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Kommunfullmäktige 
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Ärende 

1.  Upprop  
Dnr 2021-00010  

2.  Val av justerare  
Justering torsdag 28 oktober kl 16:00 

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Delårsrapport för Bjuvs kommun 2021 
Dnr 2021-00263  

5.  Begäran om förstärkning av barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2021 
Dnr 2021-00420  
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Dnr 2021-00415  
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13.  Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 
Dnr 2021-00151  

14.  Redovisning av medborgarförslag som ännu ej avslutats 
Dnr 2021-00152  

15.  Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2022 
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§ 123 Dnr 2021-00263  

Delårsrapport för Bjuvs kommun 2021 

Sammanfattning 

Rapport för delårsbokslut 2021, som avser perioden januari - augusti, 
innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 
även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.  

 

Det sammanställda resultatet för perioden visar ett överskott med 27,6 
mnkr. Det motsvarar 4,3 % av skatter och generella statsbidrag. För Bjuvs 
kommun visar resultatet ett överskott med 24,1 mnkr exklusive mottagen 
utdelning från AB Bjuvsbostäder vilket motsvarar 3,8% av skatter och 
generella statsbidrag. Den sammanställda prognosen för helåret 2021 visar 
på ett överskott på 23,8 mnkr, vilket motsvarar 2,4% procent av skatter och 
generella statsbidrag. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ 
ekonomiskt prognos på 12,9 mnkr. Huvudsaklig orsak till att kommunen 
som helhet kan visa ett prognostiserat positivt helårsresultat är 
prognostiserat överskott på finansiella poster inklusive skatter och generella 
statsbidrag samt att prognosen på dessa förbättrats ytterligare. 

Investeringsprognosen visar en förväntad utförande grad på 69% på 
helårsbasis. 

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning 
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god 
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ 
avvikelse. De nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 
2021 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.    

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Mats Rosengren, 2021-09-29 
Delårsbokslut 2021 för Bjuvs kommun, 2021-09-29 
Bilaga investeringsprojekt per delårsbokslutet 2021 för Bjuvs kommun, 
2021-08-31 
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Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av 
verksamhet och ekonomi per delårsbokslutet samt prognos för helåret 2021. 
En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål 
kopplat till visionen, Bjuv 2030. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31, samt 

 

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

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31, samt 

 

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

   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 190 
 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
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godkänna delårsbokslut per 2021-08-31, samt 

 

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

   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Två tredjedelar av året ligger bakom oss och det är mycket som händer i vår kommun. Befolk-
ningen växer och villapriserna stiger kraftigt vilket understryker att alltfler människor ser sin 
framtid i Bjuv, Billesholm och Ekeby. Detta är enormt glädjande och ger oss stöd i vår strävan 
att bli Sveriges bästa boendekommun! 

Attraktiva bostäder och ändamålsenliga verksamhetslokaler är givetvis två hörnstenar i denna 
satsning. Just nu pågår färdigställandet av ett hundratal nya lägenheter i Bjuv och Billesholm 
och kommunen har hittills i år kunnat teckna nya markanvisningar för hela 450 nya bostäder i 
flerbostadshus. Många av dessa kommer ligga på Sellebergaområdet där detaljplanearbetet 
nu närmar sig sitt slut. 

Det var bara ett år sedan som vi kunde inviga en nybyggd förskola på Brogårda och i dagarna 
togs det första spadtaget för ytterligare en ny förskola, denna gång i Ekeby. Med sina sju av-
delningar kommer 'Pärlugglan' ersätta två av de tre förskolor som idag finns i kommundelen 
och inflyttning beräknas kunna ske nästa höst. 

Och från ett första spadtag i Ekeby till en invigning i Bjuv: Nyligen slogs nämligen dörrarna änt-
ligen upp för daglig verksamhet inom LSS i den nyrenoverade Kyrkskolan. Den snart 120 år 
gamla skolbyggnaden har förvandlats till en ljus och modern mötesplats; här finns kök och 
skaparverkstäder och så småningom även växthus och odlingslotter. Allt detta innebär ett rejält 
lyft för verksamheten. Kommunens satsningar inom LSS omfattar dessutom helt nya lokaler för 
korttidsverksamhet på Brogårda som byggs av Hemsö. Byggnationen är påbörjad och loka-
lerna ska kunna tas i bruk nästa år. 

En stor del av kommunens vård och omsorg bedrivs som bekant numera genom ett kommu-
nalt bolag, Omsorg i Bjuv AB,  och till skillnad från verksamheter i kommunal regi måste bola-
get söka tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hittills har sex olika verksam-
heter erhållit sina tillstånd och det är värt att understryka att detta ger oss en officiell kvalitets-
stämpel på den vård som bedrivs. Tillstånden bekräftar att verksamheterna uppfyller lagstad-
gade krav på kompetens och lämplighet. 

För 2021 prognostiserar Bjuvs kommun ett positivt resultat på 22,7 mnkr, exklusive mottagen 
utdelning från AB Bjuvsbostäder. Det motsvarar 2,3 procent av skatter och generella statsbi-
drag vilket är i enlighet med målformuleringen. Det prognostiserade resultatet är något sämre 
än vad som förutspåddes i tertialbokslutet i april och detta har sin grund i en försämrad pro-
gnos för några verksamheter. Samtidigt verkar en förbättrad skatteprognos i positivt riktning 
vilket till viss del kompenserar för försämrade prognoser i verksamheten. Bjuvs kommuns kon-
cernresultat prognostiseras till ett positivt resultat på 23,8 mnkr för helåret. 

Trevlig läsning! 

 

Mikael Henrysson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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DET HÄR FINNS I RAPPORTEN 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

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

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

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

 = Målet är inte uppnått. 

 = Målet är delvis uppnått men vi har inte tagit betydande steg i rätt riktning. 

 = Målet är delvis uppnått och vi har tagit betydande steg i rätt riktning. 

 = Målet är uppnått. 

Indikatorerna följs enligt en liknande princip upp med tre symboler: 

 = Uppfyllt till mindre än 80 procent. 

 = Uppfyllt till mer än 80 procent. 

 = Uppfyllt till 100 procent. 

 = Målet eller indikatorn kan av någon anledning inte följas upp vid denna tidpunkt. 
 

DRIFTSREDOVISNING 

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Här presenterar varje nämnd ett avsnitt om årets resultat, både gällande ekonomi och verk-
samhet. Du får en överblick över årets viktigaste händelser och nämndernas mål. 

RÄKENSKAPER 

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

Utdrag ur verksamheterna 

Covid-19 

Den alltjämt rådande pandemin fortsätter att sätta sin prägel på kommunens verksamheter 
även om läget inte är lika kritiskt som i vintras. Till exempel har vuxenutbildning och arbets-
marknadsinsatser till största del fått bedrivas på distans, liksom socialtjänstverksamhet riktad 
mot vuxna. Många kulturevenemang har ställts in men kultur- och fritidsnämnden beslutade i 
våras om att 450-årsfirandet av Billesholm ska genomföras under hösten med bland annat 
filmvisningar, föreningsaktiviteter och fotobok. 

Digitalisering 

Arbetet med att utveckla digitala alternativ för politiska sammanträden går framåt och under 
perioden har kommunfullmäktige kunnat genomföra tre möten där ledamöter medverkat och 
voterat på distans. 

Samverkan för bästa skola 

Skolverket stödjer skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och särskilt svåra förutsätt-
ningar 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 utvecklings-
behov 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 för-
bättrad måluppfyllelse och ökad andel behöriga elever till gymnasiet. 

Omsorg i Bjuv AB 

Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter fortsätter att flyttas över till Omsorg i Bjuv AB 
vilket medför administrativa utmaningar, inte minst för HR och ekonomiavdelningen. Tillstån-
den från IVO har inkommit successivt och än så länge är tillstånden klara för hemtjänst, hem-
sjukvård, Solhemmet, Varagården, Daglig verksamhet och Höstgatans bostad med särskild 
service. Bolaget ingår i sin helhet i Omsorgsnämndens resultat. Uppstarten beräknas minst ta 
hela år 2021 i anspråk. 

Flytt av Bjuvs bibliotek 

I maj beslutade kultur- och fritidsnämnden att Bjuvs bibliotek temporärt ska flytta från Folkets 
Hus till Swedbanks gamla (men renoverade) lokaler. Flytten sker i oktober och biblioteket öpp-
nar på sin nya adress den 1 november 2021. 

Ekonomisk ställning 

Övergripande resultat och prognos för 2021 

Resultat 

Delårsrapporten visar ett mycket positivt resultat (84,1 mnkr för kommunen och 27,5 för kon-
cernen. .En betydande del av resultatet är kopplat till en större utdelning från AB Bjuvsbostä-
der. Denna post uppgår till 60 mnkr och är att betrakta som jämförelsestörande. Denna post 
borträknad visar det ekonomiska utfallet ett positivt resultat för perioden på 27,5 mnkr också 
det positivt. 

Prognos 

Delårsrapporten visar ett prognostiserat helårsresultat på 82,7 mnkr inklusive tidigare nämnd 
utdelning. Det kan tyckas konstigt att prognostiserat resultat faller ut något lägre än det redovi-
sade delårsresultatet per 210831 men orsaken är de 60 mnkr som utdelats och redan finns 
med i redovisat resultat i sin helhet. Som tidigare nämnts är utdelningsposten att betrakta som 
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jämförelse störande och exklusive den prognostiseras ett helårsresultat på 22,7 mnkr för kom-
munen vilket är något sämre än vad som prognostiserades i tertial 1 men något bättre än vad 
som budgeterats. Det är en sammantagen effekt av förbättrad skatteunderlagsprognos och för-
sämrade prognoser i flera verksamheter. Det prognostiserade resultatet  för kommunen mots-
varar 2,3 procent av skatter av skatter och generella statsbidrag. För kommunkoncernen visar 
samma beräkning 2,4 procent av skatter och generella statsbidrag. 

Kommunkoncernen 

Kommunkoncernen visar för den redovisade perioden ett ekonomiskt resultat på 27,5 mnkr. 
För helåret prognostiseras ett resultat på 23,8 mnkr. AB Bjuvsbostäder prognostiserar ett posi-
tivt resultat på 0,9 mnkr och Bjuvs stadsnät 0,2 mnkr. 

Omsorg i Bjuv AB ingår i sin helhet i Omsorgsnämndens resultat. Uppstarten av verksamheten 
beräknas minst ta hela 2021 i anspråk. Fullständig koncernkonsolidering av omsorgsbolaget 
kommer att ske i och med upprättandet av kommunkoncernens årsbokslut. 

Verksamheternas resultat och prognos 

Verksamheterna ,exklusive den avgiftsfinansierade delen, visar för perioden ett redovisat över-
skott med 6,9 miljoner kronor (mnkr). 

För helåret prognostiserar verksamheterna ett underskott med 12,9 mnkr vilket är en försäm-
ring med 2,4 mnkr jämfört med tertialbokslutet per 210430. 

Kommunstyrelsen, exklusive utskottet för arbete och tillväxt prognostiserar för helåret ett eko-
nomiskt utfall i balans. Inklusive  utskottet för arbete och tillväxt prognostiseras ett överskott 
med 2 mnkr för helåret. Jämfört med prognosen i tertial 1 är det en tydlig förbättring och det är 
befarad ökning av försörjningsstöd under våren och sommaren som uteblivit. 

Tekniska nämnden prognostiserar för helåret ett underskott med 3,8 mnkr. Det är en förbätt-
ring jämfört med tertial 1 med 1 mnkr vilket beror på personalvakanser. 

Barn och utbildningsnämnden prognostiserar för helåret ett underskott med 9,0 mnkr. Det är 
mer än en fördubbling av det bedömda resultatet jämfört med tertial 1. Stora delar av verksam-
heten prognostiserar ett underskott. Jämfört med tertial 1 är det framförallt socialtjänsten som 
har uppvisat en sämre utveckling än vad som tidigare bedömts. 

Vård och omsorgsnämnden prognostiserar för helåret ett underskott med 2,1 mnkr det är en 
försämring jämfört med tertial 1 på cirka 1,3 mnkr. En betydande del i den försämrade pro-
gnosbedömningen kopplas till att intäkter kopplade till momsbidrag förväntas bli mindre än vad 
som tidigare bedömts för året. 

Kultur och fritidsnämnden och byggnadsnämnden prognostiserar med årsutfall i balans. 

Finansverksamheten 

Finansverksamheten prognostiserar ett resultat på 75,9 mnkr bättre än budget. 60 mnkr av 
dessa avser utdelning från AB Bjuvsbostäder. Skatteprognosen prognostiserar ett bättre utfall 
än budget med 18,1 mnkr. Finansiella intäkter förväntas bli något lägre än budget. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Avgiftsfinansierad verksamhet prognostiserar ett utfall i enlighet med budget vilket är ett 
mindre minus. 

Väsentliga händelser 

Världen håller på att ta sig ur den starka recession som pandemin utlöste. Det är dock viktigt 
att ha i minnet att en global lågkonjunktur var på gång redan innan pandemin kom. Det är där-
för ännu svårt för någon att göra en korrekt makroekonomisk analys ur ett globalt perspektiv. 
Säkert är att alla finansiella stödåtgärder som genomförts relativt kort efter den så kallade fi-
nanskrisen för drygt tio år sedan kommer att få någon form av effekt i framtiden. På kort sikt 
finns en stor penningmängd vilket trycker ner priset på pengar, det vill säga räntorna. På 



Delårsrapport 2021 

 

8 

längre sikt innebär den ökade penningmängden risk, eller för den delen möjlighet, till högre in-
flation. 

För Sverige i allmänhet och den kommunala sektorn i synnerhet har pandemin inneburit ett 
markant starkare ekonomi som en följd av alla stöd som skapats från regeringshåll men också 
minskade verksamhetsvolymer till följd av minskad efterfrågan och nedstängda verksamheter. 
2020 visade kommunsektorn ett rekordstort överskott på 55 miljarder kronor. 

Pandemin drabbade inte ekonomiskt så hårt som först befarades vilket fått till följd att skatte-
prognoserna succesivt förbättrats under 2021. Detta plus en positiv korrigeringspost på slut-
skatten för 2020 har för Bjuvs kommun bidragit till att ett positivt helårsresultat kan prognosti-
seras. 

Inför framtiden bedöms ekonomin återhämta sig om än långsamt vilket gör att skatteunderlags-
utvecklingen bedöms utvecklas långsamt de kommande åren, framförallt 2023. En bidragande 
orsak är att den svenska arbetslösheten bedöms stanna kvar på nuvarande höga nivå under 
ett antal år framöver. 

  

  

  

  

Kommunens vision och mål 

Visionen och hur vi styr mot den 

 

“Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar” 

Citatet kommer från historien om Alice i Underlandet, men samma princip gäller för en kom-
muns 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 väg-
val 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 
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tillsammans: invånare, företag, medarbetare, föreningar och organisationer. 

Att utveckla en kommun med hjälp av en vision och mål handlar även om att skapa en process 
där det blir tydligt hur olika nivåer i verksamheten omsätter visionen för Bjuv och kommunens 
övergripande mål till egna mål. 

Att arbeta med mål är viktigt för att alla ska kunna se sin del i sammanhanget och hur varje 
medarbetare bidrar till att ta steg i visionens riktning. Målkedjan ska ge möjlighet att skapa en 
tydlig koppling mellan visionen, kommunens mål, nämndens/styrelsens mål, verksamhetens 
mål och i slutändan även medarbetarens mål. 

Uppföljning av kommunens mål 

Flertalet av de indikatorer som används för att utvärdera kommunens måluppfyllnad följs end-
ast upp en gång om året och de saknar därför utfall i delårsrapporten. Detta försvårar givetvis 
utvärderingen av målen. Samtidigt sker det mycket utvecklingsarbete inom de olika verksam-
heterna och måluppföljningen nedan bygger till stor del på en bedömning av sådant utveckl-
ingsarbete, liksom av de utmaningar verksamheterna möter. 

Puls i tryggheten 

  
Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

 

Vi har en varierad, 
trygg och attraktiv bo-
endemiljö, med god 
service och lokala ent-
reprenörer 

 Befolkningsutveckling 0,45% 0,67 % 

 
Nöjd-Region-Index – 
helhet ska öka 

 minst 51 

 
Nöjd-Region-Index – 
trygghet ska öka 

 minst 47 

 

Företagsklimat enlig ÖJ 
(Insikt) - totalt NKI ska 
öka 

62 minst 74 

 

Vi är en del av och bi-
drar till ett självklart 
regionalt samman-
hang 

 

Nöjd-Region-Index – 
kommunikationer ska 
öka 

 minst 63 

 

Vi har ett kultur- och 
fritidsutbud som ut-
manar 

 
Nöjd-Region-Index – fri-
tidsmöjligheter ska öka 

 minst 50 

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

prenörer 

 

Kommunens tillväxt i termer av befolkning och färdigställda bostäder når tyvärr inte upp till de 
nivåer vi vill se men vi har tagit betydande steg i rätt riktning. En något svag befolkningstillväxt 
i kommunen bör utvärderas i ljuset av en historiskt låg tillväxt i landet och faktum är att Bjuvs 
kommun växer snabbare än rikssnittet. En kraftig ökning av villapriserna understryker att in-
tresset av att bosätta sig i kommunen är stort. 

Just nu är ett hundratal lägenheter i olika faser av färdigställande och under delåret har kom-
munen tillsammans med privata utvecklare tagit fram förslag till markanvisningar om cirka 450 
nya bostäder i flerbostadshus, bland annat på Protistatomten och i Selleberga. Slutligen har de 
första spadtagen tagits inom sista delen av projektet Bjuv 3:3 och byggnationen av 40 hyreslä-
genheter på Hedvallska har därmed inletts. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara 
nästa år. 

Byggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med ett flertal detaljplaner där ett varierat utbud 
av bostäder är en central del. Tillsynsarbetet är under utveckling och förhoppningen är att 
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under året kunna korta ner handläggningstiderna. 

Kommunen har under året genomfört sitt första näringslivsråd och full aktivitet råder för att 
främja en positiv dialog och för att stärka näringslivsklimatet. Kommunens samverkan i SSEC 
och SLU fortgår enligt plan och härigenom deltar vi i utveckling och upprättande av yrkeshög-
skoleutbildningar inom livsmedelsproduktion och gröna näringar. 

Under sommaren har trygghetssamordnaren och trygghetsvärdarna genomfört satsningen 
Trygg sommar. Målsättningen har varit att motverka kriminalitet, aktivera ungdomar och för-
stärka den upplevda tryggheten bland kommunens medborgare när de är ute och vistas i kom-
munen, oavsett tidpunkt på dygnet. Det är ännu för tidigt att utvärdera effekten av insatsen 
men preliminär statistik från BRÅ visar att antalet brott i kommunen är markant lägre i år än 
förra året. 

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

 

I december kommer persontågen åter att rulla på Söderåsbanan och därmed förbättras pend-
lingsmöjligheterna till och från Billesholm avsevärt. Förberedelserna är just nu i sitt slutskede 
och under hösten kommer ny busshållplats och pendlarparkering att byggas. Planeringsavdel-
ningen deltar aktivt i regionens samverkansforum kring kollektivtrafik och har också deltagit i 
trepartssamverkan mellan Familjen Helsingborg, operatörer och Skånetrafiken i kollektivtrafik-
frågor. 

Vi har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar 

 

Covid-19 fortsätter att påverka möjligheterna till att anordna kulturevenemang och med anled-
ning av pandemin har flera arrangemang och sammankomster fått ställas in. Även årets som-
marlovsaktiviteter har påverkas. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter dock sitt arbete med 
att anpassa verksamheter och mötesplatser efter rådande förhållanden för att kunna erbjuda 
kommunens invånare ett så stort utbud som möjligt. 

Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden kommer firandet av Billesholm 450 år att genomföras i 
flera delar. Filmer som visar Billesholms historia, nutid och framtid kommer att produceras och 
göras tillgängliga från kommunens hemsida och sociala medier. Föreningar kommer under 
året kunna söka pengar för att utveckla och genomföra aktiviteter med koppling till Billesholm 
historia. Aktiviteterna ska vara öppna för allmänheten samtidigt som de tar smittorisken i be-
aktning. 

Kraft i nyskapande 

  
Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

 

Vi är en attraktiv ar-
betsgivare och erbju-
der ett hållbart arbets-
liv 

 
Total frisknärvaro i kom-
munen 

65,1 % minst 75 % 

 
Total sjukfrånvaro i 
kommunen 

6,5 % högst 6 % 

 

Hållbart medarbetaren-
gagemang (HME) – to-
talt kommunen 

 minst 85 

 

Vi har en verksamhet 
med hög kvalitet som 
utvecklar, utmanar 
och skapar nytt 

 

Gott bemötande vid 
kontakt med kommunen 
– andel av maxpoäng 

 minst 88 % 

 

Kvalitetsaspekter sär-
skilt boende äldre-
omsorg – andel av max-
poäng 

 minst 70 % 
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Vi är en attraktiv arbetsgivare och erbjuder ett hållbart arbetsliv 

 

Förra året uppmättes höga nivåer av Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens an-
ställda, nivåer som är högre än såväl rikssnittet som snittet bland kommunerna i Familjen 
Helsingborg. Dessutom upplever hela 92 procent av medarbetarna sitt arbete som menings-
fullt. På grund av covid-19 har Bjuvs kommun, liksom alla kommuner, tvingats att skjuta upp 
eller bortprioritera insatser avsedda att främja ett hållbart arbetsliv men detta syns alltså än så 
länge inte i dessa undersökningar. Det råder dock ingen tvekan om att att pandemin och åtgär-
derna mot denna har varit mycket slitsam för de anställda och HR-avdelningen anstränger sig 
fortsatt om att sprida relevant och riktig information till medarbetare och chefer. För kommunen 
i stort ser vi för delåret en sjukfrånvaro på 6,5 procent vilket förvisso är något högre än vårt 
målvärde men i nivå med tiden innan pandemin. Utifrån rådande omständigheterna är det 
dessutom naturligt att frånvaron är högre än målvärdet då medarbetare även med lindriga 
symtom uppmanats att stanna hemma. Det är även värt att notera att den långa sjukfrånvaron 
minskat kraftigt under några års tid vilket är ett gott tecken. 

Tidigare i år inledde vård- och omsorgsförvaltningen projektet Heltid som norm och arbets-
gruppen har nu kommit igång med en omställning av organisationen. Bättre möjligheter till hel-
tidsarbete kommer innebära att förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare ökar vilket är vik-
tigt både för att kunna behålla kompetenta medarbetare och rekrytera nya. 

Vi har en verksamhet med hög kvalitet som utvecklar, utmanar och skapar nytt 

 

Under det senaste året har många av kommunens verksamheter varit tvingade att implemen-
tera stora förändringar i sitt arbetssätt för att upprätthålla drift och service trots restriktioner och 
försiktighetsåtgärder. Det har varit en tid av omprioriteringar och många utvecklingsprojekt har 
pausats och försenats men samtidigt har det utan tvekan varit en tid präglad av intensiv ut-
veckling och nyskapande. 

Förra året uppmättes tyvärr en lägre nöjdhetsgrad än önskat bland de invånare som kontaktat 
kommunen. I och med detta resultat bröts en positiv trend som hållit i sig i fyra år. Avdelningen 
för arbete och tillväxt noterar att nöjdheten bland såväl brukare som elever inom vuxenutbild-
ningen är hög samtidigt som verksamheterna begränsas av pandemin. Utvärderingar av ele-
vers och vårdnadshavares upplevelser av kommunens skolor och förskolor försvåras av det 
faktum att undersökningarnas svarsfrekvens är fortsatt låga. Barn- och utbildningsförvaltningen 
arbetar dock aktivt med att förbättra undervisningen och att höja resultaten och deltar i Skol-
verkets treåriga satsning Samverkan för bästa skola. Andelen behöriga lärare har också ökat 
vilket ger förutsättningar för högre kvalitet i undervisningen. Byggnadsförvaltningen arbetar 
kontinuerligt för att utveckla kompetens, kommunikation och samverkan vilket gör att förvalt-
ningen med god marginal når målen vad gäller handläggningstider för bygglov, bygganmäl-
ningar, förhandsbesked med mera. 

Jämlikhet i olikhet 

  
Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

 

Vi har jämlika förut-
sättningar för alla oav-
sett vem du är 

 

Skillnaden mellan ande-
len medarbetare med 
utländsk bakgrund och 
andelen kommuninvå-
nare med utländsk bak-
grund (18–65 år) 

 
högst 11 procenten-
heter 

 

Andelen medarbetare 
som upplever att alla på 
arbetsplatsen behand-
las lika, oavsett t.ex. 

 minst 80 % 
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Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

kön, könsöverskridande 
identitet, ålder, etnicitet, 
funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, relig-
ion eller annan trosupp-
fattning. 

Vi har jämlika förutsättningar för alla oavsett vem du är 

 

Kommunens strävan att erbjuda såväl medarbetare som kommuninvånare jämlika förutsätt-
ningar är inte lätt att utvärdera. Andelen medarbetare som upplever att alla på arbetsplatsen 
behandlas lika är hög samtidigt som kommunorganisationen ännu inte speglar samhället vad 
gäller andel medarbetare med utländsk bakgrund. Projektet Inkluderande ledarskap som bland 
annat syftar till att bidra till en inkluderande och mångfacetterad organisation som tar vara på 
människors olikheter och styrkor har tyvärr pausats under pandemin. 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. 

Kommunens tillgänglighet för medborgarna har påverkats negativt av rådande pandemi ef-
tersom flera verksamheter har begränsats och bedrivits på distans. Möjligheten att besöka 
träffpunkter och delta i gemensamma aktiviteter och arrangemang har givetvis också begrän-
sats kraftigt. Förhoppningsvis kommer vi nu kunna återgå till mer öppna verksamheter och ar-
rangemang. I höst kommer kultur- och fritidsförvaltningen till exempel påbörja delaktighetspro-
jektet Trygg fritid som handlar om att ta fram en plan för hur vi kan arbeta för att barn och unga 
ska kunna påverka sin fritid och utemiljön där de bor. Barn- och utbildningsförvaltningen note-
rar att gymnasiebehörigheten inte når upp till målvärdet samt att kommunens skolor uppvisar 
mycket varierande behörighetsgrader. Utmaningen är därför att säkerställa en likvärdig skol-
gång för kommunens barn och unga. 

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 

 minst 54 

 

Utsläpp av växthusga-
ser inom kommunens 
gränser ska minska (ton 
CO2-ekv/inv) 

 högst 4 ekv/ inv 

 
Andelen miljöbilar i 
kommunorganisationen 

 minst 35 % 

 

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

 
Ohälsotal – antalet da-
gar ska minska 

 högst 30 st 

 

Andel elever som får 
behörighet till yrkespro-
gram på gymnasiet ska 
öka 

81,1 % minst 85 % 

 
Långtidsarbetslöshet 
(25–64 år) 

 högst 4,5 % 

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

miljövänligt 
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Förutsättningarna för att arbeta strategiskt med miljöfrågor och hållbarhet är fortsatt svaga. Un-
der förra året togs ett steg i rätt riktning i och med den miljöpolicy som kommunfullmäktige an-
tog. Enligt policyn ska miljö- och klimathänsyn vara en självklar del i kommunens alla beslut. 
En grundläggande förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna driva miljö- och klimatarbe-
tet framåt är att det finns kompetent personal som kan axla ansvar för frågorna. På planerings-
avdelningen undersöks just nu möjligheten att projektanställa en medarbetare som kan imple-
mentera miljöpolicyn och leda arbetet mot en ISO-certifiering. 

En positiv utveckling är dock att vi fortsätter att klättra i den årliga miljörankning som presente-
ras av Aktuell Hållbarhet. Bjuvs kommun hamnar i år på plats 85 av 290 vilket är en markant 
förbättring jämfört med plats 123 i förra årets rankning. Ytterligare en positiv utveckling är att 
tekniska förvaltningen har utökat sin satsning på elbilar: under sommaren har tolv nya elbilar 
levererats för att ersätta äldre fossildrivna bilar i kommunens fordonsflotta. 

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

 

I Bjuvs kommun finns stora utmaningar i form av social utsatthet och arbetslöshet. Andelen in-
vånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd är exempelvis högre här jäm-
fört med såväl rikssnittet som i våra grannkommuner. Antalet aktuella hushåll och utbetalda 
kronor har dock hållit sig på en relativt stabil nivå och farhågorna om en kraftig försämring i 
pandemins spår har alltså än så länge inte besannats. 

På barn- och utbildningsförvaltningen har det resursteam som ska stödja barn och unga i be-
hov av sociala insatser arbetat med att ge stöd till familjer med omfattande utmaningar. För-
valtningen har också påbörjat flera utvecklingsprojekt som ska leda till att fler kommuninvånare 
kan ta del av tidiga och förebyggande socialtjänstinsatser. 

Inom LSS och socialpsykiatrin är arbetet i full gång för att ta fram en mall för en ny genomfö-
randeplan som ska leda till att varje brukare ska känna större trygghet och välmående samt 
känna att hen blir bemött utifrån sina unika villkor och förutsättningar. Verksamheterna arbetar 
samtidigt med att kvalitetssäkra verksamheten och öka utbildning i och förståelsen av social 
dokumentation. Detta är viktiga delar för att fler brukare ska känna att de har möjlighet att på-
verka sina liv. 

God ekonomisk hushållning 

Uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning 

  
Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

 

Vi har en stabil eko-
nomi att lämna över 
till nästa generation 

 

Kommunens ekono-
miska resultatet ska 
uppgå till minst 2,3 % 
av skatter och generella 
statsbidrag 

2,3 % minst 2,3 % 

 
Kommunens soliditet 
ska förbättras 

19,8 % minst 10 % 

 

Investeringar i skattefi-
nansierad verksamhet 
ska självfinansieras 
över tid 

15,9 % 100 % 

 

God budgetföljsamhet i 
samtliga nämnder och 
styrelser 

57 % 100 % 

 

Nämnden får minst 6 
rapporter om det verk-
samhetsmässiga och 

100 % 100 % 



Delårsrapport 2021 

 

14 

  
Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

ekonomiska läget, 2/pe-
riod. 

 

Sjuklönernas andel av 
lönekostnaderna ska 
vara lägre än 2 % 

1,4 % högst 2 % 

 
Kommunkoncernens 
soliditet ska stärkas 

30,1 % minst 25 % 

Utvärdering av god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen 

(Delår/ÅR) 

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska från och med 1 januari 2019 följas upp 
och utvärderas för hela den kommunala koncernen. För Bjuvs kommun innebär det en samlad 
bedömning för kommunen inklusive våra hel och majoritetsägda bolag, AB Bjuvsbostäder och 
Bjuvs stadsnät AB. 

Kommunkoncernens resultat och soliditet 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat uppgår till 23,8 mnkr. AB Bjuvsbostäder progno-
stiserar ett resultat på 0,9 mnkr vilket är i enlighet med budget. Bjuvs stadsnät prognostiserar 
ett positivt resultat med 0,2 mnkr. Bjuvs kommuns prognostiserade resultat på 22,7 mnkr ex-
klusive utdelningen från AB Bjuvsbostäder är 3 mnkr bättre än budget. Kommunkoncernens 
prognostiserade resultat är tillika 3 mnkr bättre än budget. 

Kommunkoncernens soliditet uppgår i detta delårsbokslut till 30,1% vilket är en markant för-
bättring jämfört med delårsbokslutet för ett år sedan. Bjuvs kommuns förbättrade resultat vid 
föregående årsbokslut och detta delårsbokslut har betydelse men framförallt är det AB Bjuvs-
bostäders försäljning av fastighetsinnehav föregående år som lyft koncernens soliditet. 

Uppföljning finansiella mål för bolagen 

Finansiella mål 

Enligt ägardirektivet ska bolagets direktavkastning lägst vara 4,5 procent men sträva efter att 
uppnå 5 procent. Direktavkastning beräknas genom driftsnetto i förhållande till marknadsvärde. 
För perioden januari till augusti 2021 redovisar bolaget ett driftsnetto om 13 mnkr vilket medför 
en direktavkastning om 4,5 procent beräknat på fastigheternas marknadsvärde för 2020 års 
bokslut. 

Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital och uppgår till 62,7 procent för 
perioden vilket är långt över ägarens krav som stipulerar att bolagets soliditet ska uppgå till 
lägst 18 procent. 

Sammanfattande utvärdering 

Sammantaget innebär utvärderingen att kommunkoncernen i huvudsak uppfyller finansiella 
mål för god ekonomisk hushållning. Egenfinansieringen av investeringar behöver förbättras av-
sevärt alternativt att påtagligt minska tänkta investeringsvolymer. Det ekonomiska resultatmå-
let och soliditetsmålet skulle kunna omvärderas. 

  

Balanskravsresultat (Delår/ÅR) 

  

Balanskravsutredning   

 2020 2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 30 681 84 110 
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Balanskravsutredning   

´-reducering av samtliga reavinster 0 -60 000 

+ 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 vär-
depapper 

0 0 

Årets resultat efter balanskravsjustering 30 681 24 110 

- reservering av medel till RUR 0 0 

+ användning av medel från RUR 0 0 

Balanskravsresultat 30 681 24 110 

  

Förklaringar till balanskravsutredning (Delår/ÅR) 

Utredningen visa att efter justeringar av reavinster under året uppgår balanskravsresultatet till  
ca 24 mkr. Sedan tidigare år har kommunen inga underskott att återställa. 
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DRIFTSREDOVISNING 

Nettokostnader nämnder och finansförvaltning (Delår) 

Nettokostnader nämnder och finansförvaltning 

tkr 
Utfall 

200831 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Förbruk-

ning % 
Prognos 
År 2021 

Budgetav-
vikelse 

Kommunfullmäktige -1 658 -2 471 -3 034 -1 441 47 -3 034 0 

Kommunstyrelsen -72 119 
-110 
937 

-114 
591 

-73 034 64 -112 591 2 000 

varav utskottet för arbete 
och tillväxt 

-31 626 -48 780 -50 941 -31 199 61 -48 941 2 000 

Tekniska nämnden -15 767 -25 756 -27 215 -19 161 70 -31 015 -3 800 

Barn- och utbildnings-
nämnden 

-328 
536 

-495 
535 

-504 
513 

-339 
938 

67 -513 513 -9 000 

Vård- och omsorgsnämn-
den 

-154 
062 

-232 
081 

-230 
483 

-148 
475 

64 -232 583 -2 100 

Kultur- och fritidsnämnden -21 372 -33 441 -35 634 -22 264 62 -35 634 0 

Byggnadsnämnd -2 200 -4 077 -5 234 -2 557 49 -5 234 0 

S:a skattefinansierad 
verksamhet 

-595 
714 

-904 
298 

-920 
704 

-606 
870 

66 -933 604 -12 900 

Avgiftsfinansierad verk-
samhet 

       

Vatten och avlopp (VA) -794 4 769 -151 -99 66 -151 0 

S:A STYRELSER OCH 
NÄMNDER 

-595 
407 

-899 
529 

-920 
855 

-606 
969 

66 -933 755 -12 900 

Kommungemensamt        

Pensionskostnader -7 924 -11 556 -9 506 -4 868 51 -9 506 0 

Intern ränta 7 236 10 846 11 872 6 428 54 11 872 0 

Ej beslutade löneökningar        

Övrigt 28 996 1 996 -8 532 -499 6 -8 532 0 

SUMMA VERKSAM-
HETER 

-568 
200 

-898 
243 

-927 
021 

-605 
899 

65 -939 921 -12 900 

Finansiering        

Skatter och statsbidrag 598 638 923 112 949 505 632 352 67 967 611 18 106 

Finansiella intäkter 2 756 2 817 2 680 60 488 2 257 60 500 57 820 

Finansiella kostnader -2 513 -3 804 -5 500 -2 980 54 -5 500 0 

S:a Skatter och finansnetto 598 881 922 125 946 685 689 999 73 
1 022 61

1 
75 926 

RESULTAT 30 681 23 884 19 664 84 110 428 82 690 63 026 

varav avgiftsfinansierad 
verksamhet 

-794 4 769 -150 -99 66 -150 0 

Personalredovisning 

Rekrytering och kompetensförsörjning (Delår) 

För att långsiktigt trygga kompetensförsörjning och kvalitén på verksamheten arbetar vi aktivt, 
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professionellt och kompetent med medarbetarens hela livscykel i organisationen: attrahera, re-
krytera, motivera, utveckla och avsluta. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i 
att locka medarbetare och då främst det promotiva hälsoarbetet. 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  

Rekrytering och kompetensförsörjning 

Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Antal anställda 1 194 1 202 825 

Antal heltidsanställda 803 809 697 

Antal deltidsanställda 392 394 130 

Uppgifter i tabellen ovan avser anställda i kommunen. Förklaring till avvikelse mellan utfallet per 2021 jämfört med tidigare år förklaras av att ett antal 
medarbetare formellt sett är anställda i omsorgsbolaget sedan 1 maj 2021. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Delår) 

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 förebyg-
gande arbetet är prioriterat. 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Frisknärvaro 72,1 % 68,1 % 65,1 % 

Observera att förflyttningen av personal över till vårdbolaget Omsorg i Bjuv AB har stor påverkan på årets uppgifter och detta försvårar jämförelser 
med tidigare år. 

Lön och lönesättning (Delår) 

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 prestat-
ion 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 verk-
samheter. 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  

Lön och lönesättning 

Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Medianlön  29 000 33 000 

Medellön  31 168 34 000 

Observera att förflyttningen av personal över till vårdbolaget Omsorg i Bjuv AB har stor påverkan på årets uppgifter och detta försvårar jämförelser 
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med tidigare år. 

Löneutveckling per yrkesgrupp 

Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Barnskötare (AID 403010) 25 220 25 220 26 260 

Fritidspedagog (AID 
402011) 

30 300 30 750 30 000 

Förskollärare (AID 
402010) 

31 500 32 400 33 050 

Geriatriksjuksköterska 
(AID 206014) 

34 000 35 800  

Kock (AID 601010) 26 600 26 900 28 500 

Lokalvårdare (AID 
651010) 

24 000 23 900 25 100 

Lärare grundskola tidigare 
år (AID 401010) 

36 700 39 050 40 500 

Lärare grundskola senare 
år (AID 401011) 

35 800 36 850 37 500 

Lärare gymnasieskola all-
männa ämnen (AID 
401012) 

38 400 41 300 41 450 

Lärare praktiska estetiska 
ämnen (AID 401014) 

33 850 34 400 37 700 

Personlig assistent (AID 
207027) 

   

Socialsekreterare (AID 
351010) 

34 100 34 100 34 700 

Undersköterska äldre-
omsorg (AID 207011) 

26 450 26 400  

Vårdare gruppboende 
(AID 207021) 

   

Vårdbiträde äldreomsorg 
(AID 207024) 

23 600 22 900  

Rehabilitering (Delår) 

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 arbetsgiva-
ren arbetar tillsammans med Försäkringskassan, läkare, företagshälsovård, arbetsförmedling 
och andra aktörer. Medarbetarens egen medverkan är avgörande för att nå framgång i rehabi-
literingsarbetet. Andra avgörande faktorer för en lyckad rehabiliteringsprocess är att den ge-
nomförs i tidigt skede och på ett strukturerat sätt. 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  

Rehabilitering 

Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Sjukfrånvaro total 6,2 % 7,2 % 6,5 % 

Sjukfrånvaro kort 57,4 % 69 % 75,9 % 
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Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Sjukfrånvaro lång 42,5 % 31 % 24,1 % 

Sjukfrånvaro total kvinnor 6,9 % 7,8 % 7,2 % 

Sjukfrånvaro total män 3,1 % 4,3 % 3,8 % 

Sjukfrånvaro total 29 år 
eller yngre 

3,7 % 4,7 % 5 % 

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

Sjukfrånvaro total 50 år 
eller äldre 

7,5 % 8,3 % 7,7 % 

Observera att förflyttningen av personal över till vårdbolaget Omsorg i Bjuv AB har stor påverkan på årets uppgifter och detta försvårar jämförelser 
med tidigare år. 

Analys av HR nyckeltal och statistik 

Rekrytering och kompetensförsörjning 
En av de största utmaningarna i offentlig verksamhet är kompetensförsörjningen. För att kunna 
locka medarbetare och talanger behöver kommunen arbeta professionellt med hela medarbe-
tarens livscykel. Detta gör Bjuvs kommun bland annat genom tydlig och professionell medar-
betardialog, gemensam ledarskapsutbildning för alla chefer i kommunen, hälsocoachning för 
medarbetare genom Bjuvsmodellen och modell för första dagsintyg, utbildningar i systematiskt 
arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud, samt årlig medarbetarundersökning. Med mål-
sättningen att skapa ett hållbart arbetsliv arbetar kommunen utifrån ett salutogent förhållnings-
sätt för att uppnå känsla av sammanhang (KASAM) för alla medarbetare och chefer i kommu-
nen. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Ett stort fokus hittills under året fortsatt legat på Covid-19. HR-avdelningen fortsätter det proak-
tiva arbetet med att samla och sprida relevant och riktig information till chefer, fackliga organi-
sationer och medarbetare för att skapa en gemensam bild över läget och undvika missuppfatt-
ningar och oro i verksamheten. Detta har bland annat skett genom att fortsätta att kontinuerligt 
uppdatera den FAQ för medarbetare och chefer på intranätet samt ha regelbundna dialogträf-
far med de fackliga organisationerna för att stämma av och informera om läget i verksamhet-
erna. Vi har även arbetat med att uppdatera och förtydliga den kommunövergripande rutinen 
för riskbedömning av arbetsmiljön kopplat till Covid-19 och andra smittämnen i riskklass 3. 

Verksamheterna har under våren arbetat med uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöar-
betet enligt den nya modell som utvecklades förra året. Modellen ska bidra till större delaktig-
het för medarbetaren samt bättre kvalitet på uppföljningen, som är digitaliserad. Den nya pro-
cessen fick gott omdöme i utvärderingen även om svarsfrekvensen var något lägre än förvän-
tat. Förhoppningen är att svarsfrekvensen bland samverkansgrupperna ska bli ännu bättre till 
uppföljningen av 2021 års systematiska arbetsmiljöarbete när processen och arbetssättet är 
mer känt i verksamheterna. 

Lön och lönesättning 
Efter att lärarorganisationernas centrala avtal blev klart under april månad med löneutbetalning 
i maj, så kunde löneöversyn 2021 avslutas. I samband med lönekartläggning 2021 så har kom-
munens arbetsvärdering (som används för att jämföra olika befattningar med varandra) revide-
rats och baseras 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 organi-
sationer. 

Rehabilitering 
Sjuktalen i kommunen ligger, trots rådande omständigheter med Covid-19, relativt stabilt och 
är lägre än samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron är något högre än 2019. Av 
förklarliga skäl är det korttidssjukfrånvaron som är fortsatt högst medan andelen långtidssjuk-
frånvaro har minskat både jämfört med 2020 och 2019 under samma period. Omsorg i Bjuv AB 
är den verksamhet med högst sjukfrånvaro. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning, sammanställd redovisning (Delår) 

Resultaträkning, Sammanställd redovisning 

tkr Not 

Utfall 
200831 

(kommu-
nen) 

Bokslut 
2020 

(kommun) 

Utfall 
210831 

(kommu-
nen) 

Utfall 
200831 

(koncer-
nen) 

Bokslut 
2020 (kon-

cern) 

Utfall 
210831 

(koncern) 

Verksam-
hetens in-
täkter 

 128 814 213 483 140 232 185 227 439 385 186 202 

Verksam-
hetens 
kostnader 

 -671 097 -1 072 609 -717 395 -704 929 -1 130 145 -747 546 

Avskriv-
ningar 

 -25 917 -39 116 -28 587 -39 737 -70 440 -39 730 

S:a verk-
samhet-
ens netto-
kostnader 

 -568 200 -898 242 -605 750 -559 440 -761 200 -601 074 

Skattein-
täkter 

 409 808 608 817 415 033 409 808 608 817 415 033 

Statsbidrag 
och utjäm-
ning 

 188 830 314 295 217 318 188 830 314 295 217 318 

Finansiella 
intäkter 

 2 756 2 817 60 488 2 893 2 957 60 610 

Finansiella 
kostnader 

 -2 513 -3 804 -2 980 -4 634 -6 824 -64 314 

Resultat 
före extra-
ord. pos-
ter 

 30 681 23 883 84 110 37 457 158 046 27 573 

Extraordi-
nära poster 

 0 0 0 0 -184 0 

ÅRETS 
RESUL-
TAT 

 30 681 23 883 84 110 35 457 157 860 27 573 

Resultaträkning kommun (Delår) 

Resultaträkning kommun 

tkr 
Utfall 
200831 

Utfall 
210831 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budgetav-
vikelse 

Verksamhetens intäkter 128 814 140 232 198 863 198 863 0 

Verksamhetens kostnader -671 097 -717 534 
-1 

076 778 
-1 

089 528 
-12 750 

Avskrivningar -25 917 -28 587 -49 106 -49 106 0 

S:a verksamhetens nettokostnader -568 200 -605 889 -927 021 -940 405 -13 384 

Skatteintäkter 409 808 415 033 619 502 637 606 18 104 

Statsbidrag och utjämning 188 830 217 318 330 003 330 003 0 



Delårsrapport 2021 

 

21 

tkr 
Utfall 
200831 

Utfall 
210831 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budgetav-
vikelse 

Finansiella intäkter 2 756 60 488 2 680 60 500 57 820 

Finansiella kostnader -2 513 -2 980 -5 500 -5 500 0 

Resultat före extraord. poster 30 681 84 110 19 664 82 690 63 026 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 30 681 84 110 19 664 82 690 63 026 

Förklaringar till resultaträkning (Delår) 

Exklusive utdelningen från AB Bjuvsbostäder så visar resultatprognosen för helåret en positiv 
avvikelse med 3 mnkr. Jämfört med prognosen i tertial 1 så har det prognostiserade utfallet 
försämrats något. Det är en följd av att några verksamheter, framförallt BUN har mer än för-
dubblat sitt prognostiserade underskott sedan tertial 1. 

En ytterligare något förbättrad skatteprognos har mildrat effekterna av de försämrade verksam-
hetsprognoserna något. 

Balansräkning 

Balansräkning sammanställd redovisning (Delår) 

Balansräkning, sammanställd redovisning 

tkr Not 
Utfall 

200831 
(kommun) 

Bokslut 
2020 

(kommu-
nen) 

Utfall 
210831 

(kommu-
nen) 

Utfall 
200831 

(koncer-
nen) 

Bokslut 
2020 (kon-

cernen) 

Utfall 
210831 

(Koncer-
nen) 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstill-
gångar 

       

Immateriella an-
läggningstill-
gångar 

 2 169 1 779 1 018 2 169 1 779 1 018 

Materiella anlägg-
ningstillgångar 

       

Mark, byggnader, 
tekniska anlägg-
ningar 

 831 331 895 560 934 608 1 406 035 1 296 845 1 336 779 

Maskiner och inven-
tarier 

 28 122      

Finansiella anlägg-
ningstillgångar 

       

Aktier, andelar m.m.  35 278 62 366 62 368 25 578 28 878 52 368 

Långfristiga ford-
ringar 

 2 300 0  2 340 40 40 

S:a Anläggnings-
tillgångar 

 899 200 959 705 997 994 1 460 327 28 918 1 376 417 

Bidrag till infra-
struktur 

       

Bidrag till infrastruk-
tur 

 24 205 23 788 23 788 24 205 23 788 23 788 
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tkr Not 
Utfall 

200831 
(kommun) 

Bokslut 
2020 

(kommu-
nen) 

Utfall 
210831 

(kommu-
nen) 

Utfall 
200831 

(koncer-
nen) 

Bokslut 
2020 (kon-

cernen) 

Utfall 
210831 

(Koncer-
nen) 

Omsättningstill-
gångar 

       

Förråd m.m.  45 995 49 226 41 374 46 059 49 288 41 444 

Kortfristiga ford-
ringar 

 80 893 96 635 91 533 83 658 94 731 73 170 

Kassa och bank  66 589 45 926 96 294 84 171 333 198 154 110 

S:a Omsättnings-
tillgångar 

 193 477 191 787 229 201 213 888 477 217 292 512 

SUMMA TILL-
GÅNGAR 

 1 116 882 1 151 493 1 227 196 1 674 215 1 833 546 1 682 677 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

       

Eget kapital  165 334 158 537 242 648 360 059 480 221 501 159 

Varav årets resultat  30 681 23 884 84 110 38 124 157 860 87 975 

Pensioner och lik-
nande 

 9 170 8 972 8 972 9 170 8 972 8 972 

Andra avsättningar  20 276 19 495 19 495 20 276 20 901 29 112 

S:a Avsättningar  29 446 28 467 28 467 29 446 29 873 38 084 

Skulder        

Långfristiga skulder  706 686 730 614 785 389 1 056 697 1 079 343 960 622 

Kortfristiga skulder  215 416 233 875 170 694 226 587 244 109 184 814 

S:a Skulder  922 102 964 489 956 082 1 283 284 1 323 452 1 145 435 

S:A EGET KAPI-
TAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH 
SKULDER 

 1 116 882 1 151 493 1 227 196 1 674 215 1 833 546 1 682 678 

Tillägg balansräkning, sammanställd redovisning 

tkr Not 

Utfall 
200831 

(kommu-
nen) 

Bokslut 
2020 

(kommu-
nen) 

Utfall 
210831 

(kommu-
nen) 

Utfall 
200831 

(koncer-
nen) 

Bokslut 
2020 (kon-

cernen) 

Utfall 
210831 

(koncer-
nen) 

ANSVARSFÖRBIN-
DELSER 

       

Borgensåtaganden  389 252 403 346 404 000 389 252 403 346 404 000 

Pensionsförpliktel-
ser 

 108 590 106 217 102 655 108 590 106 217 102 655 

Garantiförbindelser 
FASTIGO 

  0   159  

STÄLLDA PANTER        

Fastighetsinteck-
ningar 

  0   0  

Varav eget innehav        

NYCKELTAL        
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tkr Not 

Utfall 
200831 

(kommu-
nen) 

Bokslut 
2020 

(kommu-
nen) 

Utfall 
210831 

(kommu-
nen) 

Utfall 
200831 

(koncer-
nen) 

Bokslut 
2020 (kon-

cernen) 

Utfall 
210831 

(koncer-
nen) 

Soliditet exkl. pens-
ionsförbindelser 

 15 14 22 22 26 32 

Soliditet inkl. pens-
ionsförpliktelser 

 5 5 20 15 20 30 

Förklaringar till balansräkning (Delår) 

Både kommunens och kommunkoncernens soliditet har förstärkts till följd av AB Bjuvsbostä-
ders fastighetsförsäljning och efterföljande utdelning. Även kommunens förbättrade resultat 
nivå i år och vid föregående årsbokslut har verkat i positiv riktning för soliditetens utveckling. 
Kommunens likviditet har även förstärkts på kort sikt som en följd av utdelningen. 

Markaffärer 

Aktivitet Budget Utfall 

 -6 000 -6 700 

 2 000 145 

   

   

Kommunens investeringar 

Tabell: De 5 största investeringarna 2021 

Ans Projekt 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Avvikelse 

114 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 25 000 2895 

230 260 Reinvesteringar NSVA 27 342 27 342 0 

114 811 Utveckling av Selleberga 27 132 4 000 23132 

155 125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 16 837 120 16717 

155 158 Fastighetsinvesteringar 15 000 15 000 0 

 Summa 114 206 71 462 42 744 

Tabell: Investeringsvolym 

  2017 2018 2019 2020 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Nettoinvesteringar (mnkr) 140,8 203,9 105,2 153,4 255 173,6 

Andel av nettokostnader 17,6 24,9 12,3 17,1 27,5 18,4 

Sammanfattning investerings- och exploateringsprognoser 

Delårsbokslutet investeringsprognos uppgår till 173,6 mnkr vilket motsvarar en investerings-
grad på drygt 68% på årsbasis. 

Det är några större projekt som skjutits på framtiden som orsakar att investeringsgraden är låg. 
Bland annat ny förskola på Lärkgatan och utvecklingen av Selleberga. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Ansvarsområde 

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens principiella frågor och ärenden av större vikt. Det 
gäller till exempel budget, skattesats, olika styrdokument samt taxor och avgifter. Kommunfull-
mäktige beslutar också bland annat vilka nämnder som ska finnas, vilka ansvarsområden 
dessa ska ha och utser ledamöter till nämnderna. 

Ekonomi  

Driftredovisning (Delår) 

Driftsredovisning 

tkr 
Utfall 

200831 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 

Ack bud-
get Aug 

2021 

Prognos 
2021 

Budgetav-
vikelse 

Kommunfullmäktige -1 141 1 528 -1 940 -1 085 -1 294 -1 940 0 

Revisionsnämnden -503 -936 -1 064 -355 -709 -1 064 0 

Valnämnden -7 -8 -31 -1 -20 -31 0 

NETTOKOSTNAD -1 658 -2 471 -3 034 -1 441 -2 023 -3 034 0 

Intern resultaträkning (Delår) 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

200831 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 

Ack bud-
get Aug 

2021 

Prognos 
2021 

Budgetav-
vikelse 

Externa intäkter 128 814 213 483 198 863 140 232  198 863 0 

Interna intäkter 235 904 352 383 358 319 234 239  358 319 0 

Summa intäkter 364 718 565 866 557 181 374 471  557 182 1 

Personalkostnader 
-439 
821 

-670 
576 

-686 
533 

-387 
797 

-830 -699 433 -12 900 

Övriga externa kostnader 373 978 507 159 568 170 366 690 -1 122 644 193 76 023 

Övriga interna kostnader 
-235 
904 

-352 
583 

-358 
319 

-234 
239 

 -358 319 0 

Avskrivningar -25 917 -39 116 -49 106 -28 587 -67 -49 106 0 

Internränta -7 236 -10 950 -11 827 -6 428 -4 -11 827 0 

Summa kostnader 
-334 
899 

-565 
866 

-537 
517 

-290 
361 

-2 023 -476 145 61 372 

RESULTAT 29 819 0 19 664 84 110 -2 023 82 690 63 026 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Till och med augusti är budget i balans. Baserat på de fem senaste månadsrapporterna så ser 
kommunfullmäktige ut att kunna hålla budget vid årets slut. 

Investeringar 

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 
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För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 

= Pågående enligt plan 

= Pågående med avvikelse 

= Utvärderat/Slutredovisat 

= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 107 Digitalisering av KF's möten 500 192 500 0 

SUMMA   500 192 500 0 

Digitalisering av KF's möten 

Gällande fullmäktigemöten återstår åtgärden att installera kompletterande utrustning för att 
höja ljudkvaliteten, vilket beräknas bli klart under september. För övriga berörda lokaler för 
nämndsmöten återstår installation av ändamålsenlig AV-utrustning (audio/video), vilket beräk-
nas bli klart under hösten 2021. 
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KOMMUNENS BOLAG 

Viktiga händelser under året 

AB Bjuvsbostäder  

Händelser under året 

Beskrivningen av händelserna under året tar sin utgångspunkt i bolagets målområden; Eko-
nomi, Bostadsförsörjning, Medarbetare och organisation, Kund och attraktiva boendemiljöer 
samt Energi och miljö. Målområdena har en tydlig koppling till målsättningarna i bolagets ägar-
direktiv. Därutöver beskrivs Projektverksamheten samt om det är några övriga väsentliga hän-
delser som inträffat under perioden. 

2021 är ett omställningsår för bolaget, med fokus på översyn av såväl intäkter som kostnader. 
De planerade aktiviteterna för året, tar sikte på att lägga grunden för att åstadkomma ett ända-
målsenligt och affärsmässigt bolag. 

Ekonomi 

Under inledningen av året så har vi infört nya projektuppföljningsrutiner. Dessa rutiner innebär 
att en projektansökan ska tas fram och godkännas innan ett projekt genomförs. Syftet med 
detta är att åstadkomma bättre kvalitet och uppföljning kring projekten. Varje vecka följs under-
håll och investeringar gällande lägenhetsrenoveringar upp vid avstämningsmöte med berörd 
personal. En gång i månaden genomförs projektmöte där de fastighetsgemensamma projekten 
gås igenom, med uppdatering av prognos och tidplan. 

Under första halvan av 2021 så har ett förslag till renoveringsstrategi, beträffande de fastig-
heter som är i behov av stambyte, tagits fram. Under 2008–2020 så har det genomförts stam-
byte i 174 lägenheter av det nu ägda lägenhetsbeståndet. Om man utgår ifrån att alla lägen-
heter med byggnadsår innan 1972 är i behov av stambyte de närmaste åren, så innebär det att 
bolaget har ett kvarstående behov av att genomföra stambyte i ca. 400-500 lägenheter. Detta 
utgör en betydande del av hela beståndet, och scenarioplanering håller på att tas fram för att 
se vad det innebär för bolagets ekonomi framåt. Offert från upphandlingskonsult har tagits in, 
och målsättningen är att genomföra en entreprenadupphandling i början av 2022, efter det att 
bolagets styrelse fått ta ställning till strategin. Tanken är sedan att dessa renoveringar kommer 
löpa över ett antal år framåt. 

Bolaget har under perioden tecknat ett tillfälligt hyresavtal med en privat vaccinationsklinik (Co-
vid-19), upphandlad av Region Skåne. Lokalen förhyrs månadsvis med två veckors ömsesidig 
uppsägningstid. 

Bjuvsbostäder har under perioden gått ut med en ny upphandling avseende grönyteskötsel- 
och vinterväghållning. Sista dagen för att lämna anbud är 30 september, och nytt avtal ska 
börja gälla from 1 december 2021. Bolaget förväntar sig att det nya avtalet ska medföra en 
kostnadsbesparing likväl som en ökad kvalitet. 

Projekt med att uppdatera anläggningsregister med skattemässiga värden i bolagets kompo-
nent-system pågår och beräknas slutföras under slutet av september eller början av oktober. 

AB Bjuvs Stadsnät 

Avslutande av efteranslutningskampanjen 

Kampanjen drog igång under 2020 med syfte att få så många privatkunder som möjligt att an-
sluta fiber till Bjuvs Stadsnät. P.g.a av pandemin blev genomförandet försenat och färdigstäl-
lande och fakturering skedde därför först 2021. 

Ökning av relationsintäkt 

I samband med att fler anslutit sig till stadsnätet har också relationsintäkten från tjänsteleve-
rantörerna ökat vilket är viktigt då det är den långsiktiga intäkten för bolaget. Fortsatt arbete 
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pågår för att öka aktiveringsgraden. 

Omsorg i Bjuv AB 

Bolaget ingår i sin helhet i omsorgsnämndens resultat. Uppstarten av verksamheten i om-
sorgsbolaget beräknas minst ta hela 2021 i anspråk. Fullständig koncernkonsolidering av om-
sorgsbolaget kommer att ske i och med upprättande av kommunkoncernens årsbokslut. 

Ekonomi AB Bjuvsbostäder 

Resultaträkning (Delår) 

(tkr) 
Utfall 

200831 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
% Prognos 

Budgetav-
vikelse 

Nettoomsättning        

Hyresintäkter 59 092 88 582 64 127 43 092 67 64 258 131 

Övriga rörelsintäkter 1 003 140 663 428 1 935 452 2 100 1 672 

SUMMA INTÄKTER 60 095 229 245 64 555 44 927 70 66 358 1 803 

        

Rörelsens kostnader        

Driftkostnader -19 371 -29 736 -20 533 -15 553 76 -24 448 -3 915 

Underhållskostnader -3 991 -8 453 -6 640 -3 231 49 -5 031 1 609 

Fastighetsskatt -1 318 -2 238 -1 463 -976 67 -1 463 0 

Övriga externa kostnader -6 540 -9 855 -8 160 -4 954  -7 614  

Personalkostnader -7 766 -13 238 -10 146 -7 206 71 -11 137 -991 

Avskrivningar -12 288 -28 572 -14 135 -9 286 66 -14 135 0 

Övriga rörelsekostnader  -436   0   

Summa rörelsens kostnader -51 274 -92 528 -61 078 -41 205 67 -63 828 -2 750 

RÖRELSERESULTAT 8 821 136 717 3 477 3 723 107 2 530 -947 

        

Res. finansiella investeringar        

Ränteintäkter o liknande resul-
tatposter 

137 140 80 122 153 80 0 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-1 843 -2 604 -1 670 -1 045 63 -1 670 0 

Summa Res. finansiella inve-
steringar 

-1 706 -2 464 -1 590 -923 58 -1 590 0 

        

Resultat efter finansiella 
poster 

7 115 134 253 940 2 800 298 940 0 

ÅRETS RESULTAT 7 115 134 253 940 2 800 298 940 0 

Balansräkning (Delår) 

(mnkr) 
Delårsbokslut 

2021 
Bokslut 

2020 
Delårsbokslut 

2020 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    
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* mark, byggnader, tekn. anläggn. 350 615 357 956 486 086 

* maskiner och inventarier 11 833 10 000 13 157 

* pågående investeringar 2 431 652 32 072 

Finansiella anläggningstillgångar    

* aktier, andelar m.m.    

* långfristiga fordringar 40 40 40 

S:a anläggningstillgångar 364 919 368 648 536 653 

    

Omsättningstillgångar    

* förråd m.m. 70 62 64 

* kortfristiga fordringar 4 745 6 410 6 974 

* kassa och bank 52 095 268 101 13 962 

S:a omsättningstillgångar 56 910 292 573 21 000 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 421 830 661 221 536 653 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 8 000 8 000 8 000 

Reservfond 1 567 1 567 1 567 

Summa bundet eget kapital 9 567 9 567 9 567 

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst 251 990 177 811 178 862 

Årets vinst 2 800 134 253 7 115 

Summa fritt eget kapital 254 789 312 064 186 977 

Summa eget kapital 264 356 321 631 196 544 

    

Avsättningar    

* pensioner och liknande    

* andra avsättningar    

S:a avsättningar    

    

Skulder    

* långfristiga skulder till kreditinstitut och kommun 144 016 322 576 322 476 

* kortfristiga skulder 13 458 17 014 17 632 

S:a skulder 157 473 339 590 340 108 

    

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 421 829 661 221 536 653 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Hyresintäkter 

Hyresintäkterna för andra tertialet landade på 40,5 mnkr vilket var i linje med budget. 
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I tertial 1 redovisade bolaget en negativ avvikelse mot budget som delvis berodde på lägre ut-
fall i den årliga hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen. Hyresförhandlingen inleddes un-
der hösten 2020 och överenskommelse nåddes den 3 december 2020. Hyreshöjningen blev 
0,75 % från den 1 januari 2021. Andra tertialet ligger hyresintäkterna åter i linje med budget, 
med anledning av standardhöjande åtgärder vid renovering av lägenheter som genererar mer 
intäkter. 

Två lägenheterna på Höstgatan 6 som återställts från lokaler bidrar också till en ökad hyresin-
täkt för bostäder. Lägenheterna planerades stå färdiga vid årsskiftet men projektet blev något 
försenat och lägenheterna stod färdiga för uthyrning från mars. 

Hyresbortfall 

Under perioden januari till augusti har 93 omflyttningar genomförts vilket är lika många, i jäm-
förbart bestånd, som föregående år. Vid jämförelsen med föregående år så exkluderas dem 
nytillskapade lägenheterna på Solgatan som hade inflyttning under 2020. Hyresbortfallet för 
bostäder var högre än budgeterat kopplat till flera korta uppsägningar (dödsbon, avhysningar 
och övergivna lägenheter) samt att vi har mer standardhöjande projekt som innebär att det 
ibland kan uppstå en projektvakans under någon vecka. Lägenheterna på Järnvägsgatan som 
hyrs ut med korttidskontrakt tar längre tid än beräknat att hyra ut vilket också medför ökade hy-
resbortfall. 

Hyresbortfallet avseende lokaler var lägre än budget vilket beror på att beräknat hyresbortfall 
har fördelats jämnt över året utan hänsyn till när kontrakten förfaller. Dels har ett antal lokaler 
hyrts ut under perioden vilket bidrar till lägre hyresbortfall. En lokal i området Bjuvshem, som 
var budgeterad som vakant from att föregående avtal upphört tidigare under året, har hyrts ut 
på ett tidsbegränsat avtal som vaccinationscentral. 

Hyresrabatter 

Utfallet för hyresrabatter var lägre än budget vilket beror på att budgeterad hyresrabatt var 
kopplad till de sålda fastigheterna. 

Övriga intäkter 

Utfall gällande övriga Intäkter är avsevärt högre än budgeterat, detta är beroende av förvalt-
ningsavtal med Akka som pågår januari-maj, och som hittills har genererat drygt 800 tkr i intäk-
ter. Detta förvaltningsavtal var en förutsättning för försäljningen, men innebär inte full kost-
nadstäckning för de merkostnader avtalet ger i form av tilläggsbeställningar till grönyteskötse-
lentreprenör. Varken intäkter eller kostnader för förvaltningsavtalet var med i budget, då det vid 
tidpunkten för budget fanns många osäkerheter kring avtalet. 

Tillvalsavgifter, ersättning från hyresgäster samt statliga bidrag (lönebidrag) har högre utfall än 
beräknat i budget. 

Driftkostnader 

Kostnaderna för fastighetsskötsel och städ ökade kraftigt under perioden vilket främst var 
kopplat till förvaltningsavtalet med Akka Egendom i Bjuv, men även på grund av ej budgeterad 
snöröjning, etableringsbevattning på Sofias gata samt uttagsskatt. Kostnaderna för skötsel av 
grönytor innefattar även de sålda fastigheterna vilket inte heller var beräknat i budgeten, då det 
vid tidpunkten för budget fanns många osäkerheter kring avtalet. 

Kostnaderna för reparationer har fortsatt att öka mot budget men inte i samma takt som före-
gående år. Ökningen beror dels på ökat antal felanmälningar i lägenheterna som sannolikt 
ackumulerats under pandemin, dels på att fler reparationer skickats vidare till entreprenör un-
der tiden för förvaltningsavtalet. 

Kostnaderna för el har ökat mot budget vilket dels beror på att bolaget har ett rörligt elavtal 
som påverkas av de höga priserna på elmarknaden samtidigt som fler har varit hemma och 
använt tvättstugorna i större utsträckning. Den kalla våren påverkar också förbrukningen av el i 
de fastigheter som värms upp med el. 
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Vattenförbrukningen har stabiliserat sig under andra tertialet och inte ökat i samma takt som 
under T1. Vattenkostnaderna föll ut på 3,4 mnkr vilket är 15 % högre än beräknat i budgeten, 
en siffra som låg på 22 % under tertial 1. Ökningen tros höra ihop med att många jobbade 
hemifrån under första halvan av året och färre har åkt hemifrån under semestern och därmed 
använt mer vatten i bostaden. Nu efter semestern har fler gått tillbaka till arbetsplatserna igen 
vilket medför att vattenförbrukningen inte ökar i samma takt. 

Uppvärmningskostnaderna föll ut högre än budget för perioden vilket beror på en taxeökning 
om 2 % från den 1 juli som aviserades först under våren 2021 och därmed inte är med i bud-
get. Den kalla våren har också inneburit att förbrukningen varit högre än beräknat. 

Personalkostnader föll ut över budget vilket bland annat är kopplat till förvaltningsavtalet. Un-
der tiden bolaget förvaltat dem sålda fastigheterna åt köparen har verksamheten haft behov av 
extra resurser för att kunna hantera driften. Posterna under övriga kostnader sågs över under 
våren för att delvis kompensera för dem ökade driftskostnaderna. 

Underhåll 

Bolaget har en fastlagd underhålls- och investeringsplan som driften jobbar efter under året. 
Planen fastställdes vid styrelsemötet den 8 mars 2021. Fokus har inledningsvis varit att 
komma igång med detaljplane-, nyproduktions- och konverteringsprojekten. Även en del åtgär-
der kopplade till försäljningen har och har genomförts, t.ex. separering av låssystem och åtgär-
der kring lekplatser. Utbyte av en hiss på Årstiderna, resp. en hiss på Bjuvshem är genomfört. 
Lägenhetsunderhåll rullar på och följer avsatt budget. 

Avskrivningar 

Utfall för avskrivningarna var något lägre än budget vilket beror på att avskrivningarna förde-
lats rakt över året i budgeten och de projekt som påverkar avskrivningarna har ej färdigställts 
och aktiverats än vilket medför ett lägre utfall. 

Resultatprognos för 2021 

Vid genomgången av periodens utfall har även prognos för resterande året genomförts. 

Hyresintäkter 

Uppdatering av prognosen har skett med faktiskt utfall efter hyresförhandlingen, som gav en 
hyreshöjning om 0,75 % från 1 januari 2021. Tillsammans med korrigering av beräkningarna 
för hyresintäkterna med anledning av dem två nya lägenheterna på Höstgatan samt standard-
höjande åtgärder beräknas prognosen för hyresintäkterna för bostäder landa på budgeterade 
60,8 mnkr. 

Hyresbortfall 

Prognosen för hyresbortfallet för bostäder justeras till 300 tkr. Vid omflyttning har några lägen-
heter varit i behov av omfattande renovering vilket medfört att lägenheterna har ställts under 
renoveringen vilket i sin tur medför en standardhöjning som genererar hyresintäkter som på 
sikt väger upp för hyresbortfallet. Det har även varit ett antal lägenheter som stått vakanta un-
der en period på grund av korta uppsägningar. 

Övriga intäkter 

Utfall gällande övriga intäkter beräknas bli avsevärt högre än budgeterat, detta är beroende av 
förvaltningsavtal med Akka som pågår januari-maj. Fasta intäkter från det avtalet uppgår till 
792 tkr för månaderna januari-maj. Detta förvaltningsavtal var en förutsättning för försälj-
ningen, men innebär inte riktigt full kostnadstäckning för de merkostnader avtalet ger i form av 
tilläggsbeställningar till grönyteskötselentreprenör. Varken intäkter eller kostnader för förvalt-
ningsavtalet var med i budget. 

Tillvalsavgifter, ersättning från hyresgäster samt statliga bidrag (lönebidrag) har högre utfall än 
budgeterat, viket har beaktats i prognosen. 

Driftkostnader 
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Fastighetsskötsel och städ beräknas landa på 5,2 mnkr vilket är avsevärt sämre än budgete-
rade 2,5 mnkr. Diskrepansen är beroende av att snöröjning (800 tkr) samt etableringsbevatt-
ning Sofias gata (264 tkr) ej var med i budget. Dessutom så har vi ej budgeterade kostnader 
för grönyteskötseln av Akkas fastigheter motsvarande ca. 670 tkr. Dessa kostnader får vi del-
vis kostnadstäckning för i förvaltningsavtalet med Akka. Uttagsskatten, motsvarande 700 tkr, 
var ej budgeterad. 

Vattenförbrukningen ökade kraftigt under första perioden av året men ökningen har inte fortsatt 
i samma takt under andra tertialet, men bedömningen är att den kommer fortsätta öka även 
under sista delen av året. Enligt nya beräkningar förväntas kostnaderna för vatten falla ut på 
5,0 mnkr jämfört med 4,4 mnkr i budgeten vilket är en ökning med 600 tkr. Det har genomförts 
extra avläsning av vattnet under juni månad som bekräftar den höga förbrukningen. Inledande 
samtal har förts med NSVA för att installera digital vattenavläsning under 2022. NSVA genom-
för just nu ett pilotprojekt hos en annan fastighetsägare i Perstorp. Bjuvsbostäder kommer 
även påkalla en hyresförhandling gällande individuell mätning och debitering av vatten under 
hösten. Det innebär att hyresgästerna får ett incitament till att spara vatten. 

Personalkostnader 

Beträffande personalkostnader så ger förvaltningsavtalet med Akka ett visst bidrag gällande de 
merkostnader bolaget har haft i form av visstidsanställd personal. Personalkostnaderna som 
helhet justerades i tertial 1 från 10,1 mnkr till 11,1 mnkr, en prognos som bibehålls även efter 
tertial 2. 

Övriga kostnader 

Som ett resultat av de ökade kostnaderna för driften såg bolaget över posterna under övriga 
kostnader inför prognosen i tertial 1. Då konstaterades ett visst besparingsutrymme och pro-
gnosen för externa konsulter justerades ned. Ny översyn har genomförts med slutsatsen att 
föregående prognos inte kräver någon ytterligare justering beträffande övriga kostnader. 

Underhåll 

Helårsprognosen avseende Planerat Underhåll sänktes i tertial 1 med 1,3 mnkr, från 6,6 mnkr 
till 5,3 mnkr. Flera av investeringsprojekten är av typen ”Fastighetsbevarande” vilket också är 
en typ av underhåll, men redovisas i balansräkningen och skrivs av över tid. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är bedömningen att helårsutfallet kommer vara 950 tkr sämre än helårs-
budget. Resultat för året beräknas till 940 tkr jämfört med budgeterar resultat på 1,9 mnkr. De 
huvudsakliga förklaringarna till detta är att fastighetsskötseln avviker med anledning av att 
snöröjning och etableringsbevattning ej var budgeterat. Uttagsskatten var ej heller budgeterad, 
och personalkostnader överstiger budget. Även ökad vattenförbrukning på grund av pandemin 
utgör en negativ avvikelse från budgeten. Dessutom så ger inte förvaltningsavtalet med Akka 
full kostnadstäckning, och inberäknat dem merkostnader vi har haft för extrabeställningar till 
grönskötselbolag samt visstidsanställd personal innebär detta en negativ nettoeffekt på budget 
om ca. 240 tkr. Dessa negativa avvikelser kompenseras delvis av att tillvalsavgifter, ersättning 
från hyresgäster samt bidrag (lönebidrag) har högre utfall än budget, samt sänkta kostnader 
under övriga kostnader och underhåll. 

Beräknat rörelseresultat vid årets utgång är 16,7 mnkr vilket medför en beräknad direktavkast-
ning på 3,95 % vilket är under ägarens krav på minst 4,5 %. Rörelseresultat som krävs för att 
klara ägarens krav är 19,7 mnkr jämfört med marknadsvärdet för fastigheterna från bokslutet 
2020 om 548,8 mnkr. 
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Ekonomi Bjuvs stadsnät AB 

Resultaträkning (Delår) 

(tkr) 
Utfall 

200831 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
% Prognos 

Budgetav-
vikelse 

Nettoomsättning        

Intäkter 2 497 4 579 4 219 3 697 0 4 219 0 

        

Rörelsenskostnader        

Kostnader -756 -1 143 -1 214 -884 0 -1 214 0 

Avskrivningar -1 802 -2 725 -2 765 -1 857 0 -2 765 0 

Rörelsens nettokostnader -61 711 240 956 0 240 0 

        

Finansiella intäkter     

#DI-
VIS-
ION

/0! 

  

Finasiella kostnader -327 -489 -464 -289 0 -464 0 

Rörelseresultat före extra or-
dinära poster 

-388 222 -224 667 0 -224 0 

        

Extra ordinära poster  -217   

#DI-
VIS-
ION

/0! 

  

Skatter  -1   

#DI-
VIS-
ION

/0! 

  

ÅRETS RESULTAT -388 4 -224 667 0 -224 0 

Balansräkning (Delår) 

(mnkr) 
Delårsbokslut 

2021 
Bokslut 

2020 
Delårsbokslut 

2020 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

* mark, byggnader, tekn. anläggn. 37 100 38 360 33 267 

* maskiner och inventarier    

* pågående investeringar 192 83  

Finansiella anläggningstillgångar    

* uppskjuten skattefordran    

* långfristiga fordringar    

S:a anläggningstillgångar 37 292 38 443 33 267 

    

Omsättningstillgångar    

* färdiga varor och handelsvaror    
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* kortfristiga fordringar 640 216 377 

* kassa och bank 5 721 4 919 3 620 

S:a omsättningstillgångar 6 361 5 135 3 997 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 43 653 43 578 37 264 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 100 100 100 

Reservfond    

Summa bundet eget kapital 100 100 100 

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst 1 057 2 953 5 754 

Erhållna aktieägartillskott 1 900  1 700 

Årets resultat 667 4 328 

Summa fritt eget kapital 3 624 2 957 7 782 

Summa eget kapital 3 724 3 057 7 882 

    

Obeskattade reserver    

* Avskrivning utöver plan 8 050 8 050 1 365 

* periodiseringsfond   60 

S:a obeskattade reserver 8 050 8 050 1 425 

    

Skulder    

* långfristiga skulder till koncernbolag 31 217 30 768 27 535 

* kortfristiga skulder 662 1 703 422 

S:a skulder 31 879 32 471 27 957 

    

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 43 653 43 578 37 264 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

De månatliga relationsintäkterna följer budgeterad nivå. I januari fakturerades en större del av 
efteranslutningarna från föregående års efteranslutningskampanj vilket gav engångsintäkter 
utanför budget på ca 780 Tkr. Under året har det även tillkommit fler efteranslutningar utanför 
kampanjen än  budgeterat. Omkostnaderna är kända och följer budget väl. Tack vare en-
gångsintäkterna i början på året så är resultatet är 668 Tkr vilket är nästan 900 Tkr bättre än 
budget. 

Inga fler efteranslutningskampanjer är planerade. 
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RÄKENSKAPER 

Investeringstabell total (Delår) 

Nedan visas en sammanställning över kommunens projekt med statusmarkering. 

 = Ej startat 

 = Pågående enligt plan 

 = Pågående med avvikelse 

 = Utvärderat/Slutredovisat 

 = Ej genomfört/Slutredovisat 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

2021 
Budgetav-

vikelse 

 644 

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

650 111 350 300 

 232 
Allmän IT-investering (fd GDPR 
dataöversiktssystem) 

238 0 0 238 

 160 Belysning g/c-vägar 1 500 0 1 500 0 

 144 Belysning GC-tunnlar 278 19 278 0 

 807 Billesholm stationsområde 11 030 815 11 000 30 

 813 Billesholms gård 9:19 4 381 314 4 300 81 

 140 
Billesholms station - reinvestering 
genomfartsväg, Storgatan 

2 525 0 2 525 0 

 804 Bjuv 4:4 5 661 97 600 5 061 

 228 
Brandposter - Reinvesteringar enl 
avtal med NSVA 

978 296 978 0 

 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900 3 049 3 900 0 

 229 Byte av kabelskåp 652 158 652 0 

 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 5 099 0 600 4 499 

 146 
Digitalisering av bygglovshand-
lingar 

106 0 106 0 

 107 Digitalisering av KF's möten 500 192 500 0 

 122 Ekeby skola 5 169 232 500 4 669 

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

350 3 350 0 

 816 Folketshusparken 2 503 430 1 400 1 103 

 156 Förnyelse av gamla lekplatser 3 543 0 3 543 0 

 167 
Förnyelse gatubelysning trästolpar 
och föråldrade Stålstolpar 

2 500 493 2 500 0 

 166 GC-väg Billesholm - Ekeby 100 0 100 0 

 168 Gunnarstorp 1:267 700 5 700 0 

 175 
Gunnarstorpsvägen - Hastighets-
dämpande åtgärder 

380 0 380 0 

 110 HR/Personalsystem 147 0 0 147 

 186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 1 000 0 1 000 0 

 414 Inventarier Ekeby förskola 1 100 0 0 1 100 
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Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

2021 
Budgetav-

vikelse 

 415 
Inventarier till ny förskola på Bro-
gårda området 

177 100 177 0 

 605 
Inventarier Vård och Omsorg, ut-
byte av larm 2022 

1 200 1 198 1 200 0 

 410 Investering BUN övergrip. 1 500 384 1 400 100 

 430 Investering KOF övergrip. 750 445 750 0 

 216 
Investeringar för VA- översväm-
ning efter sommaren 2016 

1 727 8 1 727 0 

 170 
IT-infrastruktur i kommunens fas-
tigheter 

1 500 898 1 900 -400 

 123 Jens Bille skolan entrén vid badet 2 828 36 2 000 828 

 433 Kulturskolans lokaler 150 0 150 0 

 201 
Kyrkskolan - LSS daglig verksam-
het - Äskats av VoO 

0 4 813 4 850 -4 850 

 125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 16 837 111 120 16 717 

 189 LSS-boende IT och lås 400 0 0 400 

 105 
Markförsäljning - exploateringsom-
råden 

-6 000 0 -8 000 2 000 

 100 Markförvärv 2 000 0 0 2 000 

 438 
Multianläggningar i hela Bjuvs 
kommun 

600 187 0 600 

 128 Möten på distans - videomöten 150 0 150 0 

 265 
NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej 
taxedrivand 

5 400 458 5 400 0 

 171 
Ny busshållplats på Norra storga-
tan 

500 228 500 0 

 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 32 144 2 393 15 000 17 144 

 266 Ny investeringar NSVA 3 750 1 698 3 750 0 

 434 Nytt Bibliotek Bjuv 900 0 900 0 

 193 
Re-investering i befintlig asfaltbe-
läggning enligt RoSy 

9 500 1 599 9 500 0 

 266 Reinvesteringar NSVA 27 342 14 450 27 342 0 

 173 
Staket över stödmur Norra Storga-
tan 54 

50 0 50 0 

 149 Storgatan Bjuv - upprustning 1 000 13 1 000 0 

 805 Tibbarp 1:80 750 0 200 550 

 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 440 300 700 

 191 Tillagningskök inventarier 500 61 330 170 

 436 Trygg fritid i Ekeby 1 200 0 300 900 

 155 
Trygghet, säkerhet samt myndig-
hetskrav 

1 000 210 800 200 

 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479 0 0 479 

 227 Upprustning Ekeby centralt 1 471 91 100 1 371 

 187 
Upprustning Frisbeegolf Gun-
narstorpsvägen 

150 17 150 0 
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Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

2021 
Budgetav-

vikelse 

 152 
Utbyggnad av ladd infrastruktur för 
fossilfria fordon i kommunen 

200 189 190 10 

 437 
Utreda förutsättningar för ny sport-
hall i Bjuv 

250 0 0 250 

 439 Utredning fritidsgård i Billesholm 250 183 250 0 

 167 
Utredning rondell Norra Storga-
tan/Norra vägen 

100 0 100 0 

 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 3 071 25 000 2 895 

 811 Utveckling av Selleberga 27 132 1 946 4 000 23 132 

 821 Utvecklingsplan Sånnadamm 227 81 227 0 

 803 Valleberga 2:139 300 0 100 200 

 204 
Verkstadsgatan 1, Samlokalisering 
och samordningsvinst 

1 500 310 1 000 500 

 109 
Väg 110 Flytt av utfart Kristine-
torpsvägen 

3 335 4 668 4 668 -1 333 

 185 
Årlig investering - Maskiner - lokal-
vård 

140 10 140 0 

 200 
Årlig Investering energieffektivise-
ring 

5 000 3 859 5 000 0 

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

15 000 9 526 15 000 0 

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

1 700 367 1 700 0 

 148 
Årlig investering miljöförbättrande 
åtgärder - ISO 14001 

100 0 100 0 

 194 
Årlig investering -Trafiksäkerhets-
åtgärder 

1 500 62 1 500 0 

 154 Årlig investering utemiljö Fastighet 3 500 2 429 3 500 0 

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

800 40 800 0 

 645 
Äldreomsorg, Särskilda boenden, 
Inomhus- och utomhusmiljö 

500 545 500 0 

SUMMA   255 374 63 338 173 583 81 791 

Resultaträkning skattefinansierad (Delår) 

Resultaträkning Skattefinansierad 

tkr 
Utfall 

200831 
Utfall 

210831 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Budget-

avvikelse 

Verksamhetens intäkter 128 814 140 232 142 941 142 941 0 

Verksamhetens kostnader -703 173 -717 395 
-1 

030 376 
-1 

043 127 
-12 751 

Avskrivningar -25 917 -28 587 -39 585 -39 585 0 

S:a verksamhetens nettokostnader -600 816 -605 750 -927 020 -939 920 -12 900 

Skatteintäkter 409 808 415 033 619 502 635 806 16 304 

Statsbidrag och utjämning 219 870 217 318 330 002 330 002 0 
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tkr 
Utfall 

200831 
Utfall 

210831 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Budget-

avvikelse 

Finansiella intäkter 3 690 60 488 2 680 60 500 57 820 

Finansiella kostnader -2 733 -2 980 -5 500 -5 500 0 

Resultat före extraord. poster 29 819 84 110 19 664 81 037 61 373 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 29 819 84 110 19 664 81 037 61 373 

Resultaträkning avgiftsfinansierad (Delår) 

Resultaträkning - Avgiftsfinansierad 

tkr 
Utfall 

200831 
Utfall 

210831 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Budget-

avvikelse 

Verksamhetens intäkter 27 038 27 373 47 205 47 205 0 

Verksamhetens kostnader -22 451 -21 473 -36 216 -36 216 0 

Avskrivningar -4 063 -4 547 -8 511 -8 511 0 

S:a verksamhetens nettokostnader -525 1 353 2 478 2 478 0 

Skatteintäkter 0 0 0 0 0 

Statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -1 319 -1 453 -2 629 -2 629 0 

Resultat före extraord. poster -794 -100 -151 -151 0 

Extraordinära poster 0  0   

ÅRETS RESULTAT -794 -100 -151 -151 0 

Redovisningsprinciper (Delår/ ÅR) 

Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper (Delår/ ÅR) 

Redovisningsprinciper 

Bjuvs kommun följer Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommen-
dationer 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 re-
dovisas som ansvarsförbindelse (se noter). 

Periodisering 

Periodisering innebär att inkomster och utgifter hänförs till den verksamhetsperiod som de till-
hör. 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 redo-
visas både enligt huvudmetoden och alternativregeln. Huvudmetoden innebär att lånekostna-
derna belastar resultatet och alternativregeln innebär att lånekostnaderna under vissa 
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förutsättningar får belasta anskaffningsvärdet. Kommunen har 2021 liksom tidigare år redovi-
sat 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 lin-
järt, 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 av-
skrivningstider. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: verksamhetsfastigheter 33 
och 50 år; fastigheter för affärsverksamhet 25 och 33 år; publika fastigheter (gator, vägar, par-
ker etc.) 33 år; samt maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år. 

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) har rekommenderat att avskrivning av större investe-
ringar skall ske med olika tider för olika delkomponenter i fastigheten. Vi följer rekommendat-
ionen 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 för-
delningen mellan investeringsutgift och driftkostnad. Vid ombyggnader är det bara det som hö-
jer 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 tilläm-
pas, d.v.s. om leasingavtalets värde är obetydligt ska det klassificeras som operationellt. Lea-
singavtal med kortare avtalstid klassificeras ofta som operationellt. Bjuvs kommun följer RKR:s 
rekommendationer. 

Sammanställd redovisning 

Den kommunala redovisningslagen ålägger kommunerna att upprätta en sammanställd redo-
visning. Syftet med denna är att ge en samlad bild av kommunens totala verksam-het och eko-
nomiska 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 2020 baseras på Sveriges Kom-
muner och Regioners prognos från den december 2020. 

Arbetsgivaravgifter 

Arbetsgivaravgifterna inkl. avtalsförsäkringar och pensionskostnader, det så kallade PO-påläg-
get, beräknas exakt för varje anställd direkt i lönesystemet enligt gällande lag och avtal i enlig-
het med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Anslutningsavgifter VA 

Skuldförs och avskrivs på 33 år för att möta avskrivningar av anläggningstillgångar. 
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Bjuvs kommun, KF 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 107 Digitalisering av KF's möten 500 192 500 0 

SUMMA   500 192 500 0 

Digitalisering av KF's möten 

Gällande fullmäktigemöten återstår åtgärden att installera kompletterande utrustning för att 
höja ljudkvaliteten, vilket beräknas bli klart under september. För övriga berörda lokaler för 
nämndsmöten återstår installation av ändamålsenlig AV-utrustning (audio/video), vilket beräk-
nas bli klart under hösten 2021. 
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Kommunstyrelse 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 232 
Allmän IT-investering (fd GDPR 
dataöversiktssystem) 

238 0 0 238 

 807 Billesholm stationsområde 11 030 815 11 000 30 

 813 Billesholms gård 9:19 4 381 314 4 300 81 

 804 Bjuv 4:4 5 661 97 600 5 061 

 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 5 099 0 600 4 499 

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

350 3 350 0 

 816 Folketshusparken 2 503 430 1 400 1 103 

 110 HR/Personalsystem 147 0 0 147 

 105 
Markförsäljning - exploateringsom-
råden 

-6 000 0 -8 000 2 000 

 100 Markförvärv 2 000 0 0 2 000 

 128 Möten på distans - videomöten 150 0 150 0 

 805 Tibbarp 1:80 750 0 200 550 

 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 440 300 700 

 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479 0 0 479 

 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 3 071 25 000 2 895 

 811 Utveckling av Selleberga 27 132 1 946 4 000 23 132 

 821 Utvecklingsplan Sånnadamm 227 81 227 0 

 803 Valleberga 2:139 300 0 100 200 

 109 
Väg 110 Flytt av utfart Kristine-
torpsvägen 

3 335 4 668 4 668 -1 333 

 148 
Årlig investering miljöförbättrande 
åtgärder - ISO 14001 

100 0 100 0 

SUMMA   86 777 11 865 44 995 41 782 

Billesholm stationsområde 

Upphandling av entreprenad är genomförd. Kommunen har enats om marköverlåtelseavtal 
med Trafikverket. Arbete pågår kring fastställande av gränsdragningslista för framtida drift av 
området. 

Billesholms gård 9:19 

Kommunen har tecknat markanvisning med ErHo bygg för den del av området som de tidigare 
hade option på. Det nya avtalet innebär ca 30 lägenheter i två punkthus med infart från Väster-
gatan. 

Förfrågningsunderlag för Lekplats har försenats något men arbete pågår. Byggprojektledare är 
avropad via ramavtal. 

Bjuv 4:4 

Detaljplanen är överklagad med förseningar av projektet som följd. Mark och miljööverdomsto-
len har ännu inte meddelat om de beviljar prövningstillstånd. 
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Arbetet med förprojektering av VA och dagvattendamm mm är i skedet att ta fram förfrågnings-
underlag inför upphandling. Förseningar för byggstart och avflytt från befintliga lokaler för LSS-
verksamheten är kommunicerade till Fastighetsavdelningen och Vård- och omsorgsverksam-
heten. 

Cykelväg Mörarp Bjuv 

Trafikverket har inte återkommit och meddelat status kring upphandling av utredande konsult 
för fortsatt arbete. Det är högst oklart om detta arbete kan påbörjas till hösten. Orsaken till för-
seningen är ett antal byten av handläggare på Trafikverket. 

Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 

Planeringsavdelningen har påbörjat arbete med att uppdatera grovkalkyl och förprojektering av 
gata/VA/Belysning mm för den etapp som kan tillskapa 18 nya fribyggartomter. Just nu stude-
ras höjdsättning av gator och massbalandering av tomter. 

Folketshusparken 

Två stycken planuppdrag har beslutats. Detaljplan för Orren 2 m.fl. har varit på samråd under 
augusti - september. Samtidigt med detta pågår arbete med översiktlig geoteknisk undersök-
ning samt VA-utredning för hela Folketshusparken området. 

För fastigheten Medborgaren 1 (gamla folketshus) pågår arbete med att flytta ut biblioteksverk-
samheten till tillfälliga lokaler, vilket väntas ske i oktober. Planarbetet är påbörjat och upphand-
ling av planutredningar pågår. När det gäller innehållet på Medborgaren 1 har det förts olika 
diskussioner kring bostäder/bibliotek mm. Inriktningen på planarbetet är en flexibel plan som 
skapar utrymme för förändringar i innehåll av den händelse att det inte finns en tydlig överens-
kommelse kring tänkt byggnation vid samrådet. 

Markförsäljning - exploateringsområden 

Markförsäljningar för 6 700 tkr har gjorts under årets första nio månader och ytterligare mark-
försäljningar förväntas ske innan årsskiftet. 

  

Markförvärv 

Förvärv för 145 tkr har genomförts vid stationsområdet i Billesholm, i övrigt pågår just nu inga 
förhandlingar om förvärv 

Tibbarp 1:80 

Skissarbete har inletts och lämplig infartsväg studerats till området. Eftersom området har 
stora höjdskillnader och dagvattenproblematik kommer ett planprogram upprättas under våren 
2022 för att kunna dela in området i lämpliga utbyggnadsetapper/detaljplaner. 

Tidiga exploateringsutredningar 

Inga nya objekt har diskuterats 

Ulven 2 (Trygghetsboende) 

Under våren har det förts diskussioner om en ändrad inriktning för fastigheten pga de svårig-
heter som flera marknadsaktörer beskriver med att få ekonomi i ett trygghetsboende på plat-
sen. Det som framförallt har påtalats är hur gemensamhetsytor är kostnadsdrivande om dessa 
inte kan samförläggas med andra funktioner. Även den begränsade ytan i relation till förväntad 
exploateringsgrad skulle kräva en kostsam parkeringslösning eller ytterligare markinnehav har 
gjort projektet oattraktivt för marknaden. Kommunal blockförhyrning beskrivs som en förutsätt-
ning för att få ekonomi. 

Möjligheten att få in Trygghetsboendet på Medborgaren 1 har prövats och det uppstår där fler 
synergier kopplat till ett eventuellt bibliotek. 
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För fastigheten Ulven har diskussioner förts med Bjuvsbostäder som visar intresse att genom-
föra ett flerbostadshus på platsen. 

Förvaltningen bedömer att det är mycket viktigt att byggnation kommer igång inom folketshus-
parksområdet och en lösning med Bjuvsbostäder kan innebära en byggstart innevarande år! 

Utredning Söderåsbanan 

Trafikverkets projekt löper enligt tidplan med förväntad öppning av trafiken i Billesholm i de-
cember 2021. 

Utveckling av Selleberga 

En förskola och 216 bostäder har markanvisats inom Sellebergaprojektets första etapp under 
året. Arbetet med detaljplanen fortgår och den förväntas gå upp för antagande i slutet av året. 

Arbetet med detaljprojektering av kommunens allmänna anläggningar pågår och förväntas 
vara färdiga i samband med att detaljplanen antas. Under förutsättning att detaljplanen inte 
överklagas kan upphandling ske runt årsskiftet och byggandet av anläggningarna startas till 
våren. 

2 mnkr har använts under 2021 och ytterligare 2 mnkr prognostiseras att användas. 23 mnkr 
flyttas därför fram till 2023. 

Valleberga 2:139 

Sonderingar kring möjligheten att fastighetsreglera bostadsfastigheter inom befintlig detaljplan 
har inletts. Under förutsättning att detta är möjligt kommer projektering av gata, mark och led-
ningar att inledas under våren. 

Skulle en fastighetsreglering visa sig omöjlig kommer istället en ändring av detaljplanen att in-
ledas. 

Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen 

Redovisas under projekt 113 

Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001 

Inga åtgärder påbörjade ännu. 
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Utskottet för arbete och tillväxt 

Investeringsredovisning (Delår) 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900 3 049 3 900 0 

 414 Inventarier Ekeby förskola 1 100 0 0 1 100 

 415 
Inventarier till ny förskola på Bro-
gårda området 

177 100 177 0 

 410 Investering BUN övergrip. 1 500 384 1 400 100 

SUMMA   6 677 3 533 5 477 1 200 

Inventarier Ekeby förskola 

Byggnationen av den nya förskolan i Ekeby är inte färdigställd under innevarande år. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 644 

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

650 111 350 300 

 605 
Inventarier Vård och Omsorg, ut-
byte av larm 2022 

1 200 1 198 1 200 0 

 645 
Äldreomsorg, Särskilda boenden, 
Inomhus- och utomhusmiljö 

500 545 500 0 

SUMMA   2 350 1 854 2 050 300 

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

tarier 2021- 

Vård- och omsorgsnämnden 

De avsatta medlen för inventarier kommer att användas då boendena står klara. Det ena bo-
endet beräknas stå klart för inflytt under senare delen av 2021, det andra boendet är försenat 
och kommer inte stå klart under året. 
De medel som inte används för boende 1 kommer då behöva flyttas till 2022. 

Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av larm 2022 

Vård- och omsorgsnämnden 

Medel är använda för bland annat utbyte av sängar och andra hjälpmedel, cykelförråd till hem-
tjänsten, elektroniska medicinskåp, uppdatering av larm. En stor del har också använts till 
möbler och inventarier till dagliga verksamheten på Kyrkskolan inför att renoveringen är färdig. 

Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö 

Vård- och omsorgsnämnden 

Till stor del har detta använts för anläggning av "Hjärtats plats" på Varagården. En upprustning 
och anläggning av ny parkliknande miljö i anslutning till boendets uteplats. 
En del har också använts till upprustning av möbler i samband med att korttiden flyttade till nya 
lokaler 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 430 Investering KOF övergrip. 750 445 750 0 

 433 Kulturskolans lokaler 150 0 150 0 

 438 
Multianläggningar i hela Bjuvs 
kommun 

600 187 0 600 

 434 Nytt Bibliotek Bjuv 900 0 900 0 

 436 Trygg fritid i Ekeby 1 200 0 300 900 

 437 
Utreda förutsättningar för ny sport-
hall i Bjuv 

250 0 0 250 

 439 Utredning fritidsgård i Billesholm 250 183 250 0 

SUMMA   4 100 815 2 350 1 750 
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Tekniska nämnden 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 160 Belysning g/c-vägar 1 500 0 1 500 0 

 144 Belysning GC-tunnlar 278 19 278 0 

 140 
Billesholms station - reinvestering 
genomfartsväg, Storgatan 

2 525 0 2 525 0 

 228 
Brandposter - Reinvesteringar enl 
avtal med NSVA 

978 296 978 0 

 229 Byte av kabelskåp 652 158 652 0 

 122 Ekeby skola 5 169 232 500 4 669 

 156 Förnyelse av gamla lekplatser 3 543 0 3 543 0 

 167 
Förnyelse gatubelysning trästolpar 
och föråldrade Stålstolpar 

2 500 493 2 500 0 

 166 GC-väg Billesholm - Ekeby 100 0 100 0 

 168 Gunnarstorp 1:267 700 5 700 0 

 175 
Gunnarstorpsvägen - Hastighets-
dämpande åtgärder 

380 0 380 0 

 186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 1 000 0 1 000 0 

 216 
Investeringar för VA- översväm-
ning efter sommaren 2016 

1 727 8 1 727 0 

 170 
IT-infrastruktur i kommunens fas-
tigheter 

1 500 898 1 900 -400 

 123 Jens Bille skolan entrén vid badet 2 828 36 2 000 828 

 201 
Kyrkskolan - LSS daglig verksam-
het - Äskats av VoO 

0 4 813 4 850 -4 850 

 125 LSS-boende, firstående, Bjuv 4.4 16 837 111 120 16717 

 189 LSS-boende IT och lås 400 0 0 400 

 171 
Ny busshållplats på Norra storga-
tan 

500 228 500 0 

 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 32 144 2 393 15 000 17 144 

 193 
Re-investering i befintlig asfaltbe-
läggning enligt RoSy 

9 500 1 599 9 500 0 

 173 
Staket över stödmur Norra Storga-
tan 54 

50 0 50 0 

 149 Storgatan Bjuv - upprustning 1 000 13 1 000 0 

 191 Tillagningskök inventarier 500 61 330 170 

 155 
Trygghet, säkerhet samt myndig-
hetskrav 

1 000 210 800 200 

 187 
Upprustning Frisbeegolf Gun-
narstorpsvägen 

150 17 150 0 

 152 
Utbyggnad av ladd infrastruktur för 
fossilfria fordon i kommunen 

200 189 190 10 

 227 Upprustning Ekeby centralt 1 471 91 100 1371 
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Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 167 
Utredning rondell Norra Storga-
tan/Norra vägen 

100 0 100 0 

 204 
Verkstadsgatan 1, Samlokalisering 
och samordningsvinst 

1 500 310 1 000 500 

 185 
Årlig investering - Maskiner - lokal-
vård 

140 10 140 0 

 200 
Årlig Investering energieffektivise-
ring 

5 000 3 859 5 000 0 

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

15 000 9 526 15 000 0 

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

1 700 367 1 700 0 

 194 
Årlig investering -Trafiksäkerhets-
åtgärder 

1 500 62 1 500 0 

 154 Årlig investering utemiljö Fastighet 3 500 2 429 3 500 0 

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

800 40 800 0 

SUMMA   118 372 28 473 81 613 36 759 

Tillagningskök inventarier 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tillhör numera tekniska förvaltningen 
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Byggnadsnämnden 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 146 
Digitalisering av bygglovshand-
lingar 

106 0 106 0 

SUMMA   106 0 106 0 
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VA-verksamhet (NSVA) 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 265 
NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej 
taxedrivand 

5 400 458 5 400 0 

 266 Ny investeringar NSVA 3 750 1 698 3 750 0 

 266 Reinvesteringar NSVA 27 342 14 450 27 342 0 

SUMMA   36 492 16 606 36 492 0 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Mats Rosengren, ekonomichef  
mats.rosengren@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-09-29 
Referens 

KS 2021-00263 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Delårsrapport för Bjuvs kommun 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport för delårsbokslut 2021, som avser perioden januari - augusti, 
innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 
även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.  

 

Det sammanställda resultatet för perioden visar ett överskott med 27,6 
mnkr. Det motsvarar 4,3 % av skatter och generella statsbidrag. För Bjuvs 
kommun visar resultatet ett överskott med 24,1 mnkr exklusive mottagen 
utdelning från AB Bjuvsbostäder vilket motsvarar 3,8% av skatter och 
generella statsbidrag. Den sammanställda prognosen för helåret 2021 visar 
på ett överskott på 23,8 mnkr, vilket motsvarar 2,4% procent av skatter och 
generella statsbidrag. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ 
ekonomiskt prognos på 12,9 mnkr. Huvudsaklig orsak till att kommunen 
som helhet kan visa ett prognostiserat positivt helårsresultat är 
prognostiserat överskott på finansiella poster inklusive skatter och generella 
statsbidrag samt att prognosen på dessa förbättrats ytterligare. 

Investeringsprognosen visar en förväntad utförande grad på 69% på 
helårsbasis. 

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning 
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god 
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ 
avvikelse. De nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 
2021 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Mats Rosengren, 2021-09-29 
Delårsbokslut 2021 för Bjuvs kommun, 2021-09-29 
Bilaga investeringsprojekt per delårsbokslutet 2021 för Bjuvs kommun, 
2021-08-31 

  

 

Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av 
verksamhet och ekonomi per delårsbokslutet samt prognos för helåret 2021. 
En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål 
kopplat till visionen, Bjuv 2030. 

 

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-09-29 
 

KS 2021-00263 
Sida 

2(2) 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31, samt 

 

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

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Mats Rosengren 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och styrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 124 Dnr 2021-00420  

Begäran om förstärkning av barn- och 
utbildningsnämndens budgetram för 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar en total delårsprognos på -9 miljoner 
kronor. För att komma till rätta med prognostiserat underskott för 2021 
äskar barn- och utbildningsnämnden om ett tilläggsanslag på 10 miljoner 
kronor hos kommunfullmäktige för att täcka underskottet för 2021. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Mats Rosengren, 2021-10-04 
Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-22, § 91 
Delårsrapport barn- och utbildningsnämnden 2021 

  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i delårsrapport 2021 ett 
prognostiserat underskott på 9 miljoner kronor mot budget för 2021. 
Underskottet är fördelat både inom utbildningsverksamheten och i 
socialtjänsten. Delar av underskottet balanseras upp av effektiviseringar och 
överskott i de förvaltningsövergripande kostnaderna.  

För att komma till rätta med det prognostiserade underskottet på 9 miljoner 
kronor samt för att vidta extra insatser inom förvaltningen under hösten 
2021 och inför budgetåret 2022, äskar barn- och utbildningsnämnden om ett 
tilläggsanslag på 10 miljoner kronor hos kommunfullmäktige. Äskandet ska 
betraktas som ett engångsbelopp och inte påverka ramen för 2022. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

bevilja barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag för att 
förstärka budgeten med 10 miljoner kronor avseende 2021 års budget. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att 10 mkr i tilläggsyrkande är en förstärkning i 
Barn och utbildningsnämndens driftsbudget för 2021. Anslaget tas ur 
resultatet för 2021. Därmed ändras förutsättningarna för Barn och 
utbildningsnämndens budget för 2022 med en ökning på 10 mkr. 

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

Nils Nilsson (C) och Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

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

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

bevilja barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag för att 
förstärka budgeten med 10 miljoner kronor avseende 2021 års budget. 

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 191 
 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att 10 mkr i tilläggsyrkande är en förstärkning i 
Barn och utbildningsnämndens driftsbudget för 2021. Anslaget tas ur 
resultatet för 2021. Därmed ändras förutsättningarna för Barn och 
utbildningsnämndens budget för 2022 med en ökning på 10 mkr. 

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



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Nils Nilsson (C), Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Bo Blixt (S) yrkar 
bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

 

Proposition 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

bevilja barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag för att 
förstärka budgeten med 10 miljoner kronor avseende 2021 års budget. 

   
 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Mats Rosengren, ekonomichef  
mats.rosengren@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-10-04 
Referens 

KS 2021-00420 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Begäran om förstärkning av barn och 
utbildningsnämndens budgetram för 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar en total delårsprognos på -9 miljoner 
kronor. För att komma till rätta med prognostiserat underskott för 2021 
äskar barn- och utbildningsnämnden om ett tilläggsanslag på 10 miljoner 
kronor hos kommunfullmäktige för att täcka underskottet för 2021. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Mats Rosengren, 2021-10-04 
Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-22, § 91 
Delårsrapport barn- och utbildningsnämnden 2021 

  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i delårsrapport 2021 ett 
prognostiserat underskott på 9 miljoner kronor mot budget för 2021. 
Underskottet är fördelat både inom utbildningsverksamheten och i 
socialtjänsten. Delar av underskottet balanseras upp av effektiviseringar och 
överskott i de förvaltningsövergripande kostnaderna.  

För att komma till rätta med det prognostiserade underskottet på 9 miljoner 
kronor samt för att vidta extra insatser inom förvaltningen under hösten 
2021 och inför budgetåret 2022, äskar barn- och utbildningsnämnden om ett 
tilläggsanslag på 10 miljoner kronor hos kommunfullmäktige. Äskandet ska 
betraktas som ett engångsbelopp och inte påverka ramen för 2022. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

bevilja barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag för att 
förstärka budgeten med 10 miljoner kronor avseende 2021 års budget., 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Mats Rosengren 
ekonomichef 



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-10-04 
 

KS 2021-00420 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (4) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 91 Dnr 2021-00052  

Tertialrapport 2 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar en total delårsprognos på -9 000 
tkr. Budgetutrymmet för helåret 2021 är 504 513 tkr. Den negativa 
prognosticerade avvikelsen blir således 1,8% av årets budgetutrymme. 
Nämnden och de förvaltningsövergripande intäkterna pekar mot en budget i 
balans. De förvaltningsövergripande kostnaderna går mot ett sammanlagt 
överskott på +6 550 tkr i år. Huvudförklaringen till överskottet är 
återhållsamhet avseende inköp (+2 500 tkr), lägre lönekostnader (+1 500 
tkr) för den centrala administrationen, lägre kapitalkostnader än förväntat 
och övergripande prognosvärdering. En del av prognosvärderingen är 
statsbidrag på väg in i form av den utökade "Skolmiljarden". 
De interna kostnader (hyra, kost, städ, resursfördelning) går mot ett 
överskott i år på +4 550 tkr. Det beror på ett överskott av volymerna i för- 
och grundskola som har sin grund i befolknings-prognosen. Fördelningen 
mellan förskolans och skolans överskott av volymerna är 50/50.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09 
Delårsrapport 2021 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport för 2021. 

 

Ajournering 19:48 – 19:56 

 

Yrkande 

Stefan Svalö (S): 

Vid dagens sammanträde med Barn och Utbildningsnämndens 
arbetsutskott redovisar förvaltningen ett prognostiserat underskott för 2021 
på minus 9 miljoner kr. 

Vi konstaterar att underskottet genereras inom socialtjänstens 
ansvarsområde, främst genom ökande behov av placeringar av barn och 
ungdomar. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (4) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Vi konstaterar vidare att utbildningsverksamheten sammantaget håller sin 
internbudget. 

Vi konstaterar även att utbildningsverksamheten inte klarar av att bära de 
underskott som genereras inom socialtjänstens verksamhet. 
Konsekvenserna vid en besparing på 9 miljoner kr inom 
utbildningsverksamheten skulle bli oerhört hämmande för våra barn och 
ungdomar i deras lärande för livet. 

Vi föreslår därav följande: 

Barn och Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn och 
Utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att besluta anslå 9 miljoner 
kr i tilläggsanslag till Barn och Utbildningsnämnden för täckande av 
prognostiserat underskott inom socialtjänsten på 9 miljoner kr. 

 

Bo Blixt (S): 

Yrkar bifall till Stefan Svalös yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport för 2021. 
 
föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta anslå 9 miljoner kr i tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden 
för täckande av prognostiserat underskott inom socialtjänsten på 9 miljoner 
kr. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09 
Delårsrapport 2021 
Protokollsutdrag 2021-09-13 § 80 Ekonomi 2021 
 

Ordförandes förslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i delårsrapport 2021 ett 
prognostiserat underskott 9 miljoner kronor mot budget för 2021. 
Underskottet är fördelat både inom utbildningsverksamheten och i 
socialtjänsten. Delar av underskottet balanseras upp av effektiviseringar och 
överskott i de förvaltningsövergripande kostnaderna. 
För att komma till rätta med det prognostiserade underskottet på 9 miljoner 
kronor samt för att vidta extra insatser inom förvaltningen under hösten 
2021, inför budgetåret 2022, föreslår ordförande att Barn- och 
utbildningsnämnden godkänna delårsrapporten 2021 samt att Barn- och 
utbildningsnämnden äskar om ett tilläggsanslag på 10 miljoner kronor hos 
kommunfullmäktige och att äskandet ska betraktas som ett engångsbelopp 
och inte påverka ramen för 2022. 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (4) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ordförandes förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten 2021 samt 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
att bevilja Barn- och utbildningsnämndens äskande om ett tilläggsanslag på 

10 miljoner kronor hos kommunfullmäktige och 

att äskandet ska betraktas som ett engångsbelopp som inte påverkar 

budgetramen för 2022.  

 

Ajournering 19:05– 19:11 

 

Yrkande 

Stefan Svalö (S): 
föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta anslå 10 miljoner kr i tilläggsanslag till barn- och 
utbildningsnämnden för täckande av prognostiserat underskott inom 
socialtjänsten. 
 
Pia Trollehjelm (SD), Lars Hein (SD) och Andrej Schönbäck (M): 
Yrkar bifall till ordförandes förslag. 
 
Bo Blixt (S) och Håkan Olsson (S): 
Yrkar bifall till Stefan Svalös yrkande. 
 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Stefan Svalös 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Propositionsordningen godkännes. 

 

 

 

 

 

 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras 

JA = bifall till Stefan Svalös yrkande 

NEJ = bifall till ordförandes förslag 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (4) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslista 1 § 91: 

JA: 6 röster 

NEJ: 6 röster 

 

Utfall 6 - 6 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i: 
JA: 6 röster 

NEJ: 7 röster 

 

Reservation 

Samtliga (S) och (C) reserverar sig till förmån för Stefan Svalös yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner delårsrapporten 2021. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: 
att bevilja Barn- och utbildningsnämndens äskande om ett tilläggsanslag på 

10 miljoner kronor hos kommunfullmäktige och 

att äskandet ska betraktas som ett engångsbelopp som inte påverkar 

budgetramen för 2022.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Ansvarsområde 

Förskola, grundskola och gymnasium: Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasium, KAA (kommunens aktivitetsansvar för unga i åldern 16–20 år som var-
ken studerar eller arbetar). 

Elevhälsa: Tvärprofessionell elevhälsa; Skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. Spe-
cialpedagog, 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 ut-
vecklingsbehov som finns. Skolverket samarbetar tätt med flera forskare från olika lärosäten i 
arbetet. Förvaltningen ser deltagandet som ett extra stöd i arbetet med förbättrad måluppfyl-
lelse och ökad andel behöriga elever till gymnasiet. 

Förebyggande insatser och intensiva insatser 

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att skapa ett team bestående av olika profess-
ioner som kan stödja barn och unga, i behov av sociala insatser, både i skolan, på fritiden och i 
hemmet. Teamets arbete har resulterat i att familjer som har haft omfattande utmaningar har 
fått en förbättrad livssituation. 

Parallellt med implementeringen av det intensiva resursteamet har verksamheten barn och 
unga påbörjat ett antal utvecklingsprojekt som kommer att resultera i att fler kommuninvånare 
kan ta del av tidiga och förebyggande socialtjänstinsatser, i linje med förslaget till ny social-
tjänstlag. 

Omorganisation socialtjänst barn, unga, familj 

Socialtjänsten förändrar sin organisation från enhet mottagning, familjerätt och utredning och 
enhet familjehem, familjecentraler och öppenvård till enhet myndighet (mottagning, familjerätt, 
utredning och familjehem) och enhet insats/öppenvård (familjecentraler, öppenvård och inten-
siva resursteamet). Förändringen görs utifrån flera perspektiv. Nya behov kräver förändrat ar-
betssätt samtidigt som förändringen kommer ge större tydlighet och ett bättre flöde inom verk-
samhetsområdet och ökad resurseffektivitet. 

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 lärmil-
jöer som kan möta elevernas behov, särskilt elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningen fort-
sätter arbetet för ökad närvaro för kommunens elever. Strukturer för uppföljning av närvaron är 
också en prioriterad fråga. 

  

Uppföljning nämndens mål 

Här följs nämndens mål upp i form av en översiktlig tabell följt av en analys över 
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måluppfyllelsen och arbetet kopplat till målen. För att du snabbt ska få en överblick redovisas 
både mål och indikatorer med hjälp av färgade symboler. 

Målen 

Målen följs upp enligt en princip med fyra symboler och baseras både på indikatorernas utfall 
och verksamhetens analys kopplat till arbetet med målet. 
  

 = målet är inte uppnått. 

 = målet är delvis uppnått men vi har inte tagit betydande steg i rätt riktning.   

 = målet är delvis uppnått och vi har tagit betydande steg i rätt riktning. 

 = målet är uppnått. 

Indikatorerna följs upp enligt en princip med tre symboler: 

 = uppfyllt till mindre än 80 procent. 

 = uppfyllt till mer än 80 procent. 

 = uppfyllt till 100 procent. 

 = målet eller indikatorn kan av någon anledning inte följas upp vid denna tidpunkt. 

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

 

Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i ny-
skapande 

 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 % 

 Medarbertarindex HME 
 

 87 

 Andelen behöriga lärare 
i grundskolan ska öka 
med minst tre procen-
tenheter 

 

60,4% minst 60% 

 Antalet avvikelser inom 
Elevhälsans medicinska 
arbete ska minska med 
minst 70 procent 

 

 högst 30 st 

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

 

 Barn och ungas delak-
tighet i vården ska öka 
med minst 5% 

 

51 % minst85 % 

 Andelen elever som har 
svarat på den stora kva-
litetsgranskningen ska 
öka med minst 8 % 

 

84 % minst 90 % 

 Andelen vårdnadsha-
vare till elever i skolan 
som har svarat på den 
stora kvalitetsgransk-
ningen ska öka med 
minst 5% 

 

30 % minst 80 % 

 Andelen vårdnadsha-
vare till barn i förskolan 
som har svarat på den 
stora 

30 % minst 85 % 
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Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

kvalitetsgranskningen 
ska öka med minst 5% 

 

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 procen-
tenhet 

 

81,1 % minst85 % 

Nästa ge-
neration 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 

 

 100 % 

 Andelen öppenvårdsin-
satser 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 uppnått målsättningen i en av indikatorerna och är mycket är mycket nära 
att uppnå den andra indikatorn som är mätbar vid detta tillfälle. Förvaltningen fortsätter att ar-
beta för förbättrade skolresultat tillsammans med Skolverket. Den kompetensförsörjningsplan 
för ökad behörighet som nämnden fattat beslut om kommer att ge än bättre påverkan på kom-
petensförsörjningen. 

Delaktighet och demokrati - Vi har verksamheter som utvecklas genom delaktighet, in-

flytande och ansvar. 

Måluppfyllelsen är bristande i alla indikatorer inom delaktighet och inflytande. Pågående pan-
demi 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 framåt behöver vara att skapa en likvär-
dig 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. 

 

Personalredovisning 

Rekrytering och kompetensförsörjning (Delår) 

För att långsiktigt trygga kompetensförsörjning och kvalitén på verksamheten arbetar vi aktivt, 
professionellt och kompetent med medarbetarens hela livscykel i organisationen: attrahera, re-
krytera, motivera, utveckla och avsluta. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i 
att locka medarbetare och då främst det promotiva hälsoarbetet. 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  
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Rekrytering och kompetensförsörjning 

Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Antal anställda 540 537 550 

Antal heltidsanställda 467 467 480 

Antal deltidsanställda 74 71 72 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Delår) 

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 förebyg-
gande arbetet är prioriterat. 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Frisknärvaro 69,7 % 67,8 % 60,8 % 

Lön och lönesättning (Delår) 

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 prestat-
ion 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 verk-
samheter. 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  

Lön och lönesättning 

Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Medianlön  32 800 33 700 

Medellön  33 257 34 138 

Löneutveckling per yrkesgrupp 

Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Förskollärare (AID 
402010) 

31 500 32 400 33 050 

Barnskötare (AID 403010) 25 220 25 220 26 260 

Fritidspedagog (AID 
402011) 

30 300 30 750 30 000 
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Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Lärare grundskola tidigare 
år (AID 401010) 

36 700 39 050 40 500 

Lärare grundskola senare 
år (AID 401011) 

35 800 36 850 37 500 

Lärare gymnasieskola all-
männa ämnen (AID 
401012) 

38 400 41 300 41 450 

Lärare praktiska estetiska 
ämnen (AID 401014) 

33 850 34 400 37 700 

Socialsekreterare (AID 
351010) 

34 100 34 100 34 700 

Rehabilitering (Delår) 

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 arbetsgiva-
ren arbetar tillsammans med Försäkringskassan, läkare, företagshälsovård, arbetsförmedling 
och andra aktörer. Medarbetarens egen medverkan är avgörande för att nå framgång i rehabi-
literingsarbetet. Andra avgörande faktorer för en lyckad rehabiliteringsprocess är att den ge-
nomförs i tidigt skede och på ett strukturerat sätt. 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  

Rehabilitering 

Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Sjukfrånvaro total 6,2 % 6,4 % 5,9 % 

Sjukfrånvaro kort 56,9 % 69,9 % 80,3 % 

Sjukfrånvaro lång 42,9 % 30,1 % 19,7 % 

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

Sjukfrånvaro total män 3,9 % 3,9 % 2,8 % 

Sjukfrånvaro total 29 år 
eller yngre 

4 % 4,9 % 4,5 % 

Sjukfrånvaro total 30-49 6,4 % 6,4 % 6 % 

Sjukfrånvaro total 50 år 
eller äldre 

6,9 % 6,8 % 6,4 % 

Analys av HR nyckeltal och statistik 

Sedan förra mätningen kan man se en markant minskning av frisknärvaron. Detta kan förkla-
ras med den frånvaro som har varit i samband med pågående pandemi, vilket syns i aktuella 
siffror för kortvarig sjukfrånvaro. 

Den totala sjukfrånvaron har minskat i jämförelse mellan innevarande år och 2020 och nämn-
dens totala sjukfrånvaro ligger nu under kommunens målvärde om 6%. Det som är positivt är 
att långtidsfrånvaron har minskat, vilket är resultatet av ett förstärkt stöd till medarbetare och 
chef vid frånvaro i verksamheten. 

Antalet anställda har ökat sedan förra mätningen. Ökningen är en konsekvens av fler barn, 
unga och elever med större utmaningar. Avvecklingen av tidigare HVB-verksamhet har även 
den resulterat i en övertalighet inom socialtjänst barn, unga och familj. 
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Ekonomi  

Driftredovisning (Delår) 

Driftsredovisning 

tkr 
Utfall 

200831 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 

Ack bud-
get Aug 

2021 

Prognos 
2021 

Budgetav-
vikelse 

Barn- och utbildnings-
nämnden och arbetsut-
skott 

-502 -882 -1 000  -660 -1 000 0 

Förvaltningsövergripande 
intäkter 

17 742 25 845 31 622  21 082 31 622 0 

Förvaltningsövergripande 
kostnader 

-41 869 -58 639 -68 885  -45 806 -62 335 6 550 

Interna kostnader (hyra, 
städ, kost, resursfördel-
ning) 

-188 
045 

-280 
708 

-288 
927 

 -192 628 -284 377 4 550 

Förskolan 1 482 -202 0  1 098 -4 050 -4 050 

Grundskolan F-9 2 977 1 893 0  969 -2 450 -2 450 

Gymnasieskolan -54 542 -83 736 -84 666  -56 447 -88 866 -4 200 

Särskolan, modersmål och 
studiehandledning 

-12 963 -18 832 -18 392  -12 126 -20 792 -2 400 

Elevhälsan -14 198 -21 307 -24 424  -16 194 -22 424 2 000 

Socialtjänsten -38 616 -58 965 -49 841  -32 963 -58 841 -9 000 

NETTOKOSTNAD 
-328 
536 

-495 
531 

-504 
513 

 -333 675 -513 513 -9 000 

Intern resultaträkning (Delår) 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

200831 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 

Ack bud-
get Aug 

2021 

Prognos 
2021 

Budgetav-
vikelse 

Externa intäkter 45 362 67 370 62 842  41 897 69 057 6 215 

Interna intäkter 139 774 208 348 214 490  143 491 208 490 -6 000 

Summa intäkter 185 137 275 718 277 331  185 387 277 546 215 

Personalkostnader 
-204 
669 

-307 
481 

-307 
915 

 -203 224 -316 915 -9 000 

Övriga externa kostnader 
-110 
498 

-167 
333 

-169 
025 

 -112 595 -174 525 -5 500 

Övriga interna kostnader 
-195 
620 

-292 
118 

-299 
500 

 -199 677 -295 000 4 500 

Avskrivningar -2 676 -4 014 -5 172  -3 414 -4 422 750 

Internränta -210 -309 -233  -154 -198 35 

Summa kostnader 
-513 
672 

-771 
254 

-781 
844 

 -519 062 -791 059 -9 215 

RESULTAT 
-328 
536 

-495 
535 

-504 
513 

 -333 675 -513 513 -9 000 
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Uppföljning ekonomiskt utfall 

Ekonomens kommentarer: 

Delårsprognosen har byggts på en jämförelse mellan det ekonomiska utfallet jan-jul och perio-
diserad budget. Diskussioner, möten och analyser med budgetansvariga chefer om vad som 
sker i deras verksamheter fram till årsskiftet och de ekonomiska konsekvenserna av detta har 
också genomförts. Därefter har denna samlade information mynnat ut i redovisad delårspro-
gnos för 2021. 

Övergripande 

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar en total delårsprognos på -9 000 tkr. Budgetutrym-
met för helåret 2021 är 504 513 tkr. Den negativa prognosticerade avvikelsen blir således 
1,8% av årets budgetutrymme. 

Nämnden och de förvaltningsövergripande intäkterna pekar mot en budget i balans. De förvalt-
ningsövergripande kostnaderna går mot ett sammanlagt överskott på +6 550 tkr i år. Huvudför-
klaringen till överskottet är återhållsamhet avseende inköp (+2 500 tkr), lägre lönekostnader 
(+1 500 tkr) för den centrala administrationen, lägre kapitalkostnader än förväntat och övergri-
pande prognosvärdering. En del av prognosvärderingen är statsbidrag på väg in i form av den 
utökade "Skolmiljarden". 

De interna kostnader (hyra, kost, städ, resursfördelning) går mot ett överskott i år på +4 
550 tkr. Det beror på ett överskott av volymerna i för- och grundskola som har sin grund i be-
folkningsprognosen. Fördelningen mellan förskolans och skolans överskott av volymerna är 
50/50. 

För- och grundskolan 

Förskolorna i Bjuvs regi går mot ett underskott på -4 050 tkr i år. I enlighet med beslut i Barn- 
och utbildningsnämnden förstärks förskolans budget i år med delar av "Skolmiljarden". Belop-
pet på helår för Bjuvs kommunala förskolor prognosticeras till 840 tkr. Utbetalningens storlek 
grundar sig på enheternas volymer. Det är främst förskolorna i Billesholm och Ekeby som pro-
gnosticerar underskott med -2 000 tkr respektive -1 300 tkr i förhållande till budget. Även för-
skole området "Östra Bjuv" prognosticerar ett underskott i år motsvarande -700 tkr. 

Skolorna i kommunens regi lämnar en prognos på -2 450 tkr, beroende på Varagårdsskolan 
som beräknas gå med -2 500 tkr i jämförelse mot helårsbudget. Prognosen för de interkommu-
nala kostnaderna pekar mot ett överskott på +400 tkr i förskolan och i grundskoleverksam-
heten ett underskott på -1 200 tkr. Totalt landar årsprognosen på -7 300 tkr gällande all för- 
och grundskoleverksamhet. 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolan som i år erhållit alla välfärdspengarna på 5 330 tkr pekar mot ett underskott 
på -4 200 tkr för helåret 2021. Volymerna har ökat och de externa kostnaderna för IM program-
men har räknats upp i år. Detta på en tidigare redan underfinansierad budget. I bokslutet för 
2020 gick gymnasiet med -2 666 tkr trots tilldelade välfärdspengar motsvarande 3 500 tkr. 

Särskola m.m. 

Särskolan, modersmål samt studiehandledning prognosticeras gå med -2 400 tkr i förhållande 
till årsbudget. Enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden tilldelas Särskolan i år 500 tkr i ex-
tramedel som avser delar av "Pandemimiljarden" som en förstärkning av budgeten. Som tidi-
gare rapporterats beror underskottet på en dubblering av antalet inskrivna särskoleelever på 
bara några år. 

Elevhälsa 

Elevhälsan har en delårsprognos på 2 000 tkr. Det beror på ett överskott gällande lönekostna-
der vilket beror på ett antal vakanta tjänster under årets första sju månader. 

Socialtjänst 
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Socialtjänstens årsprognos landar på -9 000 tkr. De externa placeringarna som fick 3 400 tkr 
mer i budget för hela år 2021 utöver ordinarie uppräkning prognosticeras i dagsläget till -6 
500 tkr. Lönekostnadernas prognos 2021 är -1 300 tkr. Övriga driftskostnader såsom inköp, 
konferenser, transporter med mera står för resterande underskott. 

Förvaltningschefens kommentarer 

Vid aktuell uppföljning blir det tydligt att det är de sociala insatserna som kostar mer än vad 
budgetutrymmet tillåter. Förvaltningen har under flera år försökt effektivisera verksamheten för 
en budget i balans, utan framgång. Tydligt är att det krävs andra mer omfattande insatser för 
att nå en budget i balans. Förvaltningen har tagit fram förslag på en åtgärdsplan för budget i 
balans. 

Investeringar 

Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 

För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 

= Pågående enligt plan 

= Pågående med avvikelse 

= Utvärderat/Slutredovisat 

= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900  3 900 0 

 414 Inventarier Ekeby förskola 1 100  0 1 100 

 410 Investering BUN övergrip. 1 500  1 400 100 

SUMMA   6 500  5 300 1 200 

Inventarier Ekeby förskola 

Byggnationen av den nya förskolan i Ekeby är inte färdigställd under innevarande år. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 125 Dnr 2021-00428  

Utdebitering (skattesats) 2022 för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den kommunala utdebiteringen 2022 föreslås lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona.      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-10-07 

  

Ärendet 

Enligt kommunallagen 11 kap, § 8 skall förslag till budget upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, 
får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 
Kommunstyrelsen kommer behandla förslag till Budget 2022 och ekonomisk 
plan 2023 - 2024 vid sitt sammanträde den 10 november. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 
kommunala utdebiteringen 2022 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

      

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen 2022 skall 
lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-13, 204 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala 
utdebiteringen 2022 skall lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. 

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Mats Rosengren, ekonomichef  
mats.rosengren@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-10-07 
Referens 

KS 2021-00428 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Utdebitering (skattesats) 2022 för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Den kommunala utdebiteringen 2022 föreslås lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-10-07. 

  

Ärendet 

Enligt kommunallagen 11 kap, § 8 skall förslag till budget upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, 
får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 
Kommunstyrelsen kommer behandla förslag till Budget 2022 och ekonomisk 
plan 2023 - 2024 vid sitt sammanträde den 10 november. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 
kommunala utdebiteringen 2022 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 126 Dnr 2021-00267  

Ändring av uppdrag att åstadkomma ett 
trygghetsboende 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fick i november 2019 i uppdrag från kommunfullmäktige 
att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett trygghetsboende på 
kvarteret Ulven med privat aktör. Efter diskussioner med flera privata 
aktörer, både genom markanvisningsavtal och genom muntliga diskussioner 
och förhandlingar, har det framkommit att projektet saknar ekonomiska 
förutsättningar för att genomföras med de krav som ställts. 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag är att trygghetsboendet i stället 
genomförs på Medborgaren 1 där det finns möjlighet att samförlägga 
gemensamma lokaler med ett bibliotek och särskilt boende. På detta sätt 
finns bättre ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.   

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-09-15 
Styrelseprotokoll från AB Bjuvsbostäder, 2021-08-09, § 71 
Kommunfullmäktige protokoll, 2021-06-21, § 96 
  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-20, § 180, att ”uppdra åt 
kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett 
trygghetsboende på kvarteret Ulven med privat aktör”. 

Efter ett antal försök att åstadkomma ett trygghetsboende i privat regi på 
kvarteret Ulven föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta 
kring att försöka möjliggöra ett trygghetsboende på kvarteret Medborgaren 1 
i stället för på kvarteret Ulven. Bakgrunden till detta är att det har saknats 
ekonomiska förutsättningar för ett trygghetsboende på Ulven. Den 
markanvisning som tecknades under 2020 avbröts på grund av bristande 
finansiering, främst gällande de gemensamhetsytor som krävs för ett 
trygghetsboende. Kommunstyrelsens förvaltning inledde efter det 
förhandlingar med ytterligare en byggherre som även de pekade på samma 
svårigheter med projektet. Det enda alternativet som återstår för att 
genomföra projektet på kvarteret Ulven är att kommunen blockförhyr hela 
trygghetsboendet, vilket kommunfullmäktige tidigare röstat ner.  
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Eftersom flera privata aktörer menar att det finns bättre ekonomi i projektet 
om man samförlägger trygghetsboendet med andra samhällsfastigheter är 
ett alternativ att lägga ett trygghetsboende i projektet för Medborgaren 1 där 
kommunen tecknat ett markanvisningsavtal med Hemsö fastighets AB kring 
ett bibliotek och särskilt boende. Genom att göra detta finns möjligheten för 
verksamheterna och trygghetsboendet att dela på gemensamhetsytor och 
därmed dra ner på driftskostnader. 

Ärendet om att ändra uppdraget var uppe i kommunfullmäktige 2021-06-21 
där kommunfullmäktige beslutade att minoritetsåterremittera ärendet om 
ändrat uppdrag till kommunstyrelsen med motiveringen ”för att på nytt 
undersöka om kv. Ulven kan bebyggas med ett trygghetsboende i 
Bjuvsbostäders regi. Motivet är att trygghetsboendet mår bättre av att finnas 
på en egen tomt med egen utemiljö för de boende.” 

Bjuvsbostäder har under 2019 studerat alternativet att bygga ett 
trygghetsboende med resultatet att boendet inte uppfyllde de krav som 
vård- och omsorgsnämnden tidigare ställt. Under våren 2021 har 
kommunstyrelsens förvaltning dessutom haft en löpande och ingående 
diskussion tillsammans med Bjuvsbostäder kring att bygga konventionella 
hyresbostäder på kvarteret Ulven. Alternativet att låta Bjuvsbostäder bygga 
och äga ett trygghetsboende anses därför redan vara prövat och är inte 
genomförbart. Bjuvsbostäder har i stället visat sin vilja att bygga vanliga 
hyresrätter på kvarteret Ulven genom sitt styrelsebeslut 9 augusti 2021, § 
71.  

Angående trygghetsboendets utemiljö kommer detta att studeras inom 
ramen för arbetet med att planlägga och projektera trygghetsboendet på 
fastigheten Medborgaren 1 som ligger precis intill kvarteret Ulven. 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det finns tillräckligt med 
grönyta kring folketshusparken för att skapa en trevlig utomhusmiljö för de 
boende även på Medborgaren 1.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser därför att återremissen är besvarad. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av 

kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt 

kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att en 

placering av ett trygghetsboende ska vara möjlig på kvarteret 

Medborgaren 1 i stället för på kvarteret Ulven.   

 
 

Ordförandes förslag 

Ordförande föreslår att ”vidtaga nödvändiga åtgärder” ändras till 
”möjliggöra” i förslag till beslut. 
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Yrkande 

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

Anders Månsson (S) yrkar avslag på ärendet i sin helhet. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
avslagsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och 
förvaltningens förslag med ordförandes förslag till ändring, och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

- ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av 

kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt 

kommunstyrelsen att möjliggöra för att en placering av ett 

trygghetsboende ska vara möjlig på kvarteret Medborgaren 1 i stället 

för på kvarteret Ulven.   

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 192 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag på ärendet i sin helhet. 

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

Claes Osslén (SD), Kalle Holm (SD) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av 

kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt 

kommunstyrelsen att möjliggöra för att en placering av ett 

trygghetsboende ska vara möjlig på kvarteret Medborgaren 1 i stället 

för på kvarteret Ulven.   

 
 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(6) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 2021-00267  

Ändring av uppdrag att åstadkomma ett 
trygghetsboende 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-20, §180, att ”uppdra åt 
kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett 
trygghetsboende i kvarteret Ulven med privat aktör enligt intentionerna som 
redovisas i ärendet.”  

Kommunstyrelsen har under 2020 genomfört en markanvisning som avbröts 
på grund av bristande finansiering. Som skäl angavs för stora ekonomiska 
risker som framför allt kopplades till gemensamhetsytor och lokaler som ett 
trygghetsboende kräver. Att på nytt pröva ett förslag med blockförhyrning 
har inte varit aktuellt. 

Flera exploatörer och fastighetsutvecklare har framfört möjligheten att 
samförlägga gemensamhetsytor med andra samhällsfastigheter som en 
möjlighet att skapa ekonomi i projektet. Förvaltningen vill därför studera 
möjligheten att pröva en placering av ett trygghetsboende på fastigheten 
Medborgaren 1 för att där hitta ett bättre upplägg som är mer genomförbart 
för en privat fastighetsägare.  

För att kunna föreslå en ny placering av trygghetsboendet vill förvaltningen 
föreslå kommunfullmäktige att ändra formuleringen av uppdraget så att en 
placering av ett trygghetsboende ska vara möjlig på kvarteret Medborgaren 
1 i stället för på kvarteret Ulven.   

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-05-25 
Kommunfullmäktige, 2019-11-28, §180 
  

 

Ärendet 

Frågan om att bygga ett trygghetsboende i Bjuv initierades för snart 7 år  
sedan, den 28 november 2014, då kommunfullmäktige beslutade att ge 
kom-munstyrelsen i uppdrag att i samverkan med vård- och 
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omsorgsnämnden utreda och lämna förslag på ett trygghetsboende i 
samverkan med externa eller interna aktörer. 

I samverkan mellan vård-och omsorgsnämnden, kommunstyrelsens 
förvaltning och, inledningsvis, Bjuvsbostäder togs ett förslag till 
trygghetsboende fram och en avsiktsförklaring tecknades med 
Byggföretaget Midroc Property Development AB för att ta fram detaljplan för 
kv Ulven och nå en marköverlåtelse.  

Förslaget var specifikt anpassat efterkommunens anvisningar och ett 
genomförande krävde att kommunen tecknade avtal om blockförhyrning 
med den framtida fastighetsägaren. I januari 2018 låg ett hyresavtal och ett 
avtal om marköverlåtelse till Kommunfullmäktige för beslut men ärendet 
återremitterades med motiveringen att ytterligare utreda Bjuvsbostäders 
möjligheter att genomföra projektet. ”Bjuvsbostäder får härmed frågan om 
bolaget har möjligheter att bygga trygghetsbostäder som tillgodoser de 
behov vård- och omsorgsnämnden uttryckt i planeringen som föregått 
ärendet samt till vilken byggkostnad och preliminära hyresnivåer?”   

Slutligen presenterades ett reviderat förslag på byggnad från Bjuvsbostäder 
i kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019 som sändes på remiss. I 
svaret till kommunfullmäktige formulerade kommunstyrelsen en 
sammanvägd bedömning att Bjuvsbostäders förslag inte uppfyllde de krav 
vård- och omsorgsnämnden tidigare ställt på trygghetsboendet, som 
planerades i samverkan med Midroc samt är ofullständigt i redovisning, bl a 
avseende byggkostnader och hyresnivåer. I svaret till Kommunfullmäktige 
formulerade Kommunstyrelsen förslag till ett uppdrag som åter gav 
kommunstyrelsen ett uppdrag att åstadkomma ett trygghetsboende i 
samverkan med privat aktör. 

Under 2020 genomfördes en markanvisning genom att annonsera och 
begära in förslag från olika byggaktörer att genomföra ett trygghetsboende 
på kv Ulven. Som krav skulle parkering ordnas inom fastigheten och inga 
driftsbidrag eller hyresavtal skulle ingås med kommunen. Responsen var 
sval och endast två anbud kom in varav ett motsvarade kommunens 
uppställda kriterier.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om markanvisningsavtal med 
det lokala byggföretaget Grefstad Bygg AB som presenterade ett samarbete 
med NCC som i sin tur hade tagit fram ett hus. Detaljplanen var färdig så 
syftet med markanvisningen hamnade snarare om att företaget skulle 
ansöka om stadsbidrag, ordna parkering samt få bygglov för byggnaden 
vareft6er en marköverlåtelse kunde ske. Tidigt i diskussionerna visade det 
sig att byggherren saknade finansiärer varför arbetet avbröts under hösten 
2020.  

Tillsammans med NCC uppvaktades ett par exploatörer/fastighetsföretag 
kring möjligheten att ta över och genomföra NCCs projekt. Diskussioner 
fördes aktivt med ett företag mn avbröts i februari 2021 när det stod klart att 
företaget inte fick ihop sin kalkyl. Ansvar för lokaler och gemensamhetsytor 
framfördes som skäl. 
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Gemensamt för de flesta privata intressenter som planeringsavdelningen 
varit i kontakt med under 2020 är en beskrivning av affärsmässigheten i ett 
trygghetsboende som problematisk i och med att stadsbidragen styr och i 
viss mån begränsar vilka hyresgäster som är möjliga. Osäkerheter kring 
finansiering av ”värdinnan” är ytterligare en komplicerande faktor, som vissa 
kommuner, löst med driftsbidrag. Men det är en generellt hög risk kring 
uthyrning och beläggning samt kostnader för gemensamhetsytor som 
framförallt anförs samt att kommunal blockförhyrning då är en förutsättning 
för ett genomförande. Den aktuella fastigheten har även en begränsande 
yta som i princip ställer krav på parkering i garage om inte denna ordnas på 
intilliggande ytor vilket också driver upp kostnaden för projektet. 
Parkeringen innebär enbart en fördyring för exploatören och innebär inte att 
man kan ta ut högre hyror p g a reglerna för stadsbidrag. 

Flera av de företag förvaltningen har diskuterat med har pekat på 
möjligheten att samförlägga gemensamhetsytor med andra 
samhällsfastigheter. Fler hyresintäkter kopplat till en matsal eller liknande 
skulle sannolikt få projektet att bära sig. Realistiskt handlar en sådan 
verksamhet oftast om en kommunal verksamhet, vårdboende, 
bibliotek(café) eller dyl. 

 

Förslag till fortsatt process 

Förvaltningen har inom ramen för projekt Folketshusparken som inbegriper 
fastigheten Medborgaren 1 fört diskussioner med företaget Hemsö AB om 
förutsättningarna för dem att åstadkomma ett trygghetsboende på 
fastigheten under förutsättning att det etableras ett nytt bibliotek samt 
vårdboende/särskilt boende på fastigheten som kan tillskapa de 
samordningsfördelar som ett trygghetsboende i privat regi förutsätter. 
Diskussionen har varit positiv och det bedöms finnas goda förutsättningar 
att åstadkomma ett trygghetsboende om detta lokaliseras till kvarteret 
Medborgaren 1. 

Förvaltningen har dessutom fört diskussioner med Bjuvsbostäder om 
möjligheten att uppföra konventionella hyreslägenheter på den detaljplan 
som finns för kvarteret Ulven och har gemensamt tagit fram ett 
genomförbart förslag. För att ingå marköverlåtelse med Bjuvsbostäder 
behöver formuleringen av uppdraget för att åstadkomma ett 
trygghetsboende revideras. 

Förvaltningen föreslår därför att uppdraget ändras till att uppdra åt 
kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett 
trygghetsboende på kvarteret Medborgaren i stället för på kvarteret Ulven. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-02, § 124 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Att ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av 
kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt kommunstyrelsen att 
vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett trygghetsboende på 
kvarteret Medborgaren i stället för på kvarteret Ulven.  

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD), Ted Nilsson (M), Bengt Gottschalk (SD), Pia Trollehjelm 
(SD), Kalle Holm (SD) och Lars Hein (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Urban Berglund (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Nils Nilsson (C) och Ulrika Thulin 
(S) yrkar bifall till avslagsyrkandet. 

Claes Osslén (SD) yrkar avslag på avslagsyrkandet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och avslagsyrkandet på 
avslagsyrkandet, och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå 
avslagsyrkandet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av 
kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt kommunstyrelsen att 
vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett trygghetsboende på 
kvarteret Medborgaren i stället för på kvarteret Ulven.  

 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-06-09, § 85 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD) yrkar om följande ändring i förslag till beslut: att 
åstadkomma ett trygghetsboende på kvarteret Medborgaren i stället för på 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kvarteret Ulven ändras till att en placering av ett trygghetsboende ska vara 
möjlig på kvarteret Medborgaren 1 i stället för på kvarteret Ulven.     

Anders Månsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt Mikael 
Henryssons (SD) yrkande. 

Sven-Ingvar Blixt (-) yrkar på återremiss med motiveringen Återremiss med 
inriktning att kommunen själv eller genom sitt bostadsbolag kan bygga och 
förvalta byggnation på kvarteret Medborgaren i Bjuvs samhälle. 

Urban Berglund (KD) yrkar på återremiss med motiveringen för att på nytt 
undersöka om kv. Ulven kan bebyggas med ett trygghetsboende i 
Bjuvsbostäders regi. Motivet är att trygghetsboendet mår bättre av att finnas 
på en egen tomt med egen utemiljö för de boende. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Sven-Ingvar Blixts (-) motivering till 
återremiss och Urban Berglunds (KD) motivering till återremiss och finns ett 
kommunfullmäktige beslutar enligt Urban Berglunds (KD) motivering till 
återremiss. 

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

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

NEJ = ärendet ska återremitteras enligt Urban Berglunds (KD) motivering 

JA = ärendet ska avgöras idag 

 

    

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
14 NEJ-röster och 15 JA-röster  

         

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet till 
kommunstyrelsen.  
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Diariet   

 

 
 

 



 

 
 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Sofia Lundblad, mark- och exploateringsingenjör 
sofia.lundblad@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-09-15 
Referens 

KS 2021-00267 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Ändring av uppdrag att åstadkomma ett 
trygghetsboende 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fick i november 2019 i uppdrag från kommunfullmäktige 
att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett trygghetsboende på 
kvarteret Ulven med privat aktör. Efter diskussioner med flera privata 
aktörer, både genom markanvisningsavtal och genom muntliga diskussioner 
och förhandlingar, har det framkommit att projektet saknar ekonomiska 
förutsättningar för att genomföras med de krav som ställts. 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag är att trygghetsboendet i stället 
genomförs på Medborgaren 1 där det finns möjlighet att samförlägga 
gemensamma lokaler med ett bibliotek och särskilt boende. På detta sätt 
finns bättre ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-09-15 
Styrelseprotokoll från AB Bjuvsbostäder, 2021-08-09, § 71 
Kommunfullmäktige protokoll, 2021-06-21, § 96 
  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-20, § 180, att ”uppdra åt 
kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett 
trygghetsboende på kvarteret Ulven med privat aktör”. 

Efter ett antal försök att åstadkomma ett trygghetsboende i privat regi på 
kvarteret Ulven föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta 
kring att försöka möjliggöra ett trygghetsboende på kvarteret Medborgaren 1 
i stället för på kvarteret Ulven. Bakgrunden till detta är att det har saknats 
ekonomiska förutsättningar för ett trygghetsboende på Ulven. Den 
markanvisning som tecknades under 2020 avbröts på grund av bristande 
finansiering, främst gällande de gemensamhetsytor som krävs för ett 
trygghetsboende. Kommunstyrelsens förvaltning inledde efter det 
förhandlingar med ytterligare en byggherre som även de pekade på samma 
svårigheter med projektet. Det enda alternativet som återstår för att 
genomföra projektet på kvarteret Ulven är att kommunen blockförhyr hela 
trygghetsboendet, vilket kommunfullmäktige tidigare röstat ner.  

Eftersom flera privata aktörer menar att det finns bättre ekonomi i projektet 
om man samförlägger trygghetsboendet med andra samhällsfastigheter är 
ett alternativ att lägga ett trygghetsboende i projektet för Medborgaren 1 där 
kommunen tecknat ett markanvisningsavtal med Hemsö fastighets AB kring 
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ett bibliotek och särskilt boende. Genom att göra detta finns möjligheten för 
verksamheterna och trygghetsboendet att dela på gemensamhetsytor och 
därmed dra ner på driftskostnader. 

Ärendet om att ändra uppdraget var uppe i kommunfullmäktige 2021-06-21 
där kommunfullmäktige beslutade att minoritetsåterremittera ärendet om 
ändrat uppdrag till kommunstyrelsen med motiveringen ”för att på nytt 
undersöka om kv. Ulven kan bebyggas med ett trygghetsboende i 
Bjuvsbostäders regi. Motivet är att trygghetsboendet mår bättre av att finnas 
på en egen tomt med egen utemiljö för de boende.” 

Bjuvsbostäder har under 2019 studerat alternativet att bygga ett 
trygghetsboende med resultatet att boendet inte uppfyllde de krav som 
vård- och omsorgsnämnden tidigare ställt. Under våren 2021 har 
kommunstyrelsens förvaltning dessutom haft en löpande och ingående 
diskussion tillsammans med Bjuvsbostäder kring att bygga konventionella 
hyresbostäder på kvarteret Ulven. Alternativet att låta Bjuvsbostäder bygga 
och äga ett trygghetsboende anses därför redan vara prövat och är inte 
genomförbart. Bjuvsbostäder har i stället visat sin vilja att bygga vanliga 
hyresrätter på kvarteret Ulven genom sitt styrelsebeslut 9 augusti 2021, § 
71.  

Angående trygghetsboendets utemiljö kommer detta att studeras inom 
ramen för arbetet med att planlägga och projektera trygghetsboendet på 
fastigheten Medborgaren 1 som ligger precis intill kvarteret Ulven. 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det finns tillräckligt med 
grönyta kring folketshusparken för att skapa en trevlig utomhusmiljö för de 
boende även på Medborgaren 1.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser därför att återremissen är besvarad. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av 

kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt 

kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att en 

placering av ett trygghetsboende ska vara möjlig på kvarteret 

Medborgaren 1 i stället för på kvarteret Ulven.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Planeringsavdelningen 
AB Bjuvsbostäder 
Diariet 
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§ 127 Dnr 2021-00415  

Marköverlåtelseavtal för Ulven 3, Bjuv 

Sammanfattning 

Under våren 2021 har Bjuvsbostäder genomfört en förstudie för att bygga 
hyresrätter på Ulven 3. Förstudien visade att det finns förutsättningar för att 
genomföra nyproduktionen. Byggstart beräknas kunna ske i februari 2022 
och beräknas ta ca 18 månader.  

Bjuvsbostäder har gjort en marknadsanalys genom att se på efterfrågan av 
deras nuvarande lägenheter samt undersökt vad andra aktörer byggt på 
senaste tid. Lägenhetsfördelningen har anpassats efter analysen vilket 
innebär en relativt stor del 3:or och 4:or och totalt 34 lägenheter. 

Bjuvsbostäder har tillsammans med Planeringsavdelningen arbetat för att 
kommunens intentioner med gestaltning i detaljplanen genomförs, detta 
innefattar bland annat att byggnaden ska passa in på platsen och knyta an 
till det historiska arvet med Bjuv som gruvsamhälle. Fasaden kommer därför 
att utformas med tegel och puts.  

Bjuvsbostäder äger tomten intill aktuell fastighet och har därmed möjlighet 
att använda denna yta för boendeparkering.  

Köpeskillingen är satt till 1800 kr/kvm ljus BTA enligt beviljat bygglov. Detta 
innebär en total köpeskilling på drygt 5,4 miljoner kronor.  

Bjuvsbostäders styrelse godkände marköverlåtelseavtalet och investeringen 
för nyproduktionen på sitt styrelsemöte 2021-08-09.  

För överlåtelsen ska gälla krävs det även att kommunfullmäktige godkänner 
Bjuvsbostäders investering för nyproduktionsprojektet. Marköverlåtelsen 
förutsätter även att kommunfullmäktige ändrar på sitt uppdrag kring att 
bygga ett trygghetsboende på Ulven 3.   
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Karta över fastigheten Ulven 3, markerad med gult.  

   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-09-22 
Tjänsteskrivelse, Christofer Bernebring, 2021-09-14 
Överlåtelseavtal för Ulven 3, Bjuv 
Utdrag ur AB Bjuvsbostäders styrelseprotokoll 2021-08-09, §71 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

- godkänna överlåtelseavtalet med AB Bjuvsbostäder (org. nr 

(556089-5533), samt ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes 

ersättare i uppdrag att underteckna Överlåtelseavtal för Ulven 3 för 

kommunens räkning.  

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag på nuvarande formulering i att-satsen och 
yrkar att överlåtelseavtalet ska godkännas under förutsättning att det byggs 
ett trygghetsboende. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

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

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

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att  

- godkänna överlåtelseavtalet med AB Bjuvsbostäder (org. nr 

(556089-5533), samt ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes 

ersättare i uppdrag att underteckna Överlåtelseavtal för Ulven 3 för 

kommunens räkning.  

   
 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 193 
 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag på nuvarande formulering i att-satsen och 
yrkar att överlåtelseavtalet ska godkännas under förutsättning att det byggs 
ett trygghetsboende. 

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

Claes Osslén (SD), Kalle Holm (SD) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- godkänna överlåtelseavtalet med AB Bjuvsbostäder (org. nr 

(556089-5533), samt ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes 

ersättare i uppdrag att underteckna Överlåtelseavtal för Ulven 3 för 

kommunens räkning.  

 

Reservation 

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

 

 

Beslutet ska skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Marköverlåtelseavtal för Ulven 3, Bjuv 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Under våren 2021 har Bjuvsbostäder genomfört en förstudie för att bygga 
hyresrätter på Ulven 3. Förstudien visade att det finns förutsättningar för att 
genomföra nyproduktionen. Byggstart beräknas kunna ske i februari 2022 
och beräknas ta ca 18 månader.  

Bjuvsbostäder har gjort en marknadsanalys genom att se på efterfrågan av 
deras nuvarande lägenheter samt undersökt vad andra aktörer byggt på 
senaste tid. Lägenhetsfördelningen har anpassats efter analysen vilket 
innebär en relativt stor del 3:or och 4:or och totalt 34 lägenheter. 

Bjuvsbostäder har tillsammans med Planeringsavdelningen arbetat för att 
kommunens intentioner med gestaltning i detaljplanen genomförs, detta 
innefattar bland annat att byggnaden ska passa in på platsen och knyta an 
till det historiska arvet med Bjuv som gruvsamhälle. Fasaden kommer därför 
att utformas med tegel och puts.  

Bjuvsbostäder äger tomten intill aktuell fastighet och har därmed möjlighet 
att använda denna yta för boendeparkering.  

Köpeskillingen är satt till 1800 kr/kvm ljus BTA enligt beviljat bygglov. Detta 
innebär en total köpeskilling på drygt 5,4 miljoner kronor.  

Bjuvsbostäders styrelse godkände marköverlåtelseavtalet och investeringen 
för nyproduktionen på sitt styrelsemöte 2021-08-09.  

För överlåtelsen ska gälla krävs det även att kommunfullmäktige godkänner 
Bjuvsbostäders investering för nyproduktionsprojektet. Marköverlåtelsen 
förutsätter även att kommunfullmäktige ändrar på sitt uppdrag kring att 
bygga ett trygghetsboende på Ulven 3.   

 
Karta över fastigheten Ulven 3, markerad med gult.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad daterad 2021-09-22 
Tjänsteskrivelse, Christofer Bernebring daterad 2021-09-14 
Överlåtelseavtal för Ulven 3, Bjuv 
Utdrag ur AB Bjuvsbostäders styrelseprotokoll 2021-08-09, §71. 
  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

- godkänna överlåtelseavtalet med AB Bjuvsbostäder (org. nr 

(556089-5533), samt ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes 

ersättare i uppdrag att underteckna Överlåtelseavtal för Ulven 3 för 

kommunens räkning.  

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Planeringsavdelningen 
AB Bjuvsbostäder 
Diariet 
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Mellan Bjuvs kommun (org. nr. 212000-1041) genom dess Kommunstyrelse, nedan 
kallad Kommunen, och AB Bjuvsbostäder (556089-5533), nedan kallad Bolaget, 
har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande 
 

 
Ö VER L ÅT EL SE A VT AL  F ÖR  U L V EN  3  
 
 
§1 KÖPEOBJEKT OCH ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 
 
Kommunen överlåter fastigheten Bjuv Ulven 3, (”Fastigheten”), till Bolaget 
 
§2 TILLTRÄDE 
 
Tillträde till Fastigheten (”Tillträdesdagen”) ska ske en (1) månad efter att 
erforderliga beslut tagits enligt § 11.  
 
§3 KÖPESKILLING 
 
Köpeskillingen för fastigheten är 5 400 000 kr. Köpeskillingen är beräknad på 3 000 
kvm ljus BTA (se definition i Bilaga), med ett byggrättspris om 1800 kr/kvm ljus 
BTA. Ingen köpeskilling ska utgå för komplementbyggnader. 
Den totala köpeskillingen för Fastigheten ska betalas till Kommunen på 
tillträdesdagen, varefter Kommunen kommer att utfärda köpebrev.  
Beviljas bygglov utöver 3000 kvm ljus BTA innan 2026-07-01 ska detta regleras 
med en tilläggsköpeskilling motsvarande byggrättspris om 1800 kr/kvm ljus BTA. 
Sådan kostnadsreglering skall ske inom en (1) månad från lagakraftvunnet bygglov. 

 
§4 FASTIGHETENS SKICK 

 
På platsen har det tidigare funnits bostäder som rivits. Inga föroreningar eller andra 
fynd påträffades. Om det mot förmodan skulle påträffas markföroreningar inom 
kvartersmarken svarar Kommunen för att kompensera bolaget för erforderlig 
hantering av dessa till den nivå som behövs för att marken skall kunna användas 
enligt ändamålet i detaljplanen.  
 
 
§5 BYGGNADSSKYLDIGHET  
 
Följande huvudprinciper ska gälla under detta avtal.  
 

a) I samband med att parterna ingår Överlåtelseavtalet ska parterna 
gemensamt verka för att för att det inom området uppförs bostäder i form av 
hyresrätter med ca 34 lägenheter.  

 
b) Bolaget ska inom 1 år från Tillträdesdagen till Området ha erhållit 

startbesked och inom 2 år från startbesked ha erhållit interimistiskt 
slutbesked för respektive byggnad inom Fastigheten. Om 
byggnadsnämndens beslut om Bygglov överklagas ska tiden för när 
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startbesked ska vara erhållet förlängas med tiden för överklagandets 
handläggning.  

 
§ 6 GESTALTNING 

 
I detaljplanen för Ulven 3 lyfts vikten av att den nybyggnation som uppförs ska 
medföra en tydligare stadsbild, och att ett splittrat intryck ska motverkas. Viktigt 
också är att ny bebyggelse på tomten knyter an till det historiska arvet med Bjuv 
som gruvsamhälle. Byggnadens fasader ska knyta an till den omgivande 
bebyggelsen, och ska ha en utformning som helt eller delvis är i tegel samt övriga 
ytor i puts. 
 
 
§ 7 FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN 
 
Kommunen ska förvalta Området på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen, såvida 
inte annat överenskommes skriftligen. Kommunen förbinder sig att inte träffa nya 
nyttjanderättsavtal, ingå andra avtal eller fatta viktiga beslut rörande Området utan 
Bolagets skriftliga godkännande. 
 
 
§ 8 ETABLERING  
 
Etablering för Bolagets entreprenör/‐er ska om möjligt ske inom Fastigheten. För 
etablering på allmän plats där Kommunen är markägare görs en ansökan hos 
polismyndigheten samt bygglovsenheten efter överenskommelse med Kommunen. 
Om etablering sker inom kvartersmark (kommunägd) ska tillfällig nyttjanderätt 
upprättas med kommunen innan tillfälligt bygglov söks. 

 
§ 9 TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 
 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska göras skriftligen. 
 
§ 10 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET MED MERA 
  
Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan 
Kommunens skriftliga medgivande överlåtas. Fastigheten får inte, utan 
Kommunens skriftliga godkännande, överlåtas till annan innan slutbesked har 
utfärdats. 
 
 
§ 11 AVTALETS GILTGHET 

 
Detta avtal är till alla delar förfallna utan rätt till ersättning för någondera part om 
Bjuvs kommunfullmäktige inte godkänner detta avtal samt Bjuvsbostäders 
investering av byggnaden/nyproduktionen senast 2021-12-31 genom beslut som 
senare vinner lagakraft.  
 
Beslut i kommunfullmäktige ska föregås av beslut i Bjuvsbostäders styrelse. 
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§ 12 TVIST 
 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av Helsingborgs 
tingsrätt som första instans. 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Bjuv den 2021-            Bjuv 2021- 
 
För Bjuvs kommun För Bjuvsbostäder 
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AB Bjuvsbostäder   
  Sidan 1 av 3 

  
TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-14 
 

 

Ämne 
 

Investering samt finansiering av nyproduktion om 34 lägenheter, Ulven 3 i 
Bjuv.  

Sammanfattning 

Den sammanlagda investeringen och externa finansieringen för projektet om 
34 lägenheter är beräknad till 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Investeringsstödet bedöms uppgå till 16,6 mkr. Boverkets 
utbetalning av investeringsstödet sker först efter godkänt slutbesked, och mot 
bakgrund av detta så kommer lån avseende motsvarande belopp behöva 
upptas under kortare period under projektet.  

Det bedöms inte finnas något nedskrivningsbehov efter genomfört projekt.  

Förslag till marköverlåtelseavtal för Ulven 3 mellan Bjuvs kommun och AB 
Bjuvsbostäder finns framtaget.  

Byggstart förväntas kunna ske i februari 2022, och byggtiden beräknas till 18 
månader.  

AB Bjuvsbostäders styrelse tog vid styrelsemöte 2021-08-09 beslut om 
projektgenomförande.  

Enligt ägardirektivet för AB Bjuvsbostäder ska bolaget inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande bl. a avseende större investeringar 
överstigande 10 miljoner kronor, och upptagande av nya lån överstigande 10 
miljoner kronor. 

Styrelsen för AB Bjuvsbostäder anhåller om att Kommunfullmäktige beviljar 
bolaget att genomföra investeringen samt med kommunal borgen låna upp 
beloppet hos Kommuninvest. 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur AB Bjuvsbostäders styrelseprotokoll 2021-08-09.  

Ärendet 

Kommunens Planeringsavdelningen erbjöd i mars 2021 Bjuvsbostäder att 
bygga på fastigheten Ulven 3.  
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För att utreda förutsättningarna att genomföra nyproduktion på tomten så har 
Bjuvsbostäder under våren 2021 genomfört en förstudie. Slutsatsen av 
förstudien blev att det fanns rätt förutsättningar att genomföra ett 
nyproduktionsprojekt på Ulven 3. Del av den angränsande fastigheten Ulven 2, 
som Bjuvsbostäder redan äger, är planerad att iordningsställas som parkering 
för att uppfylla parkeringsbehovet för dem nya bostäderna som byggs.  

Den sammanlagda investeringen och externa finansieringen för projektet om 34 
lägenheter är beräknad till 59,5 mkr inkl. moms och avräknat investeringsstöd. 
Investeringsstödet bedöms uppgå till 16,6 mkr. Boverkets utbetalning av 
investeringsstödet sker först efter godkänt slutbesked, och mot bakgrund av 
detta så kommer lån avseende motsvarande belopp behöva upptas under 
kortare period under projektet.  

Det bedöms inte finnas något nedskrivningsbehov efter genomfört projekt.  

Bjuvsbostäder har under våren 2021 genomfört en egen marknadsanalys för att 
komma till insikt om vad som efterfrågas för typ av bostäder i Bjuv. 
Utgångspunkten har varit söktrycket på Bjuvsbostäders lägenheter i befintligt 
bestånd, samt vad andra hyresrättsaktörer byggt på senare tid. Slutsatsen av 
analysen är att det är störst efterfrågan på radhus och större lägenheter. Den 
planerade nyproduktionen är utformad mot bakgrund av denna 
marknadsanalys, vilket innebär en relativt stor andel 3:or och 4:or. Tanken är 
att lägenheterna ska tilltala alla ålderskategorier. 

Förslag till marköverlåtelseavtal för Ulven 3 mellan Bjuvs kommun och AB 
Bjuvsbostäder finns framtaget.  

AB Bjuvbostäders styrelse tog vid styrelsemöte 2021-08-09 beslut om att 
projektet ska genomföras i enlighet med nedanstående beslutsformuleringar. 

att godkänna att investering och extern finansiering genomförs för projektet om 
34 lägenheter till ett belopp om 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Boverkets utbetalning av investeringsstödet sker först efter 
godkänt slutbesked, och mot bakgrund av detta så kommer även lån avseende 
motsvarande beloppet för investeringsstödet (16,6 mkr) behöva upptas under 
kortare period under projektet.  

samt att godkänna det föreslagna marköverlåtelseavtalet (bilaga 1). 

samt uppdra åt VD att genomföra förnyad konkurrensutsättning av de tre 
Kombohus-leverantörerna. 
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samt att sekretessbelägga ärendet enligt 19 kap. 1 och 3 §§ offentlighets- och 
sekretesslagen i avvaktan på att den förnyade konkurrensutsättningen är 
genomförd. 

samt att Ordförande och Vice Ordförande får mandat att i förening teckna 
entreprenadavtal med den leverantör som har det vinnande anbudet. Sådant 
entreprenadavtal ska vara villkorat beslut i Kommunfullmäktige samt besked 
om beviljat investeringsstöd.  

samt att bolaget anhåller, genom tjänsteskrivelse från VD, om att 
Kommunfullmäktige beviljar bolaget att genomföra investeringen samt med 
kommunal borgen låna upp beloppet hos Kommuninvest.  

Förnyad konkurrensutsättning av Sveriges Allmännyttas Kombohus-avtal har 
genomförts under augusti/september 2021, och tilldelning har skett till 
entreprenören JSB Construction AB 2021-09-15. Efter sedvanlig period för 
avtalsspärr kommer entreprenadavtal att tecknas. Sådant entreprenadavtal är 
villkorat erforderliga beslut i Kommunfullmäktige samt besked om beviljat 
investeringsstöd från Länsstyrelsen.  

Byggstart förväntas kunna ske i februari 2022, och byggtiden beräknas till 18 
månader. Projektet kommer att hålla en hög miljöprofil. Utgångspunkten har 
varit att åstadkomma en energiförbrukning som uppfyller kraven i 
investeringsstödet om extra energibidrag. Detta sker genom att installera 
solceller (300 kvm) samt ett batteri. Tanken är att kunna sälja överskottet från 
solcellerna till hyresgästerna på Ulven 3. Projektet kommer också ha individuell 
mätning och debitering av kall- och varmvatten, samt förberedelse för 
laddstolpar till elbilar. 

Bjuvsbostäder har ett av Kommunfullmäktige godkänt finansieringsutrymme på 
350 mkr. Idag är drygt 144 mkr ianspråktagna för lån. Nyproduktionen på Ulven 
3 är tänkt att i sin helhet finansieras genom nyupptagna lån. 

Investeringen förutsätter att Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 
om att Ulven 3 ska bebyggas med trygghetsboende. 

Enligt ägardirektivet för AB Bjuvsbostäder ska bolaget inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande avseende större investeringar 
överstigande 10 miljoner kronor, och upptagande av nya lån överstigande 10 
miljoner kronor. Styrelsen för AB Bjuvsbostäder anhåller om att 
Kommunfullmäktige beviljar bolaget att genomföra investeringen samt med 
kommunal borgen låna upp beloppet hos Kommuninvest. 

Christofer Bernebring                                                                                                     
VD, AB Bjuvsbostäder 
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§ 128 Dnr 2021-00412  

Kommunal borgen med anledning av AB 
Bjuvsbostäders nyproduktion av 34 lägenheter, Ulven 3 
i Bjuv 

Sammanfattning 

Sammanlagd investering och externa finansieringen för projektet om 34 
lägenheter är beräknad till 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Investeringsstödet bedöms uppgå till 16,6 mkr. Boverkets 
utbetalning av investeringsstödet sker först efter godkänt slutbesked, och 
mot bakgrund av detta så kommer lån avseende motsvarande belopp 
behöva upptas under kortare period under projektet.  

Styrelsen för AB Bjuvsbostäder anhåller om att kommunfullmäktige beviljar 
bolaget att genomföra investeringen samt att med kommunal borgen låna 
upp angivet belopp. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-09-27  
Tjänsteskrivelse, AB Bjuvsbostäder 
Styrelseprotokoll 6 år 2021 AB Bjuvsbostäder 
  

Ärendet 

Kommunens planeringsavdelningen erbjöd i mars 2021 Bjuvsbostäder att 
bygga på fastigheten Ulven 3.  

För att utreda förutsättningarna att genomföra nyproduktion på tomten så 
har Bjuvsbostäder under våren 2021 genomfört en förstudie. Slutsatsen av 
förstudien blev att det fanns rätt förutsättningar att genomföra ett 
nyproduktionsprojekt på Ulven 3. Del av den angränsande fastigheten Ulven 
2, som Bjuvsbostäder redan äger, är planerad att iordningsställas som 
parkering för att uppfylla parkeringsbehovet för dem nya bostäderna som 
byggs.  

Den sammanlagda investeringen och externa finansieringen för projektet 
om 34 lägenheter är beräknad till 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Investeringsstödet bedöms uppgå till 16,6 mkr. Boverkets 
utbetalning av investeringsstödet sker först efter godkänt slutbesked, och 
mot bakgrund av detta så kommer lån avseende motsvarande belopp 
behöva upptas under kortare period under projektet.  
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Det bedöms inte finnas något nedskrivningsbehov efter genomfört projekt.  

Bjuvsbostäder har under våren 2021 genomfört en egen marknadsanalys 
för att komma till insikt om vad som efterfrågas för typ av bostäder i Bjuv. 
Utgångspunkten har varit söktrycket på Bjuvsbostäders lägenheter i 
befintligt bestånd, samt vad andra hyresrättsaktörer byggt på senare tid. 
Slutsatsen av analysen är att det är störst efterfrågan på radhus och större 
lägenheter. Den planerade nyproduktionen är utformad mot bakgrund av 
denna marknadsanalys, vilket innebär en relativt stor andel 3:or och 4:or. 
Tanken är att lägenheterna ska tilltala alla ålderskategorier. 

Förslag till marköverlåtelseavtal för Ulven 3 mellan Bjuvs kommun och AB 
Bjuvsbostäder finns framtaget.  

AB Bjuvsbostäders styrelse tog vid styrelsemöte 2021-08-09 beslut om att 
projektet ska genomföras i enlighet med nedanstående 
beslutsformuleringar. 

att godkänna att investering och extern finansiering genomförs för projektet 
om 34 lägenheter till ett belopp om 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Boverkets utbetalning av investeringsstödet sker först efter 
godkänt slutbesked, och mot bakgrund av detta så kommer även lån 
avseende motsvarande beloppet för investeringsstödet (16,6 mkr) behöva 
upptas under kortare period under projektet 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

-bevilja AB Bjuvsbostäders anhållan om att genomföra investeringen och att 
med kommunal borgen låna upp nödvändiga medel, beräknat till 76,1 mnkr, 
för att kunna genomföra projektet med nyproduktion av 34 lägenheter på 
Ulven 3 i Bjuv. 

 

Yrkande  

Anders Månsson (S) yrkar avslag på nuvarande formulering i att-satsen och 
yrkar att genomförande och upplåning ska beviljas under förutsättning att 
det byggs ett trygghetsboende. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att:  

-bevilja AB Bjuvsbostäders anhållan om att genomföra investeringen och att 
med kommunal borgen låna upp nödvändiga medel, beräknat till 76,1 mnkr, 
för att kunna genomföra projektet med nyproduktion av 34 lägenheter på 
Ulven 3 i Bjuv. 

   

Reservation 

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

 
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 194 
 

Yrkande  

Anders Månsson (S) yrkar avslag på nuvarande formulering i att-satsen och 
yrkar att genomförande och upplåning ska beviljas under förutsättning att 
det byggs ett trygghetsboende. 

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

Claes Osslén (SD), Kalle Holm (SD) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

-bevilja AB Bjuvsbostäders anhållan om att genomföra investeringen och att 
med kommunal borgen låna upp nödvändiga medel, beräknat till 76,1 mnkr, 
för att kunna genomföra projektet med nyproduktion av 34 lägenheter på 
Ulven 3 i Bjuv. 
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Reservation 

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

 

 

Beslutet ska skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Kommunal borgen med anledning av AB 
Bjuvsbostäders nyproduktion av 34 lägenheter, Ulven 3 
i Bjuv 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanlagd investering och externa finansieringen för projektet om 34 
lägenheter är beräknad till 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Investeringsstödet bedöms uppgå till 16,6 mkr. Boverkets 
utbetalning av investeringsstödet sker först efter godkänt slutbesked, och 
mot bakgrund av detta så kommer lån avseende motsvarande belopp 
behöva upptas under kortare period under projektet.  

Styrelsen för AB Bjuvsbostäder anhåller om att kommunfullmäktige beviljar 
bolaget att genomföra investeringen samt att med kommunal borgen låna 
upp angivet belopp. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-09-27  
Tjänsteskrivelse, AB Bjuvsbostäder 
Styrelseprotokoll 6 år 2021 AB Bjuvsbostäder 
  

 

Ärendet 

Kommunens planeringsavdelningen erbjöd i mars 2021 Bjuvsbostäder att 
bygga på fastigheten Ulven 3.  

För att utreda förutsättningarna att genomföra nyproduktion på tomten så 
har Bjuvsbostäder under våren 2021 genomfört en förstudie. Slutsatsen av 
förstudien blev att det fanns rätt förutsättningar att genomföra ett 
nyproduktionsprojekt på Ulven 3. Del av den angränsande fastigheten Ulven 
2, som Bjuvsbostäder redan äger, är planerad att iordningsställas som 
parkering för att uppfylla parkeringsbehovet för dem nya bostäderna som 
byggs.  

Den sammanlagda investeringen och externa finansieringen för projektet 
om 34 lägenheter är beräknad till 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Investeringsstödet bedöms uppgå till 16,6 mkr. Boverkets 
utbetalning av investeringsstödet sker först efter godkänt slutbesked, och 
mot bakgrund av detta så kommer lån avseende motsvarande belopp 
behöva upptas under kortare period under projektet.  

Det bedöms inte finnas något nedskrivningsbehov efter genomfört projekt.  
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Bjuvsbostäder har under våren 2021 genomfört en egen marknadsanalys 
för att komma till insikt om vad som efterfrågas för typ av bostäder i Bjuv. 
Utgångspunkten har varit söktrycket på Bjuvsbostäders lägenheter i 
befintligt bestånd, samt vad andra hyresrättsaktörer byggt på senare tid. 
Slutsatsen av analysen är att det är störst efterfrågan på radhus och större 
lägenheter. Den planerade nyproduktionen är utformad mot bakgrund av 
denna marknadsanalys, vilket innebär en relativt stor andel 3:or och 4:or. 
Tanken är att lägenheterna ska tilltala alla ålderskategorier. 

Förslag till marköverlåtelseavtal för Ulven 3 mellan Bjuvs kommun och AB 
Bjuvsbostäder finns framtaget.  

AB Bjuvsbostäders styrelse tog vid styrelsemöte 2021-08-09 beslut om att 
projektet ska genomföras i enlighet med nedanstående 
beslutsformuleringar. 

att godkänna att investering och extern finansiering genomförs för projektet 
om 34 lägenheter till ett belopp om 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Boverkets utbetalning av investeringsstödet sker först efter 
godkänt slutbesked, och mot bakgrund av detta så kommer även lån 
avseende motsvarande beloppet för investeringsstödet (16,6 mkr) behöva 
upptas under kortare period under projektet 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

-bevilja AB Bjuvsbostäders anhållan om att genomföra investeringen och att 
med kommunal borgen låna upp nödvändiga medel, beräknat till 76,1 mnkr, 
för att kunna genomföra projektet med nyproduktion av 34 lägenheter på 
Ulven 3 i Bjuv. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
AB Bjuvsbostäder 
Diariet 
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Ämne 
 

Investering samt finansiering av nyproduktion om 34 lägenheter, Ulven 3 i 
Bjuv.  

Sammanfattning 

Den sammanlagda investeringen och externa finansieringen för projektet om 
34 lägenheter är beräknad till 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Investeringsstödet bedöms uppgå till 16,6 mkr. Boverkets 
utbetalning av investeringsstödet sker först efter godkänt slutbesked, och mot 
bakgrund av detta så kommer lån avseende motsvarande belopp behöva 
upptas under kortare period under projektet.  

Det bedöms inte finnas något nedskrivningsbehov efter genomfört projekt.  

Förslag till marköverlåtelseavtal för Ulven 3 mellan Bjuvs kommun och AB 
Bjuvsbostäder finns framtaget.  

Byggstart förväntas kunna ske i februari 2022, och byggtiden beräknas till 18 
månader.  

AB Bjuvsbostäders styrelse tog vid styrelsemöte 2021-08-09 beslut om 
projektgenomförande.  

Enligt ägardirektivet för AB Bjuvsbostäder ska bolaget inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande bl. a avseende större investeringar 
överstigande 10 miljoner kronor, och upptagande av nya lån överstigande 10 
miljoner kronor. 

Styrelsen för AB Bjuvsbostäder anhåller om att Kommunfullmäktige beviljar 
bolaget att genomföra investeringen samt med kommunal borgen låna upp 
beloppet hos Kommuninvest. 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur AB Bjuvsbostäders styrelseprotokoll 2021-08-09.  

Ärendet 

Kommunens Planeringsavdelningen erbjöd i mars 2021 Bjuvsbostäder att 
bygga på fastigheten Ulven 3.  
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För att utreda förutsättningarna att genomföra nyproduktion på tomten så har 
Bjuvsbostäder under våren 2021 genomfört en förstudie. Slutsatsen av 
förstudien blev att det fanns rätt förutsättningar att genomföra ett 
nyproduktionsprojekt på Ulven 3. Del av den angränsande fastigheten Ulven 2, 
som Bjuvsbostäder redan äger, är planerad att iordningsställas som parkering 
för att uppfylla parkeringsbehovet för dem nya bostäderna som byggs.  

Den sammanlagda investeringen och externa finansieringen för projektet om 34 
lägenheter är beräknad till 59,5 mkr inkl. moms och avräknat investeringsstöd. 
Investeringsstödet bedöms uppgå till 16,6 mkr. Boverkets utbetalning av 
investeringsstödet sker först efter godkänt slutbesked, och mot bakgrund av 
detta så kommer lån avseende motsvarande belopp behöva upptas under 
kortare period under projektet.  

Det bedöms inte finnas något nedskrivningsbehov efter genomfört projekt.  

Bjuvsbostäder har under våren 2021 genomfört en egen marknadsanalys för att 
komma till insikt om vad som efterfrågas för typ av bostäder i Bjuv. 
Utgångspunkten har varit söktrycket på Bjuvsbostäders lägenheter i befintligt 
bestånd, samt vad andra hyresrättsaktörer byggt på senare tid. Slutsatsen av 
analysen är att det är störst efterfrågan på radhus och större lägenheter. Den 
planerade nyproduktionen är utformad mot bakgrund av denna 
marknadsanalys, vilket innebär en relativt stor andel 3:or och 4:or. Tanken är 
att lägenheterna ska tilltala alla ålderskategorier. 

Förslag till marköverlåtelseavtal för Ulven 3 mellan Bjuvs kommun och AB 
Bjuvsbostäder finns framtaget.  

AB Bjuvbostäders styrelse tog vid styrelsemöte 2021-08-09 beslut om att 
projektet ska genomföras i enlighet med nedanstående beslutsformuleringar. 

att godkänna att investering och extern finansiering genomförs för projektet om 
34 lägenheter till ett belopp om 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Boverkets utbetalning av investeringsstödet sker först efter 
godkänt slutbesked, och mot bakgrund av detta så kommer även lån avseende 
motsvarande beloppet för investeringsstödet (16,6 mkr) behöva upptas under 
kortare period under projektet.  

samt att godkänna det föreslagna marköverlåtelseavtalet (bilaga 1). 

samt uppdra åt VD att genomföra förnyad konkurrensutsättning av de tre 
Kombohus-leverantörerna. 
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samt att sekretessbelägga ärendet enligt 19 kap. 1 och 3 §§ offentlighets- och 
sekretesslagen i avvaktan på att den förnyade konkurrensutsättningen är 
genomförd. 

samt att Ordförande och Vice Ordförande får mandat att i förening teckna 
entreprenadavtal med den leverantör som har det vinnande anbudet. Sådant 
entreprenadavtal ska vara villkorat beslut i Kommunfullmäktige samt besked 
om beviljat investeringsstöd.  

samt att bolaget anhåller, genom tjänsteskrivelse från VD, om att 
Kommunfullmäktige beviljar bolaget att genomföra investeringen samt med 
kommunal borgen låna upp beloppet hos Kommuninvest.  

Förnyad konkurrensutsättning av Sveriges Allmännyttas Kombohus-avtal har 
genomförts under augusti/september 2021, och tilldelning har skett till 
entreprenören JSB Construction AB 2021-09-15. Efter sedvanlig period för 
avtalsspärr kommer entreprenadavtal att tecknas. Sådant entreprenadavtal är 
villkorat erforderliga beslut i Kommunfullmäktige samt besked om beviljat 
investeringsstöd från Länsstyrelsen.  

Byggstart förväntas kunna ske i februari 2022, och byggtiden beräknas till 18 
månader. Projektet kommer att hålla en hög miljöprofil. Utgångspunkten har 
varit att åstadkomma en energiförbrukning som uppfyller kraven i 
investeringsstödet om extra energibidrag. Detta sker genom att installera 
solceller (300 kvm) samt ett batteri. Tanken är att kunna sälja överskottet från 
solcellerna till hyresgästerna på Ulven 3. Projektet kommer också ha individuell 
mätning och debitering av kall- och varmvatten, samt förberedelse för 
laddstolpar till elbilar. 

Bjuvsbostäder har ett av Kommunfullmäktige godkänt finansieringsutrymme på 
350 mkr. Idag är drygt 144 mkr ianspråktagna för lån. Nyproduktionen på Ulven 
3 är tänkt att i sin helhet finansieras genom nyupptagna lån. 

Investeringen förutsätter att Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 
om att Ulven 3 ska bebyggas med trygghetsboende. 

Enligt ägardirektivet för AB Bjuvsbostäder ska bolaget inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande avseende större investeringar 
överstigande 10 miljoner kronor, och upptagande av nya lån överstigande 10 
miljoner kronor. Styrelsen för AB Bjuvsbostäder anhåller om att 
Kommunfullmäktige beviljar bolaget att genomföra investeringen samt med 
kommunal borgen låna upp beloppet hos Kommuninvest. 

Christofer Bernebring                                                                                                     
VD, AB Bjuvsbostäder 
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§ 129 Dnr 2021-00094  

Motion från Ulrika Thulin (S) angående ordning och 
reda på anställningsavtalen 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna i Bjuv har lagt fram en motion angående 

anställningsavtal för anställda i Omsorg i Bjuv AB. I motionen yrkar Ulrika 

Thulin (S) att Omsorg i Bjuv AB ska skriva om anställningsavtalen med 

respektive anställd i samband med övertagandet av verksamheterna ifrån 

vård- och omsorgsförvaltningen inom Bjuvs kommun. Motionen anmäldes 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-21 
Motion, Ulrika Thulin (S), 2021-02-16 
Vård- och omsorgsnämnden, 2021-06-17 § 81 
  

Ärendet 

Socialdemokraterna i Bjuv har lagt fram en motion angående 

anställningsavtal för anställda i Omsorg i Bjuv AB. I motionen yrkar Ulrika 

Thulin (S) att Omsorg i Bjuv AB ska skriva om anställningsavtalen med 

respektive anställd i samband med övertagandet av verksamheterna ifrån 

Vård- och Omsorgsförvaltningen inom Bjuvs kommun. Motionen anmäldes 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021. Motionen har 

därefter remitterats till vård- och omsorgsnämnden. Vård- och 

omsorgsnämnden har beslutat att anse motionen besvarad. Av protokollet 

framgår att övergången av medarbetarna från Bjuvs kommun till Omsorg i 

Bjuv AB är en verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd. I en 

sådan verksamhetsövergång följer alla intjänade anställningsförmåner 

(exempelvis anställningstid, intjänad pension, försäkringsskydd, semester, 

övertid och komp), med till den arbetsgivare som tar över verksamheten och 

medarbetarna. För att säkerställa att detta genomförts har Omsorg i Bjuv 

AB haft en förhandling med fackliga organisationer där parterna kommit 

överens om vad som ska gälla framåt. Förhandlingen resulterade i ett 

inrangeringsavtal med bilaga på vilka medarbetare som omfattades av 

övergången, vilket innebär att det inte ställs juridiska krav på att nya 

anställningsbevis behöver upprättas. 
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Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i att det inte finns något rättsligt 
krav på att nya anställningsavtal ska upprättas för de anställda i Omsorg i 
Bjuv AB. Av 6 b § LAS framgår att vid en verksamhetsövergång övergår de 
rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de 
anställningsförhållanden som gällde vid den tidpunkt verksamheten gick 
över, till den nya arbetsgivaren. Både vid situationerna arbetsbrist och 
arbetsskada som nämns i motionen gäller samma förutsättningar som 
tidigare.  
 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen.  

Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   
 
 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 196 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen.  
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Propositionsordning 

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

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   
 
   

Reservation 

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

 

 

Beslutet ska skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 
 

 

 

 



Bjuv 2021-02-16 

 
Till Kommunfullmäktige i Bjuv 
 
Motion 
 
”Ordning och reda på anställningsavtalen” 
 
Vi Socialdemokrater har från början varit motståndare till den kreativa skatteplaneringen som är i 
och med bolagiseringen utav Vård- och Omsorgsverksamheten, men vi anser att ska det nu 
genomföras så ska det genomföras ordentligt. 
 
I förhandlingar mellan bolagets (Omsorg i Bjuv AB) interrimsstyrelse och de fackliga organisationerna 
har Fackförbundet Kommunal yrkat på att samtliga anställningsavtal ska skrivas om. Omsorg i Bjuv 
AB´s interimsstyrelse har dock inte gått med på detta krav ifrån Kommunal. 
 
Det är inte reglerat enligt lag att man måste skriva nya anställningsavtal vid övertagande av 
verksamhet, men det är en absolut praxis inom många branscher att det är ordning och reda i 
dokumentationen. 
 
Då organisationsnummer för Bjuvs kommun och Omsorg i Bjuv AB kommer att vara olika, så 
uppkommer frågeställningarna om olika situationer uppkommer i framtiden i bolaget: 
Vilket anställningsavtal gäller vid exempelvis arbetsbrist? 
Vilka försäkringar gäller för den enskilde vid exempelvis arbetsskada? 
 
Jag yrkar därför följande:  
 

- Att Omsorg i Bjuv AB ska skriva om anställningsavtalen med respektive anställd i samband 
med övertagandet av verksamheterna ifrån Vård- och Omsorgsförvaltningen inom Bjuvs 
kommun. 

 
 
 
För Socialdemokraterna 
 

 
 

Ulrika Thulin (s) 
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§ 81 Dnr 2021-00070  

Motion från Ulrika Thulin (S) angående Ordning och 
reda på anställningsavtalen inom Omsorg i Bjuv AB 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna i Bjuv har lagt fram en motion angående att samtliga 
avtal ska skrivas om för personalen inför övergången till Omsorg i Bjuv AB.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 210526 
Motion Ulrika Thulin (S), daterad 210216 
 
Ärendet 
I motionen hänvisas till att vid förhandlingar mellan interimsstyrelsen och de 
fackliga organisationerna yrkade Fackförbundet Kommunal på att samtliga 
anställningsavtal skulle skrivas om inför övergången till Omsorg i Bjuv AB. 
Utgångsläget för förhandlingen är att samtliga medarbetare ska ha 
likalydande anställningsvillkor i Omsorg i Bjuv AB som de hade i Bjuvs 
kommun. 
Övergången av medarbetarna från Bjuvs kommun till Omsorg i Bjuv AB är 
en verksamhetsövergång enligt § 7 b LAS, (lagen om anställningsskydd).  
I en sådan verksamhetsövergång följer alla intjänade anställningsförmåner, 
(exempelvis anställningstid, intjänad pension, försäkringsskydd, semester, 
övertid och komp), med till den arbetsgivare som tar över verksamheten och 
medarbetarna. 
För att säkerställa att detta genomförts har Omsorg i Bjuv AB haft en 
förhandling med fackliga organisationer där parterna kommit överens om 
vad som ska gälla framåt. Förhandlingen resulterade i ett inrangeringsavtal 
med bilaga på vilka medarbetare som omfattades av övergången, vilket 
innebär att det inte ställs juridiska krav på att nya anställningsbevis behöver 
upprättas. 
 

Ordförandes förslag till beslut 
Ordförande föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  
 

Yrkande 
Ulrika Thulin yrkar bifall till motionen.  
Inga Bakken yrkar bifall till motionen. 
 

Proposition 
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Ordförande ställer proposition på eget förslag och Ulrika Thulins (S) yrkande 
och finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bifaller 
ordförandes förslag. 
 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta att motionen ska anses vara besvarad.  
 

Reservation 
Ulrika Thulin (S) och Inga Bakken (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-07 § 55 
 

Yrkande 
Ulrika Thulin (S) bifall till motionen. 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall till motionen 
Inga Bakken (S) yrkar bifall till motionen 
Camilla Sjöberg (C) yrkar bifall till motionen 
Kai Christiansen (S) yrkar bifall till motionen. 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall till motionen. 
 

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

Votering 
Votering begära och ska genomföras. 
Ja=arbetsutskottets förslag 
Nej: Ulrika Thulin (S) yrkande 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan 
6= Ja-röster 
6= Nej-röster 
 
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i 
NEJ=6 
JA=7 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att motionen ska anses vara 
besvarad. 
 

Reservation 
Oppositionen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Motion från Ulrika Thulin (S) angående Ordning och 
reda på anställningsavtalen inom Omsorg i Bjuv AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna i Bjuv har lagt fram en motion angående att samtliga 
avtal ska skrivas om för personalen inför övergången till Omsorg i Bjuv AB.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 210526 
Motion Ulrika Thulin (S), daterad 210216 
  

Ärendet 

I motionen hänvisas till att vid förhandlingar mellan interimsstyrelsen och de 
fackliga organisationerna yrkade Fackförbundet Kommunal på att samtliga 
anställningsavtal skulle skrivas om inför övergången till Omsorg i Bjuv AB. 

Utgångsläget för förhandlingen är att samtliga medarbetare ska ha 
likalydande anställningsvillkor i Omsorg i Bjuv AB som de hade i Bjuvs 
kommun. 
Övergången av medarbetarna från Bjuvs kommun till Omsorg i Bjuv AB är 
en verksamhetsövergång enligt § 7 b LAS, (lagen om anställningsskydd).  
I en sådan verksamhetsövergång följer alla intjänade anställningsförmåner, 
(exempelvis anställningstid, intjänad pension, försäkringsskydd, semester, 
övertid och komp), med till den arbetsgivare som tar över verksamheten och 
medarbetarna. 

För att säkerställa att detta genomförts har Omsorg i Bjuv AB haft en 
förhandling med fackliga organisationer där parterna kommit överens om 
vad som ska gälla framåt. Förhandlingen resulterade i ett inrangeringsavtal 
med bilaga på vilka medarbetare som omfattades av övergången, vilket 
innebär att det inte ställs juridiska krav på att nya anställningsbevis behöver 
upprättas. 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  

Jessica Alfredson 
Förvaltningschef  
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Svar på motion från Ulrika Thulin (S) angående 
anställningsavtal för anställda i Omsorg i Bjuv AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna i Bjuv har lagt fram en motion angående 

anställningsavtal för anställda i Omsorg i Bjuv AB. I motionen yrkar Ulrika 

Thulin (S) att Omsorg i Bjuv AB ska skriva om anställningsavtalen med 

respektive anställd i samband med övertagandet av verksamheterna ifrån 

Vård- och Omsorgsförvaltningen inom Bjuvs kommun. Motionen anmäldes 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-21 
Motion, Ulrika Thulin (S), 2021-02-16 
Vård- och omsorgsnämnden, 2021-06-17 § 81 
  

Ärendet 

Socialdemokraterna i Bjuv har lagt fram en motion angående 

anställningsavtal för anställda i Omsorg i Bjuv AB. I motionen yrkar Ulrika 

Thulin (S) att Omsorg i Bjuv AB ska skriva om anställningsavtalen med 

respektive anställd i samband med övertagandet av verksamheterna ifrån 

Vård- och Omsorgsförvaltningen inom Bjuvs kommun. Motionen anmäldes 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021. Motionen har 

därefter remitterats till vård- och omsorgsnämnden. Vård- och 

omsorgsnämnden har beslutat att anse motionen besvarad. Av protokollet 

framgår att övergången av medarbetarna från Bjuvs kommun till Omsorg i 

Bjuv AB är en verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd. I en 

sådan verksamhetsövergång följer alla intjänade anställningsförmåner 

(exempelvis anställningstid, intjänad pension, försäkringsskydd, semester, 

övertid och komp), med till den arbetsgivare som tar över verksamheten och 

medarbetarna. För att säkerställa att detta genomförts har Omsorg i Bjuv 

AB haft en förhandling med fackliga organisationer där parterna kommit 

överens om vad som ska gälla framåt. Förhandlingen resulterade i ett 

inrangeringsavtal med bilaga på vilka medarbetare som omfattades av 

övergången, vilket innebär att det inte ställs juridiska krav på att nya 

anställningsbevis behöver upprättas. 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i att det inte finns något rättsligt 
krav på att nya anställningsavtal ska upprättas för de anställda i Omsorg i 
Bjuv AB. Av 6 b § LAS framgår att vid en verksamhetsövergång övergår de 
rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de 
anställningsförhållanden som gällde vid den tidpunkt verksamheten gick 
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över, till den nya arbetsgivaren. Både vid situationerna arbetsbrist och 
arbetsskada som nämns i motionen gäller samma förutsättningar som 
tidigare.  
 

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

  

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Thulin (S) 
Diariet 
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§ 130 Dnr 2020-00472  

Motion från Anders Månsson (S) angående lokaler till 
föreningen Gamla Bjuv 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har 2020-10-14 inkommit med en motion angående 
lokaler för föreningen Gamla Bjuf. I motionen yrkar Anders Månsson på att 
kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att Gamla Bjuf ska kunna använda lokalerna i Gamla 
Sjukhuset, eller annan lämplig lokal. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-17 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-26, § 40 
Tekniska nämnden, 2021-05-25, § 51 
Motion, Anders Månsson (S), 2020-10-14 
  

Ärendet 

Anders Månsson (S) har 2020-10-14 inkommit med en motion angående 
lokaler för föreningen Gamla Bjuf. I motionen framgår att Gamla Bjuf 
kommer att vara tvungna att lämna sina nuvarande lokaler under år 2021 
och att Gamla Sjukhuset i Bjuv skulle kunna vara en bra lokal för 
föreningens verksamhet framöver. 

Anders Månsson (S) yrkar följande: 

Att Bjuvs kommunfullmäktige beslutar ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att Gamla Bjuf ska kunna använda Gamla 
Sjukhuset eller någon annan lämplig lokal under 2021. 

Motionen har varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden och tekniska 
nämnden.  
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att Gamla Bjufs samlingar och utställningar 
är viktiga för att bevara och förmedla Bjuvs kommuns kulturarv. Nämnden 
har under året samverkat med föreningen för att hitta en fungerande 
lösning. 
 
Under våren fördes diskussioner mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen om möjligheterna att använda Gamla Sjukhusets 
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lokaler till föreningsverksamhet. Representanter från Gamla Bjuf anser att 
det skulle fungera för deras verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att eftersom Gamla Sjukhusets 
lokaler är stora skulle även andra föreningar kunna nyttja dem. 
Representanter från Bjuvs PRO-förening har besökt lokalerna och anser att 
de kan samutnyttjas mellan de två föreningarna. 
 
Tekniska nämnden har beslutat avsätta 170 tkr för anpassning och 
uppfräschning av lokalerna. Tidsplanen är att föreningarna ska kunna flytta 
in i Gamla Sjukhuset innan den 30 juni 2021. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av nämndernas remissvar och 
kan vidare konstatera att föreningen Gamla Bjuf har flyttat in i lokaler på 
Gamla sjukhuset. Invigningen skedde i början av juli 2021. 
 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.   

 
 

Reservation 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 197 

 

Yrkande 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till motionen. 

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christer Landins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = Christer Landins (S) yrkande 

NEJ = arbetsutskottets förslag 
 

 

 
Omröstningsresultat  

./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
5 JA-röster, 7 NEJ-röster och 1 AVSTÅR. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



  2021-10-05 

 

 

 

 
 
Sammanträdesdag 2021-10-13 
 
Tid 09:00 – 11:30 

 
§ 
131 
Ja 

 
§ 
131 
Nej 

 

§  
131 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

Mikael Henrysson (SD) ordf 
 

 X        

Raymond Blixt (SD) 
 

         

Kalle Holm (SD) 
 

 X        

Lars Hein (SD) 
 

         

Anne Li Ullerholm (SD) 
 

         

Bengt Gottschalk (SD) 
 

 X        

Kenneth Bolinder (-) 
 

 X        

Nathalie Svaneborn (SD) 
 

         

Claes Osslén (SD) 1:e v ordf 
 

 X        

Pia Trollehjelm (SD)          

Matthias Åkesson (M) 
 

 X        

Zofia Svensson (M) 
 

         

Jörgen Johnsson (M) 
 

 X        

Adam Brorsson (M) 
 

         

Anders Månsson (S) 2:e v ordf 
 

X         

Alf Nilsson (S) 
 

         

Christer Landin (S) 
 

X         

Liselott Ljung (S) 
 

         

Ulrika Thulin (S) 
 

X         

Bo Hallqvist (S) 
 

         

Bo Blixt (S) 
 

X         

Terhi Laine (S) 
 

         

Nils Nilsson (C) 
 

X         

Leif Johansson (V)          

Urban Berglund (KD) 
 

  X       

Krister Bergsten (L) 
 

         

 

Summa 
5 7 1       
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Svar på motion från Anders Månsson (S): angående 
lokaler för föreningen Gamla Bjuf 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Månsson (S) har 2020-10-14 inkommit med en motion angående 
lokaler för föreningen Gamla Bjuf. I motionen yrkar Anders Månsson på att 
kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att Gamla Bjuf ska kunna använda lokalerna i Gamla 
Sjukhuset, eller annan lämplig lokal. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-17 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-26, § 40 
Tekniska nämnden, 2021-05-25, § 51 
Motion, Anders Månsson (S), 2020-10-14 
  

 

Ärendet 

Anders Månsson (S) har 2020-10-14 inkommit med en motion angående 
lokaler för föreningen Gamla Bjuf. I motionen framgår att Gamla Bjuf 
kommer att vara tvungna att lämna sina nuvarande lokaler under år 2021 
och att Gamla Sjukhuset i Bjuv skulle kunna vara en bra lokal för 
föreningens verksamhet framöver. 

Anders Månsson (S) yrkar följande: 

Att Bjuvs kommunfullmäktige beslutar ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att Gamla Bjuf ska kunna använda Gamla 
Sjukhuset eller någon annan lämplig lokal under 2021. 

Motionen har varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden och tekniska 
nämnden.  
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att Gamla Bjufs samlingar och utställningar 
är viktiga för att bevara och förmedla Bjuvs kommuns kulturarv. Nämnden 
har under året samverkat med föreningen för att hitta en fungerande 
lösning. 
 
Under våren fördes diskussioner mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen om möjligheterna att använda Gamla Sjukhusets 
lokaler till föreningsverksamhet. Representanter från Gamla Bjuf anser att 
det skulle fungera för deras verksamhet. 
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Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att eftersom Gamla Sjukhusets 
lokaler är stora skulle även andra föreningar kunna nyttja dem. 
Representanter från Bjuvs PRO-förening har besökt lokalerna och anser att 
de kan samutnyttjas mellan de två föreningarna. 
 
Tekniska nämnden har beslutat avsätta 170 tkr för anpassning och 
uppfräschning av lokalerna. Tidsplanen är att föreningarna ska kunna flytta 
in i Gamla Sjukhuset innan den 30 juni 2021. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av nämndernas remissvar och 
kan vidare konstatera att föreningen Gamla Bjuf har flyttat in i lokaler på 
Gamla sjukhuset. Invigningen skedde i början av juli 2021. 
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Anders Månsson (S) 
Diariet 
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Anpassning av lokaler på Varagårdsskolan samt Gamla 
sjukhuset i Bjuv 

 

Sammanfattning av ärendet 

Varagårdsskolan växer under de kommande åren vilket medför ökat behov 
av nya lokaler. Åk 7-9 ökar till att bli fyra klasser per årskurs under 
kommande läsåret, detta leder till ökat lokalbehov inom dessa årskurser. 
Grundsärskolans verksamheter på Varagårdsskolan växer från 18 elever till 
28 elever, vilket kräver en utökning av antalet klassrum. Målsättningen är att 
upprätthålla en hållbar arbetsmiljö för elever och medarbetare med 
långsiktigt och hållbara lösningar.  

Anpassning och uppfräschning av lokalerna för skolans ändamål motsvarar 
ca 335 tkr.  

I samband med färdigställandet av kullerbyttans förskola under hösten 2020 
lämnade Barn- och utbildningsförvaltningen gamla sjukhusets lokaler. 
Sedan dess har dialog förts mellan Kultur- och Fritidsförvaltningen och 
Fastighetsavdelningen om möjligheten för föreningsliv att hyra dessa 
lokaler. I dessa diskussioner har framför allt ersättningslokaler för PRO varit 
aktuellt men lokalerna kan även användas av andra föreningar då lokalerna 
är stora och kan samutnyttjas.   

Anpassning och uppfräschning av lokalerna på gamla sjukhuset i Bjuv 
motsvarar ca 170 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-24, Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Tjänsteskrivelse BUN 2021-00102 
Tjänsteskrivelse KOF 2021-00028 
Motion från Anders Månsson (S) angående lokalerna till föreningen Gamla 
Bjuf 
  

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ovan angivna 
investeringar disponeras inom befintlig investeringsram för 2021.   

 

Thorsten Olow Schnaars 
Förvaltningschef  
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§ 51 Dnr 2021-00094  

Anpassning av lokaler på Varagårdsskolan samt Gamla 
sjukhuset i Bjuv 

Sammanfattning 

Varagårdsskolan växer under de kommande åren vilket medför ökat behov 
av nya lokaler. Åk 7-9 ökar till att bli fyra klasser per årskurs under 
kommande läsåret, detta leder till ökat lokalbehov inom dessa årskurser. 
Grundsärskolans verksamheter på Varagårdsskolan växer från 18 elever till 
28 elever, vilket kräver en utökning av antalet klassrum. Målsättningen är att 
upprätthålla en hållbar arbetsmiljö för elever och medarbetare med 
långsiktigt och hållbara lösningar.  
Anpassning och uppfräschning av lokalerna för skolans ändamål motsvarar 
ca 335 tkr.  
I samband med färdigställandet av kullerbyttans förskola under hösten 2020 
lämnade Barn- och utbildningsförvaltningen gamla sjukhusets lokaler. 
Sedan dess har dialog förts mellan Kultur- och Fritidsförvaltningen och 
Fastighetsavdelningen om möjligheten för föreningsliv att hyra dessa 
lokaler. I dessa diskussioner har framför allt ersättningslokaler för PRO varit 
aktuellt men lokalerna kan även användas av andra föreningar då lokalerna 
är stora och kan samutnyttjas.   
Anpassning och uppfräschning av lokalerna på gamla sjukhuset i Bjuv 
motsvarar ca 170 tkr 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-24, Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Tjänsteskrivelse BUN 2021-00102 
Tjänsteskrivelse KOF 2021-00028 
Motion från Anders Månsson (S) angående lokalerna till föreningen Gamla 
Bjuf 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ovan angivna 
investeringar disponeras inom befintlig investeringsram för 2021.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ovan angivna investeringar disponeras inom 
befintlig investeringsram för 2021.  
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Lokaler på Varagårdsskolan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varagårdsskolan växer under de kommande åren och det tillkommer behov 
av nya lokaler. 
Åk 7-9 ökar till att bli fyra klasser per årskurs under kommande läsår, detta 
leder till ökat lokalbehov inom dessa årskurser 
Grundsärskolans verksamhet på Varagårdsskolan växer från 18 elever till 
28 elever, vilket kräver en utökning av antalet klassrum.  
På sikt vill vi skapa en hållbar arbetsmiljö för elever och medarbetare med 
långsiktiga och hållbara lösningar. 
Skolan är den största skyddsfaktor vi kan ge våra elever. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 
Kalkyl Varagårdsskolan 
 

Ärendet 
Grundsärskolan har en lokal i hus G på Varagårdsskolan och bör om möjligt 
ha den utökade ytan i anslutning till detta klassrum. Det skulle i så fall leda 
till att nuvarande grundskoleklass, blivande åk 1 i detta rum flyttas till andra 
lokaler som görs tillgängliga på Varagårdsområdet i anslutning till 
fritidsgården. Behov finns av nya ytskikt i de nya lokalerna. Ommålning av 
väggar och skåp samt att det behövs en översyn av ventilation, belysning, 
nätverk och ljudmiljö så att lokalerna är anpassade för ca 40 elever.  
Översyn av ljudmiljö i G-huset behöver också göras. En automatisk 
dörröppnare behöver installeras. 
 
Total årshyra för lokalen inklusive lokalvård och anpassning uppgår till 258 
tkr. 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att hyra lokalen till den angivna kostnaden. 

Madeleine Peyron 
Förvaltningschef 

Hannah Jörnestad 
Nämndsekreterare 
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§ 40 Dnr 2021-00028  

Motion angående lokaler till föreningen Gamla Bjuf 

Sammanfattning 

 Anders Månsson (S) har lämnat en motion om lokaler till föreningen Gamla 
Bjuf till kommunfullmäktige som skickats för beredning till kultur- och 
fritidsnämnden. I motionen framgår att Gamla Bjuv kommer vara tvungna att 
lämna sina nuvarande lokaler under 2021 och att Gamla Sjukhuset i Bjuv 
skulle kunna vara en bra lokal för föreningens verksamhet framöver. 
 
Gamla Bjufs verksamhet består av att samla, ordna och tillgängliggöra delar 
av Bjuvs historia. Föreningens samlingar och utställningar är viktiga för att 
bevara och förmedla Bjuvs kommuns kulturarv.  
 
I början av 2021 lämnade barn- och utbildningsförvaltningen lokalerna i 
Gamla Sjukhuset i Bjuv. Under våren 2021 har diskussioner förts mellan 
kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen om möjligheterna 
att använda lokalerna till föreningsverksamhet. Representanter för 
föreningen Gamla Bjuf har varit i lokalerna vid ett par tillfälle och anser att 
de skulle vara ett bra alternativ för deras verksamhet.  
 
Gamla Sjukhuset är relativt stort och även andra föreningar med behov av 
lokaler skulle kunna nyttja lokalerna. En sådan förening är Bjuvs PRO-
förening. De har, tillsammans med Gamla Bjuf, besökt lokalerna och anser 
att de kan samutnyttjas mellan de båda föreningarna. För att lokalerna ska 
passa verksamheten behöver vissa arbeten utföras. Offert för att utföra 
arbetet har begärts in och arbetet kan förhoppningsvis utföras under maj 
2021. Tidsplanen är att föreningarna ska kunna flytta in i lokalerna innan 
den 30 juni 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 

 -Tjänsteskrivelse, Remissvar på motion från Anders Månsson (S) 
angående lokaler till föreningen Gamla Bjuf 
- Motion från Anders Månsson (S) angående lokaler till föreningen Gamla 
Bjuf 
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Ordförandes förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
 
 

Yrkande 
Bo Hallqvist (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
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Motion angående lokaler till föreningen Gamla Bjuf 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Anders Månsson (S) har lämnat en motion om lokaler till föreningen Gamla 
Bjuf till kommunfullmäktige som skickats för beredning till kultur- och 
fritidsnämnden. I motionen framgår att Gamla Bjuv kommer vara tvungna att 
lämna sina nuvarande lokaler under 2021 och att Gamla Sjukhuset i Bjuv 
skulle kunna vara en bra lokal för föreningens verksamhet framöver. 
 
Gamla Bjufs verksamhet består av att samla, ordna och tillgängliggöra delar 
av Bjuvs historia. Föreningens samlingar och utställningar är viktiga för att 
bevara och förmedla Bjuvs kommuns kulturarv.  
 
I början av 2021 lämnade barn- och utbildningsförvaltningen lokalerna i 
Gamla Sjukhuset i Bjuv. Under våren 2021 har diskussioner förts mellan 
kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen om möjligheterna 
att använda lokalerna till föreningsverksamhet. Representanter för 
föreningen Gamla Bjuf har varit i lokalerna vid ett par tillfälle och anser att 
de skulle vara ett bra alternativ för deras verksamhet.  
 
Gamla Sjukhuset är relativt stort och även andra föreningar med behov av 
lokaler skulle kunna nyttja lokalerna. En sådan förening är Bjuvs PRO-
förening. De har, tillsammans med Gamla Bjuf, besökt lokalerna och anser 
att de kan samutnyttjas mellan de båda föreningarna. För att lokalerna ska 
passa verksamheten behöver vissa arbeten utföras. Offert för att utföra 
arbetet har begärts in och arbetet kan förhoppningsvis utföras under maj 
2021. Tidsplanen är att föreningarna ska kunna flytta in i lokalerna innan 
den 30 juni 2021. 
 

 

 

Beslutsunderlag 

 -Tjänsteskrivelse, Remissvar på motion från Anders Månsson (S) 
angående lokaler till föreningen Gamla Bjuf 
- Motion från Anders Månsson (S) angående lokaler till föreningen Gamla 
Bjuf 
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Ordförandes förslag till beslut 

 Att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
   

Josefine Wahlström  
Förvaltningschef  

Rahma Tahiri 
Administratör  

Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
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§ 131 Dnr 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) och Stefan Svalö (S) 
angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets 
park 

Sammanfattning 

Anders Månsson och Stefan Svalö (S) har 2020-08-24 inkommit med en 
motion angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park. Motionen 
anmäldes till kommunfullmäktige 2020-08-27. I motionen yrkar de på att 
kommunfullmäktige ska besluta att utge årligt driftsbidrag, årligt 
investeringsbidrag samt corona-stöd till föreningen. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-17 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-26, § 39 
Motion, Anders Månsson och Stefan Svalö (S), 2020-08-24 

  

Ärendet 

Anders Månsson och Stefan Svalö (S) har 2020-08-24 inkommit med en 
motion angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park. Motionen 
anmäldes till kommunfullmäktige 2020-08-27. I motionen understryks vikten 
av att bevara Folkets park och att renoverings- och investeringsbehovet är 
stort. 

Enligt motionen har parken drabbats hårt ekonomiskt under covid 19-
pandemin och nekas ett årligt driftsanslag på 300 tkr 

Anders Månsson och Stefan Svalö yrkar följande: 

Att kommunfullmäktige beslutar att utge 

- Årligt driftsbidrag på 300 tkr 

- Årligt investeringsbidrag på 500 tkr under de kommande fem åren 

- Stöd med anledning av corona under 2020, på 50 tkr 

-  

Motionen har varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden som har svarat 
följande: 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Bidraget som avses på 300 tkr är det som tidigare kallades Övrigt 
driftsbidrag, vilket föreningen erhållit årligen under perioden 2014-2020. 
Genom beslut av kommunfullmäktige 2020-10-29 har Övrigt driftsbidrag 
ersatts av Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning.  

Beslut om hur bidraget till Billesholms Folkets park ser ut år 2021 tas av 
kultur- och fritidsnämnden i maj. Bidragsreglerna ger nämnden möjlighet att 
ge bidrag upp till 300 tkr i särskilt ekonomiskt stöd för anläggning.  

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning skiljer sig från övriga bidrag genom 
att det ges genom avtal som tas fram i dialog mellan föreningen och kultur- 
och fritidsnämnden. Det ger nämnden en god inblick i föreningens 
verksamhet, ekonomi och behov. Avtalet följs upp regelbundet under året. 

De föreslagna ytterligare bidragen om 500 tkr ryms i dagsläget inte inom 
ramen för kultur- och fritidsnämndens budget. Under år 2020 erbjöd kultur- 
och fritidsnämnden bidrag till föreningar för att kompensera ekonomiska 
förluster som uppkommit på grund av Coronapandemin. Föreningen som 
driver Folkets park valde att inte ansöka om ekonomiskt stöd vid det tillfället.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 26 maj 2021, § 41, 
att godkänna att avtal ingås med föreningen och att föreningen får 300 tkr i 
särskilt ekonomiskt stöd för anläggning. Ett bidrag om 300 tkr har således 
lämnats till parken. Föreningen har inte ansökt om något särskilt Corona-
stöd, varför nämnden inte har prövat den frågan. Föreningen har fått bidrag i 
enlighet med reglerna. När det gäller att utge ett särskilt bidrag till 
föreningen bedömer den politiska majoriteten att det saknas skäl att frångå 
reglerna om föreningsstöd.  
 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.  
   
 
 

Reservation 

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

 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 198 
 

Jäv 

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

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Christer Landin (S), Nils Nilsson (C), Ulrika Thulin (S) och Bo Blixt (S) yrkar 
bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

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

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  
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§ 39 Dnr 2021-00029  

Motion angående kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) och Stefan Svalö (S) har lämnat en motion om 
kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park till kommunfullmäktige som 
skickats för beredning till kultur- och fritidsnämnden. I motionen påtalas 
vikten av att bevara Folkets Park samt att parkens ekonomi drabbats hårt av 
Coronapandemin. I motionen beskrivs det som att parken nekats ett årligt 
bidrag på 300 000 kronor.  
 
Bidraget som avses är det som tidigare kallades Övrigt driftsbidrag vilket 
föreningen erhållit årligen under perioden 2014-2020. Föreningen har inte 
nekats något bidrag som de är berättigade till. Den 29 oktober 2020 tog 
kommunfullmäktige beslut om nya Regler för föreningsstöd (KF 2020 § 
214). I dem ersattes Övrigt driftsbidrag av Särskilt ekonomiskt stöd för 
anläggning. På kultur- och fritidsnämnden i maj tas beslut om hur bidraget 
till Folkets park ser ut 2021. Bidragsreglerna ger nämnden möjlighet att ge 
bidrag upp till 300 000 kronor i särskilt ekonomiskt stöd för anläggning.  
 
I motionen ges förslag till ytterligare bidrag till Folkets park. Dessa ryms i 
dagsläget inte inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budget.  
 
Under 2020 erbjöd kultur- och fritidsnämnden bidrag till föreningar för att 
kompensera ekonomiska förluster som uppkommit på grund av 
Coronapandemin. Föreningen som driver Folkets park valde att inte ansöka 
om ekonomiskt stöd vid det tillfället. 
 
Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning skiljer sig från övriga bidrag genom 
att det ges genom avtal som tas fram i dialog mellan föreningen och kultur- 
och fritidsnämnden. Det ger nämnden en god inblick i föreningens 
verksamhet, ekonomi och behov. Avtalet följs upp regelbundet under året. 
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Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse, Svar på motion från Anders Månsson (S) och Stefan 
Svalö (S) angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park 
 
- Motion från Anders Månsson (S) och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park 
 
 
 

Ordförandes förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 

 

Yrkande 

Bo Hallqvist (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad i  
- Årligt driftsbidrag på 300 000 kronor 
- Stöd med anledning av Corona under 2020, 50 000 kronor 
- Att bifalla Årligt investeringsbidrag på 500 000 kronor under de kommande 
5 åren. 
 

Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på Bo Hallqvist (S) förslag till beslut. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på sitt förslag till beslut och Bo Hallqvists (S) 
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandes 
förslag till beslut. 
 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
 
JA= Förvaltningens förslag till beslut 
NEJ= Bo Hallqvists (S) yrkande 
 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan: 
5 JA-röster, 2 NEJ-röster 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
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Reservation 

Bo Hallqvist (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
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Motion angående kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Anders Månsson (S) och Stefan Svalö (S) har lämnat en motion om 
kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park till kommunfullmäktige som 
skickats för beredning till kultur- och fritidsnämnden. I motionen påtalas 
vikten av att bevara Folkets Park samt att parkens ekonomi drabbats hårt av 
Coronapandemin. I motionen beskrivs det som att parken nekats ett årligt 
bidrag på 300 000 kronor.  
 
Bidraget som avses är det som tidigare kallades Övrigt driftsbidrag vilket 
föreningen erhållit årligen under perioden 2014-2020. Föreningen har inte 
nekats något bidrag som de är berättigade till. Den 29 oktober 2020 tog 
kommunfullmäktige beslut om nya Regler för föreningsstöd (KF 2020 § 
214). I dem ersattes Övrigt driftsbidrag av Särskilt ekonomiskt stöd för 
anläggning. På kultur- och fritidsnämnden i maj tas beslut om hur bidraget 
till Folkets park ser ut 2021. Bidragsreglerna ger nämnden möjlighet att ge 
bidrag upp till 300 000 kronor i särskilt ekonomiskt stöd för anläggning.  
 
I motionen ges förslag till ytterligare bidrag till Folkets park. Dessa ryms i 
dagsläget inte inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budget.  
 
Under 2020 erbjöd kultur- och fritidsnämnden bidrag till föreningar för att 
kompensera ekonomiska förluster som uppkommit på grund av 
Coronapandemin. Föreningen som driver Folkets park valde att inte ansöka 
om ekonomiskt stöd vid det tillfället. 
 
Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning skiljer sig från övriga bidrag genom 
att det ges genom avtal som tas fram i dialog mellan föreningen och kultur- 
och fritidsnämnden. Det ger nämnden en god inblick i föreningens 
verksamhet, ekonomi och behov. Avtalet följs upp regelbundet under året. 
   

 

Beslutsunderlag 

 -Tjänsteskrivelse, Svar på motion från Anders Månsson (S) och Stefan 
Svalö (S) angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park 
 
- Motion från Anders Månsson (S) och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park 
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Ordförandes förslag till beslut 

 Att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
   

Josefine Wahlström  
Förvaltningschef  

Rahma Tahiri 
Administratör  

Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige  
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Svar på motion från Anders Månsson och Stefan Svalö 
(S): angående kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets Park  

 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Månsson och Stefan Svalö (S) har 2020-08-24 inkommit med en 
motion angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park. Motionen 
anmäldes till kommunfullmäktige 2020-08-27. I motionen yrkar de på att 
kommunfullmäktige ska besluta att utge årligt driftsbidrag, årligt 
investeringsbidrag samt corona-stöd till föreningen. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-17 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-26, § 39 
Motion, Anders Månsson och Stefan Svalö (S), 2020-08-24 

  

 

Ärendet 

Anders Månsson och Stefan Svalö (S) har 2020-08-24 inkommit med en 
motion angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park. Motionen 
anmäldes till kommunfullmäktige 2020-08-27. I motionen understryks vikten 
av att bevara Folkets park och att renoverings- och investeringsbehovet är 
stort. 

Enligt motionen har parken drabbats hårt ekonomiskt under covid 19-
pandemin och nekas ett årligt driftsanslag på 300 tkr 

Anders Månsson och Stefan Svalö yrkar följande: 

Att kommunfullmäktige beslutar att utge 

- Årligt driftsbidrag på 300 tkr 

- Årligt investeringsbidrag på 500 tkr under de kommande fem åren 

- Stöd med anledning av corona under 2020, på 50 tkr 

-  

Motionen har varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden som har svarat 
följande: 

Bidraget som avses på 300 tkr är det som tidigare kallades Övrigt 
driftsbidrag, vilket föreningen erhållit årligen under perioden 2014-2020. 
Genom beslut av kommunfullmäktige 2020-10-29 har Övrigt driftsbidrag 
ersatts av Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning.  
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Beslut om hur bidraget till Billesholms Folkets park ser ut år 2021 tas av 
kultur- och fritidsnämnden i maj. Bidragsreglerna ger nämnden möjlighet att 
ge bidrag upp till 300 tkr i särskilt ekonomiskt stöd för anläggning.  

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning skiljer sig från övriga bidrag genom 
att det ges genom avtal som tas fram i dialog mellan föreningen och kultur- 
och fritidsnämnden. Det ger nämnden en god inblick i föreningens 
verksamhet, ekonomi och behov. Avtalet följs upp regelbundet under året. 

De föreslagna ytterligare bidragen om 500 tkr ryms i dagsläget inte inom 
ramen för kultur- och fritidsnämndens budget. Under år 2020 erbjöd kultur- 
och fritidsnämnden bidrag till föreningar för att kompensera ekonomiska 
förluster som uppkommit på grund av Coronapandemin. Föreningen som 
driver Folkets park valde att inte ansöka om ekonomiskt stöd vid det tillfället.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 26 maj 2021, § 41, 
att godkänna att avtal ingås med föreningen och att föreningen får 300 tkr i 
särskilt ekonomiskt stöd för anläggning. Ett bidrag om 300 tkr har således 
lämnats till parken. Föreningen har inte ansökt om något särskilt Corona-
stöd, varför nämnden inte har prövat den frågan. Föreningen har fått bidrag i 
enlighet med reglerna. När det gäller att utge ett särskilt bidrag till 
föreningen bedömer den politiska majoriteten att det saknas skäl att frångå 
reglerna om föreningsstöd.  
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Anders Månsson (S) 
Stefan Svalö (S) 
Diariet 
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§ 133 Dnr 2021-00151  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.    

 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäld i fullmäktige 2020-09-24. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Yttrande från kultur- och 
fritidsnämnden 2021-05-26, § 39. 
Planeras tas upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-10-06. 

KS 2020-00472  

Motion från Anders Månsson (S) 
angående lokaler till föreningen 
Gamla Bjuv 

Anmäld i fullmäktige 2020-10-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning.  
Yttrande från: 
Tekniska nämnden 2021-05-25,  
§ 51. 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-
05-26, § 40. 
Planeras behandlas i 
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kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-10-06. 

KS 2021-00093  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående mat för distribution eller 
avhämtning 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för handläggning. 
Remitterad för yttrande till tekniska 
nämnden och vård- och 
omsorgsnämnden 2021-05-10. 

KS 2021-00094  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ordning och reda på 
anställningsavtalen 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Yttrande från vård- och 
omsorgsnämnden 2021-06-17,  
§ 81. 
Planeras behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-10-06. 

KS 2021-00215  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ungdomsbiljetter inom 
kollektivtrafiken till alla våra 
ungdomar från 13 år till sista året 
på gymnasiet 
 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-05-31. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

   
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-20 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-29, § 186 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.    

 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäld i fullmäktige 2020-09-24. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Yttrande från kultur- och 
fritidsnämnden 2021-05-26, § 39. 
Planeras tas upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-10-06. 

KS 2020-00472  

Motion från Anders Månsson (S) 
angående lokaler till föreningen 
Gamla Bjuv 

Anmäld i fullmäktige 2020-10-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning.  
Yttrande från: 
Tekniska nämnden 2021-05-25,  
§ 51. 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-
26, § 40. 
Planeras behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-10-06. 

KS 2021-00093  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående mat för distribution eller 
avhämtning 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
handläggning. 
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Remitterad för yttrande till tekniska 
nämnden och vård- och 
omsorgsnämnden 2021-05-10. 

KS 2021-00094  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ordning och reda på 
anställningsavtalen 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Yttrande från vård- och 
omsorgsnämnden 2021-06-17,  
§ 81. 
Planeras behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-10-06. 

KS 2021-00215  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ungdomsbiljetter inom 
kollektivtrafiken till alla våra 
ungdomar från 13 år till sista året på 
gymnasiet 
 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-05-31. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

   

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-20  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 134 Dnr 2021-00152  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

 

KS 2021-00117  

Medborgarförslag angående stöd 
och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande 
2021-05-10. 

KS 2021-00349  

Medborgarförslag angående 
farthinder på cykelväg vid 
anslutning till Kakelgatan i Ekeby 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-08-30. 
Överlämnad till tekniska nämnden 
för handläggning och beslut  
2021-09-08. 

   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-20   
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-29, § 185 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
 
 

 

 

 



 

 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-09-20 
Referens 

KS 2021-00152 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

 

KS 2021-00117  

Medborgarförslag angående stöd 
och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande 
2021-05-10. 

KS 2021-00349  

Medborgarförslag angående 
farthinder på cykelväg vid anslutning 
till Kakelgatan i Ekeby 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-08-30. 
Överlämnad till tekniska nämnden 
för handläggning och beslut  
2021-09-08. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-20   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     

   



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-09-20 
 

KS 2021-00152 
Sida 

2(2) 
 

 

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 132 Dnr 2021-00383  

Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 5 § ska fullmäktige varje år 
bestämma dag och tid för fullmäktiges sammanträden.    

Förslag till datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2022 har tagits 
fram.  

Plats framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning: 

8 § 
Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv eller i 

Foodhills samlingslokal Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 

plats för ett visst sammanträde. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-29  
Tidplan för sammanträden 2022, 2021-09-08 
Översikt ekonomiåret 2022, 2021-09-27 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt förslag på tidplan för 
2022 års kommunfullmäktigesammanträden.    

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 199 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
framlagt förslag på tidplan för 2022 års kommunfullmäktigesammanträden.    



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

 
 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-29 
Referens 

KS 2021-00383 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 5 § ska fullmäktige varje år 
bestämma dag och tid för fullmäktiges sammanträden.    

Förslag till datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2022 har tagits 
fram.  

Plats framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning: 

8 § 
Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv 

eller i Foodhills samlingslokal Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 

annan plats för ett visst sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-29  
Tidplan för sammanträden 2022, 2021-09-08 
Översikt ekonomiåret 2022, 2021-09-27 
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt 
förslag på tidplan för 2022 års kommunfullmäktigesammanträden.    

Susan Elmlund 
Kommunsekreterare  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder, styrelsen och dess utskott 
Kommunsekreterare 
Diariet 
 
 



  

                                                              KS 2021-00382, 00383 

2021-09-08 
 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Tid 

Kommunfullmäktige 
 

31 28 28 25 30 20 - 29 26 31 28 12 19.00 

Kommunstyrelsen 
 

19 16 16 13 18 8 - 17 14 19 16, 
30 

14 09.00 
 

Kommunstyrelsens 
- arbetsutskott 

12, 
26 

9, 
23 

9, 23, 
30 

6, 20 4, 11, 
25 

1, 15 - 10, 24, 
31 

7, 28 12, 
26 

2, 9, 
23 

7 09.00 

- utskott för arbete och tillväxt 
 

            13.30 

Byggnadsnämnden 
 

            14.00 

- beredning 
 

            14.00 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

            18.00 

- arbetsutskott 
 

            16.00 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

            18.30 

- beredning  
 

            15.30 

Tekniska nämnden 
 

            17.00 

- beredning 
 

            16.00 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

            09.00 

- arbetsutskott 
 

            13.30 

Ordförandegruppen 
 

            17.00 

  

Sammanträden 2022 

 



Översikt ekonomiåret 

2022

2021-09-27



Ekonomiårets beslutsprocesser 2022

Brytpunkt 
Delårsrapport 31 aug

4 okt D.Å 
behandlas på 

måndags-
beredning

5 okt D.Å 
skickas till 
KSAU och 
CESAM 

12 okt KSAU ? okt CESAM 19 okt KS 31 okt KF

31 dec 2021 brytpunkt 
Årsredovisning

28 mars ÅR 
behandlas på 

måndags-
beredning

30 mars ÅR 
skickas till 

beredning och 
CESAM 

6 april KSAU ? april CESAM 13 april KS 25 april KF

Brytpunkt 
Kvartalsrapport

31 mars

2 maj K1 
behandlas på 

måndags-
beredning

4 maj K1 
skickas till 
KSAU och 
CESAM 

11 maj KSAU ? maj CESAM 18 maj KS 30 maj KF

17 aug KS

Nämndernas 

budgetskrivelser 2023 

noteras

som inkomna

7-8 sept KS 
budgetsammanträ

de 
(budgetberedning

en)

2 nov 2022 
Budgetförslag 

2023 behandlas 
på KSAU

? Nov 2022

Budget 2023 
behandlas på 

CESAM

9 nov 2022 
Budget 2023 

behandlas  på 
KS

23 nov Budget 
2023 

behandlas på 
KF

10 aug KSAU Nämndernas 
budgetskrivelser 2023 
noteras som inkomna



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (5) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 136 Dnr 2021-00348  

Förändringar i bestämmelserna om ekonomiskt 
omställningsstöd till förtroendevalda 

Sammanfattning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, antog den 14 
september 2018 förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-KL18. Bjuvs kommun antog OPF-
KL18 den 1 januari 2019 och i Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun finns bestämmelser om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda i kommunen. Bestämmelserna i sin 
nuvarande lydelse följer OPF-KL18 fullt ut. Den styrande majoriteten 
föreslår förändringar i regler om ekonomiskt omställningsstöd när det gäller 
samordning med förvärvsinkomst och när det gäller att ersättning inte ska 
lämnas till förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig 
aktivitet enligt 4 kap. 9 § kommunallagen.   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek 2021-09-28 
Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2021-08-02 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun  
  

 

Ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, antog den 14 
september 2018 förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-KL18. Bjuvs kommun antog OPF-
KL18 den 1 januari 2019 och i Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun finns bestämmelser om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda i kommunen. Bestämmelserna i sin 
nuvarande lydelse följer OPF-KL18 fullt ut. Den styrande majoriteten 
föreslår förändringar i regler om ekonomiskt omställningsstöd när det gäller 
samordning med förvärvsinkomst och när det gäller att ersättning inte ska 
lämnas till förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig 
aktivitet enligt 4 kap. 9 § kommunallagen.  
 
Den styrande majoriteten föreslår att Bjuvs kommuns regler om 
omställningsstöd ska ändras på så sätt att ekonomiskt omställningsstöd ska 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (5) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

samordnas redan under det första året, om den förtroendevalde får 
inkomster från förvärvsarbete efter avslutat förtroendeuppdrag. Det innebär 
att möjligheten att få både ekonomiskt omställningsstöd under det första 
året, och samtidigt få förvärvsinkomster från ett nytt/tidigare arbete, ska tas 
bort genom en avräkning krona för krona. På så vis ska omställningsstödet 
minskas i den omfattning som den förtroendevalde får förvärvsinkomster. 
 
Förslaget till förändrat regelverk redogörs för i tjänsteskrivelse den 2 augusti 
2021, som är en del av beslutsunderlaget i ärendet. Förslaget behandlades 
vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 augusti 2021, § 
157.  
 
Beredningen av ärendet har därefter fortsatt och den styrande politiska 
majoriteten föreslår nu ytterligare två förändringar i reglerna om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda. Den ena förändringen avser att 
ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas fullt ut med förvärvsarbete 
även under andra och tredje året. I nuvarande regler anges att för de två 
följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. Förslaget 
innebär att ett prisbasbelopp inte ska undantas från samordning årligen 
under andra och tredje året. Samordning ska alltså ske med 
förvärvsinkomster under hela den period som ekonomiskt omställningsstöd 
kan betalas ut.  
 
Den andra förändringen gäller att ekonomiskt omställningsstöd inte ska 
lämnas till förtroendevald som frånträder uppdraget på grund av brottslig 
gärning enligt 4 kap. 9 § kommunallagen. Fullmäktige får enligt 4 kap 9 § 
kommunallagen återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av 
fullmäktige, om den förtroendevalde har dömts för ett brott, på vilket 
fängelse i lägst två år kan följa och domen har vunnit laga kraft. 
Förändringen föreslås då det bedöms ha ett viktigt signalvärde att 
ekonomiskt omställningsstöd inte ska lämnas till förtroendevald som har 
dömts för brott i enlighet med förutsättningarna i kommunallagen.   
 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att det inte finns några 
rättsliga hinder för att genomföra de föreslagna förändringarna gällande 
ekonomiskt omställningsstöd. Förslagen förutsätter ändringar i Bjuvs 
kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, § 24 4 § och 6 §. Förslag på förändringar följer nedan. 
 
I dess nuvarande lydelse framgår följande av §24 §4 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre 
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två 
första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska 
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning. 
 
I linje med förslaget, föreslås följande förändringar och ordalydelse 
(markerat i gult) ersätta de nuvarande lydelserna i §24 4 § i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
Förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig aktivitet enligt 
4 kap. 9 § kommunallagen har inte rätt till ekonomiskt omställningsstöd. 

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre 
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två 
första åren och med 60 procent under år tre, förutsatt att samordning med 
inkomster från förvärvsarbete inte ska ske i enlighet med vad som framgår 
av §24 6 §.  
 
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes 
genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning. 
 
I dess nuvarande lydelse framgår följande av §24 §6 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (5) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 6. Samordning 
Omställningsersättningarna enligt §24 4§ och 5§ ska samordnas/minskas 
med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd inte samordnas 
med förvärvsinkomster samt att de två följande åren undantas årligen ett 
prisbasbelopp från samordning. 
 
I linje med förslaget, föreslås följande förändringar och ordalydelse 
(markerat i gult) ersätta de nuvarande lydelserna i §24 6 § i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
6 §. Samordning 
Omställningsreglerna enligt 4§ och 5 § ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inget annat anges.  
 
Det första årets Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas 
med inkomster från förvärvsarbete. De två följande åren undantas årligen 
ett prisbasbelopp från samordning. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra 
förutsättningarna för ekonomiskt omställningsstöd i § 24 4 § och 6 § Regler 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun så att  
 

- ekonomiskt omställningsstöd samordnas om den förtroendevalde 
erhåller inkomster från förvärvsarbete efter avslutat uppdrag  

- en förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av sådan 
brottslig aktivitet som beskrivs i 4 kap. 9 § kommunallagen inte har 
rätt till ekonomiskt omställningsstöd  

- ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera lydelsen i 
§ 24 4 och 6 §§ i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

- förändringen ska gälla från och med 2021-11-01. 
 
 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ändra förutsättningarna för ekonomiskt 
omställningsstöd i § 24 4 § och 6 § Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun så att  
 

- ekonomiskt omställningsstöd samordnas om den förtroendevalde 
erhåller inkomster från förvärvsarbete efter avslutat uppdrag  

- en förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av sådan 
brottslig aktivitet som beskrivs i 4 kap. 9 § kommunallagen inte har 
rätt till ekonomiskt omställningsstöd  

- ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera lydelsen i 
§ 24 4 och 6 §§ i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

- förändringen ska gälla från och med 2021-11-01. 
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 201 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår enhälligt kommunfullmäktige besluta att ändra 
förutsättningarna för ekonomiskt omställningsstöd i § 24 4 § och 6 § Regler 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun så att  
 

- ekonomiskt omställningsstöd samordnas om den förtroendevalde 
erhåller inkomster från förvärvsarbete efter avslutat uppdrag  

- en förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av sådan 
brottslig aktivitet som beskrivs i 4 kap. 9 § kommunallagen inte har 
rätt till ekonomiskt omställningsstöd  

- ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera lydelsen i 
§ 24 4 och 6 §§ i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

- förändringen ska gälla från och med 2021-11-01. 
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Aulona Vejsa, kommunjurist  

aulona.vejsa@bjuv.se 
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Datum 

2021-08-02 
Referens 
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Förändringar i bestämmelserna om ekonomiskt 
omställningsstöd till förtroendevalda 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, antog den 14 
september 2018 förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-KL18. OPF-KL18 gäller för 
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträdde vid 
valet 2018 och som inte tidigare omfattats av PBF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet. I OPF-KL18 har det lagts till 
att ekonomiskt omställningsstöd – förutom om förtroendevald på nytt får 
uppdrag motsvarande minst 40 procent inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund eller uppdrag i riksdag eller regering – även upphör om 
den enskilde får ett förvärvsarbete med minst motsvarande omfattning. I 
dess nuvarande lydelse framgår av §24 §4 i OPF-KL18 att för varje år som 
den förtroendevalde har fullgjort sitt uppdrag utges ekonomiskt 
omställningsstöd med 85 % under de två första åren. Av §24 §6 framgår att 
det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd inte samordnas 
med förvärvsinkomster.  
 
Bjuvs kommun antog OPF-KL18 den 1 januari 2019 och i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun finns 
bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevalda i 
kommunen. Bestämmelserna i sin nuvarande lydelse följer OPF-KL18 fullt 
ut.   
 
Den styrande majoriteten föreslår att Bjuvs kommuns regler om 
omställningsstöd ska ändras på så sätt att ekonomiskt omställningsstöd ska 
samordnas redan under det första året, om den förtroendevalde får 
inkomster från förvärvsarbete efter avslutat förtroendeuppdrag. Det innebär 
att möjligheten att få både ekonomiskt omställningsstöd under det första 
året, och samtidigt få förvärvsinkomster från ett nytt/tidigare arbete, ska tas 
bort genom en avräkning krona för krona. På så vis ska omställningsstödet 
minskas i den omfattning som den förtroendevalde får förvärvsinkomster. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda de rättsliga 
förutsättningarna för förslaget. Förvaltningen bedömer att förslaget är i linje 
med vad som framgår av gällande rätt. Förslaget innebär vissa förändringar 
i Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2021-08-02 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun  
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Ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR antog den 14 
september 2018 förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-KL18. OPF-KL18 gäller för 
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträdde vid 
valet 2018 och som inte tidigare omfattats av PBF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 
 
Av §24 2 § OPF-KL 18 framgår att omställningsstöd syftar till att under en 
begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd. Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv 
aktivt verkar för att få ett nytt arbete. 
 
I OPF-KL18 har det lagts till att ekonomiskt omställningsstöd – förutom om 
förtroendevald på nytt får uppdrag motsvarande minst 40 procent inom 
kommun, landsting/region eller kommunalförbund eller uppdrag i riksdag 
eller regering – även upphör om den enskilde får ett förvärvsarbete med 
minst motsvarande omfattning. I dess nuvarande lydelse framgår av §24 §4 
i OPF-KL18 att för varje år som den förtroendevalde har fullgjort sitt uppdrag 
utges ekonomiskt omställningsstöd med 85 % under de två första åren. Av 
§24 §6 framgår att det första årets utbetalning av ekonomiskt 
omställningsstöd inte samordnas med förvärvsinkomster.  
 
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 
landsting/region och för att bestämmelserna ska vara giltiga krävs ett lokalt 
antagande av bestämmelserna. Bjuvs kommun antog OPF-KL18 den 1 
januari 2019 och i Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Bjuvs kommun finns bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 
i kommunen. Bestämmelserna i sin nuvarande lydelse följer OPF-KL18 fullt 
ut.  
 
Den styrande majoriteten föreslår att Bjuvs kommuns regler om 
omställningsstöd ska ändras på så sätt att ekonomiskt omställningsstöd ska 
samordnas redan under det första året, om den förtroendevalde får 
inkomster från förvärvsarbete efter avslutat förtroendeuppdrag. Det innebär 
att möjligheten att få både ekonomiskt omställningsstöd under det första 
året, och samtidigt få förvärvsinkomster från ett nytt/tidigare arbete, ska tas 
bort genom en avräkning krona för krona. På så vis ska omställningsstödet 
minskas i den omfattning som den förtroendevalde har inkomster från 
förvärvsarbete. 
 

Förslaget förutsätter en utredning om vad som framgår av gällande rätt 
kring ersättning för förtroendevalda, SKR:s rekommendationer samt en 
omvärldsbevakning av praxis hos andra kommuner. I omvärldsbevakningen 
har bland annat kontakt tagits med KPA Pension, som Bjuvs kommun är 
knutet till, för att utreda hur en sådan förändring kan komma att påverka de 
förtroendevaldas framtida pension. 

Vad avser gällande rätt kring ersättning till förtroendevalda gäller följande. 

Regleringen i kommunallagen (2017:725), KL, av de förtroendevaldas 
ekonomiska förmåner är indelad i två delar: en obligatorisk del om 
kommuners och regioners skyldighet att ersätta förlorad arbetsinkomst med 
mera (4 kap. 12 - 15 §§ KL) och en valfri del om kostnadsersättningar och 
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arvoden (4 kap. 16 §§ KL). Fullmäktige måste i sina beslut därför noga skilja 
mellan de två ersättningstyperna; den för kommun tvingande ersättningen 
för förlorad arbetsförtjänst med mera, och den av kommun frivilligt beslutade 
ersättningen i form av till exempel kostnadsersättningar och arvoden. 
 
Av 4 kap. 16 § KL framgår att fullmäktige får besluta att förtroendevalda i 
skälig omfattning ska få ersättning för resekostnader och andra utgifter som 
föranleds av uppdraget utöver vad som följer av 13 och 14 §§ (p. 1), arvode 
för det arbete som är förenat med uppdraget (p. 2), pension (p. 3) och andra 
ekonomiska förmåner (p. 4). Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas 
ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.  

Av 4 kap. 16 § första stycket p. 2 KL framgår att arvoden bara får avse 
ersättning för det arbete som är förenat med uppdragen men inte ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. Bestämmelsen i 4 kap. 16 § KL ger möjligheten 
för en kommun att tillerkänna de förtroendevalda ytterligare ekonomiska 
förmånerna, det vill säga sätta en ram för vad en kommun frivilligt kan åta 
sig i ersättningshänseende.  
 
De förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid (kommunalråd, med flera) enligt 4 kap. 2 § KL, och som därför inte 
kan ha kvar sin anställning, är inte berättigade till ersättning enligt 4 kap. 
12–14 §§ KL utan kompenseras genom arvoden med stöd i denna 
bestämmelse och kommunfullmäktigebeslut.  
 
SKR:s rekommendationer och praxis hos andra kommuner följer nedan.  
 
SKR:s arbetsmarknadspolitiska avdelning har uttryckt att bestämmelserna i 
OPF-KL18 är SKR:s egna rekommendationer, som i stor utsträckning har 
sin utgångspunkt i KL:s föreskrifter om förtroendevaldas rätt till ersättning, 
förmåner, med mera. SKR rekommenderar starkt att kommuner som 
förbundit sig till bestämmelserna i OPF-KL18 följer dessa utan att göra 
större ändringar i innehållet, just med anledning av att bestämmelserna ger 
uttryck för föreskrifterna i KL. SKR betonar dock att bestämmelserna i OPF-
KL18 endast är rekommendationer och understryker kommuners 
självbestämmanderätt.  
 
Utifrån den omvärldsbevakning som gjorts tycks den absoluta majoriteten 
av kommuner som antagit OPF-KL18 om ekonomiskt omställningsstöd till 
förtroendevalda följa SKL:s utarbetade avtalsmall. Några exempel på 
kommuner som gjort större ändringar i OPF-KL18 har inte hittats i samband 
med utredningen. 
 

För att utröna vilka möjligheter som finns att reglera bestämmelserna om 
ekonomiskt omställningsstöd, och på vilket sätt förslaget kan komma att 
påverka förtroendevaldas pension, har kontakt tagits med KPA Pensions 
senior konsult, Bernt Mahr. Av kontakten med KPA Pension framgår 
följande: 

Bestämmelserna i OPF-KL18 har inte haft som avsikt att förtroendevalda, 
efter avslutat uppdrag, ska kunna erhålla dubbla ersättningar genom 
möjligheten att dels kunna få ekonomiskt omställningsstöd, dels inkomster 
från förvärvsarbete. Frågan om att strama åt den ekonomiska ersättningen 
för förtroendevalda som fullgjort sina uppdrag har börjat aktualiseras hos 
alltfler kommuner runtom i landet. Bestämmelserna i OPF-KL18 är endast 
SKR:s rekommendationer och Bjuvs kommun är inte bundna till att följa 
dessa. Vad avser pensionsfrågan uppger KPA Pension att det ekonomiska 
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omställningsstödet är pensionsgrundande för allmän pension men att en 
motsvarande ändring i bestämmelserna om ekonomiskt omställningsstöd 
däremot påverkar förtroendevaldas pension i mindre utsträckning. Det går i 
pensionsfrågan att dra paralleller mellan en förtroendevald som avslutar sitt 
uppdrag och en före detta anställd som är inskriven på Arbetsförmedlingen, 
där ersättningen från förmedlingen inte heller är pensionsgrundande. För 
övrigt sätts förtroendevaldas pension av under tiden som förtroendevalda 
får ersättning eller arvode.  

Kommunstyrelsens förvaltning gör följande sammantagna rättsliga 
bedömning vad avser förslaget om motsvarande ändringar i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 

Sammantaget ankommer det på kommunen själv att, utifrån de lokala 
förutsättningarna, bestämma vad som är en skälig ersättning eller 
ekonomisk förmån (för närmare information se prop. 1990/91:117 s. 169). 
Ekonomiskt omställningsstöd kan ses som en form av ekonomisk förmån 
som faller in under 4 kap. 16 p. 4 § KL, vilket gör det möjligt för Bjuvs 
kommun att begränsa det valfria ekonomiska omställningsstödet som ges till 
förtroendevalda efter avslutat uppdrag. Bestämmelserna i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun utgår från SKR:s 
rekommendationer i OPF-KL18. Bjuvs kommun är därmed inte bunden till 
bestämmelserna i OPF-KL18 utan kan, med stöd av kommunens 
självbestämmanderätt, avtala om annat i Regler om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda i Bjuvs kommun som avviker från rekommendationerna.  
 
Förslaget från den styrande majoriteten om att samordna 
omställningsersättningarna med inkomster från förvärvsarbete, även år ett, 
kan därför anses ligga i linje med vad som framgår av gällande rätt. 
Kommunstyrelsens förvaltning har inga invändningar mot förslaget ur ett 
juridiskt hänseende annat än att förändringar i det ekonomiska 
omställningsstödet på motsvarande vis förutsätter en ändring i Bjuvs 
kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, § 24 4 § och 6 §. Förslag på förändringar följer nedan. 
 
I dess nuvarande lydelse framgår följande av §24 §4 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre 
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två 
första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska 
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
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får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning. 
 
I linje med förslaget, föreslås följande förändringar och ordalydelse 
(markerat i gult) ersätta de nuvarande lydelserna i §24 4 § i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre 
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två 
första åren och med 60 procent under år tre, förutsatt att samordning med 
inkomster från förvärvsarbete inte ska ske i enlighet med vad som framgår 
av §24 6 §.  
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes 
genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning. 
 
I dess nuvarande lydelse framgår följande av §24 §6 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 6. Samordning 
Omställningsersättningarna enligt §24 4§ och 5§ ska samordnas/minskas 
med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd inte samordnas 
med förvärvsinkomster samt att de två följande åren undantas årligen ett 
prisbasbelopp från samordning. 
 
I linje med förslaget, föreslås följande förändringar och ordalydelse 
(markerat i gult) ersätta de nuvarande lydelserna i §24 6 § i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
6 §. Samordning 
Omställningsreglerna enligt 4§ och 5 § ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inget annat anges.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas 
med inkomster från förvärvsarbete. De två följande åren undantas årligen 
ett prisbasbelopp från samordning. 
 
Vad avser pensionsfrågan görs följande bedömning.  
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Av 4 kap. 16 § KL framgår att fullmäktige får besluta att förtroendevalda i 
skälig omfattning ska få pension och andra ekonomiska förmåner. En 
ändring i bestämmelserna om ekonomiskt omställningsstöd, i form av 
samordning av förvärvsinkomst från och med första året, kan påverka 
förtroendevaldas pension i mindre betydande utsträckning eftersom den 
förtroendevaldes pension sätts av under tiden som den förtroendevalde får 
sin ersättning eller sitt arvode.  
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra 
förutsättningarna för ekonomiskt omställningsstöd i § 24 4 § och 6 § Regler 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun så att  

- ekonomiskt omställningsstöd samordnas under det första året om 
den förtroendevalde erhåller inkomster från förvärvsarbete efter 
avslutat uppdrag 

- ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera lydelsen i 
§ 24 4 och 6 §§ i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

- förändringen ska gälla från och med 2021-10-01. 
   

Niklas Ögren 
TF kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
HR-avdelningen 
Kansliavdelningen 
Diariet 
 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef 

julia.pietrek@bjuv.se 
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Förändringar i bestämmelserna om ekonomiskt 
omställningsstöd till förtroendevalda 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, antog den 14 
september 2018 förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-KL18. Bjuvs kommun antog OPF-
KL18 den 1 januari 2019 och i Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun finns bestämmelser om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda i kommunen. Bestämmelserna i sin 
nuvarande lydelse följer OPF-KL18 fullt ut. Den styrande majoriteten 
föreslår förändringar i regler om ekonomiskt omställningsstöd när det gäller 
samordning med förvärvsinkomst och när det gäller att ersättning inte ska 
lämnas till förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig 
aktivitet enligt 4 kap. 9 § kommunallagen.  
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek 2021-09-28 
Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2021-08-02 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun  
  

 

Ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, antog den 14 
september 2018 förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-KL18. Bjuvs kommun antog OPF-
KL18 den 1 januari 2019 och i Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun finns bestämmelser om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda i kommunen. Bestämmelserna i sin 
nuvarande lydelse följer OPF-KL18 fullt ut. Den styrande majoriteten 
föreslår förändringar i regler om ekonomiskt omställningsstöd när det gäller 
samordning med förvärvsinkomst och när det gäller att ersättning inte ska 
lämnas till förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig 
aktivitet enligt 4 kap. 9 § kommunallagen.  
 
Den styrande majoriteten föreslår att Bjuvs kommuns regler om 
omställningsstöd ska ändras på så sätt att ekonomiskt omställningsstöd ska 
samordnas redan under det första året, om den förtroendevalde får 
inkomster från förvärvsarbete efter avslutat förtroendeuppdrag. Det innebär 
att möjligheten att få både ekonomiskt omställningsstöd under det första 
året, och samtidigt få förvärvsinkomster från ett nytt/tidigare arbete, ska tas 
bort genom en avräkning krona för krona. På så vis ska omställningsstödet 
minskas i den omfattning som den förtroendevalde får förvärvsinkomster. 
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Förslaget till förändrat regelverk redogörs för i tjänsteskrivelse den 2 augusti 
2021, som är en del av beslutsunderlaget i ärendet. Förslaget behandlades 
vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 augusti 2021, § 
157.  
 
Beredningen av ärendet har därefter fortsatt och den styrande politiska 
majoriteten föreslår nu ytterligare två förändringar i reglerna om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda. Den ena förändringen avser att 
ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas fullt ut med förvärvsarbete 
även under andra och tredje året. I nuvarande regler anges att för de två 
följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. Förslaget 
innebär att ett prisbasbelopp inte ska undantas från samordning årligen 
under andra och tredje året. Samordning ska alltså ske med 
förvärvsinkomster under hela den period som ekonomiskt omställningsstöd 
kan betalas ut.  
 
Den andra förändringen gäller att ekonomiskt omställningsstöd inte ska 
lämnas till förtroendevald som frånträder uppdraget på grund av brottslig 
gärning enligt 4 kap. 9 § kommunallagen. Fullmäktige får enligt 4 kap 9 § 
kommunallagen återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av 
fullmäktige, om den förtroendevalde har dömts för ett brott, på vilket 
fängelse i lägst två år kan följa och domen har vunnit laga kraft. 
Förändringen föreslås då det bedöms ha ett viktigt signalvärde att 
ekonomiskt omställningsstöd inte ska lämnas till förtroendevald som har 
dömts för brott i enlighet med förutsättningarna i kommunallagen.   
 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att det inte finns några 
rättsliga hinder för att genomföra de föreslagna förändringarna gällande 
ekonomiskt omställningsstöd. Förslagen förutsätter ändringar i Bjuvs 
kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, § 24 4 § och 6 §. Förslag på förändringar följer nedan. 
 
I dess nuvarande lydelse framgår följande av §24 §4 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre 
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två 
första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska 
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
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får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning. 
 
I linje med förslaget, föreslås följande förändringar och ordalydelse 
(markerat i gult) ersätta de nuvarande lydelserna i §24 4 § i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
Förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig aktivitet enligt 
4 kap. 9 § kommunallagen har inte rätt till ekonomiskt omställningsstöd. 

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre 
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två 
första åren och med 60 procent under år tre, förutsatt att samordning med 
inkomster från förvärvsarbete inte ska ske i enlighet med vad som framgår 
av §24 6 §.  
 
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes 
genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning. 
 
I dess nuvarande lydelse framgår följande av §24 §6 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 6. Samordning 
Omställningsersättningarna enligt §24 4§ och 5§ ska samordnas/minskas 
med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd inte samordnas 
med förvärvsinkomster samt att de två följande åren undantas årligen ett 
prisbasbelopp från samordning. 
 
I linje med förslaget, föreslås följande förändringar och ordalydelse 
(markerat i gult) ersätta de nuvarande lydelserna i §24 6 § i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
6 §. Samordning 
Omställningsreglerna enligt 4§ och 5 § ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inget annat anges.  
 
Det första årets Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas 
med inkomster från förvärvsarbete. De två följande åren undantas årligen 
ett prisbasbelopp från samordning. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra 
förutsättningarna för ekonomiskt omställningsstöd i § 24 4 § och 6 § Regler 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun så att  
 

- ekonomiskt omställningsstöd samordnas om den förtroendevalde 
erhåller inkomster från förvärvsarbete efter avslutat uppdrag  

- en förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av sådan 
brottslig aktivitet som beskrivs i 4 kap. 9 § kommunallagen inte har 
rätt till ekonomiskt omställningsstöd  

- ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera lydelsen i 
§ 24 4 och 6 §§ i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

- förändringen ska gälla från och med 2021-11-01 
   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
HR-avdelningen 
Kansliavdelningen 
Diariet 



 

 

Antagna av kommunfullmäktige 

2014-06-12, § 54 rev 

kommunstyrelsen 15-01-14, §§ 7-8 rev 

kommunstyrelsen 15-02-11, § 37 rev 

kommunfullmäktige 16-09-29, § 100 rev 

kommunfullmäktige 16-12-15, § 149 rev 

kommunfullmäktige 18-11-29, § 115 

rev kommunfullmäktige 18-12-13, § 126 

rev kommunfullmäktige 20-04-29, § 108 

rev kommunfullmäktige 20-05-28, § 145 

rev kommunfullmäktige 21-08-30, § 118 
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§ 1 Tillämpningsområde 

 
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i 

beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga 

nämnder och i avdelningar och organ för beredning som omtalas i 3 kap 1-3 §§ 

kommunallagen samt för revisorer som utsetts enligt 12 kap 4 § 

kommunallagen. 

 

Bestämmelserna gäller även för styrelserna i Bjuvs Stadsnät AB respektive 

Omsorg i Bjuv AB.  

 
Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd/oppositionsråd finns 

särskilda bestämmelser. 

 

§ 2 Ersättningsformer/ersättningarnas storlek 

 
Ersättning utgår i form av månadsarvode, sammanträdesarvode, 

förrättningsersättning, resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst/A-kassa. 

 
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av 

förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i 4 kap 16 § kommunallagen. 

 
Ersättningarna baseras på grundarvode för riksdagsledamot 

(69 900 kr från 2021-01-01). 

 

§ 3 Månadsarvoden 

 
Månadsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda enligt dessa bestämmelser. 

 
 

§ 4 Sammanträden 

 
Med sammanträden avses i dessa bestämmelser sammanträden med de organ 

som angetts i § 1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen 

eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens 

bestämmelser. 

 
Med dagsammanträde menas sammanträden som börjar före kl 17.00. 

 
§ 5 Sammanträdesarvoden 

 
För sammanträde utgår arvode för första timmen i form av grundarvode (dubbelt 

timarvode) och för varje därpå följande timme såsom timarvode. Arvodet för del av 

timme - utom den första - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av 
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timarvodet. 

Till förtroendevalda, som mister arbetsförtjänst utöver de timmar som 

sammanträdesersättning och ersättning för förberedelsetid utgår för, utgår även för 

denna tid förlorad arbetsförtjänst. 

 
Notering om förlorad arbetsförtjänst skall göras av de förtroendevalda på 

närvaroförteckningen för sammanträdet.
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§ 6 Resekostnadsersättning 

 
Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår om avståndet 

från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till 

sammanträdesplatsen överstiger 5 kilometer. 

 
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utgår, med 

ovanstående begränsning, enligt de grunder som fastställts för kommunens 

arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 

 

§ 7 Förrättning 

 
Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i 

 
1. protokolljustering då särskild tid och plats bestämts härför, 

 
2. sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller annan 

nämnd som förtroendemannen ej är ledamot av, 

 
3. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet, 

 
4. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen 

 
5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 

 
6. besiktning eller inspektion, 

 
7. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

 
8. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 

 
För ersättning enligt punkterna 3 - 8 krävs särskilt uppdrag/beslut. 
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§ 8 Förrättningsersättning 

 
Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning utgår enligt samma 

grunder som motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde. 

Förrättningar som varar 0,5 timmar registreras 0,5. Ersättningen blir dock för 

en timma då första timmen ger dubbelt timarvode. 

 

§ 9 Handikappad förtroendevald 

 
Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som 

föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med 

inläsning av handlingar och liknande. 

 
För att kunna få ersättning enligt denna paragraf skall den förtroendevalde vid varje 

tillfälle då ersättning begärs anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 

kommunala organ. 

 

§ 10 Barntillsynskostnader 

 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 

barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte 

fyller 12 år. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning 

utgår inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller av sammanboende på 

dennes fritid och ej heller för tid som barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

Ersättning utgår för kostnader med högst 75 kr per tillsynstimma. 

 
Utbetalning av ersättning skall samordnas med utbetalning av övriga ersättningar till 

förtroendevald. 

 
Ersättning för barntillsynskostnader utgår även till närvarande ersättare. 

 

§ 11 Tolkning 

 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommun- 

styrelsen. 
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§ 12 Månadsarvoden till ordförande i: 
 
 
 

Organisation ordf 1:e vice ordf 2:e vice ordf kommentar 

Fullmäktige 10% 3% 4%  

 
Kommunstyrelsen 

 
110%* 

 
10% 

 
50%* 

*enligt nya bestämmelser om 

omställningsstöd och 

pension för förtroendvalda 

(OPF-KL) 

Utskottet för arbete 

och 

tillväxt 

 
0%** 

 
3% 

 
- 

 
**inklusive jourersättning 

Tekniska nämnden  
18% 

 
3,5% 

 
6% 

 

Vård- och 

omsorgsnämnden 
 
40%*,** 

 
3,5 % 
 

 
5 %  

*enligt nya bestämmelser om 
omställningsstöd och 
pension för förtroendvalda 
(OPF-KL) 

**inklusive jourersättning 

Barn- och 

utbildningsnämnden 
 
40%*,** 

 
5% 

 
10% 

*enligt nya bestämmelser om 
omställningsstöd och 
pension för förtroendvalda 
(OPF-KL) 

**inklusive jourersättning 

 
Byggnadsnämnden 

 
15% 

 
3,5% 

 
5% 

 

Kultur- och 

fritidsnämnden 
 
10% 

 
3,5% 

 
5% 

 

Revisionen 5% samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

se även 

Övriga månadsarvode 

Överförmyndar- 

nämnden 

4% samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

 

Valnämnden förrättnings- 

arvode 

samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

 

Fullmäktiges val- 

beredning 

förrättnings- 

arvode 

samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

 

Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot 

 
 

Övriga månadsarvode: 
 
 

Kommunalråd 50%  
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Ledamot kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

1%  

Ledamot i övriga styrelser/nämnders 

utskott 

0,5%  

Ledamot i revisionen 2,5%  

Naturvårdsombud 0,6%  

Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot 

 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-11, § 37, om följande tolkning av § 12 Övriga 

månadsarvoden angående vem som ska ersättning som ledamot 

kommunstyrelsens arbetsutskott respektive ledamot i övriga styrelser/nämnders 

utskott: 

Samtliga ledamöter i aktuellt utskott ska ha ersättning som ledamot förutom 
styrelsens/nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

 
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens 

arbetsuppgifter och täckas av månadsarvode (för förrättning utom kommunen utgår 

ersättning): 

 
• Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete 

 
• Överläggning med tjänsteman eller annan anställd 

 
• Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller 

annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning e dyl. 

 
• Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling 

 
• Mottagning för allmänheten, telefonsamtal o dyl. 

 
• Utövande av delegationsbeslut 

 
• Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ 

 
• Uppvaktningar 

 
Exempel på förrättningar inom kommunen som ej ingår i månadsarvodet för 

ordförande: 

 
• Deltagande i besiktningar och inspektioner inklusive skyddsronder under 

förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande 

upprättas 

 
• Protokollfört sammanträde med egen eller annan kommunal styrelse/nämnd 
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• Ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens ordförande. 

 
• 2:e vice ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

(oppositionsråd). 

 
• Kurser, seminarier och konferenser 

 
• Alla förrättningar utanför kommunen 

 
För ordförande med betydande del av heltid (40% eller mer) gäller samma regler 

som för kommunalråd och oppositionsråd för ersättning vid förrättningar. 

 

§ 13 Arvoden och ersättningar förtroendevalda i Bjuvs 

Stadsnät AB:s styrelse  
Ordförande 4,6 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, samt 

sammanträdesarvode och förrättningsarvode. 

 
Ledamot och ersättare 0,25 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, 

samt sammanträdesarvode och förrättningsarvode. 

 
Sammanträdesarvode, förrättningsarvode och andra ersättningar enligt Bjuvs 

kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 

 

 

§ 14 Arvoden och ersättningar förtroendevalda i 

Omsorg i Bjuv AB:s styrelse 
Ordförande i Omsorg i Bjuv AB är tillika ordförande i vård- och 

omsorgsnämnden och är månadsarvoderad från nämnden. 

Ordföranden får därmed enbart sammanträdesarvode för uppdraget 

som styrelseordförande.  

 

Vice ordförande månadsarvode 1,682 % av grundarvode för 

riksdagsledamot. 

 

Ordinarie ledamöter årsarvode 5,87 % av grundarvode för 

riksdagsledamot och sammanträdesarvode. 

 

Sammanträdesarvode, förrättningsarvode och andra ersättningar enligt Bjuvs 

kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 

 
 

 
 

§ 15 Borgerlig vigselförrättare 
 

Borgerlig vigselförrättare, (som utses av Länsstyrelsen), får utföra vigslar 

i Bjuvs och andra kommuner. 
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Vigselförrättaren får 110 kronor av Länsstyrelsen per förrättad vigsel, har de 

fler vigslar samma dag får de 30 kronor i ersättning per vigsel. 

 
Ersättning från kommunen är samma som förtroendevaldas sammanträdes- och 

förrättningsarvoden samt bilersättning. 

Om brudparet önskar vigsel utanför kommunen ska ersättningen bekostas av 

brudparet. 

 
 

§ 16 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 

Sammanträdes- och förrättningsarvodet är 0,33% av grundarvode för 

riksdagsledamot per timme. 

Grundarvodet för första timmen skall vara dubbelt så högt. Inläsningsarvode ingår i 

grund- och timarvode. Semesterersättning utgår ej. 
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§ 17 Ersättning för jourtjänstgöring 
 

Jourersättning betalas ut som en ersättning per dygn för de dygn då den 

förtroendevalde haft jour med 0,1% av grundarvode för riksdagsledamot per dygn. 

Ersättning utgår inte till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och 

tillväxt eller ordförande i barn- och utbildningsnämnden eftersom jourersättningen 

ingår i deras månadsarvode. 

 

§ 18 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
 

Till förtroendevald som vid sammanträde eller förrättning har styrkt förlorad 

arbetsförtjänst skall ersättning utgå enligt följande alternativ: 

 
- Förtroendevald inlämnar intyg från arbetsgivaren på faktisk, förlorad 

arbetsförtjänst. 

 
- Förtroendevald som är egenföretagare skall inlämna intyg från sin revisor 

angående beräknad förlorad arbetsförtjänst. 

 
- Förtroendevald som innehar A-kassa skall inlämna intyg på förlorad ersättning på 

grund av förtroendeuppdraget. 

 
Följande förtroendevalda –kommunalråd, oppositionsråd, ordförande barn- och 

utbildningsnämnden samt ordförande vård- och omsorgsnämnden - som fullgör 

uppdragen på heltid eller deltid från 40 % av heltid har ej rätt till ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst. 

 

 

§ 19 Pensionsförmån 

 
Förtroendevald erhåller 4,5% på utbetald ersättning för månadsarvode, 

sammanträde samt andra i uppdraget utgivna kontanta ersättningar tex vid 

förrättning. 

Ersättning som betalas ut för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån, 

tjänstepensionsförmån, traktamente eller kostnadsersättningar är inte 

pensionsgrundande. 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), se § 23. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de förtroendevalda. 

 
 

§ 20 Förlorad semesterförmån 

 
Förtroendevald har rätt till ersättning för av arbetsgivaren styrkt förlorad 

semesterförmån. 
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§ 21 Arvoden vid deltagande i kurser och konferenser 
 

Förtroendevalda som deltar vid kurser och konferenser mer än 6 tim/dygn erhåller 

ersättning motsvarande ett grundarvode och sju timarvoden. Ersättning för körtid 

ingår i detta belopp. Vid deltagande i kurser och konferenser kortare än 6 tim/dygn 

erhåller förtroendevalda förrättningsarvode och ersättning för körtid om avståndet 

från bostaden eller arbetsplatsen till förrättningsplatsen överstiger 5 km. 

 

§ 22 Ersättning till icke tjänstgörande ersättare 
 

Hel sammanträdesersättning skall utgå till icke tjänstgörande ersättare vid 

deltagande i såväl dag- som kvällssammanträden. 

 

§ 23 Reseersättning vid gruppmöte 
 

1. Bilersättning utbetalas till ledamöter och ersättare i fullmäktige för deltagande i 

partiernas gruppsammanträden enligt samma regler som gäller för deltagande i 

fullmäktiges sammanträden. 

 
2. Ersättning utbetalas för högst ett gruppsammanträde före varje 

fullmäktigesammanträde. 

 
3. Respektive partis gruppledare lämnar till kansliet bestyrkt förteckning över 

deltagande ledamöter och ersättare med angivande av sammanträdesplats, ev 

medåkande samt totalt antal kilometer för var och en av de 

ersättningsberättigade deltagarna. 

 
 
 

§ 24 Arvode till kommunalråd/oppositionsråd samt ordförande 

med uppdrag på minst 40%  
 

Kommunalråd/oppositionsråd samt ordförande med uppdrag på minst 40% 

arvoderas enligt tabell i § 12. 

 
Kommunalråd/oppositionsråd: Sammanträdesersättningar och förrättningsarvoden 

utgår inte för kommunstyrelsen, dess utskott och kommittéer. 

Ordförande med uppdrag på minst 40%: Sammanträdesersättningar och 

förrättningsarvoden utgår inte för nämnden, dess utskott och kommittéer. 

 
De regler som gäller för kommunens tjänstemän angående semester och 

tjänstledighet samt samordning med sjukpenning skall äga tillämpning på 

kommunalråd och oppositionsråd, dock att arvode icke skall utgå för tid som tas i 

anspråk för fullgörande av uppdrag för regionen och såsom nämndeman. Reglerna 

ska även gälla ordförande med betydande del av heltid (40% eller mer). 
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Pensionsreglemente gäller enligt nya bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL). 

 
 

§ 25 Omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 

 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun på heltid eller 

betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 

eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 

som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 
§ 2. Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan 

bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 

ekonomiskt omställningsstöd. 

 
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. 

 
§ 3. Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 

flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 

 
Bjuvs kommun har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta 

ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska 

gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, 

bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 

 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 
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Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren 

och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på 

den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste 

året. 

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på 

nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos 

kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller 

regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning. 

 
§ 5. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 

(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att 

ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder. 

 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 

ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 

årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

 
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får 

uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

 
§ 6. Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

 
§ 7. Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt 

omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
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Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom 

oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt 

eller har förtroendevald i annat fall borde inse att utbetalningen var oriktig, ska det 

för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

 
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

 
§ 8. Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. 

 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 

 
§ 9. Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den 

förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 

pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 
 

§ 26 Pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 

 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun. 

 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 

eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 

som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

 
Pensionsbestämmelserna gäller inte förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

 
§ 2. Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: a. 

avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 
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§ 3. Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9. 

 
§ 4. Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

 
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet 

och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den 

pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente 

eller kostnadsersättning. 

 
§ 5. Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och 

med 7,5 inkomstbasbelopp. 

 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent 

på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med 

stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens 

utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt 

till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 

 
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från Bjuvs kommun endast om den för 

kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då 

förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar Bjuvs kommun ut 

motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 

pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår 
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utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med 

förändringen av inkomstbasbeloppet. 

 
§ 6. Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos 

respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund. 

 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

 
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

 
§ 7. Information 

Bjuvs kommun ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 

pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 

 
§ 8. Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, 

sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän 

pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde 

och pensionsmyndigheten. 

 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 

 
§ 9. Uppgiftsskyldighet 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. 

Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 

ska minskas i skälig omfattning. 

 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan 

detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10. Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del 

av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd 

av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 

 
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. 

 
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 

föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 

aktivitetsersättning. 

 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 

anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

 
§ 11. Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning 

betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid 

förtroendevalds dödsfall. 

 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. 

 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 

 
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

 
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar. 
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§ 12. Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 

förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a 

och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

 
§ 13. Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar Bjuvs kommun. 

 
§ 14. Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 

 
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade 

bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att 

pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 
§ 15. Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension 

och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de 

skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan 

inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än 

sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
 

§ 27 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 

 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 

40 procent av heltid. 

 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas 

av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare 

uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 
§ 2. Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och – 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 
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§ 3. Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde 

avlider: 

 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

 
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 

 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 

 
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 

 
§ 4. Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet. 

 
§ 5. Familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, 

har rätt till förmån i fem års tid. 

 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med 

slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 

inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 

förändringen av prisbasbeloppet. 

 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

 
§ 6. Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt 

till barnpension enligt SFB. 

 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och 

fostran i adoptionssyfte. 
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§ 7. Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn Ett 

efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden 

efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till 

en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen 

ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 

 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande 

barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med 

förändringen av prisbasbeloppet. 

 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd 

till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan 

utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

 
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas 

månadsvis och i lika stora delar. 

 
§ 8. Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast 

tre månader efter det att Bjuvs kommun har tagit emot ett fullständigt underlag för 

utbetalningen. 

 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde 

omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall 

enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

 
När anmälan inkommit, anses Bjuvs kommun ha fått kännedom om dödsfallet. 

 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande 

och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller 

försäkringsinrättning. 

 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd 

utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande 

utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att 

efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



24 
 

 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § 

första stycket FAL. 

 
 

§ 28 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda 

 
Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada 

(TFA-KL) såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala 

huvudmannen. Försäkringen gäller för olycksfall som uppkommer i samband med 

den förtroendevaldes verksamhet inom det verksamhetsområde, för vilket han 

utsetts samt färdolycksfall, d v s skador som inträffat vid färd till eller från sådan 

verksamhet. 

 
Även skada orsakad genom misshandel som uppenbart (bestyrkt genom 

polisutredning) har samband med det politiska uppdraget. 

 
I TFA-KL ingår följande moment: 

 
Ersättning under akut sjukdomstid för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk samt 

kostnader i samband med skadan. 

 
 

Ersättning för lyte och men samt vid invaliditet med livränta eller ett engångsbelopp. 

Ersättning för rehabilitering till annat yrke med skäliga kostnader. 

Ersättning vid dödsfall för begravningskostnader och för förlust av underhåll till 

efterlevande. 

 
Ersättningsbeloppens storlek prövas i varje enskilt fall och baseras på normer 

godkända av SAF, LO och PTK. 

 
Kontakta personalavdelningen för handledning angående webbformulär. 

 

 

§ 29 Gratifikationsregler 
 

1. Förtroendevald som under minst 25 år innehaft förtroendeuppdrag för Bjuvs 

kommun tilldelas ett guldur med inskription. Gulduret kan utdelas endast en 

gång till en och samma person. Förtroendevald äger rätt att tillgodoräkna sig tid 

för förtroendeuppdrag i de tre tidigare delkommunerna för erhållande av guldur. 

 
2. På gratifikationsur som tilldelats förtroendevald skall graveras texten: "För 

gagnerik kommunal gärning, Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn. 
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3. I de fall mottagaren bestämt avsäger sig ovanstående inskription skall följande 

text graveras: "Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn. 

 
4. Utdelningen beslutas av kommunstyrelsen, som har rätt att i undantagsfall 

frångå kravet beträffande längden på ovannämnda tidsrymd. 

 
5. I de fall mottagaren framför önskemål därom kan i stället för guldur annan 

personlig gratifikation av motsvarande värde utdelas. 

 

§ 30 PRAKTISKA ANVISNINGAR 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

 
För utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst fordras följande: 

 
Intyg från arbetsgivaren angående förlorad arbetsinkomst och förlorad 

tjänstepension ska lämnas till Bjuvs kommun årligen senast 15 

februari. 

 
Den förtroendevalde inlämnar intyg från A-kassa angående faktisk förlorad 

ersättning på grund av uppdraget. 

 
Uppgift vid varje sammanträde/förrättning på hur många timmar ersättningen ska 

utgå. 

 
Enligt reglerna fordras även intyg på förlorad semesterersättning. 

 
Respektive sekreterare tillhandahåller blanketter och vidarebefordrar uppgifterna till 

löneavdelningen. 

 

Utbetalning 
 

Alla ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott i samband med kommunens 

ordinarie löneutbetalning i slutet av varje månad. 

 
Skatteuppgifter 

 
För att skatteavdraget skall bli riktigt med hänsyn till annan inkomst, avdrag, 

kvarskatt etc bör den förtroendevalde före varje årsskifte lämna uppgift på 

skatteavdrag. 

 
Respektive sekreterare har en blankett för detta. Får inte löneavdelningen in 

uppgiften görs skatteavdrag med 30 %. 
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§ 201 Dnr 2021-00348  

Förändringar i bestämmelserna om ekonomiskt 
omställningsstöd till förtroendevalda 

Sammanfattning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, antog den 14 
september 2018 förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-KL18. Bjuvs kommun antog OPF-
KL18 den 1 januari 2019 och i Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun finns bestämmelser om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda i kommunen. Bestämmelserna i sin 
nuvarande lydelse följer OPF-KL18 fullt ut. Den styrande majoriteten 
föreslår förändringar i regler om ekonomiskt omställningsstöd när det gäller 
samordning med förvärvsinkomst och när det gäller att ersättning inte ska 
lämnas till förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig 
aktivitet enligt 4 kap. 9 § kommunallagen.   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek 2021-09-28 
Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2021-08-02 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun  
  

 

Ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, antog den 14 
september 2018 förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-KL18. Bjuvs kommun antog OPF-
KL18 den 1 januari 2019 och i Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun finns bestämmelser om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda i kommunen. Bestämmelserna i sin 
nuvarande lydelse följer OPF-KL18 fullt ut. Den styrande majoriteten 
föreslår förändringar i regler om ekonomiskt omställningsstöd när det gäller 
samordning med förvärvsinkomst och när det gäller att ersättning inte ska 
lämnas till förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig 
aktivitet enligt 4 kap. 9 § kommunallagen.  
 
Den styrande majoriteten föreslår att Bjuvs kommuns regler om 
omställningsstöd ska ändras på så sätt att ekonomiskt omställningsstöd ska 
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samordnas redan under det första året, om den förtroendevalde får 
inkomster från förvärvsarbete efter avslutat förtroendeuppdrag. Det innebär 
att möjligheten att få både ekonomiskt omställningsstöd under det första 
året, och samtidigt få förvärvsinkomster från ett nytt/tidigare arbete, ska tas 
bort genom en avräkning krona för krona. På så vis ska omställningsstödet 
minskas i den omfattning som den förtroendevalde får förvärvsinkomster. 
 
Förslaget till förändrat regelverk redogörs för i tjänsteskrivelse den 2 augusti 
2021, som är en del av beslutsunderlaget i ärendet. Förslaget behandlades 
vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 augusti 2021, § 
157.  
 
Beredningen av ärendet har därefter fortsatt och den styrande politiska 
majoriteten föreslår nu ytterligare två förändringar i reglerna om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda. Den ena förändringen avser att 
ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas fullt ut med förvärvsarbete 
även under andra och tredje året. I nuvarande regler anges att för de två 
följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. Förslaget 
innebär att ett prisbasbelopp inte ska undantas från samordning årligen 
under andra och tredje året. Samordning ska alltså ske med 
förvärvsinkomster under hela den period som ekonomiskt omställningsstöd 
kan betalas ut.  
 
Den andra förändringen gäller att ekonomiskt omställningsstöd inte ska 
lämnas till förtroendevald som frånträder uppdraget på grund av brottslig 
gärning enligt 4 kap. 9 § kommunallagen. Fullmäktige får enligt 4 kap 9 § 
kommunallagen återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av 
fullmäktige, om den förtroendevalde har dömts för ett brott, på vilket 
fängelse i lägst två år kan följa och domen har vunnit laga kraft. 
Förändringen föreslås då det bedöms ha ett viktigt signalvärde att 
ekonomiskt omställningsstöd inte ska lämnas till förtroendevald som har 
dömts för brott i enlighet med förutsättningarna i kommunallagen.   
 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att det inte finns några 
rättsliga hinder för att genomföra de föreslagna förändringarna gällande 
ekonomiskt omställningsstöd. Förslagen förutsätter ändringar i Bjuvs 
kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, § 24 4 § och 6 §. Förslag på förändringar följer nedan. 
 
I dess nuvarande lydelse framgår följande av §24 §4 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre 
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 
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Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två 
första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska 
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning. 
 
I linje med förslaget, föreslås följande förändringar och ordalydelse 
(markerat i gult) ersätta de nuvarande lydelserna i §24 4 § i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
Förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig aktivitet enligt 
4 kap. 9 § kommunallagen har inte rätt till ekonomiskt omställningsstöd. 

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre 
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två 
första åren och med 60 procent under år tre, förutsatt att samordning med 
inkomster från förvärvsarbete inte ska ske i enlighet med vad som framgår 
av §24 6 §.  
 
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes 
genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning. 
 
I dess nuvarande lydelse framgår följande av §24 §6 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
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§ 6. Samordning 
Omställningsersättningarna enligt §24 4§ och 5§ ska samordnas/minskas 
med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd inte samordnas 
med förvärvsinkomster samt att de två följande åren undantas årligen ett 
prisbasbelopp från samordning. 
 
I linje med förslaget, föreslås följande förändringar och ordalydelse 
(markerat i gult) ersätta de nuvarande lydelserna i §24 6 § i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
6 §. Samordning 
Omställningsreglerna enligt 4§ och 5 § ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inget annat anges.  
 
Det första årets Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas 
med inkomster från förvärvsarbete. De två följande åren undantas årligen 
ett prisbasbelopp från samordning. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra 
förutsättningarna för ekonomiskt omställningsstöd i § 24 4 § och 6 § Regler 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun så att  
 

- ekonomiskt omställningsstöd samordnas om den förtroendevalde 
erhåller inkomster från förvärvsarbete efter avslutat uppdrag  

- en förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av sådan 
brottslig aktivitet som beskrivs i 4 kap. 9 § kommunallagen inte har 
rätt till ekonomiskt omställningsstöd  

- ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera lydelsen i 
§ 24 4 och 6 §§ i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

- förändringen ska gälla från och med 2021-11-01. 
 
 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ändra förutsättningarna för ekonomiskt 
omställningsstöd i § 24 4 § och 6 § Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun så att  
 

- ekonomiskt omställningsstöd samordnas om den förtroendevalde 
erhåller inkomster från förvärvsarbete efter avslutat uppdrag  

- en förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av sådan 
brottslig aktivitet som beskrivs i 4 kap. 9 § kommunallagen inte har 
rätt till ekonomiskt omställningsstöd  

- ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera lydelsen i 
§ 24 4 och 6 §§ i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

- förändringen ska gälla från och med 2021-11-01. 
   
 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 106 Dnr 2021-00012  

Ej verkställda beslut 2021 

Sammanfattning 

Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, (SoL), och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.   
Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till inspektionen för vård och omsorg, (IVO). 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 08-09-2021 
Rapportering avseende läget den 31 augusti 2021 är verkställt: 
-10 ej verkställt beslut enligt SoL-ÄO, Daglig verksamhet/sysselsättning. 
På grund av Covid-19 fanns stor smittorisk för deltagarna att träffa varandra 
och personal. 
-1 avbrott på grund av covid-19, LSS OF 9 § 4, kontaktperson.  
Kontaktpersonen som tackade nej till uppdraget. 
 
Ärendet 
Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § 
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande 
Vård -och omsorgsnämnden redovisa 4 gg/år till Inspektionen för vård och 
omsorg, (IVO), samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   
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