under 
2017-2019. I juni och juli 2020, låg kadmiumhalten över lagkravet. Under april, maj, juni och 
juli 2021 överskred kadmium, bly och zink lagkravet igen.  
 
Hantering av slampartier som inte klarar kravgränserna kostar årligen Landskrona stora 
belopp. För att hitta utsläppskällan till tungmetaller, gjorde NSVA en uppströmsprovtagning 
i spillbrunnen utanför Landskrona Energi Kraft AB.  
 
Dygnsprov samlades från varje dygn, mellan den 8:e juni och 21:e juli med hjälp av en 
portabel provtagare. Analysresultat visade att halten av bly, kadmium, zink, nickel och 
kvicksilver låg långt över kravgränserna i ABVA i den punkten.  
 
Verksamheten och tillsynsmyndigheten kontaktades och informerades. Verksamheten har 
fått beslut av Miljöprövningsdelegationen att senast två år efter att beslutet vinner laga kraft 
får processavloppsvatten inte avledas till spillvattennät utan godkännande av 
avloppsreningsverkets huvudman. Verksamheten ska under de här två åren utreda innehållet 
i de olika delströmmarna och genomföra åtgärder för att bortkoppla de delströmmarna som 
inte klarar ABVA eller riktvärdena i Landskronas dagvattenplan. 
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Bild: Provtagning m.h.a portabel provtagare 

I oktober 2021 gjordes en provtagning i Varvsudden i vissa spill- och dagvattenbrunnar. 
Syftet var att undersöka kvaliteten i avloppsvattnet och sedimentet. Underlaget kommer 
sedan att användas för vidare hantering av avfallet som kommer uppstå vid renspolning av 
ledningar i området. Stickprov samlades från två spillbrunnar och fyra dagvattenbrunnar. 
 
Analysresultat av sediment i dagvattenbrunnar visade höga halter av tungmetaller och 
cyanider som överstiger naturvårdsverkets riktvärden MKM. I dagvattenprov var halten av 
zink, kadmium, koppar, total fosfor och kväve totalt över riktvärdena i Landskronas 
dagvattenplan. 
 
Sedimentprov i spillvattenbrunnar innehöll höga halter av tungmetallhalter som överskred 
gränsvärdena i slamförordningen (1998:944). Cyanid fri och total var också höga. 
 

 
Bild: Provtagningspunkterna i Varvsudden 
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Röstånga 

Slammet i Röstånga har vid flera tillfällen visat förhöjda halter av kvicksilver. För att spåra 
utsläppskällan till tungmetaller, gjordes en provtagning i november och december 2021 med 
hjälp av passiva provtagare, Ecoscope. Den här typen av provtagare mäter i vattnet under en 
längre tidsperiod och fångar kontinuerliga och tillfälliga utsläpp. Den mäter enbart på lösta 
ämnen som finns i vattnet och ger inga direkta mäthalter utan visar indikationer på om det 
finns föroreningar i vattnet.  
 
Ecoscopen mätte under en månad i 15 olika spillbrunnar och inkommande avloppsvatten på 
avloppsreningsverket i Röstånga. Analysresultat från alla provtagningspunkterna klarade 
kravgränsen i ABVA. Någon utsläppskälla kunde inte identifieras. 

 
Bild: Provtagningspunkterna i Röstånga 

Informationskampanjer 

Flera pumpstationer i olika kommuner inom NSVA får återkommande driftproblem. 

Pumparna sätts igen av material som inte ska spolas ner i avloppet. De vanligaste föremålen 

som spolas ner är våtservetter, tygtrasor, tops, blöjor, bindor och tamponger. Skräpet bildar 

långa trådar som tvinnar ihop sig och orsakar stora skador på pumparna. Men även annat 

skräp som cigaretter, snus och kemikalier som används i hemmet spolas ner och orsakar 

problem. Dessa innehåller ämnen som är svårnedbrytbara och reningsverken är inte byggda 

för att ta hand om dem. Följden blir att vattnet som släpps ut i hav och vattendrag inte är så 

rent som det borde vara. 

För att undvika dessa problem skickades informationsbrev till berörda kunder samt 

annonserades informationskampanjer på Facebook. Dessa åtgärder har tyvärr inte hjälpt att 

förbättra läget i pumpstationerna. Problemet kvarstår och uppstår då och då i flera 

pumpstationer. Nedan redovisas genomförda kampanjer. 
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Inga bindor/tamponger i toaletten 04-okt  

Inga kemikalier/läkemedel i toaletten 18-okt 

Inga fimpar/prillor i toaletten 01-nov 

Världstoalettdagen 19-nov 

 

 
Bild: Våtservetter som sätter igen pumpar i pumpstationer 

5 Driftområde Söder  

Landskrona 

Pumpstationer och ledningsnät - bräddningar 

Bräddning har skett vid tre pumpstationer under året, P1 Teaterparken, P40 Asmundtorp och 
P64 Tuna by, Ven. Pumpstation P1 Teaterparken bräddade vid ett tillfälle i januari pga 
planerat underhåll. Pumpstationen stängdes tillfälligt för byte av ventiler. Vatten bunkrades i 
pumpstationens magasin, men tyvärr uppstod bräddning. Pumpstation P40 Asmundtorp kan 
under året ha bräddat vid max åtta tillfällen (sept, okt och dec) pga hydraulisk 
överbelastning. Hög nivå i sumpgropen vid P40 kan vara orsakat av brädd ut till bäcken, 
inträngning av flöde från bäcken till sumpgropen eller en kombination av bägge alternativen 
(därför redovisas åtta bräddtillfällen som ett worst case scenario). I december uppstod brädd 
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fördelat på två dagar vid P64 Tuna by. Skräp hade fastnat på bägge pumparna vilket orsakat 
driftstopp. Felet åtgärdades på morgonen därpå och bräddningen upphörde. 

Lundåkraverket 

Lundåkraverket har mestadels haft god utsläppsprestanda under året och samtliga 

utsläppsvillkor efterlevdes för år 2021. Reningsverket har under året bräddat 16 810 m3 

fördelat på 35 tillfällen pga framför allt hydraulisk överbelastning.  

Försämrad biologisk rening har uppstått vid ett antal tillfällen under året och presenters 

nedan:  

• 3e jan: försämrad kväverening 
• 22e feb: försämrad kväverening 
• 5e maj: försämrad kväve- och fosforrening 
• 26e maj: försämrad fosforrening 
• 23e okt: försämrad kväve- och fosforrening 

Störningarna har orsakats av olämpliga utsläpp till reningsverket. Under året har prover 

analyserats på inkommande och ledningsnätet för att söka efter utsläppskällan/källorna. 

Parametrar som har analyserats är nitrifikationshämning, metaller och cyanider. Flertalet 

parametrar har uppmätts höga i samband med försämrad biologisk rening. 

Uppströmsarbetet fortskrider.  

Större genomförda arbeten presenteras nedan: 

• Installationen av det nya luftningssystemet i biosteget är klart. Under början av året 
har arbete med intrimning av reningsverkets nya blåsmaskiner gjorts. Åtgärden har 
gett lägre energiförbrukning.  

• Installation av solceller påbörjades i februari. Solcellerna hjälper nu till att driva 
biosteget. 

  
Bild: Foto taget under pågående installationsarbete med solceller på Lundåkraverket. Foto: André Lindberg Johansson.  

• Fortsatt arbete med renoveringen av slamavvattningslokalen. Under året har bland 
annat en ny centrifug och en ny slamsilo installeras.  Den nya centrifugen började 
testköras i april. 
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Bild: Översiktsbild på Lundåkraverket fotograferad uppifrån den nya slamsilon. Foto: André Lindberg Johansson.  

• Utredning av gasgenerator har genomförts. Utredningen kommer ligga i grund för 
beslut om installation ska genomföras eller ej. Inom projektet har bland annat 
installationskostnad och driftkostnad tagits fram, förslag på placering och LCC. 

• Arbete på anläggningen har påbörjats med det större projektet - nytt ställverk. Det 
nya ställverket ska säkerställa fortsatt god funktion.   

• Utredning har startats kring återanvändning av renat avloppsvatten.  

I slutet av maj genomfördes ett digitalt tillsynsmöte med Länsstyrelsen och Landskronas 

miljöförvaltning.  

Svalöv  

Pumpstationer och ledningsnät - bräddningar 

Under 2021 har två pumpstationer i Svalövs kommun bräddat. P17 Teckomatorp har bräddat 

flertalet gånger pga hydraulisk överbelastning. Brädd har skett i januari, mars, oktober och 

december, sammanlagt fördelat på 27 dagar. I december bräddade även P4 i Torrlösa fördelat 

på två dagar. Pga höga flöden orsakade av regn och snösmältning stängdes pumpningen från 

pumpstationen tillfälligt för att undvika källaröversvämningar nedströms pumpstationen. 

Svalövs RV 

Svalöv reningsverk har gränsvärde för BOD och totalfosfor per månad. Mellan maj och 

oktober har verket även ett riktvärde för ammoniumkväve. För att minska mängden 

ammonium i utgående vatten har polymer doserats i försedimenteringen mellan maj och 

oktober. Det har avlastat den biologiska reningen som sker i verkets biobädd och på så vis har 

nitrifikationsprocessen gynnats. Samtliga utsläppsvillkor efterlevdes 2021.  

Reningsverket har under året bräddat volymen 8 626 m3 fördelat på 13 tillfällen pga 

hydraulisk överbelastning.  

Reningsverket har fungerat mycket väl under år 2021 och endast mindre driftstörningar har 

förekommit. I slutet av oktober slutade slamtransportören att fungera. Under några dygn 

gick det därför inte att avvattna slam, men händelsen påverkade ej reningsprocessen 

eftersom det fanns utrymme för lagring av slam på reningsverket. Slamtransportören var åter 

i funktion efter byte av motor och renovering av växellåda.  

I maj installerades en ny pH-mätare på inkommande till reningsverket för att förbättra 

övervakningen av vattenkvalitén som inkommer till verket.   

Ett antal större projekt har genomförts. I mars monterades solceller på anläggningen och 

några portar/dörrar har bytts ut mot nya.  
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 Bild: 
Bild: Nya solceller monterade och ny port till slamavvattningslokalen. Foto: Maja Ignell och Marin Mijocevic.   

Under året har arbete pågått med det större projektet – nytt ställverk i 

slamavvattningslokalen. Därutöver har det arbetats med utredningen av slutpoleringssteget. 

NSVA har med hjälp av Sweco under året utrett om befintliga sandfilter ska renoveras eller 

ersättas med annan reningsteknik. Bäst reningsmässigt och ekonomiskt har visat sig är att 

utnyttja befintlig byggnad och renovera sandfiltren. Nästa steg i utredningen är att bedöma 

skicket på befintlig betong för att säkerställa beräknad investeringskostnad. I nuläget 

inväntas analysresultat från betongundersökning. 

   
Bild: Nytt ställverk i slamavvattningslokalen har installerats. Foto: Marin Mijocevic.   

I början av april genomförde Söderåsens miljöförbund ett tillsynsmöte. I december 

meddelades nytt miljötillstånd för Svalöv reningsverk, ett miljötillstånd som överklagats pga 

kravställandet. Utredning kommer att påbörjas under Q1 2022 där de tuffare kraven som 

ställs på det vatten som släpps vidare till recipienten ska konsekvensbedömas.  

Kågeröds RV 

Under året har reningsverkets processer fungerat mycket bra. Alla utsläppskrav har 

efterlevts. Se grafer nedanför. 

Totalt har 6 021 m3 vatten bräddat från Kågeröds reningsverk under året. 
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Det har uppstått några mindre driftstörningar på reningsverket:  

• I januari gick utgående flödesmätare sönder. Det åtgärdades skyndsamt genom att en 
ny flödesmätare var på plats två dygn senare.  

• I mars uppstod tillfälliga bekymmer med lägre pH i industrimagasinet som troligen 
orsakades av bekymmer med luftning och omrörning av magasinet. Luftningen kom i 
gång igen. Problemen orsakade aldrig någon påverkan på reningsverkets processer.  

• Under cirka två veckor i november var pH i industrimagasinet åter igen ovanligt 
lågt. Det låga pH-värdet resulterade i dålig flockning och därmed dålig 
slamavskiljning i förbehandlingen av industriavloppsvattnet. Flödet till 
industrimagasinet var samtidigt ovanligt högt. För att förhindra att 
industriavloppsvattnet skulle brädda direkt från industrimagasinet till reningsverkets 
huvudprocess pumpades mer vatten än vanligt in till 
förbehandlingen, trots den dålig avskiljningen i förbehandlingsprocessen. Det 
uppstod en tillfällig topp av totalfosfor i utgående vatten, men resulterade inte i någon 
överskridande. 

Under stor del av året har reningsverket tagit emot slam från Ekeby reningsverk. Slammet 

har blandats med Kågeröds reningsverks interna slam och avvattnats tillsammans. Det har 

fungerat bra och belastningen har inte påverkat möjligheterna att efterleva utsläppsvillkoren 

på reningsverket.  

Under året har luftningen av den biologiska processen optimerats, dels genom minskat totalt 

luftflöde, dels genom optimering av den periodiska luftningen i den första biobassängen. 

Periodisk luftning av den första bassängen bidrar med flera positiva effekter; stabilare 

alkalinitet och pH till kemfällningen, minskad energiförbrukning samt skapar förutsättningar 

för delvis denitrifikation och därmed total kväverening. Utgående totalkväve uppfyllde 

målsättningsvärdet på 12 mg/l. 

Förutom optimering av luftning som minskar energiförbrukningen har det även skett en 

optimering av doseringen med fällningskemikalie. Den tidigare flödesstyrda doseringen är nu 

i stället behovsstyrd utifrån faktiskt uppmätta halter fosfat, som kontinuerligt mäts med 

fosfatanalysatorn på utgående vatten från reningsverket.  

Luftarsystemets membrandysor i tre av de fem biobassängerna byttes ut under året. Det var 

ett planerat underhållsarbete i enlighet med rekommendation för att säkra driften, 

eftersom skicket och effektiviteten på membranen successivt försämras över 

tid.  Bassängerna tömdes ner i turordning och avloppsvattnet pumpades förbi den aktuella 

bassängen. Arbetet gick bra och reningsprocesserna gick bra utan påverkan av 

utsläppshalterna. 

Solcellerna som installerades under 2020 togs i drift under 2021. De producerar elkraft som 

bidrar till elförsörjningen av reningsverkets reningsprocesser.  
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Bild: Flygfoto över Kågeröds reningsverk med solcellerna längst ner i bild. 

 

Graf: Villkorsuppföljning 

Röstångas RV 

Röstånga reningsverk är litet och har inga större anslutna industrier som ger utmaningar 

utöver vanligt avloppsvatten. Verket har månadsriktvärden för fosfor och BOD samt 

riktvärde för ammoniumkväve mellan juni och oktober. Reningsverket har under året 

fungerat väldigt bra och samtliga gällande utsläppsvillkor har efterlevts.  

Totalt har 138 m3 vatten bräddats från reningsverket under året. Detta var fördelat över 6 

tillfällen, varav ett av tillfällena stod för 103,7 m3. Samtliga bräddar har varit pga hydraulisk 

överbelastning.  

Ett nytt inloppsgaller installerades i september enligt plan. Några få driftstörningar har skett 

på reningsverket under året. En av de två jetluftarna slutade fungera och behövdes lyftas upp 

med kranbil för att lagas. Vanligtvis är enbart en jetluftare igång i taget och därför 

påverkades inte processen av detta.  

Blåsmaskinen på reningsverket havererade och behövdes bytas ut. Blåsmaskinen luftar 

oxidationstanken och slamlagret samt driver utpumpningen av överskottsslam. Dessa 

moment kunde utföras genom att manuellt sänka ner en pump och sköta utpumpning och 

luftning. I samband med installation av den nya blåsmaskinen upptäcktes det att en ventil 

rostat och fastna och behöver bytas ut. Pga. av den trasiga ventilen luftas oxidationstanken 

provisoriskt genom direktkoppling mellan en slang till blåsmaskinen och ner till 

oxidationsbassängen till dess att ventilen bytts ut.  
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Under november och december var det höga flöden in till reningsverket och efter en 

snösmältning var det stor slamflykt. Onlinemätarna visade på att inget slam lämnat med 

utgående vatten och mycket slam kunde pumpas tillbaka från slamlagret och 

slutsedimenteringen. Slammet hämtade sig bra och visade på bra utsläppsvärden efter 

återförseln. 

Slammet från första kvartalet visade på förhöjda halter kadmium och kvicksilver och därmed 

har det tagits extraprov månadsvis på slammet.  

Under november genomförde Söderåsens miljöförbund ett tillsynsmöte.  

Axelvolds minireningsverk 

Under år 2021 togs minireningsverket i Axelvold i bruk. Minireningsverket har riktvärde för 

BOD per år och begränsningsvärde för totalfosfor per år. Enbart stickprov har tagits under 

året.  

Under ett tillfälle har doseringen av fosforfällande kemikalie stått stilla pga glapp i en sladd 

och därmed ökat halten fosfor i utgående vatten under några veckor.  

Avd avloppsrening har ännu inte tagit över driften för reningsverket. 

Bjuv  

Pumpstationer och ledningsnät - bräddningar 

Under året har bräddningar skett från fem pumpstationer i kommunen, B1 Norra Vram 

kopplat till Ekebro reningsverk samt E11 Fågelvägen, E13 Skördevägen, E14, E4 Truedsväg 

och E7 Truedstorp N kopplat till Ekeby reningsverk.  

B1 har bräddat vid 27 tillfällen och anledningen har vid samtliga tillfällen varit hydraulisk 

överbelastning. 

I Ekeby har det sammanlagt bräddat vid 13 tillfällen från de ovan nämnda 4 

pumpstationerna. Samtliga bräddtillfället har berott på hydraulisk överbelastning. Men vid 

pumpstationen E7 har det även upptäckts ett problem med inläckage av bäckvatten till 

pumpstationen på grund av att befintlig backventil inte sluter tätt. Problemet ska åtgärdas. 

Ekebro RV  

Under 2021 har reningsverket processer på det stora hela fungerat väl. Under perioder har 

vissa parametrar varit något högre men totalt sett är utsläppsresultaten för 2021 bra. Två 

riktvärden samt ett gränsvärde har dock överskridits under året. Se grafer nedanför. 

Totalt har 36 396 m3 delrenat vatten bräddat efter Ekebro reningsverks försedimentering 

under året. Från bräddpunkten strax uppströms reningsverket har det bräddat totalt 137 

minuter. 

Under hela året har utgående kväve varit relativt stabilt runt 8-14 mg/l. Under perioder har 

SBR-processen inte fungerat helt optimalt utan släppt ut högre halter ammonium. SBR-

processens är kapacitetsmässigt pressad vilket gör att parametrar som till exempel låg 

temperatur under vinterhalvåret eller dåliga sedimenteringsegenskaper resulterar i stigande 

ammonium från SBR-processen, eftersom processens cykel inte hinner med. Dock är det 

fortfarande en betydande rening som sker i SBR-processen även i de perioderna som också 

innebär en avlastning på huvudprocessens biobäddar. 

Utgående fosforhalter har legat stabilt lågt hela året. Fosfatanalysatorn och därtill 

realtidsstyrningen av fällningskemikalie som styrs på de analysatorns mätvärden har 
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fungerat mycket bra. I mitten av juni uppmättes höga toppar av fosfatfosfor av analysatorn. 

Topparna uppmättes på eftermiddag/kväll under fyra vardagar. Ett dygnsprov och stickprov 

som togs ut på inkommande vatten vid ett av dessa tillfällen bekräftade att även inkommande 

fosfatfosfor och totalfosfor var högre än normalt. Påkopplade verksamheter kontaktades för 

att undersöka om det skett något utsläpp som kan förklara topparna. Men tyvärr kunde inte 

någon förklaring hittas. Utgående resultat för juni slutade trots topparna på 0,12 mg/l 

totalfosfor. 

Februari månadsmedelvärde av BOD7 slutade på 15,4 mg/l vilket innebar ett överskridande 

av riktvärdet på 10 mg/l. Fem av åtta analyser under månaden var under 10 medan 

resterande tre uppmätte 20 mg/l eller högre. Anledningen till de höga halterna är oklar. Det 

kan bero på ett släpp från poleringsdammarna på reningsverket. Problemen fortsatte inte 

utan mars månadsresultat var godkänt.  

Utgående provtagningspunkt har flyttats några decimeter från att ta direkt från sista 

poleringsdammen, till att i stället ta prov från utgående brunn från dammen.  

Därmed undviks risken att få med sediment/slam från botten av dammen vid 

provtagningen.  

I november steg åter igen utgående BOD7.  Anledningen var en för hög doseringen av etanol. 

I slutet av oktober byttes inkommande flödesmätare ut till en ny mätare, som visade sig mäta 

något högre flöden än den tidigare mätaren. Etanoldosen är flödesstyrd på inkommande 

flöde och med högre uppmätt flöde än innan blev konsekvensen även en högre dos 

etanol. Sedan det upptäcktes justerades styrningen successivt för att sänka dosen. Utgående 

halt var dock hög hela november men sjönk sedan till godkända halter i december. 

Överdoseringen resulterade överskridande av riktvärdet i november (18,5 mg/l) samt 

överskridande av gränsvärde för kvartal 4 (10,6 mg/l).  

Olika projekt har också utförts på reningsverket under året. Bland annat har en ny centrifug 

installerats och fungerar utmärkt.  

 
Bild: Ny centrifug på plats i centrifughallen på Ekebro reningsverk. Foto: Timo Wilkman.  

I september-oktober utfördes ett underhållsarbete där den första av de två 

poleringsdammarna rensades. Slam från botten av dammen pumpas in i s.k. geotuber där det 

avvattnas. Vattenfasen (rejektvatten) sipprade ut från geoduken och rann via en brunn till 

inkommande på reningsverket. Slammet i tuberna ligger kvar för att bli så torrt som möjligt 

och töms under 2022. 
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Bild: Slamsugning och geotub med slam från den första dammen på Ekebro reningsverk. Foto: Frida Skult. 

 

Graf: Villkorsuppföljning 

Ekeby RV 

Under året har reningsverkets processer fungerat bra. Totalt har fem riktvärden för BOD7 

samt två riktvärden för totalfosfor överskridits under. Se grafer nedanför. 

Totalt har det bräddat 76 m3 från inloppgropen samt 4 374 m3 efter försedimenteringen på 

Ekeby reningsverk under året.  

De problem med överskott av slam som pågick under 2020 påverkade även den första tiden 

under 2021. I mars kunde en tydlig förbättring konstateras i mellan- och 

slutsedimenteringen. Under hela året har slammängderna hållits under kontroll tack vare ett 

utökat uttag av slam som förutom körningar till Nyvångsverket även gått till Ekebro och 

senare Kågeröds reningsverk. 

Även den biologiska reningen fungerade inledningsvis på året något sämre, troligen på grund 

av en kombination av långvarig överbelastning med slam, en eventuell fosforbrist samt kall 

temperatur. Det ledde även till några överträdelser i början av året. 

I oktober skedde ett överskridande av riktvärdet för totalfosfor i samband med att 

kemdoseringen till försedimenteringen stod stilla under cirka en vecka, på grund av ett 

problem med kempumpningen. 

Under hösten upptäcktes ett problem med bräddflödesmätningen. Bräddarna flödesmättes 

lokalt och provtagaren startade som den skulle, men flödet registrerades inte i 
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övervakningssystemet. De missade bräddflödena kunde läsas av lokalt vid flödesmätaren, 

men eftersom flödet inte syntes som det skulle missades provtagning av brädd i 

september. Problemet åtgärdades och nu fungerar flödesmätning, registrering och 

provtagning som det ska igen.  

Ett projekt under året var ett underhållsarbete där försedimenteringarnas två bassänger fick 

nya skrapspel. En bassäng i taget tömdes ner för att arbetet ska kunna utföras i den 

andra. Arbetet gick väldigt bra utan andra driftstörningar eller negativ påverkan av 

utsläppshalterna.  

Ett annat projekt som pågick under andra halvan av 2021 var arbetet med att ta fram 

ett förfrågningsunderlag på en slamhanteringsanläggning på Ekeby reningsverk. Som en del i 

projektet utfördes pilotkörningar av två olika skruvpressar på reningsverket, som gav väldigt 

fina resultat med torrt slam och rent rejektvatten. En egen slamhantering på reningsverket 

möjliggör bättre och säkrare drift när slam kan tas ut från processen vid behov och avvattnas 

vid behov. Att jämföras med dagens situation där reningsverket är beroende av att slambilar 

finns tillgängliga att köra slam och att ett mottagande reningsverk har kapacitet att ta emot 

slammet. 

 
 Bild: Pilotkörning av skruvpress på Ekeby avloppsreningsverk. Foto: Frida Skult.  

 

Graf: Villkorsuppföljning 
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Åstorp  

Pumpstationer och ledningsnät - bräddningar 

Under året har bräddningar skett från fyra pumpstationer i kommunen, Å9 Västra Broby, 

N10 Carl Cervin, Å14 Tingdal samt H11 Vegeå. Samtliga pumpstationer är kopplade till 

Nyvångsverket. 

Totalt har 21 bräddtillfällen inträffat och samtliga har berott på hydraulisk överbelastning. 

Men det var även problem med kommunikationen till H11 under årets sista fyra dygn. 

Pumpstationen bräddade men exakt tid är oklar på grund av kommunikationsbrottet. Vid ett 

tillfälle i januari bräddade Å9 på grund av hydraulisk överbelastning i kombination med 

problem med styrningen. 

Nyvångs RV 

Reningsprocesserna på verket har generellt fungerat väl under större delen av året och alla 

villkor har efterlevts.  

Under året har det bräddat vid 25 tillfällen, total bräddad volym var 8 240 m3. Samtliga 

bräddar undantaget två berodde på hydraulisk överbelastning i samband med nederbörd. En 

mindre brädd orsakades av pumphaveri och en mycket liten brädd skedde vid en kontroll av 

bräddprovtagaren. 

Det har under större delen året varit problem med en av fyra slutpoleringsfilter. Filter 1 

backspolades inte som det skulle och vid nedtömning visade det sig även att nivån av sand 

var lägre än i övriga filter. Den nedsatta funktionen av filtren påverkade dock inte utgående 

halter och efter felsökning togs beslut om att stänga av filter 1.  

I april utfördes en översyn av inkommande och utgående flödesmätare, vilket resulterade i 

att flera åtgärder genomförts eller planeras att genomföras för förbättrad flödesmätning.  

Under sommaren påbörjades en optimering av etanoldoseringen i aktivslamanläggningen 

med denitrifikation. Detta för att minska etanoldoseringen då verket låg väl under 

utsläppsvillkoret för kväve.   

I september byttes skruvtransportörer i slamhanteringen ut, enligt planerat underhåll.  

 
Bild: Nya skruvtransportörer i slamhanteringen vid Nyvångs RV. Foto: Josefin Flodgren.    
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I november skedde två haverier i aktivslamanläggningen med denitrifikation. Det första var 

ett haveri av nitratgivaren, vilken styr doseringen av etanol. Haveriet resulterade i att etanol 

först överdoserades under en kortare tid och att etanoldoseringen därefter sattes på en låg 

dos innan felet kunde åtgärdas. Det andra haveriet orsakades av att en säkring slog ut flera 

givare. Utslagningen av givare innebar en störning av processen och slamflykt resulterade i 

en låg slamhalt. Ympning av slam från rejektvattenreningen genomfördes och uttagen mängd 

överskottsslam anpassades för att börja bygga upp slamhalten igen. Störningarna i 

denitrifikationsprocessen fortsatte året ut.   

Kvidinge RV 

Reningsprocesserna på verket har generellt fungerat väl under större delen av året och alla 

villkor har efterlevts. Verket är dock slitet med stor risk för maskinella haverier. 

Under året har det bräddat vid 7 tillfällen, total bräddad volym var 227 m3. Fem bräddar 

orsakades av hydraulisk överbelastning i samband med nederbörd och två bräddar orsakades 

av haveri i mellanpumpstationen. 

För att förbättra arbetsmiljön renoverades rensgallrets tvättpress i början av året.  

Under våren installerades nya provtagare för inkommande, utgående och bräddat vatten på 

verket. De gamla provtagarna var uttjänta och behövde bytas ut för att säkerställa 

funktionen.  

Under 2020 uppstod misstanke om att flödesmätaren vid verket visade ett för lågt flöde. I 

mars genomfördes en kontrollmätning där det konstaterades att detta stämde. En ny 

flödesmätare installerades i slutet av mars.  

  
Bild: Nivågivare till den nya flödesmätaren vid Kvidinge RV. Foto: Bill Bjärnsäter   

I augusti havererade mellanpumpstationen, delar fick bytas akut och efter något dygn var 

funktionen återställd.  

I oktober inträffade ett elektrisk fel som tillfälligt slog ut det biologiska reningssteget. 

Problemet åtgärdades akut och efter ca 10 timmar var processen åter i normal funktion.  

Ett skåp med två nya doseringspumpar för fällningskemikalie har installerats och driftsattes i 

oktober. Doseringen sker nu flödesstyrt, vilket innebär att mängden fällningskemikalie 

anpassas efter det aktuella flödet genom verket. 
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6 Driftområde Norr  

Helsingborg  

Bräddningar - Pumpstationer, ledningsnät och reningsverk 

Totalt registrerades brädd vid 192 olika tillfällen på 29 olika pumpstationer och vid 21 

tillfällen på ledningsnätet på fyra olika punkter i Helsingborgs kommun under 2021. Nästan 
samtliga tillfällen berodde på hydraulisk överbelastning i samband med regn. Ett 
bräddtillfälle berodde på förträngning vid inlopp av pumpstationen.  

Några pumpstationer (tex Norra hamnen, Dompäng, Sturelund samt Rögle Skola Damm) 

bräddar för att rädda hus och källare nedströms. Dessa stationer slutar pumpa när 
pumpstationer nedströms har svårt att pumpa undan det vatten de får. Bräddningarna på 

dessa stationer är alltså styrda för att det är bättre att kontrollerat brädda där istället för 
nedströms. Norra hamnen, Dompäng, Sturelund och Rögle Skola Damm har tillsammans 
bräddat 78 gånger under 2021. 

Öresundsverket har bräddat vid ett tillfälle under 2021, totalt 967 m3 pga. hydraulisk 
överbelastning. 

Öresundsverket 

Årsmedelvärdet för BOD7 är 1,9 mg/l, totalkväve 7,4 mg/l och totalfosfor 0,41 mg/l. 

Öresundsverket klarade gränsvärdet för BOD, totalfosfor och totalkväve, men överskred 
riktvärdet för totalfosfor under 2021, se nedan graf.  

 
Graf: Villkorsuppföljning 

Öresundsverket har under den första halvåret haft återkommande perioder med försämrad 

fosforavskiljning i den biologiska reningen. Höga fosforutsläpp förekom i samband med både 
planerat och oplanerat driftstopp i olika delar av verket vilket medförde en 

funktionsnedsättning i processerna. Men även vid normala driftförhållanden upplevdes 
återkommande cykler där fosforreningen gick sämre.  

Sedan mars månad 2021 har NSVA bedrivit ett antal åtgärder för att förbättra stabiliteten i 
den biologiska processen. I första hand har man jobbat med mycket fokus på processtyrning 

och driftoptimering utifrån reningsverkets nuvarande förutsättningar. Parallellt har NSVA 
jobbat med långsiktiga underhållsinsatser genom att ständigt bedriva tekniska utvärderingar 
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av olika mekaniska delar som ska leda fram till en förbättrad infrastruktur. Detta kommer att 
möjliggöra större marginaler för att hantera onormala driftsituationer som uppkommer.  

En bred kvalitetsbedömning av driften har genomförts i syfte att kartlägga problem-

områdena. Detta har mynnat ut i driftoptimering av processtyrning av flera olika processteg. 
Men framför allt har förbättringsarbetet med slamhydrolys i försedimenteringssteget, 

kontrollerat slammassbalans i försedimenteringssteget och i det biologiska reningssteget 
resulterat i att en god och stabil fosforrening kunde upprätthållas under hela andra halvåret 
utan att behöva kompletteras med kemisk fosforfällning. 

Den viktigaste processbetygelsen för den biologiska fosforreningen är den erforderliga VFA-

produktionen (kolkälleproduktion). En viktig del i förbättringsarbetet var att säkerställa en 
tillräcklig hög och stabil VFA-produktion som sker genom primärslamhydrolys i 

försedimenteringssteget. Man ständigt strävar efter att maximera avloppsvattnets VFA-
innehåll, trots pågående inkommande belastnings- och flödesvariationer. I praktiken är detta 

fortfarande svårt och tidskrävande, eftersom mycket av processtyrningen sker manuellt 
genom daglig kvalitetskontroll och driftuppföljning. Ökad tillförlitlighet hos de installerade 

analysinstrumenten krävs för att automatiserad styrning ska kunna implementeras. Vidare 
krävs en förbättrad arbetsmiljö och infrastruktur kring de kritiska maskinella 

komponenterna (till exempel kring de s.k. hydrolyspumparna) som skulle underlätta det 
underhållsarbete som ofta är nödvändigt vid dessa objekt.  

Reningsverkets slutpoleringssteg är i dåligt skick och i akut behov av uppgradering. Det är 
utformat som sandfiltrering med möjlighet till kemisk fällning vid inloppet av filtren. 

Efterfällning över sandfiltren fungerar inte i dagsläget. För att framtidssäkra möjligheten till 
efterfällning av fosfor som komplement till den biologiska fosforreningen anlitades Sweco att 
få fram ett förslag till processförbättring i slutpoleringssteget. 

Slamrötningen har fungerat ganska bra då en längre uppehållstid i rötkammarna kunde 
erhållas. Den längre uppehållstiden ger en högre utrötningsgrad, vilket har resulterat i bättre 

slamavvattningsegenskaper. Torrsubstans i avvattnat slam har ökat till 23 % i TS sett som 
årsmedel jämfört med ca 20 % i TS under 2020. Ju högre torrhalten på avvattnat slam desto 
lägre transportkostnader.  

I juni 2021 genomfördes en stor omkoppling av en stor dagvattenledning vid Öresundsverket. 

Denna insatts förväntas minska utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallat bräddningar, till 
Öresund med 80 procent under ett år med normal nederbörd. Flödesbelastningen på 
reningsverket kommer att minska då dagvattnet leds direkt ut i Öresund. 

Öresundsverket ingår i projektet Digital Tvilling som jobbar med att utveckla och 
implementera en digital kopia av någon processdel vid reningsverket. Den digitala modellen 

syftar till att användas som en stödfunktion i den dagliga driften. Det kommer att erbjuda en 

prediktiv modellering för att hitta lämpliga och robusta styrstrategier för reningsprocesserna. 
Under 2021 genomförde projektet en grundlig karakterisering av det inkommande 

avloppsvattnet till Öresundsverket. Resultaten från detta arbete kommer att användas som 
nyckelparametrar som krävs för modellering av reningsprocesserna. Många av dessa 

parametrar analyseras och ingår i den dagliga uppföljningen av reningsverket, men inom 
detta projekt genomförs en mer detaljerad analys och fraktionering av avloppsvattnets 

innehåll utifrån dess biståndsdelars karaktär. Projektet fortsätter under 2022 då beslut även 
tas om vilken del av reningsprocessen som ska modelleras. 

I januari 2021 slutfördes den periodiska besiktningen som påbörjades i december 2020. Inga 

större anmärkningar framkom vid besiktningen. Utifrån kommentarerna i den slutliga 
rapporten har en arbetsplan arbetats fram för uppföljning. 
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I september 2021 genomfördes tillsyn av Öresundsverket med en representant från 

Länsstyrelsen och en från miljöförvaltningen Helsingborg kommun. Vår verksamhet 
bedömdes till stort sätt uppfylla miljöbalkens krav. Det främsta fokuset av tillsynsmötet var 
NSVAs arbete med klimatanpassning och miljöpåverkan. 

Igångkörning av Recolabs utvecklingsanläggning påbörjades i februari 2021. Hela 
anläggningen med behandlingen av gråvatten, svartvatten och matavfall är i gång sedan v.40. 

  
Bild: Framsidan av Recolab 

Recolabs utställningshall är ett samarbete mellan Öresundskraft, NSR, NSVA och 

Helsingborgs stad. Mötesplatsen har öppnat sina dörrar för allmänheten sedan april 2021 

och disponeras av NSVA med interna och externa besökare. En interaktiv och inspirerande 

utställning tjänar som en kunskapsplattform kring H+ och dess unika stadsutveckling.   

I Recolab ingår även en s.k. testbädd där externa parter hyr en försöksyta. 

Svedberga minireningsverk 

Minireningsverket togs i drift under 2021. Minireningsverket har riktvärde för BOD per år 

och begränsningsvärde för totalfosfor per år beräknat på 10 av årets 12 månader. 

Sedan starten har det varit en intrimningsprocess med exempelvis hur ofta pumpar ska gå 

och hur mycket kemdosering som behövs för att åstadkomma bra rening. Det har uppstått 

problem med att mycket mer tillskottsvatten kommer till reningsverket än förväntat. Detta 

påverkar givetvis reningsverket som inte är byggt för så stora volymer. Utsläppsvärdena följer 

utsläppskraven men de höga flödena har gjort att vi fått slamflykt och doserat onödigt mycket 

fällningskemikalie.  

Under hösten upptäcktes det att en slampump varit felprogrammerad och inte kört. Detta 

resulterade i att slammet i kemsteget som egentligen regelbundet ska pumpas tillbaka till 

första slamavskiljaren istället hade byggts upp i kemsteget och även börjat ta sig in i 

utjämningstanken och börjat byggas upp där. Detta upptäcktes när filtret innan UV-ljuset 

sattes igen väldigt snabbt och krävde mycket underhåll. Alla utsläppsvillkor kunde dock 

fortfarande hållas tack vare att vattnet renades genom filtret och partiklar därmed inte följde 

med utgående vatten. 
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Bild: Svedberga minireningsverk. Foto: Moa Persson 

Båstad  

Bräddningar - Pumpstationer, ledningsnät och reningsverk 

Under 2021 har det bräddat vid 16 tillfällen på åtta olika pumpstationer i Båstad kommun. 
Orsaken till de flesta bräddningarna var hydraulisk överbelastning i samband med kraftigt 
regn. 

Torekovs RV  har inte bräddat under 2021. 

Torekovs RV 

Årsmedelvärdet för BOD7 är 1,9 mg/l, totalkväve 7,0 mg/l och totalfosfor 0,25 mg/l. 

Torekovs reningsverk har klarat både riktvärdet för totalkväve och totalfosfor samt 
gränsvärdet för totalfosfor och BOD7 för år 2021. 

 
Graf: Villkorsuppföljning 
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I ovan graf syns månadsmedelvärdet för totalkväve. Totalkvävereningen brukar vara ett 

bekymmer för Torekovs reningsverk under försommaren och sommaren då 
turistbelastningen är som högst på reningsverket. Under 2021 hade reningsverket endast 

några förhöjda halter i utgående vatten under fyra veckor i slutet av juli och i början av 
augusti.  

För att kunna styra luftningen bättre genomfördes en utredning i syfte att granska den 

befintliga luftningsanläggningen och identifiera de behov som finns för att bättre samordna 

blåsmaskinerna, förbättra kontrollstrategin och effektivisera luftningen. I samband med 

detta genomfördes en inventering av membranluftare i en av de två luftade bassängerna. Vid 

denna kontroll har det bedömts att luftarsystemet är bra utformat och att det finns tillräckligt 

med membrantallrikar. Dock rekommenderades det att alla membraner på tallrikarna ska 

bytas ut. Vid inventeringen kände sig de flesta membranerna hårda vilket beror antigen på 

igensättning eller/ och åldrande.  Under veckorna 38 och 39 genomfördes arbetet för att byta 

ut membran på tallriksluftare i båda luftningsbassängerna. Arbetet som involverade 

driftstopp och nedtömning av en luftbassäng i taget utfördes utan att det påverkade den 

biologiska processen negativt.  

 
Bild: Byte av membranluftare på Torekov ARV. Foto: Adorjan André     

Extern kolkälla tillsätts för att denitrifiera nitrat till kvävgas och på så sätt rena 

kväveföroreningar i vattenfasen. Etanol är en mycket dyr processkemikalie så en minskad 

förbrukning är både bättre för miljön och ekonomin. En förbättrad styrstrategin kring 

etanoldosering infördes i februari 2021 för att optimera etanförbrukningen.   

Under våren och sommaren 2021 havererade skrapsanordningen i en av 

slutsedimenteringslinjerna vid ett flertal tillfällen. Detta innebar att en av de två 

slutsedimenteringsbassängerna var ur drift och att den återstående sedimenteringslinjen 

belastades med hela inkommande flöde under längre perioder. En sedimenteringslinje kunde 

klara den hela flödesbelastning vid normalflöde. Tyvärr kunde en sedimenteringslinje inte 

hantera slamavskiljningen väl vid kraftiga nederbörd. Vid sådana tillfällen upplevdes större 

slamflykt ut från reningsverket. Följaktligen bidrog de höga halterna av suspenderat material 

i det utgående vattnet till de ökade utsläppshalterna av totalfosfor under juni, juli och 

oktober månad, se graf nedan. 
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Graf: Villkorsuppföljning 

Vid varje tillfälle gjordes akuta åtgärdsinsatser för att reparera skraporna. Dock blev 

reparationerna kortvariga och större åtgärdsinsatser behövdes.  

Totalrenovering av skrapspelet i båda slutsedimenteringslinjer inleddes under hösten. 

Renoveringsarbetet av skraporna, ytslamrännorna och utsläppsrännorna i en 

slutsedimenteringsbassäng åt gången pågick mellan v.41 och v.51. 

 
Bild: Nya utsläppsrännor i den färdigrenoverade slutsedimenteringsbassängen. Foto: Lamija Karabegovic 
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Bild: Slutsedimenteringsbassängen på Torekov ARV under renoveringsarbetet där de gamla slamskraporna har monterats 

ned och kommer att ersättas med nya. Foto: Lamija Karabegovic 

Den periodiska besiktningen har genomförts på verket under februari. Inga större 
anmärkningar framkom vid besiktningen. Utifrån kommentarerna i den slutliga rapporten 
har en arbetsplan arbetats fram för uppföljning. 

Perstorp 

Pumpstationer och ledningsnät - bräddningar 

Under 2021 har det bräddat vid åtta tillfällen på tre olika pumpstationer i Perstorps 

kommun. En gång vid P30 Hässleholmsvägen, tre gånger vid pumpstationen P50 

Reningsverket och fyra gånger vid pumpstationen P10 Ybbarpsplan, samtliga ligger 

uppströms Perstorps RV.  

Sex av åtta bräddningar beror på hydraulisk överbelastning i samband med kraftig 

nederbörd. P10 – Ybbarpsplan har bräddat vid fyra tillfällen, P30 Hässleholmsvägen har 

bräddat vid ett tillfälle och P50 Reningsverket har bräddat vid ett tillfälle pga hydraulisk 

överbelastning och vid två tillfällen pga haveri. Pumparna på P50 stannade då pga att 

pumparna drog in luft vilket göra att de slutar fungera. Felsökning av problemet skedde 

under våren och åtgärder genomfördes.  

Perstorps RV 

Perstorps reningsverk har två gällande villkor, ett för reningsverket och ett för efterföljande 

våtmark. Båda villkoren har uppfyllts under 2021. Under 2020 överskreds riktvärdet för 

totalkväve för våtmarken under kvartal två och tre. I slutet av 2020 rensades våtmarken på 

växter kring och en bit ut i vattnet. Detta verkar ha gett resultat då samtliga riktvärden under 

2021 uppfylldes, se nedan grafer för jämförelse.  
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Graf: Villkorsuppföljning 

 
Bild: Våtmarken i Perstorp är rensad på vass och annan växtlighet. Foto: Tove Johansson  

Perstorps reningsverk har bräddat vid åtta tillfällen under 2021, totalt 1 040 m3 delvis 

behandlat avloppsvatten har släppts ut. Samtliga berodde på hydraulisk överbelastning i 

samband med kraftig nederbörd. En av dem skedde vid kraftig nederbörd där det dessutom 

blev strömavbrott mitt under bräddningen (strömavbrottet hade minimal påverkan på 

bräddvolymen).  

I februari konstaterades det att både rötkammaren och ledningen in till rötkammaren 

innehöll mycket sand och skräp vilket gjorde att omrörningen och kapaciteten på 

värmeväxlaren försämrades. Under våren tömdes därför rötkammaren ner för underhåll och 

kontroll. Sanden och skräpet tros ha ansamlats i rötkammaren under tiden då externslammet 

togs emot utan slamkiosken som idag rensar externslammet på skräp och grus. Vid 

nedtömningen byttes även pumpar och andra viktiga delar då sanden sliter på utrustningen. 

Betongen inuti rötkammaren konstaterades vara i gott skick vid en visuell inspektion av 

driftteknikerna. Rötkammaren var nertömd under cirka en månads tid. Gasproduktionen 

kom igång snabbt efter uppstarten av rötkammaren.  

Under våren togs en styrstrategi fram för reservkraften för att vid strömavbrott kunna 

tillgodose viktiga reningsprocesser med ström.  

Under augusti kom det flera kraftiga skyfall som orsakade stora flöden till verket vilket gjorde 

att biobädden förbileddes och en del av vattnet gick direkt till kemfällning efter 

försedimenteringen. När vattnet förbileds på reningsverket startar den extra kemfällningen 

för förbiledningsflödet. Dessvärre överdoserades fällningskemikalien vid de höga flödena 

vilket orsakade en pH-sänkning av utgående vatten, detta resulterade i en kort överträdelse 
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av pH-villkoret för reningsverket. Styrningen av fällningskemikalien sågs över och justerade 

för att detta inte ska ske igen.  

I september genomfördes ett test på inblandningen av fällningskemikalien. En 

intensivomrörare installerades i rännan för inblandning och ersatte den tidigare 

inblandningen som skedde med hjälp av luft. Detta gav positivt resultat och 

kemikalieanvändningen för fällningen av suspenderat material och totalfosfor minskade, 

detta innebar en vinst både för ekonomin och miljön.  

Under september månad upptäcktes det att sandpumpen till sandfånget inte gav fullgod 

effekt. Det var lång leveranstid på reservdelarna och problemet åtgärdades först i november.  

I november hade leverantören av polymer för slamförtjockning svårt att leverera rätt polymer 

till Perstorps reningsverk.  Detta medförde att reningsverket ansamlade slam i bassängerna 

och gjorde det extra känsligt för driftstörningar. Dessvärre inträffade några driftstörningar 

under denna period som belastade verket lite extra. Detta medförde något förhöjda halter av 

totalfosfor ut från reningsverket men detta renades i reningsverkets våtmarksanläggning 

innan det släpptes ut till recipienten. De driftstörningar som inträffade var haveri på 

pumpstationen inne på reningsverket (P50) samt en störning i inblandningen av 

fällningskemikalien. Båda haverierna åtgärdades relativt snabbt och efter några veckor 

levererades rätt polymer igen vilket gjorde att det ansamlade slammet kunde tömmas från 

bassängerna.  

I mars genomförde Söderåsens miljöförbund ett föranmält tillsynsbesök med godkänt 

resultat.  

Oderljunga RV 

Reningsverket har presterat bra under året, samtliga riktvärden har innehållits under 2021.  

I slutet av mars upptäcktes det att slamhalten i den biologiska reningen (vilket är ett mått av 

andel bakterier i vattnet) blivit mycket låg utan någon logisk förklaring. Slam ympades från 

Skånes Fagerhult reningsverk och den biologiska reningsprocessen återhämtade sig snabbt. 

För att samma sak inte skulle ske igen installerades en syre- och susphaltsgivare i den 

biologiska reningsbassängen. Nedan graf visar den låga slamhaltens påverkan på 

utsläppshalten i april. Efterföljande bild visar de nyinstallerade syre- och susphaltsgivarna.  

 
Graf: Villkorsuppföljning 
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Bild: Syre- och susphaltsgivare (sitter på de röda stolparna) installerade i aktivslambassängen på Oderljunga reningsverk, 

foto: Tove Johansson.   

Doserpumpen för fällningskemikalien blev överhettat under det varma maj-vädret. Pumpen 

byttes ut till en ny och snabbt var fällningen åter i drift. Dock hade den nya pumpen lite 

mekaniska problem i oktober men även detta var snabbt åtgärdat.  

Driftteknikerna har under året justerat blåsmaskinernas inställningar för att optimera och 

tillgodose bra syrehalt för den biologiska reningen. Även uttaget av överskottsslam har 

justerats för att en optimal susphalt ska erhållas. Båda optimeringarna har resulterat i lägre 

energiförbrukning och är ett resultat av att vi har bättre övervakning över syre- och 

susphalten i den biologiska reningsbassängen.  

I början av november genomförde Söderåsens miljöförbund ett föranmält tillsynsbesök med 

godkänt resultat.  

Örkelljunga 

Den 1/1 2021 anslöt sig Örkelljunga kommun till NSVA. Kommunen har två 

avloppsreningsverk, ett i Örkelljunga och ett i Skånes Fagerhult, med tillhörande 32 

pumpstationer på avloppsledningsnätet.  

I mitten av juni lyftes Örkelljungas kommuns övervakning över till NSVAs scadasystem, 

CactusEye. Arbetet har fortgått under hela 2021 med att förbättra och kontrollera så att allt 

har kommit med samt att allt finns på sin rätta plats. Detta är en del av integrationen av 

Örkelljunga kommun till NSVAs rutiner och system, samt en viktig del av förarbetet för en 

sammanslagning av beredskapen mellan Perstorp och Örkelljunga kommun.  

Pumpstationer och ledningsnät – bräddningar 

Under 2021 har det bräddat vid 20 tillfällen på tre olika pumpstationer i Örkelljunga 

kommun. Alla bräddningar förutom två har berott på hydraulisk överbelastning vid kraftig 

nederbörd. De två som inte berodde på hydraulisk överbelastning skedde i samband med att 

driftpersonal kontrollerade och testade bräddspröt på två pumpstationer, vid dessa 

bräddningar bräddade endast en liten mängd orenat avloppsvatten. Inga driftstörningar i 

form av haverier har skett under året.  



 

                                                                                          31   Miljöberättelse 2021, Avdelning Avloppsrening  
 

AP31 – Åsljunga g:a reningsverk har bräddat vid sex tillfällen, ett av tillfällena var ett test, 

AP43 – Sonestorp har bräddat vid tre tillfällen, varav ett av dessa var pga test, AP53 – Vanås 

har bräddat vid elva tillfällen, främst för att minska bräddningarna nedströms om 

pumpstationen. Örkelljunga kommun har tillsammans med Söderåsens miljöförbund 

tidigare kommit fram till och beslutat att bräddning vid Vanås innebär en mindre 

miljöpåverkan än bräddning längre ner nedströms pumpstationen. Samtliga 20 

bräddtillfällen har skett på ledningsnätet som tillhör Örkelljunga reningsverk.  

Örkelljunga RV 

Reningen på Örkelljunga reningsverk har varit ganska jämn och oftast väldigt bra under 

2021. Samtliga riktvärden och gränsvärden har erhållits för reningsverket.  

Under våren och försommaren inkom det luktklagomål från de närboende. Vid kontroll av 

biobäddarna upptäcktes det att det förekom viss igensättning vilket kan resultera i dålig lukt. 

Även försedimenteringen hade under perioden bekymmer med mycket flytslam i form av fett 

från ledningsnätet som orsakade viss lukt. Biobäddarna slamsögs och spolades igenom för att 

få bort igensättningen, försedimenteringen spolades för att få bort flytslammet. 

Inställningarna för recirkulationsvattnet över biobäddarna sågs över och justerades för att 

vara mer optimala. Reningsverket övriga luktskapande delar som är belägna inomhus 

kontrollerades och luktreningen för dessa byggnader gicks igenom, tex så servades UV-

ljusbehandlingen och kolfiltret fick nytt kol. NSVA har även jobbat uppströms med att 

lokalisera och förhindra att fett hamnar i avloppet för att på så sätt minska illaluktande 

flytslam i försedimenteringen.  

I början av sommaren hade verket stundtals bekymmer med förhöjda halter av totalfosfor. 

Fler kontrollpunkter lades till internuppföljningen och tätare kontroller genomfördes. Efter 

ett tag kunde det konstateras att förfällningen med hjälp av järnklorid till försedimenteringen 

inte fungerade optimalt. Pumpen som doserade fällningskemikalien var gammal och sliten 

vilket resulterade i att den inte doserade tillräckligt med kemikalier. Denna byttes ut och 

verket fick återigen bra utsläppshalter. De två följande graferna visar utsläppshalterna av 

totalfosfor. Första grafen visar det flödesviktade medelvärdet per kvartal, riktvärdet är 0,3 

mg/l per kvartal. Andra grafen visar det flödesviktade medelvärdet per månad, gränsvärdet 

är 0,3 mg/l för hela året.  

Graf: Villkorsuppföljning 

I september strulade backventilerna på sandfiltren och i oktober havererade en 

transformator till sandfiltren. Båda driftstörningarna var snabbt åtgärdade och ingen 

påverkan på utsläppshalterna registrerades.  

I mitten av november släppte ett företag i Örkelljunga ut ett vatten till spillvattennätet som 

var kraftigt vitfärgat. Detta vatten färgade reningsverkets alla bassänger helt vita. Företaget 

är kontaktat och de ska inte släppa ut liknande vatten igen. Utsläppet analyserades på (de för 
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ett kommunalt reningsverk) behandlingsbara parametrar, samtliga parametrar var höga 

jämfört med ett normaldygn för reningsverket. Utgående totalfosfor var något högre i 

samband med utsläppet. Dosen fällningskemikalie justerades och veckan efter var halterna 

ut från reningsverket åter normala.   

  
Bilder: Örkelljunga reningsverks försedimentering och slutsedimentering efter utsläppet. Foto: Jonas Ekman och Stefan 

Ekman.   

I mars genomförde Söderåsens miljöförbund ett föranmält tillsynsbesök med godkänt 

resultat.  

Skånes Fagerhult RV 

Reningsprocessen på Skånes Fagerhult reningsverk har varit ojämn under året. 

Reningsverket har överskridit villkoren vid tre tillfällen. Första gången skedde detta för 

reduktionskravet på totalfosforn i februari, reduktionshalten var 89% (kravet är 90%). Andra 

och tredje överskridandet skedde för BOD7. I juli överskred BOD7 både haltkravet och 

reduktionskravet. I september var BOD7-halten något förhöjd i början av månaden, vilket 

ledde till överskridande av procentuell reduktion för verket.   

För att få till en jämnare process har NSVA för avsikt att installera en syre- och 

susphaltsgivare under början av 2022 för att få bättre övervakning av de biologiska 

processerna samt kunna styra verket bättre så att resultatet blir jämnare. Även tätare 

internkontroller av utgående resultat samt på processparametrar på reningsverket har 

startats upp och gett resultat på en bättre och jämnare rening. Nedan grafer visar utgående 

BOD7 och totalfosfor, 0,0 visas för de månader då prov inte tagits.  



 

                                                                                          33   Miljöberättelse 2021, Avdelning Avloppsrening  
 

 
Graf: Villkorsuppföljning 

Under vinter/våren inträffade kommunikationsproblem mellan övervakningssystemet och 

servern på Skånes Fagerhults reningsverk då ett internetabonnemang sades upp av misstag. 

Detta innebar att det inte gick att övervaka reningsverket på distans utan tätare kontroller av 

reningsverket fick tillfälligt sättas in. I mars installerades en permanent 4G modem-lösning 

och övervakningen var åter i drift. Inga driftstörningar skedde under tiden som 

övervakningen låg nere, däremot så blev det en liten störning när modemet installerades då 

en pump återställdes till fel initialvärden vilket gjorde att den pumpade konstant istället för 2 

minuter varannan timme. Detta ledde till att slamhalten i aktiv slam-bassängen sänktes 

kraftigt men åtgärdades snabbt när driften såg vad som skett. Ingen påverkan på 

utsläppshalterna registrerades.  

Ledningsnätet strax uppströms reningsverket spolades i april då det hade visat sig vara 

mycket fett i dessa ledningar, på vissa platser var genomsläppligheten av vatten endast 30%. 

I maj påbörjades en flytt av utgående provtagare för att kvalitetssäkra provtagningen. 

Provtagaren placerades i nära anslutning till slutsedimenteringens utloppsränna för att 

försäkra att utgående prov inte påverkats. Vid flytten byggdes även en liten bod som 

väderskydd för den nya provtagaren och i samband med detta installerades även ett 

bräddspröt för att kunna övervaka om utgående vatten går via nödutsläppet vid höga 

vattenflöden. Den nya provtagaren och bräddsprötet driftsattes i november.  

  
Bilder: T.v. Skånes Fagerhults nya bräddspröt och provtagningspunkt för utgående vatten. T.h. Den nya boden med 

utgående provtagare installerad (uppe till vänster i bild). Foto: Tove Johansson  
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Söderåsens miljöförbund beslutade om ett nytt miljötillstånd för Skånes Fagerhults 

reningsverk vilket NSVA överklagade till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut inkom strax 

innan jul 2021. NSVA valde att överklaga detta beslut till Mark- och Miljödomstolen.  

I början av november genomförde Söderåsens miljöförbund ett föranmält tillsynsbesök med 

godkänt resultat.  

7 Villkorsefterlevnaden år 2021  

 

 



           Produktionsrapport Dricksvatten

 

 

 

 



Bjuv

Månad Utgående mängd 2021 Utgående mängd 2020 Utgående mängd 2019 Utgående mängd 2018 Utgående mängd 2017
Jan 114 391 104 872 102 198 97 473 125 027
Feb 106 692 103 447 97 404 87 978 117 618
Mar 116 090 111 339 106 000 108 579 118 956
Apr 112 821 110 223 110 614 105 823 100 036
Maj 115 510 118 917 112 091 131 231 117 113
Jun 131 899 130 888 114 897 118 066 105 145
Jul 142 907 133 844 121 758 130 277 103 770
Aug 134 414 142 289 121 963 119 443 101 105
Sep 120 761 108 214 97 354 98 288 92 210
Okt 118 207 112 329 95 700 98 021 119 222
Nov 111 297 108 213 92 360 104 717 95 480
Dec 117 974 101 418 92 791 105 947 101 821

Total 1 442 963 1 385 994 1 265 130 1 305 842 1 297 503
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Båstad 

Månad Utgående mängd 2021 Utgående mängd 2020 Utgående mängd 2019 Utgående mängd 2018 Utgående mängd 2017
Jan 184 225 180 133 175 179 182 896 182 851
Feb 178 651 163 793 164 405 164 058 164 116
Mar 192 659 199 244 178 892 204 499 183 625
Apr 203 742 230 703 204 023 186 957 192 086
Maj 216 136 259 236 190 359 261 415 230 897
Jun 268 302 260 795 217 519 257 513 215 267
Jul 275 559 266 900 258 420 264 393 238 285
Aug 222 964 267 905 206 184 224 445 210 609
Sep 200 714 237 481 181 693 193 003 163 937
Okt 192 587 201 786 175 165 187 391 170 129
Nov 188 545 187 216 171 070 175 690 164 145
Dec 199 609 182 251 180 025 176 794 174 549

Total 2 523 693 2 637 443 2 302 932 2 479 054 2 290 496
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Helsingborg

Månad Utg. mängd 2021 Transitering 2021 Utg. mängd 2020 Transitering 2020 Utg. mängd 2019 Transitering 2019 Utg. mängd 2018 Transitering 2018
Jan 1 491 275 318 144 1 568 227 375 670 1 552 315 350 772 1 473 090 320 621
Feb 1 419 920 309 850 1 488 468 378 560 1 382 753 323 940 1 363 639 296 498
Mar 1 591 205 341 000 1 619 966 395 893 1 568 768 344 310 1 612 130 380 700
Apr 1 645 308 381 453 1 717 627 399 848 1 625 058 388 010 1 600 833 383 770
Maj 1 710 672 419 865 1 712 787 398 552 1 658 878 367 114 1 866 487 450 857
Jun 1 813 654 421 632 1 808 111 445 866 1 679 711 403 735 1 703 320 419 126
Jul 1 720 003 391 856 1 654 908 397 572 1 701 134 426 321 1 771 965 454 275
Aug 1 606 054 364 050 1 803 206 405 005 1 615 411 385 242 1 689 807 406 944
Sep 1 562 420 304 555 1 571 831 336 996 1 523 590 404 373 1 538 343 354 859
Okt 1 562 939 400 390 1 575 079 335 453 1 608 607 369 780 1 575 173 352 509
Nov 1 485 334 333 830 1 502 611 325 172 1 557 496 368 240 1 484 503 331 238
Dec 1 557 344 413 326 1 513 419 308 346 1 550 887 375 622 1 535 506 350 460

19 166 128 4 399 951 19 536 240 4 502 933 19 024 608 4 507 458 19 214 796 4 501 857
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Landskrona

Månad Utgående mängd 2021 Utgående mängd 2020 Utgående mängd 2019 Utgående mängd 2018 Utgående mängd 2017
Jan 366 524 342 052 364 905 339 456 344785
Feb 330 802 319 448 323 833 309 679 250930
Mar 362 749 344 544 388 845 372 674 317903
Apr 402 762 372 700 379 497 371 392 323247
Maj 373 868 408 365 459 012 432 031 373494
Jun 441 071 434 370 403 197 409 020 355222
Jul 393 806 380 966 425 457 425 985 346140
Aug 357 970 443 283 352 272 421 512 351043
Sep 325 587 361 837 317 878 380 756 335548
Okt 349 501 406 721 342 751 360 764 343352
Nov 322 042 374 863 348 429 314 096 340867
Dec 342 745 355 041 347 521 341 005 323702

Total 4 369 427 4 544 191 4 453 595 4 478 369 4 006 233
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Svalöv

Månad Utgående mängd 2021 Utgående mängd 2020 Utgående mängd 2019 Utgående mängd 2018 Utgående mängd 2017
Jan 92 377 79 113 85 193 95 970 93024
Feb 91 378 76 636 74 124 88 114 83759
Mar 110 822 89 008 82 103 99 845 95208
Apr 105 036 90 968 83 572 96 198 95538
Maj 120 870 97 905 88 345 120 741 109755
Jun 121 616 100 819 91 975 113 060 101437
Jul 109 316 90 946 102 215 115 706 99782
Aug 103 772 102 278 99 953 108 245 106276
Sep 97 557 88 435 96 096 98 293 101218
Okt 105 017 89 972 81 885 93 209 98475
Nov 88 706 87 716 86 319 89 185 93799
Dec 91 980 87 018 77 029 82 827 95660

Total 1 238 447 1 080 814 1 048 809 1 201 393 1 173 931
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Åstorp

Månad Utgående mängd 2021 Utgående mängd 2020 Utgående mängd 2019 Utgående mängd 2018 Utgående mängd 2017
Jan 109 111 101 465 113 890 115 094 113 739
Feb 104 735 97 457 105 483 105 178 103 380
Mar 118 319 111 142 113 889 121 097 107 501
Apr 121 060 122 644 119 016 121 586 108 683
Maj 126 896 129 479 128 629 146 120 135 160
Jun 134 993 137 069 131 162 130 371 121 967
Jul 121 426 123 922 121 827 132 406 122 629
Aug 115 458 138 959 112 286 112 748 116 103
Sep 109 619 115 705 97 775 104 570 108 004
Okt 107 345 127 993 96 891 107 641 106 240
Nov 109 978 117 341 93 843 109 457 103 372
Dec 118 793 117 048 94 838 111 479 111 975

Total 1 397 733 1 440 225 1 329 527 1 417 747 1 358 753
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Perstorp

Månad Utgående mängd 2021 Utgående mängd 2020 Utgående mängd 2019 Utgående mängd 2018 Utgående mängd 2017
Jan 56 229 57 145 52 121 48 694 64 955
Feb 51 657 57 998 45 074 46 995 54 738
Mar 54 462 57 344 50 613 52 036 57 809
Apr 53 735 53 078 48 765 54 421 51 800
Maj 56 849 57 292 51 777 63 217 55 659
Jun 56 727 56 032 49 946 55 757 48 499
Jul 51 997 49 284 50 443 54 615 47 659
Aug 52 618 57 204 52 083 56 552 49 975
Sep 52 102 55 906 50 823 52 228 48 781
Okt 54 341 59 584 51 993 53 736 56 112
Nov 50 283 52 470 50 579 50 446 52 476
Dec 52 880 53 880 50 304 51 068 51 829

Total 643 880 667 217 604 521 639 765 640 292
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Örkelljunga

Månad Utgående mängd 2021
Jan 49 748
Feb 44 616
Mar 47 447
Apr 46 146
Maj 47 997
Jun 48 921
Jul 51 826
Aug 47 405
Sep 47 404
Okt 47 566
Nov 45 223
Dec 46 584

Total 570 883
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Bjuvs kommun har via beslut i kommunstyrelsen 2020-06-10 begärt utträde ur Söderåsens 


Miljöförbund. Beslutet ska enligt vad vi erfar konfirmeras av kommunfullmäktige när kostnaderna för 


utträdet verifierats. 


 


För att få en så objektiv bedömning som möjligt av de omställningskostnader för övriga kommuner 


som följer av Bjuvs utträde, har kommunledningarna i övriga medlemskommuner, via 


kommundirektörerna, anlitat Startpoint Advisory för att ta fram ett faktaunderlag och göra en så 


relevant kostnadsindikation som möjligt. 


 


Kommundirektörerna har varit angelägna om full transparens i arbetet och har därför inbjudit Bjuvs 


kommundirektör vid avrapportering och samråd med Startpoint. 


 


Startpoints slutsatser och förslag kan sammanfattas enligt följande:  


 


• Bjuvs kommun lämnar Miljöförbundet per den 30 juni 2022. 


• Bjuvs kommun svarar för de omställningskostnader om 1, 0 mkr som uppkommer under 


tiden 1 juli – 31 december 2022. 


• Upparbetade tillsynsskulder under 2020 och 2021 ska resultatföras i 2021 års bokslut. 


Medlemskommunerna tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att återställa det 


negativa egna kapital som uppkommer. 


• Eventuella ytterligare tillsynsskulder uppkomna under första halvåret 2022 belastar 


resultatet i ett bokslut som avser tiden till och med 30 juni 2022.Medlemskommunerna 


tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att återställa det negativa egna kapital som 


uppkommer. 


• Bjuvs kommun svarar för eventuella ytterligare överkostnader som uppstår under första 


halvåret 2022 som är relaterade till Bjuvs beslut att lämna förbundet. 


• Om Bjuvs kommun efter utträdet är i behov av tjänster från miljöförbundet köps dessa mot 


sedvanlig av ägarkommunerna beslutad taxa. 


 


Startpoints utredning bifogas detta brev som underlag.  


 


Vi övriga medlemskommuner anser att vi i och med detta brev och Startpoints utredning givit Bjuv 


det underlag som efterfrågats för ett definitivt utträdesbeslut i kommunfullmäktige. 


 


 


Digitalt signerat 


För För För För 


Klippans kommun Perstorps Kommun Svalövs kommun Örkelljunga kommun 


2021-11-18 2021-11-18 2021-11-18 2021-11-18 


Hans Bertil Sinclair Torgny Lindau Teddy Nilsson Christian Larsson 
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