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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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.   
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(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. 


