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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Ett händelserikt år ligger bakom oss. Under 
2020 har Corona-pandemin påverkat hela 
världen och även i Bjuvs kommun har vi 
anpassat oss och gjort vårt bästa för att 
klara de omställningar som har krävts. I 
backspegeln kan vi konstatera att vi i våras 
hade en relativt begränsad smittspridning, 
medan hösten var tuffare med många sjuka 
och stor påverkan på både kommunens 
befolkning och på våra verksamheter. Vi 
har inom kommunens alla verksamheter 
gjort vårt bästa för att minimera riskerna 
och motverka smittspridning. Under hösten 
övergick många verksamheter till digitala 
möten och de medarbetare som har haft 
möjlighet har till stor del arbetat hemifrån. 
För att de som behöver vara på plats på 
jobbet ska kunna känna sig trygga har en 
rad åtgärder genomförts. 

Trots coronavirusets framfart har många 
positiva saker genomförts under året, inte 
minst vad gäller bebyggelse i kommunen. I 
slutet av hösten skickades en detaljplan för 
det nya bostadsområdet Selleberga ut på 
remiss och under våren kan vi förhopp-
ningsvis godkänna planen. Även på den så 
kallade Protista-tomten i centrala Bjuv pla-
neras nya bostäder: både flerfamiljshus, 
radhus och enfamiljshus ska byggas. Det 
nya bostadsområdet kommer att anpassas 
till den befintliga parken med mycket gröny-
tor mellan byggnaderna. Vi har dock inte 
bara fokuserat på att bygga nytt, utan även 
att rusta upp och förbättra. För att få fler 
bostadsbolag till kommunen och för att få 
möjlighet att rusta upp bostäderna i vårt 
kommunala bostadsbolag har delar av AB 
Bjuvsbostäder sålts under året. Arbetet 
med försäljningen har tagit mycket tid i an-

språk och är nu helt genomförd. Slutligen 
har det sedan länge funnits behov av nya, 
upprustade lokaler till biblioteket i Bjuv, 
vilket glädjande nog är på gång. Medan det 
gamla Folkets Hus rivs flyttar biblioteket in i 
tillfälliga lokaler, för att sedan landa i nya 
fräscha lokaler. Alla dessa händelser är 
viktiga pusselbitar i arbetet med att göra 
Bjuv till en attraktiv boendekommun. 

Något som alltid är viktigt, och som har 
blivit ännu tydligare under året, är behovet 
av en väl fungerande vård och omsorg, där 
Bjuvs verksamheter håller hög kvalitet. Vi 
har under året arbetat för att ge dem ännu 
bättre förutsättningar. I maj startar äntligen 
det helägda kommunala bostadsbolaget 
Omsorg i Bjuv AB. Syftet med bolagise-
ringen är att skapa bättre ekonomiska för-
utsättningar och att kvalitetssäkra verk-
samheterna. Vi har även under året arbetat 
för att förbättra kommunens samarbete 
med näringslivet. Som en del i detta starta-
des ett näringsråd där representanter från 
politiken, förvaltningen och näringslivet 
deltar. Vi ser fram emot framtida konstruk-
tiva samarbeten som ska göra Bjuv till en 
ännu bättre kommun att leva i. 

Vad gäller ekonomin så blev utfallet för året 
glädjande nog bättre än väntat, mycket tack 
vare ökade statsbidrag. Dessutom redovi-
sar de flesta av kommunens nämnder en 
budget i balans eller ett överskott. 

Sist men inte minst: I början av 2021 kunde 
vi börja vaccinera invånarna i Bjuvs kom-
mun, något som kommer att pågå under 
första halvan av året. Vi ser i och med detta 
fram emot att kunna gå tillbaka till en mer 
normal vardag. 

 

 

Trevlig läsning!  

 

Mikael Henrysson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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DET HÄR FINNS I RAPPORTEN 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

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

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

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

 = Målet är inte uppnått. 

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

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

 = Målet är uppnått. 

Indikatorerna följs enligt en liknande princip upp med tre symboler: 

 = Uppfyllt till mindre än 80 procent. 

 = Uppfyllt till mer än 80 procent. 

 = Uppfyllt till 100 procent. 

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

 
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
Här presenterar varje nämnd ett avsnitt om årets resultat, både gällande ekonomi och verksamhet. 
Du får en överblick över årets viktigaste händelser och nämndernas mål. Måluppföljningen följer 
samma principer som uppföljningen av kommunfullmäktiges mål.  

 

KOMMUNENS BOLAG  
Här hittar du information om våra hel- och majoritetsägda bolag.  
 
 

RÄKENSKAPER  
Här kan du fördjupa dig i kommunens ekonomiska resultat. Du hittar bland annat resultaträkning, 

balansräkning och kommunens investeringar. Du hittar också noter och redovisningsprinciper. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Utdrag ur verksamheterna 

Covid-19 
En av de händelser som i hög utsträckning 
har påverkat Bjuvs kommun, liksom Sve-
rige och hela världen, är den pågående 
coronapandemin. Viruset, och de åtgärder 
som har tagits för att motverka smittsprid-
ning, har inneburit stora utmaningar för 
kommunens invånare och verksamheter. 
Pandemins effekter, både på kort och lång 
sikt, kommer att vara stora, inte minst för 
de som har förlorat en närstående samt för 
barn och unga vars skolgång och fritidsak-
tiviteter i skrivande stund har påverkats 
under ett års tid. Även vuxenutbildning och 
arbetsmarknad har varit lidande och be-
dömningen är att den sociala oron har ökat 
och kommer att fortsätta att göra det. Inom 
Bjuvs verksamheter behöver vi vara vak-
samma och se till att fånga upp de invånare 
som är i behov av stödåtgärder. 

I kommunens verksamheter har vi anpass-
sat oss för att minska smittspridning i den 
mån det har varit möjligt, och samtidigt 
upprätthålla god kvalitet för våra invånare. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har nog-
grant följt utvecklingen och arbetat utifrån 
restriktioner från Folkhälsomyndigheten, 
Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne. 
Vid Tekniska förvaltningen har lokalvårds-
enheten utökat rutinerna för rengöring och 
desinficering av gemensamma utrymmen 
vilket har varit en viktig del i att minimera 
risken för smittspridning. Kultur- och fritids-
förvaltningen har fått ställa in flertalet eve-
nemang men har i den mån det varit möjligt 
erbjudit aktiviteter anpassade till aktuella 
restriktioner. Utskottet för arbete och tillväxt 
har genomfört en stor del av sina utbild-
nings- och arbetsmarknadsinsatser på di-
stans. 

Ny miljöpolicy 
I september antogs kommunens nya miljö-
policy, som tagits fram av Planeringsavdel-
ningen. Enligt policyn ska miljö- och klimat-
hänsyn vara en självklar del i alla kommu-
nens beslut. Miljöarbetet ska ske systema-
tiskt och Bjuv ska vara drivande i arbetet 
för en hållbar utveckling. 

 

Nytt lokalförsörjningsprogram 
Fastighetsförvaltningen har, i samråd med 
övriga förvaltningar, tagit fram ett förslag på 
ett kommunövergripande lokalförsörjnings-
program. I programmet beskrivs hur kom-
munens lokaler i dagsläget används samt 
vilka behov som finns. Planen är att under 
de närmsta åren genomföra flertalet om- 
och nybyggnationer, för att säkerställa att 
kommunens lokaler håller en god standard. 

Bjuvs lärcentrum 
I augusti flyttade vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsenheten in i nyrenoverade 
lokaler på gamla Brogårdaskolan. På grund 
av pandemin har den mesta verksamheten 
fått skötas på distans än så länge, men vi 
ser fram emot att snart få inviga lokalerna 
på riktigt. 
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Ekonomisk ställning 

Utdrag från den ekonomiska uppföljningen  

Resultat 
Bokslutet för 2020 visar ett resultat på 
23,9 mnkr för Bjuvs kommun. Det motsva-
rar 2,6 procent av skatter och generella 
statsbidrag och 3,3 mnkr bättre än budge-
terat. Det är 19,3 mnkr bättre än föregå-
ende års resultat. 

Kommunkoncernen 
Sammantaget redovisar kommunkoncer-
nen ett resultat på 157,9 mnkr för 2020, 
vilket är 129,3 mnkr bättre än budget. 
AB Bjuvsbostäder redovisar ett resultat på 
120 mnkr, vilket är 112,5 mnkr bättre än 
budget. AB Bjuvsbostäders jämförelsevis 
starka ekonomiska resultat för 2020 har 
uppstått tack vare en större fastighetsför-
säljning som genomfördes under 2020. 
Bjuv Stadsnät AB redovisar ett nollresultat 
vilket ligger under budget. Ett nytt helägt 
vård- och omsorgsbolag har också skapats 
under året, vars verksamhet kommer att 
starta under våren 2021. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna och totala statsbidrag 
uppgick under 2020 till totalt 927 mnkr jäm-
för med budget på 912 mnkr. Skatteintäk-
terna är 15,7 mnkr lägre än budget, men 
kommunen har fått kraftigt ökade statsbi-
drag, 30,2 mnkr mer än budget bland annat 
på grund av ökade kostnadsutjämningsbi-
drag samt kostnadsersättningar i spåren av 
pandemin. 

Nämndernas budgethållsamhet 
Tre av kommunens åtta nämnder har ett 
underskott i sina verksamheter 2020. Res-
terande nämnder och utskott redovisar en 
budget i balans eller ett överskott. Barn- 
och utbildningsnämnden visar ett under-
skott på 13,7 mnkr, vilket innebär att för-
valtningen överskrider sin budget med 2,8 
procent. Det beror främst på underskott 
inom socialtjänsten på grund av externa 
placeringar samt de interkommunala er-
sättningarna avseende skolan. Vård- och 
omsorgsnämnden visar ett underskott på 
4,3 mnkr, vilket beror på ökade kostnader 
för pandemin under slutet av 2020. Kost-
naderna som uppstod i december, förvän-
tas att täckas via extra statsbidrag under 

2021. Då beslutet om det ytterligare stats-
bidraget för december inte kom förrän i 
januari 2021 har det inte tillgodoräknats 
verksamhetsåret 2020. Dessutom har 
nämnden haft icke uppfyllda effektivise-
ringskrav inom kosten vilket bidraget ytter-
ligare till underskottet. Utskottet för arbete 
och tillväxts underskott uppgår till 1,5 mnkr 
och har uppkommit genom ökade kostna-
der för försörjningsstöd samt institutions-
vård. 

Finansiella intäkter och kostnader 
Nettoresultatet för de finansiella intäkterna 
och kostnaderna uppgick till +0,3 mnkr, 
vilket är 2,3 mnkr bättre än budgeterat. 
Avvikelsen beror främst på ett fortsatt lågt 
ränteläge samt högre överskottsutdelning 
från Kommuninvest. 

Ny-upplåning och finansiering av inve-
steringar 
Totalt har det skett en ny-upplåning med 
121 mnkr under 2020. Detta har främst 
använts till finansiering av investeringar 
med 102 mnkr. Låneskulden per invånare 
uppgår till ca 47 tkr/invånare. 

Övriga avvikelser 
Försäljningen av Ekeby kommunhus ägde 
rum under 2020 och gav en redovisad vinst 
på 9,6 mnkr. Dessutom har det skett en del 
tomtförsäljningar.  Förskolan Orren har 
skrivits ner med 3,0 mnkr då det faktiska 
värdet anses understiga det bokförda vär-
det med motsvarande belopp. 

Sammanfattning ekonomiskt resultat 
År 2020 har varit ett mycket speciellt år ur 
ett verksamhetsperspektiv. Inom vissa 
verksamheter har det krävts stora insatser 
för att till exempel bedriva en "Corona-
säker" vård och omsorg, hantera hög sjuk-
frånvaro, medan andra verksamheter har 
fått ställa om på annat sätt eller helt stänga 
ner sina verksamheter. Staten har varit 
generösa med stöd i olika former och vi kan 
konstatera att de har behövts för att täcka 
delar av de extra kostnader som uppstått. 
Kommunen redovisar ett överskott på 23,6 
mnkr för 2020, främst beroende på kraftigt 
ökade statliga bidrag såsom inkomstutjäm-
ning, kostnadsutjämning samt välfärdsbi-
drag. 
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Omvärld 

Bjuv i omvärlden - globala trender som påverkar oss 

Trender som sker globalt berör oss alla. 
Kommunens verksamheter måste ha koll 
på de förutsättningar, möjligheter och ut-
maningar som förändringar i omvärlden 
medför, samtidigt som kommunen bär en 
del i ansvaret att hantera dessa. Genom att 
analysera trender och försöka förstå de 
processer som sker i världen skaffar kom-
munen goda förutsättningar att kunna fatta 
långsiktiga och genomtänkta beslut. 

Ökad risk för pandemier 
Under året som gått har covid-19 påverkat 
hela världen. Pandemin har tydligt visat 
vikten av effektiv kommunikation, snabb 
krishantering och fungerande och tillgäng-
liga trygghetssystem. Globalt pågår arbetet 
för fullt med att motverka smittspridning och 
vaccinera världens befolkning. I en rapport 
från 2020 skriver FN:s naturpanel, IPBES, 
att risken för ett ökat antal pandemier i en 
nära framtid är stor. Klimatförändringarna 
och den snabba förlusten av biologisk 
mångfald driver på utvecklingen. Världens 
länder behöver komma fram till hur de i 
framtiden ska samarbeta för att motverka 
framtida pandemier. Även kommunerna 
behöver stå beredda för eventuella nya 
pandemier. De erfarenheter vi i Bjuv tar 
med oss från 2020 kan komma att bli nyt-
tiga i framtiden. 

 

 

Demografiska förändringar 
Den förändrade befolkningssammansätt-
ningen, där fler blir äldre och friskare sam-
tidigt som färre barn föds, innebär ett högre 
tryck på välfärdssystemet. Migrationen till 
Sverige har under flera decennier årligen 
tillfört personer i arbetsför ålder vilket har 
bromsat denna utveckling. Under de sen-
aste åren har invandringen till Sverige dock 
minskat och nettoutflyttningen i Bjuv inne-
bar att kommunens befolkning under 2020 
minskade. För att vara en attraktiv boende-
kommun och locka nya invånare planeras 
flera bostadsprojekt de närmsta åren. 

Klimatförändringar 
Förbränningen av fossila bränslen gör att 
koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att 
öka och att temperaturen stiger globalt. 
Klimatförändringarna förväntas leda till 
bland annat mer extrema naturfenomen, 
fler kriser och som nämnt ökad spridning av 
sjukdomar. Den globala uppvärmningen är 
en av de trender som kommer att påverka 
alla plan i samhället och en grön omställ-
ning är nödvändig. Kommunernas del i att 
ställa om till ett mer hållbart samhälle är en 
viktig del i Sveriges mål att bli klimatneutralt 
till 2045 och arbetet med detta behöver 
prioriteras. Den kommunala miljöpolicy som 
antogs i september, där ett av målen är att 
Bjuvs verksamheter ska vara klimatneutrala 
senast 2030, är en del i detta arbete. 

 

Svensk ekonomi

Pandemin som drabbade världen med en 
start i början av 2020 har haft och kommer 
att ha fortsatt stor påverkan på världens 
ekonomier. I Sverige har samhället varit 
mer öppet än i många andra europeiska 
länder, men till exempelvis resmönster, 
hemarbete och deltagandet i olika sociala 
aktiviteter har förändrats mycket på kort tid 
och det är förändringar som till vissa delar 
förväntas att vara bestående. 

Under tredje kvartalet 2020 återhämtade 
sig den svenska ekonomin väl efter vårens 
branta fall, dock skedde åter en kraftig in-

bromsning under årets sista kvartal på 
grund av en ny och ökad smittspridning och 
därtill förnyade åtstramande restriktioner. 
BNP förväntas att minska med cirka 3 pro-
cent för 2020. 

För många kommuner har ekonomin trots 
pandemin varit relativt god, då de ersatts 
från staten för många av de merkostnader 
som uppstått och samtidigt sparat pengar 
inom vissa verksamhetsområden på grund 
av lägre efterfrågan och i vissa fall helt in-
ställda aktiviteter. 
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Att vaccin tagits fram och godkänts och att 
en massvaccinering startat redan vid års-
skiftet 2020/2021 bidrar till att lyfta progno-
serna för 2021 och BNP förväntas öka med 
cirka 3 procent. 

Fortsatt svag tillväxt i skatteunderlaget 
2021 
Trots att arbetade timmar, vilket är basen 
för kommunernas skatteunderlag, mins-
kade under 2020, så påverkades inte skat-
teunderlaget i motsvarande omfattning, 

utan ökade i stället med 1,9 procent. Det 
beror på statliga stödåtgärder under pan-
demin. Under 2021 förväntas antalet arbe-
tade timmar att öka, men samtidigt förvän-
tas de statliga bidragen att fasas ut och det 
ger en svagare utveckling av skatteun-
derlaget 2021 än 2020. Ökningen beräknas 
att bli 1,5 procent. 

Den relativt svaga konjunkturen innebär 
också fortsatt låga ökningar av löner, pens-
ioner och priser under 2021.

. 

Arbetsmarknaden i Sverige och Bjuvs kommun 

Arbetslösheten kvar på höga nivåer under 
2021  

Arbetslösheten kommer även under 2021 
att förbli en stor utmaning och de som har 
haft svårt att komma in på arbetsmark-
naden tidigare, har i pandemins spår fått 
det ännu svårare. Det beror på att 
branscher som handel, service och be-
söksnäring har haft ett nattsvart år 2020 
och det är ofta inom dessa områden, som 
unga och långtidsarbetslösa kan erbjudas 
en väg in i arbetslivet. 

Trots en rad omfattande statliga stödpaket 
är det stor risk för en svag arbetsmark-
nadskonjunktur och att arbetslösheten 
permanentas på en hög nivå. Sysselsätt-
ningen i Skåne är bland den lägsta i landet 

och det behövs riktade, kompetenshöjande 
och omskolande insatser för att få ner ar-
betslösheten till en lägre nivå än innan 
pandemin. 

Arbetslösheten per 31 december 2020 
uppgick i Bjuvs kommun till 12,2 procent. 
Det är en uppgång från 10,1 procent året 
innan. I Skåne är motsvarande arbetslöshet 
11,2 procent och för Sverige totalt uppgår 
den till 8,6 procent. 

Arbetslösheten bland utrikesfödda uppgår i 
Bjuv till 23,9 procent (25,1 procent i Skåne 
och 21,0 procent i Sverige). Ungdomsar-
betslösheten 18-24 år är i Bjuv 17,9 pro-
cent (14,4 procent i Skåne och 11,8 pro-
cent i Sverige).

 

Befolkningsutveckling 

I slutet av 2020 hade Bjuvs kommun 
15 697 invånare, vilket innebär en minsk-
ning med 18 personer sedan december 
2019. Prognosen för befolkningsutveckl-
ingen i Bjuv var 15 850 invånare vilket 
alltså inte har uppnåtts. 

Befolkningsprognosen baseras på utfall 
och trender från tidigare år. Årets befolk-
ningsminskning och den negativa avvikel-
sen från prognosen är huvudsakligen ett 
resultat av ett negativt flyttnetto. Under 
större delen av året hade Bjuv inte en 
högre dödlighet än vad prognosen förut-
spådde. Under november och december 
var det en viss överdödlighet. 

Differensen mot prognosen varierar mellan 
de olika åldersgrupperna, i åldersgruppen 
0–5 år är antalet invånare som lägst i jäm-
förelse med prognosen. Färre barn har fötts 

än beräknat, denna siffra är dock svår att 
förutspå och kan variera stort mellan olika 
år. Inflyttning till kommunen var som högst i 
åldrarna 23–31 år och prognosen överträf-
fades för åldersgruppen 28–31 år. Vad gäl-
ler högst utflyttning toppas statistiken av 
åldersgruppen 20–25, där 25-åringar är de 
som flyttar ut i allra högst grad. 

Bjuv har de senaste åren har haft en be-
folkningsökning på ca 100–150 personer 
om året, utan att det har byggts nya bostä-
der som motsvarar denna ökning. Årets 
minskning i befolkningsmängd bedöms 
därför ha minskat trångboddheten i kom-
munen. Under de kommande åren planeras 
byggandet av flertalet nya bostäder vilket 
förväntas bidra till en ökad inflyttning till 
kommunen. 
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Kommunen som arbetsgivare 

En av de vanligaste frågorna du får när du 
träffar en ny människa är ”Vad jobbar du 
med?”. I Bjuvs kommun ställer vi istället 
frågan ”Vad jobbar du för?” 

Arbetsgivarfrågor i Bjuvs kommun bygger 
på och styrs av vår vision, vår arbetsgivar-
policy och medarbetarkraft och ledarkraft. 
Medarbetar- och ledarkraft utgår från vis-
ionen och syftar till att tydliggöra vilka för-
väntningar vi som arbetsgivare har på våra 
medarbetare och chefer. Medarbetarkraft 
och ledarkraft är en del av talangresan och 
utgår ifrån kommunfullmäktigemålet ”Vi är 
en attraktiv arbetsgivare och har en verk-
samhet med hög kvalitet som utvecklar, 
utmanar och skapar nytt”. Medarbetare i 
Bjuvs kommun arbetar för utveckling, håll-
barhet, jämlikhet och framtiden. 

Kompetensförsörjning och sjukfrånvaron är 
de två största frågorna för offentlig sektor 
och Bjuvs kommun är inte undantaget. 

Kompetensförsörjning är komplext och ge-
nomsyrar hela kommunens arbete, från att 
attrahera medarbetare med rätt kompetens, 
rekrytera rätt medarbetare som matchar 
nuvarande och framtida behov samt ut-
veckla och behålla medarbetartalanger 
som klarar dagens arbetsuppgifter och 
morgondagens utmaningar. Alla våra HR-
processer utgår ifrån kompetensförsörjning 
för att stödja kommunens arbete med att 
attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 
avsluta medarbetare. 

Under de senaste åren har vi arbetat med 
att skapa ett hållbart arbetsliv för medarbe-
tarna i Bjuvs kommun. Hållbart arbetsliv 
bygger på två modeller om hälsa. Den 
första är en modell för hälsa inom fyra 
aspekter; villkor, livsstil, relationer och mitt 
sätt att tänka. Den andra är känsla av 
sammanhang, Kasam. Kasam är en teori, 
ett förhållningssätt och arbetssätt som prio-
riterar hälsa, det salutogena. Grunden i 
begreppet är att hälsan skapas/är högre 
om människor upplever meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet i sin vardag. 

En del av vårt arbete med kompetensför-
sörjning är att aktivt arbeta med minskad 
sjukfrånvaro. Det gör vi i vårt satsningsom-
råde hälsoresan. Våra medarbetare är den 
viktigaste resursen och vår största tillgång 
för att utföra vårt uppdrag med hög kvalitet. 
I takt med att konkurrensen om arbetskraf-
ten ständigt ökar har vi som arbetsgivare 
inte råd att ha medarbetare som är sjuk-
skrivna då deras närvaro och kompetens är 
nyckeln till vår framgång. Även en god ar-
betsmiljö för alla medarbetare är en förut-
sättning för kompetensförsörjningen. Varje 
medarbetare ska känna att arbetet är me-
ningsfullt, begripligt och hanterbart och att 
de är värdefulla för verksamheten. 

Den viktigaste resursen och vår största 
tillgång för att utföra vårt uppdrag är våra 
medarbetare. 
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Organisation 

I Sverige har kommunerna stor självbe-
stämmanderätt och kan därför till stor del 
organiseras på det sätt som passar de lo-
kala förutsättningarna bäst. Bjuvs kommun 
är organiserad i nämnder och förvaltningar. 

I den politiska organisationen ingår kom-
munfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder. Kommunfullmäktige är kommu-
nens högsta beslutande organ och består 
av 31 ledamöter. 

Kommunfullmäktige fattar beslut i princi-
piella frågor och ärenden av större vikt. Det 
gäller till exempel budget, skattesats, olika 
styrdokument samt taxor och avgifter. 
Kommunfullmäktige bestämmer också vilka 
nämnder som ska finnas, dess ansvarsom-
råden samt utser ledamöter till nämnderna. 

Kommunens verksamhet leds av kommun-
styrelsen, som har ett särskilt ansvar att 
hålla uppsikt över nämnderna och de 
kommunala bolagen. Under respektive sty-
relse och nämnd finns en förvaltning med 
anställda som bereder ärenden och verk-
ställer de politiska beslut som fattats. 

Förvaltningscheferna leder verksamheten 
inom sin förvaltning och ansvarar för att 
styrelsens eller nämndens beslut verkställs. 
Förvaltningarna bedriver även all annan 
verksamhet som ligger inom styrelsen eller 
nämndens ansvarsområde. Inom organisat-
ionen finns också ett antal hel- och delägda 
bolag. 

Figuren nedan visar kommunens uppbygg-
nad under 2020. 
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Kommunens vision och mål 

Visionen och hur vi styr mot den 

 

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

Citatet kommer från historien om Alice i 
Underlandet, men samma sak gäller för en 
kommuns utveckling. Vi vet att de vägval vi 
gör formar kommunens framtid. Vår vision 
ska fungera som en kompass på den ut-
vecklingsresa kommunen gör och vara till 
stöd och hjälp i våra vägval längs resans 
gång. Kommunens vision beskriver både 
den riktning vi strävar åt och ett sätt att hela 
tiden vara. 

Arbetet med att förverkliga visionen pågår 
hela tiden, i stort och smått, och vi gör det 
tillsammans: invånare, företag, medarbe-
tare, 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 ni-
våer 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 möj-
lighet att skapa en tydlig koppling mellan 
visionen, kommunens mål, nämn-
dens/styrelsens mål, verksamhetens mål 
och i slutändan även medarbetarens mål. 

Uppföljning av kommunens mål 

Puls i tryggheten 

  
Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

 

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

 Befolkningsutveckling 0% 1 % 

 
Nöjd-Region-Index – helhet 
ska öka 

47 minst 50 

 
Nöjd-Region-Index – trygg-
het ska öka 

45 minst 45 

 
Företagsklimat enlig ÖJ 
(Insikt) - totalt NKI ska öka 

68 minst 74 
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Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

 

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

 
Nöjd-Region-Index – kom-
munikationer 

59 minst 63 

 

Vi har ett kultur- och 
fritidsutbud som ut-
manar 

 
Nöjd-Region-Index – fri-
tidsmöjligheter ska öka 

44 minst 55 

 

 Vi har en varierad, trygg och attraktiv 
boendemiljö, med god service och lo-
kala entreprenörer 

Målet bedöms delvis uppnått. Kommunen 
har under året fortsatt det långsiktiga arbe-
tet med att säkerställa en varierad, trygg 
och attraktiv boendemiljö med god service 
och i samverkan med lokala entreprenörer. 

Under 2020 har byggnadsnämnden antagit 
fyra detaljplaner. Detaljplanerna möjliggör 
142 bostäder, sex platser på ett LSS-
boende, ett vårdboende, en förskola i 
Ekeby och pågatågstrafik genom Billes-
holm. I slutet av hösten skickades en de-
taljplan för Sellebergaområdet ut på remiss. 
Den kommer förhoppningsvis att godkän-
nas under våren. 

Indikatorn gällande Nöjd-Region-Index på-
visar att invånarnas sammanfattande nöjd-
het av kommunen som helhet inte når upp-
satt mål. Bjuvs invånare efterfrågar bättre 
tillgång till gång- och cykelvägar, en mer 
trivsam miljö samt butiker, restauranger 
och caféer. 

Fastighetsavdelningen har för första 
gången genomfört en Nöjd-Kund-Index där 
kommunens hyresgäster bland annat har 
fått svara på vad de anser om kommunens 
fysiska miljö och service. I skalan på 0-100 
fick Bjuv ett index på 54 vilket placerar 
kommunen i mitten jämfört med liknande 
organisationer och kommuner. Det som av 
hyresgästerna pekades ut som i störst be-
hov av förbättring var standard på lokaler-
na. 

Invånarnas upplevda nivå av trygghet ligger 
enligt indikatorn kvar på samma nivå som 
2019 och kommunen når det uppsatta må-
let. I september påbörjade kommunens två 
trygghetsvärdar sitt arbete på kultur- och 
fritidsförvaltningen. Trygghetsvärdarna ska  

 

 

arbeta förebyggande, skapa relationer med 
kommunens invånare och genom sin när-
varo öka tryggheten i våra offentliga mil-
jöer. 

Vad gäller företagsklimat har pandemin 
skapat mycket speciella förutsättningar för 
kontaktskapande. Många av de ordinarie 
aktiviteterna har under året fått ställas in 
eller flyttas digitalt. Ett av de projekt som 
genomfördes digitalt var Sommarlovsentre-
prenörer. Ungdomar från kommunen får 
inom projektet starta sina egna verksam-
heter och årets satsning hade både goda 
resultat och bra respons. När Svenskt Nä-
ringsliv i september redovisade sin ranking 
för företagsklimatet i kommunerna hade 
Bjuv klättrat 27 placeringar till plats 151 av 
290. 

För att läsa om befolkningsutvecklingen, se 
rubrik Befolkningsutveckling. 

 Vi är en del av och bidrar till ett själv-
klart regionalt sammanhang 

Målet bedöms som delvis uppnått, och 
kommunen har tagit steg i rätt riktning. Pla-
neringsavdelningen har under året deltagit i 
den regionala infrastrukturplaneringen ge-
nom medverkan i Familjen Helsingborgs 
infrastrukturnätverk. Avdelningen har också 
deltagit i trepartssamverkan mellan Famil-
jen Helsingborg, operatörer och Skånetrafi-
ken i kollektivtrafikfrågor. Under året har 
nätverket arbetat fram förslag på nya priori-
teringar som kommer utgöra underlag till 
den regionala transportplanen. I samband 
med att Bjuv, som en av flera kommuner, 
förvärvade Ängelholms flygplats har även 
utveckling av flygplatsen lyfts in i priorite-
ringarna. 

Lokalt har planeringsavdelningen samman-
kallat till samverkan mellan Nobina, Skåne-
trafiken och Gata/Park för att diskutera 
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framkomlighetsfrågor och linjedragningar. 
Som ett resultat har en ny linjedragning för 
Buss 250 prövats, med syfte att minska 
restiden. Planeringsavdelningen bedömer 
att förändringen stöttar nya utbyggnadsom-
råden i Storgatans förlängning samt skapar 
ökad tillgänglighet till fler hushåll. 

 Vi har ett kultur- och fritidsutbud som 
utmanar 

Det har under året varit svåra förutsättning-
ar för kultur- och fritidsaktiviteter. Målet 
bedöms som delvis uppnått men betydande 
steg i rätt riktning har inte kunnat tas. Un-
der året har pandemin tvingat många pla-

nerade evenemang att ställa in. Detta har 
märkts av i medborgarundersökningen och 
invånarna i kommunen efterfrågar fler id-
rotts- och kulturevenemang. 

Kultur och fritidsförvaltningen har, pande-
min till trots, arbetat för att Bjuvs invånare 
ska ha tillgång till kultur och fritidsaktivite-
ter. Aktiviteter som har kunnat genomföras 
under året är bland annat ungdomsaktivite-
ter på friluftsbadet, bokutlåning på fritids-
gårdarna och kulturskolekurser under fri-
tidsgårdens öppettider. Vi ser fram emot de 
nya, upprustade lokaler som är på gång till 
biblioteket i centrala Bjuv.

Kraft i nyskapande 

  
Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

 

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

 
Total frisknärvaro i 
kommunen 

68,1 % minst 75 % 

 
Total sjukfrånvaro i 
kommunen 

7,2 % högst 6 % 

 

Hållbart medarbetaren-
gagemang (HME) – 
totalt kommunen 

83 minst 85 

 

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

 

Gott bemötande vid 
kontakt med kommunen 
– andel av maxpoäng 
(%) 

83 % minst 88 % 

 

Kvalitetsaspekter sär-
skilt boende äldre-
omsorg – andel av 
maxpoäng (%) 

60 % minst 70 % 

 

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

83,8 % minst 85 % 

 Vi är en attraktiv arbetsgivare och 
erbjuder ett hållbart arbetsliv 

Målet bedöms delvis uppnått. Bedömning-
en är dock att vi, under ett utmanande år 
där vi framför allt har tvingats fokusera på 
pandemin, inte har kunnat ta betydande 
steg i rätt riktning. I och med pandemin har 
etablerade arbetsrutiner och utvecklingsar-
bete har förändrats och i vissa fall pausats 
eller bortprioriterats. Detta kan komma att 
få konsekvenser på lång sikt, men det är i 
många fall för tidigt att avgöra i nuläget. 

Bjuvs kommun ligger över det nationella 
genomsnittet för totalt HME. Betyget har 
höjts från 82 för 2019 till årets 83 vilket är  

 

glädjande under ett år där covid-19-
pandemin har påverkat alla kommunens 
förvaltningar. 

Frisknärvaron i kommunen har under året 
varit något lägre än önskat och sjukfrånva-
ron har varit något högre. Sjuktalen skiljer 
sig åt inom de olika förvaltningarna och 
verksamheterna. Inom de verksamheter 
där medarbetarna i större utsträckning ar-
betar på plats och kommer i kontakt med 
fler människor har sjukfrånvaron varit 
högre. Trots att åtgärder har vidtagits för att 
minimera smittorisken har medarbetare i 
dessa verksamheter har haft större risk att 
utsättas för smitta. Eftersom rekommendat-
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ionerna dessutom har varit att stanna 
hemma vid minsta sjukdomssymptom, är 
det ett resultat vi kunde förvänta oss. 

Kultur och fritidsförvaltningen har fortsatt 
sitt arbete med att utveckla Ledarkraft, le-
darskap och delaktighet inom förvaltningen. 
Målsättningen är bland annat att öka moti-
vationen i yrkesrollen och att locka ett 
högre antal kvalificerade sökande till tjäns-
ter inom förvaltningen. På grund av pan-
demin har personalvårdande insatser och 
gemensamma förvaltningsdagar under till 
stor del fått ställas in. 

Barn och utbildningsförvaltningen har varit 
starkt påverkad av pandemin. Under hela 
året har arbetet med att säkerställa en god 
arbetsmiljö för medarbetarna varit priorite-
rat. Även Tekniska nämnden har påverkats 
i hög grad. Särskilt medarbetare på fastig-
het- och lokalvård har i sina dagliga upp-
drag varit i nära kontakt med covid-19 vilket 
har varit påfrestande för personalen. För-
valtningen har gjort ansträngningar för att 
upprätthålla säkerheten för medarbetarna. 

Vård och omsorgsförvaltningen har haft 
stort fokus på pandemin och det har varit 
prioriterat att följa rekommendationer samt 
att utifrån uppdaterad information ta fram 
råd och rutiner. Det har krävts mycket sam-
verkan både internt och externt och det 
nära ledarskapet har varit en viktig faktor i 
att lugna och trygga medarbetare, chefer, 
anhöriga och vårdtagare. Läget har period-
vis varit ansträngt men tack vare medarbe-
tarnas hårda arbete har verksamheterna 
kunnat bedrivas på ett tillfredsställande 
sätt. 

Inom äldreomsorgen har cheferna priorite-
rat att finnas med på rapporter och möten 
för att fånga upp frågor och informera kring 
bland annat skyddsutrustning och basala 
hygienrutiner. Högre sjukfrånvaro, i kombi-
nation med behov av ökad bemanning, har 
gjort att medarbetare har fått flytta mellan 
verksamheter vilket har varit slitsamt. 

Inom hemsjukvården har behovet av fler 
ordinarie sjuksköterskor uppmärksammats, 
bland annat för att minska antalet vårdta-
gare per sjuksköterska, och därmed ar-
betsbelastningen. Verksamheten har under 
hösten utökats med en sjuksköterska. 

Slutligen finns det nu en projektledare på 

plats för Vård- och omsorgsförvaltningens 
satsning Heltid som norm. Arbetet, som 
syftar till att minska den ofrivilliga deltiden 
inom förvaltningen, har därför återigen 
kunnat tas upp. 

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

Målet bedöms delvis uppnått, men vi har 
inte tagit betydande steg i rätt riktning. För-
valtningen arbetar kontinuerligt med att 
Bjuvs invånare ska få ett gott bemötande 
vid kontakt med kommunen. Jämfört med 
förra året har betyget sjunkit från 90 pro-
cent till årets 83. Det är fortfarande ett högt 
betyg men når inte upp till målet på minst 
88 procent. Vi kan konstatera att det har 
varit ett intensivt år där invånarnas behov 
av att få information från kommunen har 
varit stort och att bemötande är något vi 
behöver arbeta med kontinuerligt. 

Äldreomsorgen har under året varit under 
stor press och besöksförbud samt avrådan 
från besök på äldreboenden har påverkat 
många vårdtagare. Äldrevården får ändå 
generellt höga betyg och vad gäller kvali-
teten på särskilt boende äldreomsorg har 
betyget höjts från 52 år 2019 till 60 i årets 
mätning. 

De vanligtvis välbesökta träffpunkter och 
aktiviteter som anordnas för äldre har varit 
stängda sedan i mars. För att minska den 
ökade ensamhet och isolering som många 
upplever i samband med detta har verk-
samheterna spelat in talkshows med sång, 
musik och quiz, som de äldre har haft möj-
lighet att ta del av. En positiv förändring 
som gjorts under året är att Vård- och om-
sorgsförvaltningen har börjat med digitala 
inköp vid hemhandling. Vårdtagaren får 
hjälp att handla via nätet och är därmed 
mer delaktig i sina inköp. 

Andel elever som får behörighet till yrkes-
program på gymnasiet har ökat från drygt 
79 procent de senaste två åren till knappt 
84 procent 2020. Vi når inte riktigt upp till 
målet på 85 procent, men är på god väg. 
Barn och utbildningsnämnden har tillsam-
mans med HR tagit fram en riktad kompe-
tensförsörjningsplan för att öka andelen 
behöriga lärare i kommunens skolor. För-
valtningen har även fokuserat att utveckla 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
och att skapa tillgängliga lärmiljöer. 
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Jämlikhet i olikhet 

  
Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

 

Vi har jämlika förut-
sättningar för alla 
oavsett vem du är 

 

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

14,8 procentenheter 
högst 11 procentenhet-
er 

 

Andelen medarbetare 
som upplever att alla på 
arbetsplatsen behand-
las lika, oavsett t.ex. 
kön, könsöverskridande 
identitet, ålder, etnicitet, 
funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller 
religion/annan trosupp-
fattning. 

84 % minst 80 % 

 Vi har jämlika förutsättningar för alla 
oavsett vem du är 

Målet om att alla ska ha jämlika förutsätt-
ningar bedöms som delvis uppnått men det 
finns utrymme för, och stort behov av, för-
bättringar. Tidigare har endast en indikator 
använts för att mäta huruvida målet är upp-
nått: att andel kommunanställda med ut-
ländsk bakgrund bättre ska motsvara ande-
len personer med utländsk bakgrund bo-
ende i kommunen. I år har detta komplette-
rats med en indikator som hämtas från 
medarbetarundersökningen, som redovisar 
hur stor andel av medarbetarna som anser 
att alla på arbetsplatsen behandlas lika, 
oavsett diskrimineringsgrund. 

HR-avdelningen har under de senaste åren 
arbetat med frågan om jämlika möjligheter i 
arbetslivet och påbörjade under våren pro-
jektet "inkluderande ledarskap". Satsningen 
syftar till att möta de utmaningar vi har vad 
gäller rekrytering och kompetensförsörj-
ning. Syftet är att skapa en inkluderande 
organisation som tar tillvara på människors 
olikheter och styrkor. På grund av covid-19 
pausades projektet under året och det är 
planerat att återupptas under 2021. 

Skillnaden i andelen anställda med ut-
ländsk bakgrund jämfört med andelen med 
utländsk bakgrund bland invånarna har 
ökat med 0,8 procentenheter sedan förra 
mätningen. Det har därmed inte tagits steg 
i rätt riktning. Något som ska konstateras är 
att denna indikator fungerar för att få en 
grundläggande överblick av hur fördelning-

en bland medarbetarna ser ut. Det saknas 
dock information om inom vilka verksam-
heter och på vilka positioner olika personer 
arbetar. För att få en tydligare bild av läget 
skulle mer utförlig information behöva in-
kluderas. 

Vad gäller andelen medarbetare som anser 
att alla på arbetsplatsen behandlas lika är 
det uppsatta målet på minst 80 procent 
uppfyllt. 84 procent har svarat att de in-
stämmer. Att alla ska ha samma möjlighet-
er är dock ett mål som innefattar en rad 
olika parametrar. En mer omfattande 
undersökning skulle behöva göras för att 
kartlägga hur läget ser ut. 

Det kan konstateras att coronapandemin 
har haft en negativ inverkan på möjlighet-
erna att organisera möten och dialoger 
mellan kommuninvånarna. Inom vård- och 
omsorgsverksamheten har vanligtvis väl-
besökta träffpunkter stängts och aktiviteter 
blivit inställda, vilket orsakar en saknad och 
ökad isolering för många. Även Kultur- och 
fritidsförvaltningens möjligheter att enga-
gera invånarna i kulturella evenemang och 
fritidsaktiviteter har begränsats. Man har 
arbetat för att ändå kunna erbjuda aktivite-
ter och nå ut till barn och unga i kommu-
nen. Pop-Up fritidsgården och Sommarvär-
darna var två av årets insatser. I viss mån 
har inställda aktiviteter kunnat ersättas av 
ett digitalt utbud som sprids via sociala me-
dier. 



Årsredovisning 2020 

 

16 

För att unga ska få nyttig erfarenhet inför 
arbetslivet är feriearbeten en viktig insats. 
På grund av pandemirestriktionerna har 
många verksamheter i år tvingats tacka nej 
till feriepraktikanter. Kultur- och fritidsför-
valtningen hade under sommaren möjlighet 
att ta emot flera extra praktikanter för att 
fler unga skulle få möjlighet till praktik. Vad 
gäller arbetsmarknaden i stort har den på-
verkats negativt av pandemin. Enligt Ut-
skottet för arbete och tillväxt står fler av 
kommunens hushåll än tidigare utanför 
arbetsmarknaden. Fler ansträngningar be-
höver göras i syfte att stödja personer att 

komma i arbete. 

Vad gäller jämlika förutsättningar i den ti-
diga delen av livet har Barn- och utbild-
ningsförvaltningen i år arbetat med flera 
sociala insatser. Bland annat har ett team 
skapats som ska stödja barn och unga i 
behov av sociala insatser. Teamet har un-
der året arbetat med att förbättra livssituat-
ionen för flera familjer i kommunen. Paral-
lellt med detta har verksamheten barn och 
unga påbörjat utvecklingsprojekt som syftar 
till att fler kommuninvånare ska kunna ta 
del av tidiga och förebyggande socialtjänst-
insatser. 

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 

48 minst 50 

 

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

 högst 4 ekv/ inv 

 

Miljöbilar i kommunor-
ganisationen – andel 
(%) 

26,1 % minst 35 % 

 

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

 
Ohälsotal – antalet 
dagar ska minska 

28,9 st högst 31 st 

 

Andel elever som avslu-
tar sin gymnasieutbild-
ning inom 4 år ska öka 

77,7 % 90 % 

 

Långtidsarbetslöshet 
25–64 år – andel av 
befolkningen (%) 

5 % högst 4,5 % 

 Vi har en miljömässigt hållbar verk-

samhet och det är enkelt för våra in-

vånare att leva miljövänligt 

Målet bedöms delvis uppnått. Förutsätt-
ningarna för att arbeta strategiskt med mil-
jöfrågor och hållbarhet har under en tid 
varit svaga vilket till stor del på att tidigare 
miljöstrateg lämnat sin anställning utan 
efterträdare. Kommunens verksamheter 
har i viss mån bedrivit satsningar på sina 
håll, men det har funnits behov av central 
styrning och planering. 

Under året har steg i rätt riktning tagits, då 
Planeringsavdelningen med hjälp av extern 
konsult tagit fram en ny miljöpolicy, som 
antogs av Kommunfullmäktige i september. 
Policyn slår fast att kommunen ska fungera  

 

som en pådrivare i arbetet för en hållbar 
utveckling och att miljö- och klimathänsyn 
är en självklar del i kommunens alla beslut: 
för kommunens förvaltningar, nämnder, 
styrelser och kommunala bolag. Det ska 
också vara enkelt för kommunens invånare 
att leva miljövänligt. Enligt policyn ska 
kommunen minska utsläppen av växthus-
gaser i kommunen. Målsättningen är att 
verksamheterna ska vara klimatneutrala 
senast år 2030. Miljöarbetet ska enligt poli-
cyn ske systematiskt med målet att ständigt 
förbättra kommunens arbete. Under de 
närmsta åren behöver detta miljöarbete 
införlivas och systematiseras i alla kommu-
nens verksamheter. 

Med hjälp av den externa konsulten har 
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även arbetet med att utreda förutsättning-
arna för en ISO-certifiering fortgått under 
året. Bjuv är sedan tidigare medlem i forsk-
ningsprogrammet SSEC-Swedish Surplus 
Energy Collaboration och deltar aktivt i nät-
verkets satsningar på hållbar primärpro-
duktion och cirkulär livsmedelsproduktion. 

På Tekniska förvaltningen har Fastighets-
avdelningen under året arbetat med ener-
gioptimering. Bland annat har man påbörjat 
arbetet med kommunens ventilationssy-
stem. I dagsläget förbrukar ventilationsan-
läggningarna en stor del av elen i kommu-
nens fastigheter och bedömningen är att 
det finns stora möjligheter att spara energi. 
Under sommaren byggdes en solcellsan-
läggning på kommunhuset och utbyggnad 
av solcellsanläggningar är planerade för 
flera fastigheter de närmsta åren. 

För att främja produktionen av förnybar el i 
kommunen har Byggnadsnämnden ändrat 
bygglovstaxan för bygglovspliktiga solcells-
anläggningar. Bygglovsavgiften är ändrad 
till noll kronor och det enda den sökande nu 

behöver betala är de administrativa kost-
naderna. 

Kultur- och fritidsverksamheten har bland 
annat, i samband med Earth Week, anord-
nat ett antal miljö- och hållbarhetsrelate-
rade arrangemang på biblioteket. Vad gäl-
ler äldreomsorgen deltog Varagården un-
der hösten 2019 och våren 2020 i projektet 
”Översta steget”, som syftar till att minska 
mängden avfall, främst plast, i verksamhet-
en. Medarbetarna deltog aktivt i projektet 
och mätningar visade att verksamhetens 
avfall minskade avsevärt. Förutom miljö-
vinsten medförde satsningen ekonomiska 
besparingar eftersom färre engångsmateri-
al behövde köpas in. 

På grund av pandemin och de förändrade 
förutsättningar som den medfört har mät-
ningar av matsvinn inte genomförts under 
året. 

 

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

Målet bedöms som delvis uppnått. Kom-
muninvånarnas mående och försörjnings-
möjligheter är starkt påverkade av pande-
min och de åtgärder vi har tagit för att mot-
verka smittspridningen. Kommunen står 
inför stora utmaningar när det kommer till 
att mildra pandemins negativa effekter på 
sikt och ge stöd till de invånare som behö-
ver det. 

Pandemin har som nämnt slagit hårt mot 
arbetsmarknaden och arbetslösheten har 
ökat med en procentenhet sedan förra året. 
Dock behöver fler parametrar än arbetslös-
het tas i beaktande – på nationell nivå har 
personer med timanställningar och andra 
osäkra anställningsformer haft en svår situ-
ation under året. Statistik för andel hushåll i 
behov av ekonomiskt bistånd finns inte 
tillgängligt än men enligt Utskottet för ar-
bete och tillväxt skedde en uppgång i utbe-
talat försörjningsstöd i slutet av året. 

 
 
 
 

Barn och utbildningsförvaltningen noterar 
att både behörigheten till yrkesprogram på 
gymnasiet och andelen elever som avslutar 
sin gymnasieutbildning inom fyra år har 
ökat. Resultaten hamnar dock under upp-
satta målvärden. 

Antalet anmälningar till socialtjänsten har 
ökat under året. Detta är en utveckling som 
behöver följas upp, för att nödvändiga in-
satser ska kunna sättas in. För de barn och 
unga som är i kontakt med socialtjänsten 
har upplevelsen av delaktighet ökat med tio 
procentenheter sedan förra året. Förbätt-
ringen bedöms bero på att socialtjänsten i 
högre utsträckning än tidigare har arbetat 
med tidiga och förebyggande insatser. 

Inom LSS och Socialpsykiatri är ett arbete 
påbörjat för att ta fram en mall för en ny 
genomförandeplan. Den nya planen ska 
bland annat leda till att varje brukare kän-
ner sig ännu mer trygg och får ökat själv-
bestämmande över sina aktiviteter.
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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 resultat ska vara 
positivt – minst 2,3 
procent av skatter och 
statsbidrag 

2,5 % minst 2,3 % 

 
Kommunens soliditet 
ska förbättras 

13,7 % minst 33,5 % 

 

Investeringar i skattefi-
nansierad verksamhet 
ska självfinansieras 
över tid 

 100 % 

 

God budgetföljsamhet i 
samtliga nämnder och 
styrelser 

63 % 100 % 

 

Åtgärdsplan är upprät-
tad vid befarad negativ 
avvikelse. 

100 % 100 % 

 

Nämnden får minst 6 
rapporter om det verk-
samhetsmässiga och 
ekonomiska läget, 
2/period. 

100 % 100 % 

 
Plan för intern kontroll 
är upprättad 

100 % 100 % 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv innebär bland annat att varje 
generation själv måste bära kostnader för 
den service den konsumerar. God ekono-
misk hushållning ur ett verksamhetsper-
spektiv tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadsef-
fektivt och ändamålsenligt sätt. Målet är 
inte nått då flera indikatorer avviker negativt 
ifrån målvärdet. 

Finansiella mål och indikatorer: 

Resultatet för 2020 på 23,9 mnkr (2,5 pro-
cent) ligger precis på resultatmålet för god 
ekonomisk hushållning av skatter och ge-
nerella statsbidrag. Soliditeten har ökat till 
13,8 procent.  

Av totala investeringarna på 153 mnkr av-
ser 76,7 mnkr långfristiga fastighetsinveste-
ringar, 23,0 mnkr investeringar i VA-
verksamheten samt 6,8mnkr i exploate-
ringsverksamheten. 

 

Verksamhetsmässiga mål och indikatorer: 

Angående målet om budgetföljsamhet re-
dovisar tre nämnder underskott och sex 
nämnder höll sin budget. Ett underskott 
innebär att målet inte uppnås. Samtliga 
nämnder och styrelser har antagit mål för 
intern kontroll. 

Angående målet om att upprätta åtgärds-
planer vid befarad negativ avvikelse har tre 
nämnder och utskott aviserat befarade un-
derskott i samband med tertial- eller delårs-
rapporten. Av dessa har samtliga tagit be-
slut om åtgärdsplaner i samband med de-
lårsrapporten, men trots detta inte lyckats 
att vända utvecklingen. Inom vård och om-
sorg drabbades man av stora extra kostna-
der i samband med att pandemin slog till i 
Skåne och det statliga stödet för dessa 
extra kostnader kommer inte förrän 2021. 
Hade ersättningen för dessa utgifter varit 
klar tidigare hade sannolikt även denna 
förvaltning varit i balans. Samtliga nämnder 
och styrelser har lämnat minst sex stycken 
rapporter om det ekonomiska läget. 
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Sammantaget innebär ovan att varken fi-
nansiella mål eller verksamhetsmässiga 
mål för god ekonomisk hushållning uppnås 

för helåret. Detta överensstämmer med 
uppföljningen i både tertial- och delårsrap-
porten. 

Utvärdering av god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning ska från och med 1 januari 2019 
följas upp och utvärderas för hela den eko-
nomiska koncernen. För Bjuvs kommun 
innebär det en samlad bedömning för 
kommunen inklusive våra hel- och majori-
tetsägda bolag, AB Bjuvbostäder, Omsorg i 
Bjuv AB samt Bjuvs Stadsnät AB. 

Kommunkoncernens resultat och soliditet 

Resultatet för kommunkoncernen avseende 
2020 uppgår till 157,9 mnkr. AB Bjuvbostä-
der redovisar ett resultat på 120,0 mnkr, 
vilket är 112,5 mnkr bättre än budget. Bjuvs 
Stadsnät AB redovisar ett nollresultat vilket 
är under budget. Det nystartade omsorgs-
bolaget Omsorg i Bjuv AB har ännu inte 
bedrivit någon verksamhet, utan det kom-
mer inte att ske förrän under våren 2021. 

Uppföljning av finansiella mål för bolagen 

De finansiella målen för AB Bjuvbostäder är 
en direktavkastning på lägst 4,5 procent 
samt soliditet på 18 procent, +/- 3 procent. 
Soliditeten per årsskiftet uppgår till 48,6 
procent och direktavkastningen 0,9 pro-
cent. 

Soliditeten för Bjuvs Stadsnät AB, inklusive 
obeskattade reserver, uppgår till 21,7 pro-
cent. Kommunens soliditet uppgår till 13,7 
procent, vilket är under det långsiktiga må-
let på minst 33,5 procent. 

Sammanfattande utvärdering 

Den ekonomiska utvecklingen förbättras 
inte i den takt som planeras och önskas, 
utan budgetföljsamheten behöver förbätt-
ras. 

  

  

Balanskravsresultat  

Balanskravsutredning 2019 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 4 562 23 884 

 - reducering av samtliga reavinster 0 9 909 

 + 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 värde-
papper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 562 13 975 

 - reservering av medel till RUR 0 0 

+ användning av medel från RUR 0 0 

Balanskravsresultat 4 562 13 975 

 

Förklaringar till balanskravsutredning

Utredningen visar att efter justeringar av 

reavinster under året uppgår balanskravs-

resultatet till cirka 14 mnkr. Sedan tidigare 

år har kommunen inga underskott att åter-

ställa.  
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DRIFTSREDOVISNING 

Nettokostnader nämnder och finansförvaltning 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Förändring 
jmf med 
2019 % 

Budget 
2020 

Budgetavvikelse 

Kommunfullmäktige -2 654 -2 746 -2 471 -10 -2 773 302 

Kommunstyrelsen -105 707 -104 321 -110 937 6 -111 756 819 

varav utskottet för ar-
bete och tillväxt 

-49 160 -45 206 -48 780 8 -47 251 -1 529 

Tekniska nämnden -21 936 -28 346 -25 756 -9 -28 465 2 709 

Barn- och utbildnings-
nämnden 

-450 992 -467 275 -495 535 6 -481 865 -13 670 

Vård- och omsorgs-
nämnden 

-219 495 -224 968 -232 081 3 -227 749 -4 332 

Kultur- och fritidsnämn-
den 

-32 081 -32 703 -33 441 2 -33 984 543 

Byggnadsnämnd -4 164 -4 496 -4 077 -9 -5 106 1 029 

Effektivisering 0 0 0 0 4 000 -4 000 

S:a skattefinansierad 
verksamhet 

-837 029 -864 855 -904 298 5 -887 698 -16 600 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

            

Vatten och avlopp (VA) 5 115 4 143 4 769 15 2 000 2 769 

S:A STYRELSER OCH 
NÄMNDER 

-831 914 -860 712 -899 529 5 -885 698 -13 831 

Kommungemensamt             

Pensionskostnader -14 972 -14 637 -11 556 -21 -10 492 -1 064 

Intern ränta 9 935 10 347 10 846 5 12 320 -1 474 

Övrigt 16 913 6 447 1 996 -69 -1 203 3 199 

SUMMA VERKSAM-
HETER 

-820 038 -858 555 -898 243 5 -885 073 -13 170 

Finansiering             

Skatter och statsbidrag 827 273 865 178 923 112 7 908 557 14 555 

Finansiella intäkter 109 110 2 817 2 461 2 140 677 

Finansiella kostnader -1 258 -2 171 -3 804 75 -5 000 1 196 

S:a Skatter och finans-
netto 

826 124 863 117 922 125 7 905 697 16 428 

RESULTAT 6 086 4 562 23 882 424 20 624 3 260 

varav avgiftsfinansierad 
verksamhet 

5 115 4 143 4 769 15 2 000 2 769 
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Personalredovisning 

Rekrytering och kompetensförsörjning 

För att långsiktigt trygga kompetensförsörj-
ning och kvalitén på verksamheten arbetar 
vi aktivt, professionellt och kompetent med 
medarbetarens hela livscykel i organisat-
ionen: attrahera, rekrytera, motivera, ut-

veckla och avsluta. Det systematiska ar-
betsmiljöarbetet är en viktig del i att locka 
medarbetare och då främst det promotiva 
hälsoarbetet. 

Rekrytering och kompetensförsörjning 

Mått Utfall 181231 Utfall 191231 Utfall 201231 

Antal anställda 1 242 1 234 1 237 

Antal heltidsanställda 825 815 830 

Antal deltidsanställda 418 420 408 

Tabellen visar hur antalet anställda inom kommunen har förändrats. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Utgångspunkten i hälso- och arbetsmiljöar-
betet 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. Ar-
betsmiljöarbetet kan vara av hälsofräm-
jande, förebyggande eller rehabiliterande 
karaktär. Det hälsofrämjande och förebyg-
gande arbetet är prioriterat. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Mått Utfall 181231 Utfall 191231 Utfall 201231 

Frisknärvaro 69,8 % 72,1 % 61,8 % 

Tabellen visar hur stor del av de anställda som har haft fem eller färre sjukdagar under 2020. 

Lön och lönesättning 

Grunderna för lönesättning ska vara ge-
mensamma för hela kommunen. Lönepoli-
tiken ska vara tydlig och enhetlig. Den lö-
nepolitiska dialogen ska vara öppen och 
förtroendeskapande och i samverkan mel-
lan arbetsgivare, fackförbund och medarbe-
tare. 

Rätt använd är lön ett effektivt och betydel-
sefullt styrmedel för arbetsgivaren. Genom 
arbetet med lönebildning synliggör vi för 
medarbetaren att deras insats är betydelse-

full och att vi som arbetsgivare belönar 
goda prestationer. Lönen ska vara ett resul-
tat av medarbetarens prestation och bidrag 
till verksamheten och medarbetare ska på 
så sätt känna att de kan påverka sin lön. 

Löneöversynen är en av de största investe-
ringarna vi gör under året och det är viktigt 
att vi ser på den som en investering som 
ska leda till effektivitet, produktivitet och 
kvalitet i våra verksamheter. 

Lön och lönesättning 

Mått Utfall 181231 Utfall 191231 Utfall 201231 

Medianlön 28 000 28 650 29 570 

Medellön 30 021 30 808 31 690 
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Medarbetardialog 

Den viktigaste resursen och vår största till-
gång för att utföra vårt uppdrag är våra 
medarbetare. 

Alla medarbetare har en medarbetardialog 
med sin chef där medarbetarsamtal, medar-
betarplan och lönesamtal är en naturlig del. 
Dialogen bygger på ett individuellt och aktivt 
ansvar från både chef och medarbetare. 

Medarbetare i Bjuvs kommun är aktiva 
medskapare till kommunens utveckling 
och framgång. Medarbetardialog syftar till 
att åstadkomma bättre resultat i verksam-
heten. Det är därför viktigt att förhållandet 
mellan mål, resultat och lön är tydligt för 
medarbetaren. 

 

Medarbetardialog 

Mått Utfall 181231 Utfall 191231 Utfall 201231 

HME (Hållbart medarbe-
tarindex) 

83 82 83 

Andel medarbetare som 
har haft medarbetarsam-
tal 

88 % 89 % 91 % 

Andel medarbetare som 
upplever att medarbetar-
samtalet bidragit till min 
utveckling 

86 % 85 % 91 % 

HME-modellen kommer från SKR och används för att mäta medarbetarnas åsikter vad gäller motivation, ledarskap 
och styrning på arbetsplatsen. 

Rehabilitering 

I Bjuvs kommun ska vi ha sunda och häl-
sosamma arbetsplatser. Rehabiliteringsar-
betet är en del i det systematiska arbetsmil-
jöarbetet i kommunen. 

Rehabiliterings- och anpassningsarbetet i 
kommunen ska kännetecknas av tidiga 
insatser och ett aktivt arbete i hela proces-
sen. En framgångsfaktor i rehabiliteringsar-
betet är att arbetsgivaren arbetar tillsam-

mans med Försäkringskassan, läkare, före-
tagshälsovård, arbetsförmedling och andra 
aktörer. Medarbetarens egen medverkan är 
avgörande för att nå framgång i rehabilite-
ringsarbetet. Andra avgörande faktorer för 
en lyckad rehabiliteringsprocess är att den 
genomförs i tidigt skede och på ett struktu-
rerat sätt. 

Rehabilitering 

Mått Utfall 181231 Utfall 191231 Utfall 201231 

Sjukfrånvaro total 6,7 % 6,3 % 7,4 % 

Sjukfrånvaro kort 57,1 % 60 % 69,2 % 

Sjukfrånvaro lång 43 % 39,9 % 30,8 % 

Sjukfrånvaro total kvinnor 7,3 % 7 % 8 % 

Sjukfrånvaro total män 4,2 % 3,1 % 4,9 % 

Sjukfrånvaro total 29 år 
eller yngre 

4,1 % 3,5 % 5,9 % 
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Mått Utfall 181231 Utfall 191231 Utfall 201231 

Sjukfrånvaro total 30-49 6,6 % 6,2 % 7 % 

Sjukfrånvaro total 50 år 
eller äldre 

7,7 % 7,2 % 8,4 % 

Tabellen visar andelen sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid. Korttidssjukfrånvaro innefattar dag 1-59 i 
sjukperioden och långtidssjukfrånvaro innefattar sjukfrånvaro från dag 60 och framåt. Tabellen visar dels den totala 
sjukfrånvaron, dels hur stor andel av sjukfrånvaron som är kort- respektive långtidsfrånvaro. Den redovisar också 
hur stor sjukfrånvaron är hos kvinnor respektive män samt hur frånvaron ser ut i de olika åldersgrupperna. 

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 medarbetarens livscykel. Detta 
gör Bjuvs kommun bland annat genom 
kompetensbaserad rekrytering, tydlig och 
professionell medarbetardialog, föreläs-
ningar kring hållbart arbetsliv för chefer, 
gemensam ledarskapsutbildning för alla 
chefer i kommunen, hälsocoachning för 
medarbetare genom Bjuvsmodellen och 
modell för första dagsintyg, utbildningar i 
systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer 
och skyddsombud, samt årlig medarbetar-
undersökning. Målsättningen är att skapa 
ett hållbart arbetsliv i kommunen utifrån ett 
salutogent förhållningssätt för att uppnå 
känsla av sammanhang (KASAM) för alla 
medarbetare och chefer i kommunen. 

Personalomsättningen i kommunen har 
minskat något jämfört med tidigare år. Även 
om antalet avbrutna rekryteringar har mins-
kat under året så har kommunen fortsatt 
svårt att bland annat rekrytera legitimerade 
lärare. För att förbättra kompetensförsörj-
ningen inom skolan driver barn- och utbild-
ningsförvaltningen tillsammans med HR-
avdelningen sedan ett par år tillbaka ett 
projekt som arbetar med olika frågor för att 
förbättra kompetensförsörjningen inom sko-
lan. 

För att fortsätta locka svårrekryterade 
grupper till Bjuvs kommun är det viktigt att 
employer branding-arbetet upprätthålls. För 
att fortsatt skapa ett hållbart arbetsliv för 
medarbetare krävs det att kommunen fort-
sätter att arbeta med hälsoresan och talan-
gresan. 

Det har skett en liten men positiv förflytt-
ning vad gäller andelen heltids- och del-
tidsanställda i kommunen där deltidsan-

ställningar har minskat med en procenten-
het till förmån för heltidsanställningar. Arbe-
tet med ”Heltid som norm” ska vara klart 31 
mars 2021 och det arbetet behöver intensi-
fieras för att kommunen ska kunna leverera 
ännu bättre resultat. Detta arbete drivs av 
vård- och omsorgsförvaltningen. 

Då den viktigaste resursen och största till-
gången för att utföra kommunens uppdrag 
är medarbetarna, behöver kommunen fort-
satt locka nya talanger till Bjuvs kommun. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Under 2020 har huvudfokus legat på covid-
19. HR-avdelningen har arbetat proaktivt 
för att sprida relevant och riktig information 
i hela verksamheten. Detta har vi bland 
annat gjort genom att kontinuerligt samla in 
information från olika myndigheter och 
sammanställt detta i en FAQ på intranätet 
som uppdateras regelbundet. HR-
avdelningen har även träffat de fackliga 
organisationerna regelbundet för att skapa 
en gemensam bild över läget i verksamhet-
en och för att minska oro och minska sprid-
ning av fel information, detta för att skapa 
begriplighet och KASAM i en ovanlig situat-
ion. Avdelningen har även arbetat med att 
förtydliga arbetsmiljöarbetet i och med co-
vid-19. De åtgärder som bland annat vidta-
gits är ett förtydligande av rutinen för risk-
bedömning och en checklista för hygien 
och smittspridning. Alla arbetsplatser i 
kommunen ska under våren ha genomfört 
riskbedömning kopplat till covid-19 och ska 
kontinuerligt riskbedöma situationen samt 
gå igenom checklistan för hygien och 
smitta. För att försöka förebygga en even-
tuell kris om många medarbetare blir sjuka 
samtidigt har HR-avdelningen tagit fram en 
e-tjänst för kompetensinventering för kom-
munens medarbetare. 

HR-avdelningen har under året tillsammans 
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med de fackliga organisationerna arbetat 
fram en ny modell för årlig uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
som genomfördes för första gången under 
hösten. Den nya modellen bidrar till större 
delaktighet för medarbetaren samt bättre 
kvalitet på uppföljningen som är digitali-
serad. Uppföljningen beräknas vara klar 
under första tertialen 2021. 

Lön och lönesättning 

De centrala avtalen för Kommunal och AKV 
(allmän kommunal verksamhet) gick ut un-
der våren och på grund av covid-19 pausa-
des de nya avtalsförhandlingarna mellan 
arbetsgivarorganisationerna och de be-
rörda fackliga organisationerna. Förhand-
lingarna återupptogs under hösten och det 
träffades nya löneavtal som båda gäller 
från och med 1 november och nya löner 
kunde betalas ut med decemberlönen. 
Detta innebar att hela löneöversyn 2020 
äntligen kunde avslutas. Fackförbundet 
Kommunals medlemmar samt medarbetare 
som tillhör Kommunals avtalsområde fick 
ett engångsbelopp på som mest 5’500 kr 
medan övriga fackliga organisationer fick 
retroaktiv lön från 1 april. 

Trots de speciella förutsättningarna för 
årets löneöversyn så har kommunen fort-
satt att arbeta utifrån den uppdaterade lö-
neöversynsprocess som togs fram 2019, 
där fokus för lönesättande chefer ligger på 
individuell och differentierad lönesättning 
för sina medarbetare, i syfte att styra verk-
samheterna mot uppsatta mål. När medar-
betare är insatta i verksamhetens och sina 
egna individuella mål finns förutsättningar 
för arbete med hög måluppfyllelse och kva-
litet. I medarbetarundersökningen för 2020 
är det endast 8 procent som upplever att de 
inte är delaktiga när verksamhetsmål och 
aktiviteter tas fram på arbetsplatsen vilket 
är en liten förbättring jämfört med 2019 då 
siffran var 9 procent. 

Det totala utfallet i löneöversyn 2020 var 
2,26 procent (2019: 2,28 procent). 

Medarbetardialog 

I och med föregående års arbete med att 
utveckla kommunens medarbetarunder-
sökning så har kommunens verksamheter 
under 2020 för första gången haft möjlighet 
att arbeta med föregående års resultat där 

kopplingen till visionens fyra byggstenar är 
mycket tydligare, samt att undersökningen 
även mäter KASAM (känsla av samman-
hang) för både chefer och medarbetare. 
Den årliga medarbetarundersökningen är 
kommunens största kartläggning av ar-
betsmiljön för medarbetarna och är således 
ett viktigt verktyg för kommunens chefer att 
utveckla sin verksamhet. Trots att covid-19 
haft stor påverkan på arbetsmiljön (både på 
den organisatoriska och sociala samt den 
fysiska arbetsmiljön) så pekar svaren i 
2020 års undersökning i flera fall på en 
positiv förflyttning jämfört med 2019, med 
bland annat en ökning av kommunens 
övergripande HME-resultat (hållbart med-
arbetarengagemang) från 82 till 83. HME är 
ett totalindex som beräknas utifrån resulta-
ten för de tre delarna motivation, ledarskap 
och styrning. Bjuv står sig även mycket väl i 
jämförelse med 110 andra kommuner som 
rapporterat sina resultat för HME 
2019/2020 i Kolada, där medelindex för 
HME ligger på 79. 

Kasamindex för medarbetare har ökat mar-
ginellt från föregående år 83, vilket är ett 
bra resultat och kommunens högsta index i 
medarbetarundersökningen. Kasamindex 
för chefer i Bjuvs kommun ligger kvar 76 
vilket är samma nivå som föregående år. 
På frågan om medarbetarens arbete känns 
meningsfullt har 92 procent svarat ja och 
endast 1 procent har svarat instämmer inte. 
Överlag är kommunens medarbetare nöjda 
och kan tänka sig att rekommendera Bjuvs 
kommun som arbetsgivare. Även om det 
finns en liten förbättring jämfört med före-
gående år så finns förbättringsmöjligheter 
vad gäller arbetsmiljöarbetet kopplat till 
både den fysiska och organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön för kommunens med-
arbetare. I årets medarbetarundersökning 
framkommer det att Bjuvs kommun uppnår 
ett e-NPS (Employee Net Promoter Score) 
på 4 procent vilket i korthet innebär att det 
finns fler ambassadörer än kritiker för 
kommunen som arbetsgivare. Siffran är 
dock något lägre jämfört med 2019 (7 pro-
cent). Generellt sett betraktas värden på e-
NPS över 0 som bra värden eftersom det 
betyder att det finns fler ambassadörer för 
kommunen än kritiker. 

Arbetet med digitalisering av medarbetardi-
alogen för att skapa mer insyn och större 
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delaktighet för medarbetaren att ta ansvar 
för sin egen utveckling som påbörjades 
under 2019 har behövts pausats under 
2020 på grund av covid-19 men kommer att 
återupptas under 2021. 

Rehabilitering 

Sjuktalen på kommunövergripande nivå har 
med anledning av covid-19 legat på en 
högre nivå än föregående år och det är 
främst korttidssjukfrånvaron som av förklar-
liga skäl är högre. De ändrade kraven på 
läkarintyg från 8:e dagen samt krav på att 
stanna hemma vid minsta symtom för att 
minska smittspridning har troligtvis haft stor 
påverkan på kortidssjukfrånvaron, och även 
om det funnits möjlighet att ställa om till att 
arbeta hemifrån i större utsträckning så är 
det långt ifrån alla yrkesgrupper som har 

denna möjlighet. Exempelvis så har sjuk-
frånvaron på vård- och omsorgsförvaltning-
en av naturliga skäl legat högre i jämförelse 
med föregående år. Positivt är att långtids-
sjukskrivningen minskat något jämfört med 
föregående år. 

Trots rådande pandemi som kommer att 
påverka verksamheterna på ett eller annat 
sätt en lång tid framöver så är det viktigt att 
kommunen fortsätter arbeta utifrån ett sa-
lutogent arbetssätt och att det finns resur-
ser för att arbeta med samt stötta cheferna 
i det arbetet. Det salutogena eller hälso-
främjande arbetssättet innefattar bland an-
nat att hålla tidiga hälsosamtal innan med-
arbetarna blir sjuka och att erbjuda Bjuvs-
modellen, hälsocoachning till medarbetar-
na, samt arbeta med att förbättra arbetsmil-
jön. 

Fem år i siffror 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Allmänt      

Folkmängd, 31 dec (personer) 15 202 15 429 15 501 15 715 15 697 

Kommunal utdebitering (%) 20,89 20,99 20,99 20,99 20,99 

Resultat      

Årets resultat (mnkr) 3 13,4 6,1 4,6 23,9 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 770,6 803,9 826 865,2 923,1 

Verksamheternas nettokostnader -767,9 -790,2 -820 -858,6 -898,2 

Finansnetto 0,2 -0,2 -1,1 -2,1 -1,0 

Nettokost exkl fin.netto i % av skattenetto 99,6 98,3 99,1 99,2 97,3 

Balans      

Total låneskuld (mnkr) 186,1 235 363,8 614,2 734,8 

Låneskuld per invånare (kr) kommunen 12 241 15 231 23 469 39 084 46 809 

Tillgångar (mnkr) 660,6 761,7 903,3 1 015,7 1 151,5 

Eget kapital (mnkr) 259,7 273,1 279,2 134,7 158,5 

Soliditet (eget kapital i % av tillgångar) 39,3 35,9 30,9 13,3 13,8 

Fullfonderingssoliditet(eget kapital i % av 
tillgångar) * 

1,1 3,7 5,3 2,9 4,5 

Investeringar      

Investeringsutgifter, netto (mnkr) 52,6 140,8 203,9 105,2 153,4 

Investeringar i % av tot nettokostnader 6,8 17,6 24,9 12,3 17,1 

Pensionsförpliktelser      

Ansvarsförbindelse utanför balansräkning 
(mnkr) 

252,7 245,1 231,3 105,2 106,2 

Total pensionförpliktelse per invånare (kr) 16 623 15 886 14 922 6 694 6 767 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Koncernen Bjuvs kommun 

 
     

Balansomslutning (mnkr) 1 051,0 1 224,8 1 422,3 1 567,9 1 833,5 

Eget kapital (mnkr) 328 373,5 428,3 322,2 480,2 

Soliditet (%) 31,2 30,4 30 20,6 26,2 

Personal      

Antal anställda i kommunen 1 207 1 216 1 242 1 234 1 237 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,7 6,3 6,7 6,3 7,2 

 

Resultaträkning 
Resultaträkning, sammanställd redovisning 

tkr Not 
Bokslut 

2019 
(kommun) 

Bokslut 2020 
(kommun) 

Bokslut 
2019 

(koncern) 

Bokslut 
2020 

(koncern) 

Verksamhetens intäkter 1  216 468 213 483 301 217 439 385 

Verksamhetens kostnader 2,3  -1 037 299 -1 072 609 
-1 088 

719 
-1 130 581 

Avskrivningar 4  -37 724 -39 116 -35 298 -70 004 

Verksamhetens nettokostnader   -858 555 -898 242 -822 800 -761 200 

Skatteintäkter 5  618 878 608 817 618 878 608 817 

Statsbidrag och utjämning 6  246 300 314 295 246 300 314 295 

Verksamhetens resultat   6 623 24 870 42 378 161 912 

Finansiella intäkter   110 2 817 263 2 957 

Finansiella kostnader   -2 171 -3 804 -4 999 -6 824 

Resultat efter finansiella poster   4 562 23 883 37 642 158 045 

Extraordinära poster   0 0 171 -184 

ÅRETS RESULTAT   4 562 23 883 37 813 157 861 

 

Resultaträkning kommun 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Bokslut 

2020 
Budgetavvikelse 

Verksamhetens intäkter 241 512 216 468 193 697 213 483 19 786 

Verksamhetens kostnader 
-1 031 

096 
-1 037 299 -1 032 514 -1 072 609 -40 095 

Avskrivningar -30 454 -37 724 -46 256 -39 116 7 140 

Verksamhetens nettokostnader -820 038 -858 555 -885 073 -898 242 -13 169 

Skatteintäkter 592 579 618 878 624 502 608 817 -15 685 

Statsbidrag och utjämning 234 694 246 300 284 055 314 295 30 240 

Verksamhetens resultat 7 235 6 623 23 484 24 870 1 386 

Finansiella intäkter 109 110 2 140 2 817 677 

Finansiella kostnader -1 258 -2 171 -5 000 -3 804 1 196 

Resultat efter finansiella poster 6 086 4 562 20 624 23 883 3 259 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0  

ÅRETS RESULTAT 6 086 4 562 20 624 23 883 3 259 
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Förklaringar till resultaträkning kommun 

Kommunen redovisar ett resultat på 23,8 
mnkr och det är 3,3 mnkr bättre än budge-
terat. I resultatet döljer sig stora belopp 
som kommunen fått som stöd i samband 
med den rådande pandemin. Det rör sig om 
ca 9,4 mnkr i kompensation för sjuklöne-
kostnader under året. Sedan fick kommu-
nen i välfärdsbidrag cirka 29,5 mnkr samt 
att försäljningar gav kommunen cirka 9,7 
mnkr. Med det i åtanke så är det underlig-
gande resultatet i realiteten svagt cirka -
24,9 mnkr. 

Det är framförallt Barn- och utbildningsför-
valtningen -13 7 mnkr och Vård och Om-
sorg - 4,3 mnkr som de största negativa 
avvikelserna.  När det gäller VA verksam-
heten är det ett resultat på cirka 4,8 mnkr 
och det medför att denna verksamhet nu-
mera har ett positivt eget kapital efter en 
rad av år när det har redovisats ett negativt 
eget kapital. 

Övriga kommentarer finns att följa under 
respektive förvaltnings kommentarer. 

Balansräkning 

tkr Not 

Bokslut 

2019 

(kommun) 

Bokslut 

2020 

(kommun) 

Bokslut 

2019 

(koncern) 

Bokslut 

2020 

(koncern) 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar 7 2 887 1 779 2 887 1 779 

Materiella anläggningstillgångar           

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 8 792 178 895 560 1 326 636 1 296 845 

Maskiner och inventarier           

Finansiella anläggningstillgångar 9         

Aktier, andelar m.m. 10 33 844 38 578 24 144 28 878 

Långfristiga fordringar   2 300 0 2 340 40 

S:a Anläggningstillgångar   831 209 935 917 1 356 007 1 327 542 

Bidrag till infrastruktur           

Bidrag till infrastruktur 11 25 040 23 788 25 040 23 788 

Omsättningstillgångar           

Förråd m.m. 12 46 113 49 226 46 182 49 288 

Kortfristiga fordringar 13 81 745 96 635 76 770 94 731 

Kassa och bank 14 31 590 45 926 63 886 338 198 

S:a Omsättningstillgångar   159 448 191 693 186 838 482 217 

SUMMA TILLGÅNGAR   1 015 697 1 151 493 1 567 885 1 833 547 
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
          

Eget kapital 15 134 653 15 8537 322  211 480221 

Varav årets resultat   4 562 23 884 37 814 157 860 

Pensioner och liknande 16 9 178 8 972 9 178 8 972 

Andra avsättningar   20 342 19 495 21 767 20 901 

S:a Avsättningar   29 520 28 467 30 945 29 873 

Skulder           

Långfristiga skulder 17 609 758 730 614 949 436 1 079 343 

Kortfristiga skulder 18 241 766 233 875 265 293 244 109 

S:a Skulder   851 524 964 489 1 214 729 1 323 452 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
  1 015 697 1 151 493 1 567 885 1 833 546 

 

Balansräkning sammanställd redovisning 

Tillägg balansräkning, sammanställd redovisning 

tkr Not 
Bokslut 

2019 
(kommun) 

Bokslut 
2020 

(kommun) 

Bokslut 
2019 

(koncern) 

Utfall 
2020 

(koncern) 

ANSVARSFÖRBINDELSER         

Borgensåtaganden 19 389 252 403 346 389 252 403 346 

Pensionsförpliktelser 20 105 188 106 217 105 188 106 217 

Garantiförbindelser FASTIGO   0 0 140 159 

STÄLLDA PANTER         

Fastighetsinteckningar   0 0 0 0 

Varav eget innehav         

NYCKELTAL         

Soliditet exkl. pensionsförbindelser   13 14 21 26 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser   3 5 14 20 
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Förklaringar till balansräkning 

De största förändringarna mellan åren är 
att anläggningstillgångarna har ökat med 
cirka 115 mnkr. vad gäller de långsiktiga 
fordringarna har ett aktiekapital och ägar-
tillskott lagts till på 2,0 mnkr samt att kom-
munen gick in med cirka 400 tkr i Ängel-
holms flygplats. I kassan var det cirka 46 

mnkr vid årets slut och det ligger lite över 
vad likviditetsplaneringen ger vid handen. 
På skuldsidan är det framförallt de långa 
skulderna som står för den enskilt största 
förändringen med en ökning på drygt 120 
mnkr. 

Balansomslutningen är cirka 1,2 mdrkr.
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Kassaflödesanalys 

   Kommunen Koncernen 

(tkr) Not 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

LÖPANDE VERKSAMHET      

Årets resultat 21 4 562 23 884 37 643 157 725 

Ej likviditetspåverkande poster      

Av- och  nedskrivningar  37 724 42 116 60 297 73 004 

Avsättningar  -3 889 -2 305 -3 889 -2 305 

Övrigt  -140 506 24 803 -166 285 -111 621 

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 

 -102 109 88 498 -72 234 116 803 

      

 

FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 
     

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga  fordring-
ar 

  2 229  -14 890 -363 -14 809 

Ökning(-)/minskning(+) förråd   -18 319  -3 113 -21 163 -3 106 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   7 146  -7 891 17 142 -25 254 

MEDEL FRÅN RÖRELSEKAPITAL  -8 944 -25 894 -4 384 -43 169 

MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET  -111 053 62 604 -76 618 73 634 

      

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -103 738  -153 426 -152 298 -190 790 

Investeringsbidrag 22  200  0 200 0 

Försäljning/minskning av materiella anlägg-
ningstillgångar 

  5 543  13 762 5 543 287 070 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -27 842  0 -27 842 0 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 23  -3 377  -4734 -3 377 -4 734 

Försäljning av finansiella anläggningstill-
gångar 

     

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAM-
HET 

 -129 214 -144 398 -177 774 91 546 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHET      

Nyupptagna lån 24  251 500  125 000 251 500 136 012 

Amortering av lån 25  -4 394  - 4144 -5 189 -4 144 

Ökning av långfristiga fordringar    3 000  

Ökning bidrag till statlig infrastruktur      

Minskning av långfristiga fordringar   2 300  2 300 

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAM-
HET 

 247 106 123 156 249 311 134 168 
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   Kommunen Koncernen 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruk-
tur 

  -1 428  -847 -1 428 -847 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE  5 411 40 515 -6 509 298 501 

      

Likvida medel vid årets början  26 179 5 411 70 395 37 707 

Likvida medel vid årets slut  31 590 45 926 63 886 336 208 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  5 411 40 515 -6 509 298 501 

 
 

Förklaringar till kassaflödesanalysen 

Kassaflödesanalysen visar hur finansie-
ringen av årets verksamhet har varit. Under 
året har nyupplåning skett med 121 mnkr 
för att täcka framförallt de utförda investe-

ringarna som uppgick till 153,4 mnkr. 
Kommunen har ett positivt kassaflöde och 
vid årets utgång fanns det cirka 46 mnkr. 

Markaffärer 

Aktivitet Budget Utfall 

Fd Kommunhuset Ekeby  9 600 

Bjuv 3:58  3 600 

Orren 5  -1 495 

  11 705 

Kommunens investeringar 

Tabell: De 5 största investeringarna 2020 

Ans Projekt 
Budget 

2020 
Bokslut 

2020 
Avvikelse 

180/
197 

Lärcentrum 26 233 31 076 -4843 

224 Nya Brogårda fsk - Kullerbyttan 15 034 19 092 -4058 

201 Kyrkskolan 6 969 7 311 -342 

345 Baldersgatan/Odengatan/Torsgatan  6 620 -6620 

216 Hantering av dagvatten 5 016 5 789 -773 

 Summa 53 252 69 888 -16 636 

Tabell: Investeringsvolym 

  2016 2017 2018 2019 
Budget 

2020 
Bokslut 

2020 

Nettoinvesteringar (mnkr) 52,6 140,8 203,9 105,2 223,9 153,4 

Andel av nettokostnader 6,8 17,6 24,9 12,3 25,3 17,1 
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Sammanfattning investerings- och exploateringsprognoser 

Investeringsverksamheten uppgick till cirka 
153 mnkr och det är en investeringsgrad på 
ungefär 68 %. Bland de största investe-
ringarna kan nämnas Lärcentrum och nya 
förskolan Kullerbyttan på Brogårda området 
som färdigställdes och verksamheterna 
kunde flytta in i nya ändamålsriktiga lokaler 
för dessa verksamheter för lång tid framö-
ver. 

Fastighetsunderhållet på kommunens fas-
tigheter utfördes till en utgift på cirka 9,3 
mnkr. 

Det finns pågående projekt som inte är 
klara under året och de har begärts att till-
äggsbudgeterats inför 2021. Det är fram-
förallt Kyrkskolan. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Kommunfullmäktige 

Ansvarsområde 

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

Ekonomi  

Driftsredovisning 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Förändring 
jmf 2019 % 

Budget 
2020 

Budgetavvikelse 

Kommunfullmäktige -1 388 -1 616 -1 528 -10 -1 771 243 

Revisionsnämnden -900 -965 -936 -3 -972 36 

Valnämnden -225 -146 -8 -95 -30 22 

NETTOKOSTNAD -2 654 -2 746 -2 471 -10 -2 773 302 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 306 290    

Interna intäkter 0     

Summa intäkter 306 290    

Personalkostnader -1 376 -1 520 -888 -1 152 264 

Övriga externa 
kostnader 

-1 539 -1 507 -1 576 -1 621 45 

Övriga interna 
kostnader 

-1 -8 -7 0 -7 

Avskrivningar -44 -2    

Internränta 0 0    

Summa kostna-
der 

-2 961 -3 036 -2 471 -2 773 302 

RESULTAT -2 654 -2 746 -2 471 -2 773 302 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Till och med december visar det ackumule-
rade utfallet budget i balans. Överskottet 

rör personalkostnaderna och då förmodlig-
en kopplat till covid-19. 
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Kommunstyrelse 

Ansvarsområde 

Leda och samordna  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna 
kommunens verksamhet och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet, inklu-
sive kommunala bolag och kommunalför-
bund. 

Operativa verksamheter 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt ansvarar för vuxenutbildning, ar-
betsmarknadsinsatser, integration och so-
cialtjänst. Utskottet redovisas separat.  

Stödjande funktioner 

Ekonomi-, HR-, planerings- och kansliav-
delning samt avdelningen för kommunikat-
ion och service. Kommundirektörens stab 
med trygghetssamordnare och näringslivs-
samordnare. Utöver dessa verksamheter 
samverkar Bjuvs kommun tillsammans med 
kringliggande kommuner inom IT, gemen-
sam upphandling samt överförmyndarverk-
samhet. 

Viktiga händelser under året 

Covid-19 
Året har för förvaltningens del präglats av 
covid-19 och arbetet med att motverka 
smittspridning. För att hantera pandemins 
effekter togs tidigt en pandemiplan fram 
och en central krisledningsorganisation 
bildades. Ett stort antal åtgärder har satts in 
och arbetet med att anpassa verksamhet-
erna till det rådande läget har pågått under 
hela året. Målet har varit att fortsätta att 
bedriva verksamheterna på ett bra sätt och 
att samtidigt säkerställa medarbetarnas 
trygghet. Under hösten övergick många av 
kommunstyrelsens verksamheter till stor 
del till digitala möten och de som kan har 
mestadels arbetat hemifrån. 

Pandemin har också medfört att ytterligare 
fokus har satts på kommuners ekonomiska 
förutsättningar och hur dessa ska förbätt-
ras. I Bjuv har ekonomiavdelningen arbetat 
för att anpassa verksamheten till de föränd-
ringar i regler, villkor och ersättningar som 
har kommit till följd av pandemin. 

HR-avdelningen har ägnat en stor del av 
sin tid åt arbete relaterat till covid-19. Av-
delningen har tagit fram nya rutiner, arbetat 
med informationsspridning och haft ett nära 
samarbete med företagshälsovården. 

Kansliavdelningen har regelbundet skickat 
in lägesrapporter om situationen i kommu-
nen till Länsstyrelsen. 

Fler bostäder 
I slutet av hösten skickades en detaljplan 
för Sellebergaområdet ut på remiss. Den 
kommer förhoppningsvis att godkännas 
under våren. Det står även klart att det 
kommer att byggas nya bostäder i centrala 
Bjuv. I slutet av året anordnades en tävling 
där flertalet byggherrar inkom med anbud 
för att få bygga bostäder på den så kallade 
Protista-tomten. Vann gjorde 3Hus och 
under 2021 kommer det att planeras vidare 
för 150 nya bostäder på området. 

Förbättrade möjligheter till fritidsaktivi-
teter 
Under 2020 har många aktiviteter fått stäl-
las in, men kommunen har arbetat för att 
medborgarna ska få bättre möjligheter till 
rörelse och fritidsaktivitet. Motionsspåret i 
Selleberga färdigställdes under året, vilket 
ökar tillgängligheten till utomhusaktiviteter. 
Ekebyskolan fick en ny multiarena där 
framför allt barn och ungdomar nu kan ut-
föra en rad olika idrotter.
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Uppföljning nämndens mål  

Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
trygghet-
en 

 Vi arbetar för en hållbar stra-
tegisk planering av infrastruk-
tur och transportsystem i 
kommunen. 

 

 Nöjd-Region-Index – 
kommunikationer 

 

59 minst 63 

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

 

 Nöjd-Region-Index – 
trygghet ska öka 

 

45 minst 45 

 Befolkningsutveckling 
 

0% 1 % 

 Antal färdigställda bo-
städer. 

 

64 st minst 90 st 

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

 

 Nyregistrerade företag 
kommun, antal/1000 
invånare 

 

3,63 st 
minst 4,5 
st 

 Företagsklimat enlig ÖJ 
(Insikt) - totalt NKI ska 
öka 

 

68 minst 74 

Kraft i 
nyskap-
ande 

 Vi ska vara tillgängliga, digi-
tala, kommunikativa och ge 
god service. 

 

 Höjt snitt på utvärdering 
av digital service och 
verksamhetsutveckling 

 

73% minst 55% 

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

 

92 % minst 80 % 

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

 

 Hållbart medarbetaren-
gagemang HME (Kom-
munstyrelsens förvalt-
ning) 

 

81 minst 85 

 Vi i skapar förutsättningar för 
ett hållbart arbetsliv. 

 

 Total frisknärvaro i 
kommunen 

 

68,1 % minst 75 % 

 Total sjukfrånvaro i 
kommunen 

 

7,2 % högst 6 % 

Jämlikhet 
i olikhet 

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

 

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

 

14,8 pro-
centenhet-
er 

högst 11 
procenten-
heter 

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

 

78 % minst 80 % 

Nästa 
generat-
ion i fokus 

 Vi skapar förutsättningar för 
hållbara kommunala verk-
samheter och för våra invå-
nare att leva miljövänligt. 

 

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

 

 
högst 4 
ekv/ inv 
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Vi arbetar för en hållbar strategisk pla-
nering av infrastruktur och transportsy-
stem i kommunen. 
Planeringsavdelningen har deltagit i den 
regionala infrastrukturplaneringen genom 
medverkan i Familjen Helsingborgs infra-
strukturnätverk. Avdelningen har också 
deltagit i trepartssamverkan mellan Famil-
jen Helsingborg, operatörer och Skånetrafi-
ken i kollektivtrafikfrågor. Under året har 
nätverket arbetat fram förslag på nya priori-
teringar som kommer utgöra underlag till 
den regionala transportplanen. I samband 
med att Bjuv, som en av flera kommuner, 
förvärvade Ängelholms flygplats har även 
utveckling av flygplatsen lyfts in i priorite-
ringarna. 

Lokalt har planeringsavdelningen samman-
kallat till samverkan mellan Nobina, Skåne-
trafiken och Gata/Park för att diskutera 
framkomlighetsfrågor och linjedragningar. 
Som ett resultat har en ny linjedragning för 
Buss 250 prövats, med syfte att minska 
restiden. Planeringsavdelningen bedömer 
att förändringen stöttar nya utbyggnadsom-
råden i Storgatans förlängning samt skapar 
ökad tillgänglighet till fler hushåll. 

Vi skapar förutsättningar för en trygg 
och hållbar boendemiljö med ett ökande 
antal bostäder i kommunen. 
Den befolkningsökning vi har kunnat se de 
senaste åren har stannat av och 2020 
minskade befolkningen i Bjuvs kommun 
med 18 personer. Målet om en befolk-
ningsökning på en procent uppnås alltså 
inte. Minskningen beror främst på ett nega-
tivt flyttnetto för året och bedömningen är 
att detta har minskat trångboddheten i 
kommunen. För att kunna erbjuda ett bra 
boende till alla kommunens invånare skulle 
takten på bostadsbyggandet behöva öka. 

Under året uppnåddes inte målet på 90 nya 
bostäder, antalet färdigställda nya bostäder 
slutade på 64 st. Detta innebär dock betyd-
ligt fler nya bostäder än under ett normalår 
de senaste tio åren. Planeringsavdelningen 
har under 2020 startat upp processer som 
kan ge fler påbörjade och färdigställda lä-
genheter på lång sikt och därigenom skapa 
förutsättningar för att uppnå mål om 90 
bostäder. Bemanningen har ökats med 
ytterligare en exploateringsingenjör vilket 
har resulterat i fler tecknade markanvis-

ningar och beställningar av planärenden än 
vad som tidigare varit möjligt. Under året 
tecknades markanvisning för trygghetsbo-
ende och avdelningen skrev fram och ge-
nomförde marköverlåtelser som möjliggör 
byggstarter i Billesholm och Hedvallska om 
ca 70 bostäder. 

Arbetet med bostadsområdet Selleberga 
har fortsatt och går i rätt riktning. I slutet av 
hösten skickades en detaljplan ut på remiss 
och under 2021 planeras arbetet fortskrida. 
I full gång under året var även planering av 
nya bostäder på den så kallade Protista-
tomten. Under hösten genomfördes en 
markanvisningstävling där flertalet anbud 
inkom. Vann gjorde 3Hus och 150 nya bo-
städer samt förbättring av den omkringlig-
gande Folketshusparken planeras. Under 
2021 ska en detaljplan tas fram och utred-
ningar genomföras. 

Arbetet med att öka tryggheten i kommu-
nen har under året fortsatt. I februari beslu-
tade Kommunfullmäktige att anställa två 
trygghetsvärdar, som genom sin närvaro 
ska öka tryggheten i våra offentliga miljöer. 
Framför allt är det målgruppen barn och 
unga som ska nås. Trygghetsvärdarna bör-
jade jobba i september och insatsen utvär-
deras efterhand. 

För att bidra till en ökad trygghet på kvällar 
och nätter har även Nattvandrarna fortsatt 
sitt arbete och verksamheten bedrivs i alla 
kommundelar. 

Den förvaltningsöverskridande Trygghets-
gruppen har under året fortsatt sitt långsik-
tiga arbete och tre fokusområden som ska 
gälla även under 2021 har beslutats.  
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Vi skapar förutsättningar för ett positivt 
företagsklimat med fokus på hållbarhet. 
Covid-19 har under året skapat mycket 
speciella förutsättningar för kontaktskap-
ande vilket har medfört utmaningar. Bjuv 
har dock tagit kliv framåt vad gäller ett posi-
tivt företagsklimat. När Svenskt Näringsliv i 
september redovisade sin ranking för före-
tagsklimatet i kommunerna hade Bjuv klätt-
rat 27 placeringar till plats 151 av 290. 

I projektet Sommarlovsentreprenörer får 
ungdomar från kommunen samverka och 
starta sina egna verksamheter. I år genom-
fördes det hela digitalt med stor framgång. 
Både resultat och respons var mycket 
goda. 

Som ett sätt att föra samman arbetsgivare 
med studenter och arbetssökande anord-
nades "Arbetsgivarpresentationer" på Bjuvs 
Lärcentrum. Detta samarbete planeras ut-
vecklas framåt. 

I den miljöpolicy som antogs i september 
slås fast att kommunen ska fungera som en 
pådrivare i arbetet för en hållbar utveckling 
och att miljö- och klimathänsyn är en själv-
klar del i de kommunala bolagen. Bjuv är 
sedan tidigare medlem i forskningspro-
grammet SSEC-Swedish surplus energy 
collaboration och deltar aktivt i nätverkets 
satsningar på hållbar primärproduktion och 
cirkulär livsmedelsproduktion. 

 

Vi ska vara tillgängliga, digitala, kom-
munikativa och ge god service. 
Alla avdelningar inom kommunstyrelsens 
förvaltning arbetar kontinuerligt med att 
erbjuda tillgänglighet, kommunikation och 
service och ett stort antal satsningar pågår 
parallellt med varandra. Under ett omväl-
vande år, med många förändringar i förut-

sättningar och arbetssätt, har avdelningar-
na arbetat aktivt med att upprätthålla en 
god kommunikation och att fortsätta ge god 
service. 

För att information och verksamheter ska 
bli mer tillgängliga för Bjuvs invånare har 
kommunens hemsida under året gjorts om. 
Under sommaren var den nya utformningen 
färdig, där hemsidan fick ett nytt utseende 
och anpassades bättre till besökare. 

Ekonomiavdelningen har under året fortsatt 
sin digitaliseringsresa, vilken delvis har 
påskyndats av pandemin. Avdelningen har i 
och med covid-19 arbetat digitalt i större 
utsträckning än tidigare vilket har medfört 
att arbetssätt och metoder har varit tvungna 
att utvecklas. 

HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med 
att utveckla de digitala systemen. Under 
2020 har huvudfokus legat på att samla 
och sprida information till chefer, fackliga 
organisationer och medarbetare, bland 
annat genom en FAQ för medarbetare på 
intranätet. Avdelningen har även tagit fram 
en e-tjänst för att kunna identifiera eventu-
ella medarbetare med erfarenhet inom vår-
den, för att kunna tillsätta behövlig kompe-
tens. På grund av covid-19 har arbetet med 
att digitalisera medarbetardialogen pausats 
tillfälligt. 

Kansliavdelningen har deltagit i arbetet 
med SkånEarkiv, en samverkan mellan 
sexton skånska kommuner för ett gemen-
samt elektroniskt arkiv. Bjuv har under året 
börjat leverera digitala handlingar till arki-
vet. Avdelningen har även arbetat med 
frågan om alternativa mötesformer. Ett fo-
kus har varit möjligheten att genomföra 
digitala nämnd- och fullmäktigesammanträ-
den på ett rättssäkert sätt. 

Näringslivssamordnaren har medverkat vid 
planering och uppstart av ett näringslivsråd 
som ska förbättra samarbetet mellan för-
valtningen och näringslivet. 

Vi skapar förutsättningar för att kom-
munen ska vara en attraktiv arbetsgi-
vare. 
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar kon-
tinuerligt med att förbättra stödet till an-
ställda. Under året har vi i och med pan-
demin ställts inför nya och stora utmaningar 
i detta. Förvaltningen har arbetat för att alla 
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anställda ska kunna fortsätta sitt arbete på 
ett så bra sätt som möjligt. Utmaningarna 
till trots har vi relativt höga resultat i medar-
betarundersökningarna. 

I och med pandemin har nätverksträffar för 
medarbetare och chefer fått ställas in eller 
flyttas fram. 

Vi i skapar förutsättningar för ett håll-
bart arbetsliv. 
Kommunens frisknärvaro har varit något 
lägre än önskat och sjukfrånvaron något 
högre. Med tanke på covid-19 och de in-
satser som gjorts för att motverka spridning 
av viruset är detta ett väntat resultat för 
året. Rekommendationerna har varit att 
stanna hemma vid minsta sjukdomssymp-
tom. Även ändrade regler kring karensdag 
och läkarintyg bidrar till ökade sjuktal. 

HR-avdelningen har under året haft ett nära 
samarbete med företagshälsovården för att 
kunna erbjuda kommunens medarbetare 
och chefer stöd under pandemin. Bland 
annat har det erbjudits en digital utbildning i 
hur man hanterar oro och kris på arbets-
platsen. 

Vi skapar möjligheter för att alla ska mö-
tas av jämlika förutsättningar. 
För att uppnå målet om jämlika möjligheter 

i arbetslivet påbörjade HR-avdelningen 
under våren projektet "inkluderande ledar-
skap". Projektet syftar till att möta de utma-
ningar vi har vad gäller rekrytering och 
kompetensförsörjning. Satsningen är en del 
i arbetet med att skapa en inkluderande 
organisation som tar tillvara på människors 
olikheter och styrkor. På grund av covid-19 
pausades projektet under året och det är 
planerat att återupptas under 2021. 

Vi skapar förutsättningar för hållbara 
kommunala verksamheter och för våra 
invånare att leva miljövänligt. 
Den miljöpolicy som Kommunfullmäktige 
antog under hösten slår fast att Bjuvs 
kommun ska minska utsläppen av växthus-
gaser i kommunen. Målsättningen är att 
verksamheterna ska vara klimatneutrala 
senast år 2030. 

Enligt policyn ska miljö- och klimathänsyn 
vara en självklar del i kommunens alla be-
slut: för kommunens förvaltningar, nämn-
der, styrelser och kommunala bolag. Det 
ska också vara enkelt för kommunens in-
vånare att leva miljövänligt. Under de 
närmsta åren behöver arbetet med detta 
införlivas och systematiseras i alla kommu-
nens verksamheter.
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Ekonomi  

Driftsredovisning 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Förändring 
jmf 2019 % 

Budget 
2020 

Budgetavvikelse 

Kommunstyrelsen 
och arbetsutskott 

-2 939 -3 312 -2 958 -11 -3 032 74 

Kommunledningen -44 954 -46 685 -50 018 7 -52 302 2 284 

Räddningstjänst -8 654 -9 119 -9 179 1 -9 171 -8 

NETTOKOSTNAD -56 547 -59 116 -62 156 5 -64 505 2 349 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 3 474 3 380 2 766 3 120 -354 

Interna intäkter 1 986 649 1 132 539 593 

Summa intäkter 5 460 4 030 3 898 3 659 239 

Personalkostnader -32 322 -26 773 -27 896 -31 869 3 973 

Övriga externa 
kostnader 

-23 831 -30 975 -32 893 -31 043 -1 850 

Övriga interna 
kostnader 

-3 067 -3 448 -3 388 -2 885 -503 

Avskrivningar -2 122 -1 534 -1 461 -1 947 486 

Internränta -665 -416 -415 -419 4 

Summa kostna-
der 

-62 006 -63 146 -66 054 -68 164 2 110 

RESULTAT -56 547 -59 116 -62 156 -64 505 2 349 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Till och med december visar det ackumule-
rade utfallet för kommunstyrelsens förvalt-
ning budget i balans, till och med ett över-
skott på 2,3 mnkr. Resultatet är dock lite 
spretigt, till exempel så finns det ett över-
skott på trygghetssamordning som i sin tur 

täcker underskottet avseende kostnader för 
IT4K (Klippans kommun återbetalade dock 
oss ca 750 tkr i samband med bokslutet). 
På samma sätt kan man se i resultaträk-
ningen att flera vakanser täcker underskot-
tet på köpta tjänster. 
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UTSKOTTET FÖR ARBETE OCH TILLVÄXT 

Ansvarsområde 

Vuxenutbildning  

Ansvar för vuxenutbildningen, grundläg-
gande-, gymnasial- och SFI-utbildning. 
Rektor har även ansvar för Särskild under-
visning för vuxna. 

Arbetsmarknadsinsatser 
Ansvar för kommunala arbetsmarknadsin-
satser som arbetsrehabilitering och moti-
vationsfrämjande insatser av enskilda till i 
första hand arbete och studier på uppdrag 
av arbetsförmedlingen och socialtjänsten. 

Integration 
Ansvar för integrationsfrågor med speciellt 
ansvar för nyanlända 

Socialtjänst 

Ansvar för socialtjänst för vuxna innehål-
lande försörjningsstöd, integration, miss-
bruk både utredning och öppenvård, bo-
ende samt budget och skuldrådgivning. 

Viktiga händelser under året 

Pandemin 
Som allting annat i världen har så klart vår 
verksamhet under 2020 varit starkt påver-
kad av den fortfarande pågående pande-
min. Mycket av avdelningens verksamhet 
så som vuxenutbildning och arbetsmark-
nadsinsatser har till största del fått bedrivas 
på distans. Socialtjänstens verksamhet 
som innebär myndighetsutövning har ge-
nomförts med halva arbetslaget på plats 
och andra halvan hemifrån i ett växelvis 

uppgjort schema. Övriga socialtjänstverk-
samhet har mestadels skett på distans.  

Lärcentrum 
I augusti månad flyttade vuxenutbildningen 
och arbetsmarknadsenheten in i sina nyre-
noverade lokaler på Brogårda. Som ovan 
nämnt har den mesta verksamheten fått 
skötas på distans så lokalernas potential 
har ännu inte kunnat utnyttjas fullt ut. På 
grund av rådande omständigheter har inte 
heller någon invigning kunnat genomföras.

Uppföljning nämndens mål 

Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i 
nyskap-
ande 

 Vi ska kontinuerligt förbättra 
kvalitén samt öka effektivite-
ten i vårt arbete. 

 

 Andel ej återkommande 
försörjningsstödsären-
den 

 

72 % minst 90 % 

 Nöjda klienter och del-
tagare. Skala 1-5 

 

4,3 minst 4 

 Nöjda studerande 
vid vuxenutbildningen, 
Futurum. 

 

97 % minst 95 % 

 Vi ska ha attraktiva arbets-
platser med goda förutsätt-
ningar att trivas på. 

 

 HME 
 

82 % minst 83 % 

Jämlikhet 
i olikhet 

 Vi ska ha den tillgänglighet 
som krävs för att möta invå-
narnas förväntningar. 

 

 Antal e-tjänster inom 
avdelningen 

 

5 st minst 5 st 

 Upplevd tillgänglighet 
inom våra verksamhet-
er. Skala 1-5. 

 

4,3 minst 4,5 

 Vi ska verka för att våra in-
vånare integreras i samhället. 

 

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

 

45 % minst 45 % 
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Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Nästa 
generat-
ion i fokus 

 Vi ska främja invånarnas 
möjlighet att försörja sig 
själva. 

 

 Andel av befolkningen 
med ekonomiskt bistånd 
(avser föregående verk-
samhetsår) 

 

5,2 % - 

 Vi ska främja invånarnas 
möjligheter att utbilda sig. 

 

 Andel studerande som 
fullföljt kurs med god-
känt betyg. 

 

86 % minst 95 % 

 Antalet studerande på 
yrkesutbildning har ökat 
jämfört med förra mät-
ningen. 

 

112 st  

Vi ska kontinuerligt förbättra kvalitén 
samt öka effektiviteten i vårt arbete. 
Målet är delvis uppnått. Målen med vuxen-
enhetens tillgänglighet och studerandes 
nöjdhet är uppnådda medan andelen ej 
återkommande försörjningsärenden har 
minskat sedan förra året. Orsaken är den 
pågående pandemin med fler hushåll som 
slagits ut från arbetsmarknaden eller stu-
dier. 

Vi ska ha attraktiva arbetsplatser med 
goda förutsättningar att trivas på. 
Målet är inte uppnått. Utfallet är godkänt 
men det finns förbättringsområden. 

Vi ska ha den tillgänglighet som krävs 
för att möta invånarnas förväntningar. 
Målet är delvis uppnått. Avdelningen har 
fem stycken väl fungerande och väl an-
vända e-tjänster inom våra verksamhets-
områden som riktar sig till kommuninvåna-
ren. Ansökan studier SFI och gymnasiet, 
ansökan feriepraktik, ansökan försörjnings-
stöd samt ansökan dödsboanmälan. 

Måttet är hämtat från avdelningens lokala 
brukarundersökning som genomförs i april 
varje år. Utfallet på 4,3 (skala 1-5) är något 
lägre än förra året. Vi når inte upp till mål-
värdet 4,5 och behöver göra ytterligare 
ansträngningar för att uppnå den tillgäng-
lighet som är önskvärd. Brukarundersök-
ningen utförs inom alla verksamheter utom 
vuxenutbildningen. 

Vi ska verka för att våra invånare inte-
greras i samhället. 
Målet är delvis uppnått. Fler ansträngningar 
behöver göras. Arbetsmarknaden har på-
verkats mycket under pandemin och allra  

 
mest för de som står långt från arbets-
marknaden. 

Resultatet för AME avseende deltagare 
som gått vidare till arbete och studier är ett 
bra resultat med 45 procent trots svårighet-
erna under pågående pandemi. En bidra-
gande orsak till detta är Extratjänster samt 
de arbetsmarknadssubventioner som finns 
att tillgå. 

Inflödet från Arbetsförmedlingen har upp-
hört helt, utifrån regeringens direktiv. Därav 
minskar antalet inskrivna drastiskt i relation 
till föregående år. Vi arbetar enbart med de 
som uppbär försörjningsstöd, KAA ungdo-
mar, i Finsam samverkan samt med extra-
tjänster. 

Andelen elever som fullföljt med godkänt 
betyg har ökat från 82 till 86 procent, dock 
når vi inte upp till målvärdet 95 procent. 

Vi ska främja invånarnas möjlighet att 
försörja sig själva. 
Målet är delvis uppnått men det finns mer 
att göra för att komma närmare målet. Re-
sultatet för AME avseende deltagare som 
gått vidare till arbete och studier är ett bra 
resultat med 50 procent. En bidragande 
orsak till detta är Extratjänster samt de 
subventioner som finns. 

Indikatorerna för andel av befolkningen 
med ek. bistånd och långtidsarbetslöshet 
finns inte tillgängliga och är därmed inte 
aktuella uppgifter. 

Vi ska främja invånarnas möjligheter att 
utbilda sig. 
Måluppfyllelsen når inte ända fram. Resul-
tatet har sjunkit något, men är fortfarande 
godkänt. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Förändring 
jmf 2019 % 

Budget 
2020 

Budgetavvikelse 

Utskottet för arbete och 
tillväxt 

-259 -229 -318 39 -351 33 

Administration, arbete 
och tillväxt 

-5 907 -4 519 -4 014 -11 -4 632 618 

Gemensam administrat-
ion 

-2 833 -2 760 -3 180 15 -3 334 154 

Futurum/komvux -12 968 -10 967 -13 009 19 -13 014 5 

Vuxenomsorg -24 372 -23 917 -24 615 3 -23 382 -1 233 

Arbetsmarknadsenheten 
4Y 

-2 822 -2 813 -3 645 30 -2 537 -1 108 

NETTOKOSTNAD -49 160 -45 206 -48 780 8 -47 251 -1 529 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 15 739 24 469 16 876 16 077 799 

Interna intäkter 3 975 2 048 3 0 3 

Summa intäkter 19 714 26 517 16 879 16 077 802 

Personalkostnader -34 070 -32 216 -29 730 -31 502 1 772 

Övriga externa 
kostnader 

-28 113 -32 664 -30 985 -26 977 -4 008 

Övriga interna 
kostnader 

-6 537 -6 633 -4 646 -4 486 -160 

Avskrivningar -145 -202 -288 -343 55 

Internränta -9 -9 -10 -21 11 

Summa kostna-
der 

-68 874 -71 723 -65 658 -63 328 -2 330 

RESULTAT -49 160 -45 206 -48 780 -47 251 -1 529 

 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Driftredovisning 

Utskottet för arbete och tillväxt  
Med anledning av inställda möten under 
första halvåret på grund av risken för smitt-
spridning i samband med covid-19virus 
uppvisar verksamheten ett litet överskott på 
33 tkr. 

Administration, arbete och tillväxt 
Verksamheten för ledning och administrat-
ion visar på ett överskott för året på 618 tkr. 
Orsaken är att sjuklöneersättning från sta-
ten har inkommit med närmare 100 tkr 

samt att en personal varit heltidssjukskriven 
under nästan hela året. 

Gemensam administration 
Verksamheten för gemensam administrat-
ion Almliden visar ett överskott på 154 tkr 
för året som en följd av förändrade perso-
nalresurser. 

Lärcentrum 
Vuxenutbildningen visar ett litet överskott 
mot budget för året på 5 tkr. Kostnaderna 
för grundvux och gymnvux är lägre än bud-
geterat medan kostnaderna för yrkesvux är 
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avsevärt högre än budgeterat.  Övriga 
verksamheter är i fas med budget. Sam-
mantaget ger detta ovan redovisade över-
skott. 

Vuxenomsorgen 
Vuxenomsorgen har för året ett underskott 
mot budget på 1,233 mnkr vilket är en kraf-
tig försämring mot delårsrapporten. Kost-
naden för institutionsplaceringar och för-
sörjningsstöd blev betydligt högre än bud-
geterat och det skedde en kraftig ökning 
med över 500 tkr av kostnaderna för för-
sörjningsstöd under årets sista månad. De 
flesta andra verksamheter under detta an-
svar uppvisar ett positivt resultat mot bud-
get. Kostnaderna för skyddat boende är 
avsevärt lägre än budgeterat och några 
långtidssjukskrivningar ger också ett posi-
tivt utfall för vissa verksamheter. 

Arbetsmarknadsenheten  
Verksamheten redovisar ett intäktsbortfall 
som en följd av Arbetsförmedlingens ned-
dragning av insatser för målgruppen samti-
digt som nedläggningen av Servicepoolen 
genererar icke budgeterade personalkost-
nader under första halvåret. Det var under 
året budgeterat inkomsten från arbetsför-
medlingen på 1,6 mnkr. Underskottet för 
arbetsmarknadsenheten slutade på 1,108 
mnkr för året. 

Hela avdelningen för arbete och tillväxt 
Tyvärr skedde det under årets sista månad 
en kraftig ökning av kostnaderna för eko-
nomiskt bistånd på över 500 tkr samt att de 
uteblivna budgeterade inkomsterna från 
arbetsförmedlingen fortsatte att utebli. Så 
den prognos som gjordes i samband med 
delårsrapporten med ett prognostiserat 
underskott på 1,2 mnkr blev drygt 200 tkr 
högre. 

Fyra av avdelningens sex verksamheter 
uppvisar ett överskott mot budget vilket är 
glädjande. De två verksamheter som redo-
visar ett underskott har olika anledningar till 
att det blivit ett underskott. När det gäller 
verksamheten Vuxenomsorgen så bygger 
till stora delar denna verksamhet på beslut 
om bistånd. Så om någon sökande har rätt 
till bistånd i form av till exempel ekonomiskt 
bistånd eller vistelse på institution så skall 
detta beviljas enligt lag. Är det många som 
söker som uppfyller kraven för bistånd så 

påverkar detta så klart utfallet. När det gäl-
ler verksamheten Arbetsmarknadsenheten 
var det vid fastställandet av budgeten för 
2020 inte känt att arbetsförmedlingen skulle 
upphöra med att använda kommunen som 
aktör. Det var budgeterat en intäkt från ar-
betsförmedlingen på 1,6 mnkr vilket blev 
noll kronor så med tanke på det underskott 
verksamheten i slutänden fick är detta 
bättre än vad som kunde befaras. 

Intern resultaträkning 

Utskottet för arbete och tillväxt visar för 
verksamhetsåret ett underskott mot budget 
på 1,5 mnkr vilket är högre än mot delårs-
rapporten då prognosen visade en negativ 
avvikelse med 1,2 mnkr. Vid delårsrappor-
ten förväntades en ökning av kostnader för 
institutionsvård medan försörjningsstödets 
kostnad beräknades förbli stabilt. Under 
perioden mellan november och december 
har försörjningsstödet ökat med 454 tkr 
medan institutionsvård har ökat med 1 tkr. 

Externa intäkter visar en positiv avvikelse 
mot budget på 799 tkr. Obudgeterade in-
täkter från staten avseende sjuklöneersätt-
ning har inkommit med 500 tkr. Återsökt 
moms inom verksamhetsområdet för insti-
tutionsvård har ökat mot budget med 85 tkr, 
klientinbetalningar som sker via Procapita 
har ökat mot budget med 1,4 mnkr. Intäkter 
från Söderåsens samordningsförbund har 
ökat mot budget med 100 tkr samt att det 
finns obudgeterade intäkter ifrån ESF pro-
jektet Digips på närmare 70 tkr. Andra av-
vikelser är att inom Yrkesvux har inter-
kommunal ersättning halverats från och 
med augusti månad. Därför visas en nega-
tiv avvikelse mot budget med närmare 
530 tkr. Ersättningar från Arbetsför-
medlingen är lägre än mot budget med 
980 tkr vilket främst visar sig inom Arbets-
marknadsenheten. 

Interna intäkter visar en obudgeterad post 
på drygt 3 tkr avseende fakturering ifrån 
servicepoolen. 

Personalkostnaden visar en positiv avvi-
kelse mot budget med närmare 1,8 mnkr. 
Största avvikelsen finns inom vuxenomsor-
gen med 920 tkr och inom vård och be-
handling av vuxna med närmare 800 tkr. 
Avvikelsen beror på att personal inte har 
ersatts vid sjukdom. 
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Externa kostnader har ökat mot budget 
med 4 mnkr. Kostnad för institutionsvård 
och försörjningsstöd är de största avvi-
kande posterna med 853 tkr respektive 
2,63 mnkr. Futurum visar en ökad kostnad 
med 260 tkr då flytten till nya lokaler har 
skapat ökade kostnader för bland annat 
data, support och underhåll. Ökade externa 
kostnader finns inom vård och behandling 
vuxna med 159 tkr samt inom öppenvården 
med 137 tkr. Totalt har utskottet bokat 
kostnader i samband med pandemin på 
drygt 3 tkr för året. 

Interna kostnaderna visar en negativ avvi-
kelse mot budget på 160 tkr. Personalkost-
naden för ledamot på 126 tkr hamnar bland 
interna kostnader medan budgeten finns 
under personal. Övrigt har kostnaden för 
nyttjanderätter av programvara samt lokal-
vård blivit något högre under året. 

Avskrivningar för året är lägre mot budget 
med 55 tkr medan internräntan har blivit 
11 tkr lägre än mot budget.  
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ansvarsområde 

Förskola, grundskola och gymnasium 
Förskola, förskoleklass, grundskola, grund-
särskola, fritidshem, gymnasium, KAA 
(kommunens aktivitetsansvar för unga i 
åldern 16–20 år som varken studerar eller 
arbetar). 

Elevhälsa 
Tvärprofessionell elevhälsa; Skolsköterska, 

skolläkare, psykolog och kurator. Special-
pedagog, språkutvecklare och logoped.  

Socialtjänst barn, unga, familj 
Socialtjänst för barn, unga, familjer, öppen-
vårdscentra, social rådgivning, intensiv 
behandling och öppen förskola i familjecen-
tral. 

Viktiga händelser under året 

Pandemi 
Under hela verksamhetsåret har förvalt-
ningen varit starkt påverkad av rådande 
pandemi. Viktigt fokus har varit att i största 
möjliga mån erbjuda kommuninvånaren 
samhällsservice och att säkerställa god 
arbetsmiljö för den enskilde medarbetaren. 
Pandemin har trots en utmanande situation 
resulterat i digital verksamhetsutveckling, 
huvudsakligen inom undervisning och för 
olika mötesforum. 

Förebyggande insatser och intensiva 
insatser 
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämn-
den att skapa ett team bestående av olika 
professioner 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 för-
bättrad livssituation. 

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

 

Kompetensförsörjning  
Som arbetsgivare har Bjuvs kommun stora 
utmaningar med att uppfylla Skollagens 
krav, att endast behörig lärare får ansvara 
för undervisning i skolan. För att öka ande-
len behöriga lärare i kommunens skolor har 
förvaltningen tillsammans med HR tagit 
fram en riktad kompetensförsörjningsplan 
med inriktning på främst personal i skola 
och med syftet att öka andelen behöriga 
lärare. Arbetet med kompetensförsörj-
ningsplanen fortgår och behörigheten bland 
skolornas medarbetare har ökat. Behörig-
heten är fortsatt låg i jämförelse med andra 
kommuner men förvaltningen bedömer att 
med de insatser som finns i planen så 
kommer behörigheten fortsatt förbättras. 

Insatser för förbättrade skolresultat 
Förutom insatserna för högre andel behö-
riga lärare inom kommunens skolor har 
förvaltningen identifierat ytterligare insatser 
för förbättrade skolresultat för kommunens 
elever. Förvaltningen har satt fokus på 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
och att skapa tillgängliga lärmiljöer som kan 
möta elevernas behov, särskilt elever i be-
hov av särskilt stöd. Förvaltningen fortsätter 
arbetet mot ökad närvaro för kommunens 
elever. Strukturer för uppföljning av närva-
ron är också en prioriterad fråga. 

  

  



Årsredovisning 2020 

 

46 

Uppföljning nämndens mål  

Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i 
nyskap-
ande 

 Kvalité - Vi har hög kvalité i 
våra uppdrag. 

 

 Måluppfyllelse årskurs 9 
 

70,2 % 70 % 

 Medarbertarindex HME 
 

85 % minst85 % 

 Andel anmälningar till SI 
där beslutet inte innehål-
ler någon kritik 

 

  

 Nöjda vårdnadshavare i 
förskolan 

 

95 % minst 95 % 

 Nöjda vårdnadshavare i 
skolan 

 

86,1 % minst 80 % 

 Nöjda elever skola 
 

87,2 % minst 80 % 

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

 

 Elevers upplevda delak-
tighet 

 

82,4 % minst80 % 

 Föräldrainflytande skola 
 

75 % minst80 % 

 Föräldrainflytande för-
skola 

 

80 % minst85 % 

 Barn och ungas delak-
tighet i vården 

 

78 % minst80 % 

Jämlikhet 
i olikhet 

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

 

 Avslutad gymnasieut-
bildning 

 

77,7 % 90 % 

 Behörighet till yrkespro-
gram (gymnasiet) 

 

83,8 % minst85 % 

Nästa 
generat-
ion i fokus 

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

 

 Hälsoenkät elev (försko-
leklass, årskurs 4 och 
årskurs 7) 

 

93 % 100 % 

 Minska andelen ären-
den, av totalt anmälda 
ärenden, som visat att 
diskriminering, trakasse-
rier och/eller kränkande 
behandling skett. 

 

74,7% högst 35 % 

 Andel inledda utred-
ningar. 

 

36 % minst 40 % 

 Antal inkomna anmäl-
ningar till socialtjänsten 

 

1 052 st 800 st 

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

 

  

Kvalité: Vi har hög kvalité i våra uppdrag. 

Alla resultat som är redovisade är upp-
nådda. Andelen ärende till Skolinspektion-
en är inte mätbara för aktuellt år. Siffrorna 
redovisas från Skolinspektionen med ett 
års förskjutning. 

 

 

Kunskapsresultaten för årets nior ökar med 
tre procentenheter i jämförelse med 2019 
års resultat. Detta är ett resultat av de in-
satser som förvaltningen har vidtagit. HME 
ökar från en nedgång under 2019. Resulta-
tet visar på nöjda vårdnadshavare och ele-
ver. 
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Delaktighet och demokrati: Vi har verk-
samheter som utvecklas genom delak-
tighet, inflytande och ansvar. 
Utfallet visar att upplevelsen av delaktighet 
är god, både för elever i skolan och för de 
barn och unga som möter kommunens so-
cialtjänst. Upplevelsen av delaktighet har 
ökat med tio procent för barn och unga som 
under året har haft kontakt med socialtjäns-
ten. Detta är troligen ett resultat av fler ti-
diga och förebyggande insatser där barn 
och unga inte känner sig så utsatta som vid 
insatser som inte bygger på frivillighet. För-
äldrainflytandet i skolan upplevs fortsatt 
som gott medan i förskolan minskar upple-
velsen av inflytande från föräldrarna. 

Jämlikhet i olikhet: Vi har jämlika förut-
sättningar för alla, oavsett vem du är. 
Förvaltningen har inte lyckats nå målsätt-
ningen för aktuella indikatorer. Dock har en 

positiv utveckling skett både angående 
andelen elever som avslutar sin gymnasie-
utbildning inom fyra år och andelen gymna-
siebehöriga till yrkesprogram. 

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

93% av berörda elever har lämnat in sin 
hälsoenkät. De elever som inte har lämnat 
in svar på enkäten har inte erbjudits något 
hälsosamtal vid tidpunkt för uppföljningen. 
Antalet orosanmälningar har ökat de senast 
åren men man kan även se att en lägre 
andel anmälningar leder till utredning. 

När det gäller statistik för frånvaro så har 
förvaltningen svårigheter att ta fram tillförlit-
lig statistik. Förvaltningen kommer därför 
implementera ett nytt uppföljningssystem 
under våren 2021. 

 

Ekonomi  

Driftsredovisning 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Förändring 
jmf 2019 % 

Budget 
2020 

Budgetavvikelse 

Barn- och utbildnings-
nämnden och arbetsut-
skott 

-873 -1 402 -882 -37 -1 011 129 

Förvaltningsövergripande 
intäkter 

28 238 28 249 25 845 -9 25 398 447 

Förvaltningsövergripande 
kostnader 

-54 342 -52 182 -58 639 12 -53 592 -5 047 

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

-257 519 -271 901 -280 708 3 -283 724 3 016 

Förskolan -2 707 715 -202 -128 0 -202 

Grundskolan F-9 -3 468 -766 1 893 -347 0 1 893 

Gymnasieskolan -73 480 -77 884 -83 736 8 -81 069 -2 667 

Särskolan, modersmål 
och studiehandledning 

-14 774 -16 911 -18 832 11 -17 497 -1 335 

Elevhälsan -19 946 -24 418 -21 307 -13 -23 461 2 154 

Socialtjänsten -45 477 -48 924 -57 408 17 -46 908 -10 500 

HVB inklusive ensam-
kommande 

-6 643 -1 852 -1 557 -16 0 -1 557 

NETTOKOSTNAD -450 992 -467 275 -495 531 6 -481 865 -13 666 
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Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 79 953 74 553 67 370 63 154 4 216 

Interna intäkter 196 688 203 501 208 348 211 619 -3 271 

Summa intäkter 276 641 278 054 275 718 274 773 945 

Personalkostnader -298 254 -298 967 -307 481 -308 578 1 097 

Övriga externa 
kostnader 

-153 412 -156 669 -167 333 -147 026 -20 307 

Övriga interna 
kostnader 

-273 403 -286 583 -292 118 -295 498 3 380 

Avskrivningar -2 422 -2 896 -4 014 -5 171 1 157 

Internränta -143 -215 -309 -365 56 

Summa kostna-
der 

-727 633 -745 329 -771 254 -756 638 -14 616 

RESULTAT -450 992 -467 275 -495 535 -481 865 -13 670 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Ekonomens kommentarer: 
Barn och utbildningsförvaltningen avslutar 
kalenderåret 2020 med ett underskott på -
13 666 tkr i bokslutet. 

Förvaltningsövergripande 
De förvaltningsövergripande intäkterna 
landade på ett överskott med +447 tkr. De 
interkommunala intäkterna inklusive barn-
omsorgsavgifterna (för- och grundskola) 
visar ett överskott på +600 tkr. Återbetal-
ning av moms p.g.a. högre interkommunala 
ersättningar utgör +278 tkr mer än budge-
terat 2020. Samtidigt fick skolverksamheten 
697 tkr mindre i statsbidrag från Migrat-
ionsverket under året. 

De förvaltningsövergripande kostnaderna 
har ett underskott på -5 047 tkr år 2020 i 
jämförelse mot budget. Här ligger under-
skottet för kosten motsvarande -4 000 tkr, 
beroende på en orealiserad kostnadseffek-
tivisering under året. Kapitalkostnaderna 
går också med +1 300 tkr och löner för 
central administration med +1 430 tkr i för-
hållande till budget. Här redovisas också 
underskottet för interkommunalersättning 
avseende för- och grundskola, se nedan. 

För- och grundskola  
Verksamheterna i Bjuvs regi landar på ett 
överskott på +1 893 tkr, förskolan -202 tkr 
och grundskolan +1 994 tkr. Kosten backar 
som sagt med -4 000 tkr under 2020. De 

interkommunala kostnaderna slutar på -4 
403 tkr. Sammantaget visar då för- och 
grundskolans verksamheter ett underskott 
på -6 712 tkr för kalenderåret 2020. Värt att 
nämna är att verksamheterna i Bjuvs regi 
år 2020 erhållit hela 4 200 tkr av staten i 
ersättning för sjuklönekostnader. Trots gick 
förskole- och grundskoleverksamheterna i 
Bjuvs regi med ett ekonomiskt underskott 
2020 inklusive kosten. Det blev dock ett 
ekonomiskt överskott på volymerna med +3 
016 tkr då befolkningsprognosen för 2020 
inte riktigt stämde. 

Särskola, modersmål och studiehandled-
ning backar med -1 335 tkr beroende på ett 
ökat antal elever i särskola. Detta trots att 
det under året erhölls ett etableringsstöd för 
nyanlända på 1 000 tkr från Migrationsver-
ket. Detta stöd har utbetalats de senaste 
åren men upphör fr.o.m. 2021. 

Gymnasieskolan 
Denna verksamhet, i andra huvudmäns 
regi, backar -2 667 tkr mot budget. Detta 
trots att 3 830 tkr av välfärdspengarna på 
totalt 5 330 tkr är placerade här. Som på-
pekats löpande under 2020 beror under-
skottet på ökad inskrivningsandel samt ett 
ökat antal gymnasiesärelever. Skolskjut-
sarna bidrar också till underskottet. 
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Elevhälsan 
Det upparbetade överskottet är +2 154 tkr 
främst beroende på mindre antal ansök-
ningar (+1 160 tkr) och därmed utbetal-
ningar av tilläggsbelopp till verksamheter i 
andra huvudmäns regi. Resten av över-
skottet på +994 tkr beror på två vakanta 
tjänster under delar av 2020. 

Socialtjänsten 
Som tidigare flitigt rapporterats så är denna 
del av förvaltningens verksamheter den 
mest ekonomiskt tyngda. Totalt sett är un-
derskottet under 2020 hela -12 057 tkr. 
Fördelat på HVB-delen (som nu upphört) 
med -1 557 tkr och övrig verksamhet under 
”Socialtjänsten” på -10 500 tkr vars under-
skott beror på externa placeringar som un-
der perioden backar med -10 400 tkr. 
1 500 tkr av 2020 års välfärdspengar har 
lagts här. 

Förvaltningschefens kommentarer: 
En stor andel av förvaltningens underskott 

beror på köp av externa tjänster, inom för-
skola, skola och socialtjänst. Ett viktigt 
uppdrag för förvaltningen under kommande 
år är att öka andelen elever som väljer ut-
bildning i egen regi och minska antalet ex-
terna socialtjänstinsatser. Den omställning 
som socialtjänsten har gjort med ett större 
insatsutbud i egen regi kommer leda till en 
större resurseffektivitet. Även det ökade 
utbudet av tidiga och förebyggande insat-
ser kommer på sikt att leda till minskad 
social utsatthet. Förvaltningens arbete med 
en högre utbildningskvalitet i kommunens 
förskolor och skolor kommer att leda till att 
fler elever erhåller gymnasiebehörighet, 
vilket minskar kostsamma utbildningar efter 
grundskolan. Förhoppningen är även att 
kommunens skolor blir ett mer attraktivt 
alternativ för kommunens yngre invånare 
som därför inte väljer en skola i annan regi. 

Förvaltningen fortsätter att arbeta för lägre 
kostnader för kost på förskolor och skolor. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Ansvarsområde 

Nämndens uppdrag är att arbeta för att 
äldre och personer med funktionsvariation-
er kan leva ett värdigt liv och känna välbe-
finnande. Förvaltningen arbetar för att 
värna och respektera den enskildes integri-
tet, självbestämmande, delaktighet och 
individuella behov. 

Hälso- och sjukvård 
Hemsjukvård och rehabilitering 

Äldreomsorg 
Särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet 
för personer med demensdiagnos, korttids-
boende, fixartjänst, stöd till anhöriga, hälso-
främjande och förebyggande verksamheter. 

Lag om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade, LSS 
Bostad med särskild service enligt LSS, 
daglig verksamhet, personlig assistans, 
korttidstillsyn, korttidsvistelse, avlösar- och 
ledsagarservice samt kontaktperson. 
 
Socialpsykiatri 
Särskilt boende, dagverksamhet, boende-
stöd samt kontaktperson åt personer med 
allvarliga, psykiska funktionsnedsättningar. 

Kostverksamheten 
Distribuerar måltider åt förskolor, skolor, 
särskilt boende i äldreomsorgen och kyld 
mat åt personer i ordinärt boende. 

  

Viktiga händelser under året 

Pandemi 
Från mars har verksamheten haft fullt fokus 
på pandemin som påverkat hela verksam-
heten och inneburit att en stor del av annat 
utvecklings- och förbättringsarbete har prio-
riterats bort. Fokus har varit att följa re-
kommendationer och utvecklingen, hantera 
information och fakta och utifrån detta ta 
fram råd och rutiner. Sammantaget har det 
varit en period av mycket samverkan både 
internt och externt och där kommunikation-
en och det nära ledarskapet varit en viktig 
faktor i att lugna och trygga såväl medarbe-
tare, chefer, anhöriga och vårdtagare. Trots 
utbrott av covid-19 har vården kunnat bed-
rivas tillfredsställande även om det period-
vis varit ansträngt. 

Ny organisationsstruktur  
Under året har äldreomsorgen utökats med 
en enhetschef i syfte att minska antalet 
medarbetare per chef samt som en del i 
arbetet för att stärka kompetensen kring 
demenssjukdomar.  På Varagården har en 
avdelning under året omvandlats från all-
män inriktning till demensboende.  Årets 
sista månader har vi haft flera lediga lä-
genheter både inom demens och allmän 
inriktning. En översyn av antalet särskilda 
boendeplatser och korttidsplatser totalt sett 
i förhållande till behov och demografi kom-

mer att göras under 2021. 

Lokaler och boendemiljö 
För att uppmuntra till utevistelse och trivsel 
är miljön utomhus väsentlig och viktig.  
Särskild satsning planerades att genomfö-
ras under 2020 för utemiljön på Varagården 
där en av grönytorna intill demensboen-
dena görs om till en minipark med gångs-
tråk, bänkar och olika växter. På grund av 
pandemin flyttades arbetet till 2021 

Projekteringen för de båda gruppbostäder-
na är igång och löper på, dock med förse-
ningar för gruppbostaden som ska byggas i 
Bjuv. Projektering för verksamheterna i 
projekt 3, är påbörjat där en nybyggnation 
kommer att genomföras. Lokalerna förvän-
tas stå klara för inflyttning under sommaren 
2022. Vid årsskiftet planerades Kyrkskolan 
stå klar för återinflyttning för daglig verk-
samhet men har nu försenats.  Verksam-
heterna inom Socialpsykiatrin flyttade till 
nya lokaler i december. 

Kompetensförsörjning  
Kompetensförsörjning och utveckling är en 
viktig fråga inför framtiden. Dock har myck-
et av den planerade kompetensutveckling-
en under året fått stå tillbaka på grund av 
pandemin. 
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Inom LSS-verksamheten har stödpedago-
ger anställts för att öka det pedagogiska 
förhållningssättet som stödjer den enskil-
des delaktighet och självständighet genom 
att inspirera och vägleda arbetskollegor i 
det pedagogiska arbetet. Medarbetarna 
inom Socialpsykiatrin har påbörjat hand-
ledning med syfte att få förutsättningar att 
utveckla och stärka sin yrkeskompetens. 

Hjälpmedelsabonnemang 
Från 1 januari betalar alla med hjälpmedel i 
kommunen ett abonnemang, undantag 
personer inom LSS och de som har beslut 
om särskilt boende. 
Abonnemanget har inneburit att många 
hjälpmedel som har stått oanvända i hem-
men återlämnats. 

Utveckla sjuksköterskeorganisationen 
Under året har schemaläggningen föränd-
rats så att omvårdnadsansvariga sjukskö-
terskor inte arbetar kvällstid i veckorna vil-
ket frigör mer tid på vardagarna. Vi har 
också under året kunnat identifiera brister i 
organisationen som kan härledas till att 
verksamheten i jämförelse med andra 
kommuner och i en nationell jämförelse har 
en låg sjuksköterskebemanning. Att utöka 
antalet sjuksköterskor skulle inte bara leda 
till en högre patientsäkerhet utan också 
skapa utrymme för att arbeta med kvalitets- 
och metodutveckling men också ge möjlig-
het att kunna ge handledning och stöd i 
verksamheterna. 

  

Uppföljning nämndens mål 

Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
trygghet-
en 

 Vår verksamhet ska präglas 
av god kvalitet, trygghet och 
trivsel 

 

 Andelen som upplever 
ett gott bemötande i 
kontakten med verk-
samheten 

 

92 % minst 98 % 

 Andelen som känner sig 
trygga med stödet från 
verksamheten 

 

84 % minst 90 % 

 Andelen som känner 
förtroende för vår verk-
samhet 

 

83 % minst 91 % 

 Andelen som upplever 
att maten som serveras 
smakar bra 

 

91 % minst 80 % 

Kraft i 
nyskap-
ande 

 Vi ska vara en attraktiv ar-
betsgivare 

 

 Andelen korttidssjuk-
frånvaro 

 

6 % högst 3 % 

 Andel långtidssjukfrån-
varo 

 

3 % högst 3 % 

 Andelen nöjda medarbe-
tare i HME- undersök-
ningen 

 

83 minst 84 

 Andel personalomsätt-
ning 

 

6,5 % högst 10 % 

 Vi ska ta tillvara på digitali-
seringens möjligheter och 
innovativa lösningar 

 

 Antal nya digitala projekt 
som testas i verksam-
heten 

 

4 st minst 4 st 

Jämlikhet 
i olikhet 

 Verksamheten ska arbeta 
förebyggande och hälsofräm-
jande 

 

 Antal unika besökare på 
våra olika mötesplatser 
under ett år 

 

 
minst 130 
st 

 Andelen som upplever 
att deras livssituation 
har förbättrats sedan de 

100 % minst 90 % 
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Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

började besöka en mö-
tesplats 

 

 Antal definierade volon-
tärsuppdrag 

 

 minst 4 st 

 Antal organiserade 
volontärer 

 

 minst 15 st 

Nästa 
generat-
ion i fokus 

 Verksamheten ska minska 
sin miljöbelastning och kli-
matpåverkan 

 

 Andelen mat som blir till 
matsvinn inom äldre-
omsorgen 

 

 
högst 
10g/portion 

 Andelen mat som blir till 
matsvinn inom skolverk-
samheterna 

 

 
högst 
25g/portion 

 Verksamheten ska öka den 
enskildes delaktighet och 
inflytande 

 

 Andelen som upplever 
att personalen tar hän-
syn till mina åsikter och 
önskemål 

 

88 % minst 93 % 

 Andelen som upplever 
att personalen har till-
räckligt med tid för att 
kunna utföra sitt arbete 
hos mig 

 

82 % minst 85 % 

 Andel inom äldreomsor-
gen som upplever att de 
kan påverka vid vilka 
tider du får hjälp 

 

60 % minst 90 % 

 Andel inom LSS som 
upplever att de kan 
påverka sina liv 

 

75 % minst 90 % 

Vår verksamhet ska präglas av god kva-
litet, trygghet och trivsel 
Utifrån resultaten i förra årets undersök-
ningar har varje enhet arbetat med att 
skapa aktiviteter för att förbättra eller bibe-
hålla goda resultat kopplade till nämndens 
mål.  Det kan handla om att öka graden av 
delaktighet, arbeta med utbudet av aktivite-
ter, förbättra innehållet i dokumentationen 
eller att arbeta med trygghetsskapande 
åtgärder. 

Det vi ser i undersökningarna är att en väl-
digt hög andel av personer med hemtjänst 
och särskilt boendet är både trygga med 
stödet, känner förtroende för verksamheten 
och upplever ett gott bemötande. Inom 
LSS-verksamheterna är det inte riktigt lika 
hög andel vilket påverkar det totala resulta-
tet. Inom LSS-verksamheterna pågår ett 
utvecklingsarbete för att öka kompetensen 
och det individuella bemötandet. 
 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Målet om minskad sjukfrånvaro har utifrån 
årets rådande omständigheterna varit svåra 
att uppnå. Framförallt korttidsfrånvaron har 
ökat till följd av covid-19 då medarbetare 
även med lindriga symtom uppmanats att 
stanna hemma. 

I årets medarbetarundersökning har HME 
ökat till 83 (81, 2019) och visar genomgå-
ende på ett väldigt gott resultat vilket är 
särskilt glädjande utifrån att pandemin har 
inneburit helt andra förutsättningar för ar-
bete än vanligt. 

En åtgärd för att förbättra HME var att ar-
beta för att ge bättre förutsättningar för che-
fer i förvaltningen. Till viss del har förutsätt-
ningarna förbättrats genom att ytterligare 
enhetschef anställts vilket minskar antalet 
medarbetare/chef och gett bättre förutsätt-
ningar för uppdraget. 

Det område som behöver uppmärksammas 
och som vi behöver arbeta vidare med är 
KASAM för chefer vilket är lägre än för 



Årsredovisning 2020 

 

53 

medarbetare generellt. Det som särskilt 
sticker ut är upplevelsen av att ha tillräckligt 
med stöd och förutsättningar för att utföra 
chefsuppdraget. Detta är en viktig fråga 
och framförallt något som berör tillgång till 
stödfunktioner men också vilka krav och 
förväntningar som läggs på chefer. 

Vi ska ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter och innovativa lösningar 
Vid årets början startades hemhandling via 
digitala inköp. Detta innebär att den en-
skilde får hjälp att handla via nätet och på 
så vis vara mer delaktig i sina inköp och 
dessutom få ett större utbud. Förändringen 
har också inneburit en bättre arbetsmiljö för 
hemtjänsten och en säkerhet i att persona-
len inte hanterar kontanter. 

I samband med besöksförbudet i särskilt 
boende har frågan om att hålla kontakt på 
andra sätt blivit högaktuell. Att arbeta med 
digitala och kreativa lösningar har nu blivit 
en vana och ett arbetssätt som kan fort-
sätta även efter att besöksförbudet hävs. 
För att hålla kontakt med äldre som i van-
liga fall besöker träffpunkter och mötesplat-
ser har vår förebyggande verksamhet spe-
lat in flera talkshows för att underhålla och 
bryta isoleringen. 

De rådande omständigheterna har också 
inneburit att introduktionen för sommarvika-
rier i hög grad gjordes digitalt. Undervis-
ningsfilmer och annat material togs fram för 
ändamålet. 
Pandemin har också inneburit att både mö-
ten, konferenser och interna utbildningar 
numera i många fall hålls digitalt. 

Verksamheten ska arbeta förebyggande 
och hälsofrämjande 
Det pågår en positiv utveckling av den fö-
rebyggande verksamheten och träffpunk-
terna och mötesplatserna är i vanliga fall 
välbesökta. I samband med pandemin 
stängdes verksamheterna i mitten av mars 
vilket innebär en saknad och tomhet för 
många även om det också finns en förstå-
else. Mötesplatserna är viktiga för många 
pensionärer i ordinärt boende och de ser 
fram emot både träffarna och aktiviteterna 
men också den sociala gemenskapen som 
minskar ensamhet och isolering. För att ge 
en viss ersättning har verksamheten spelat 
in talkshows med sång, musik, quiz och 

fakta som sprids via sociala medier. 

Volontärverksamheten har under året 
kommit igång med att engagera frivilliga 
krafter som vill göra något gott för andra. I 
samband med covid-19 ökade arbetet med 
att söka volontärer för att hjälpa till med 
ärenden och inköp. Dock var detta inte så 
enkelt och en anledning kan vara att en del 
av de som kunde tänka sig volontärsupp-
drag själv var över 70 år och rekommende-
rades att undvika kontakter. 

Verksamheten ska minska sin miljöbe-
lastning och klimatpåverkan 
Den ambition och plan som fanns för året 
ändrades i samband med pandemiutbrottet 
och de ändrade förutsättningarna. Den 
största anledningen är den ojämnhet i anta-
let elever som dagligen kommer och äter 
vilket ger ett stort svinn. Detta är en erfa-
renhet som också märks nationellt och som 
uppmärksammats av Livsmedelsverket. 
Mätningar av matsvinn har inte genomförts 
under året med hänvisning till pandemin 
och de förändrade förutsättningar som den 
medfört. 

Verksamheten ska öka den enskildes 
delaktighet och inflytande 
Resultaten från brukarundersökningar visar 
inom äldreomsorgen på ett högt resultat 
avseende att ta hänsyn till åsikter och öns-
kemål och att ha tillräcklig med tid för arbe-
tet. Däremot är det ett lägre resultat på 
möjligheten att påverka vilka tider som 
hjälpen ges. Detta är en utmaning och fort-
satt utvecklingsarbete, det krävs en hel del 
planering och logistik för att tillgodose indi-
viduella önskemål och samtidigt få till rim-
liga och bra arbetsscheman. 

Ett arbete är påbörjat inom LSS och Soci-
alpsykiatri för att ta fram en mall för en ny 
genomförandeplan som ska leda till att 
varje brukare ska känna sig ännu mer 
trygg, få möjlighet till ett välmående genom 
önskade aktiviteter samt att bli bemött uti-
från sina unika villkor och förutsättningar. 
Detta tillsammans med att verksamheterna 
arbetar med att kvalitetssäkra verksamhet-
en och öka utbildning i social dokumentat-
ion och förståelsen kring dokumentationen 
är viktiga delar för att fler brukare ska 
känna att de har möjlighet att påverka sina 
liv.
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Ekonomi  

Driftsredovisning 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Förändring 
jmf 2019 % 

Budget 
2020 

Budgetavvikelse 

Vård- och omsorgsnämnd 
och arbetsutskott 

-904 -1 061 -956 -10 -1 050 94 

Vård och omsorg, gemen-
sam 

-16 840 -14 495 -17 658 22 -16 795 -863 

- varav Färdtjänst -2 974 -3 487 -3 425  -3 000 -425 

- varav Bostadsanpass-
ningsbidrag 

-1 127 -1 587 -1 359 -14 -1 083 -276 

- varav Hemtjänst enligt 
LOV 

0 0 -569 100 -250 -319 

Äldreomsorg -114 193 -123 513 -115 257 -7 -113 734 -1 523 

- varav Äldreomsorg ge-
mensamt ansvar 

-5 621 -5 263 -4 521 -14 -4 626 105 

- varav Särskilt boende -68 752 -72 926 -72 905 0 -71 662 -1 243 

- varav Förebyggande 
verksamhet 

-3 244 -8 563 -1 970 -77 -1 927 -43 

- varav Hemtjänst -27 202 -25 949 -26 766 3 -25 648 -1 118 

Korttiden/HSL -33 432 -30 875 -34 487 12 -33 578 -909 

- varav HSL. sjuksköters-
kor 

-18 081 -14 961 -17 330 16 -16 387 -943 

- varav Hjälpmedel -2 046 -2 619 -2 246 -14 -2 000 -246 

- varav Rehabilitering -5 919 -5 891 -7 418 26 -7 961 543 

- varav Korttiden -7 376 -7 402 -6 903 -7 -6 584 -319 

LSS/Socialpsykiatri -54 158 -55 139 -61 337 11 -62 592 1 255 

- varav Personlig assistans -15 268 -13 120 -16 923 29 -16 557 -366 

Nettokostnad -219 528 -225 082 -229 694 2 -227 749 -1 945 

Kostenheten 33 114 -2 387 -2 194 0 -2 387 

TOTAL NETTOKOSTNAD -219 495 -224 968 -232 081 3 -227 749 -4 332 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 48 401 46 281 57 283 44 122 13 161 

Interna intäkter 36 256 37 000 35 242 35 653 -411 

Summa intäkter 84 657 83 281 92 526 79 776 12 750 

Personalkostnader -209 048 -214 051 -225 282 -227 225 1 943 

Övriga externa 
kostnader 

-59 407 -57 737 -63 369 -45 046 -18 323 

Övriga interna 
kostnader 

-34 079 -34 690 -33 670 -32 688 -982 

Avskrivningar -1 484 -1 620 -2 087 -2 313 226 

Internränta -135 -151 -199 -252 53 
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tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Summa kostna-
der 

-304 152 -308 249 -324 607 -307 525 -17 082 

RESULTAT -219 495 -224 968 -232 081 -227 749 -4 332 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Kommentarer till Driftredovisning 

Vård och omsorgsnämnden och arbets-
utskott 
Avvikelse mellan utfall och budget visar ett 
överskott på 94 tkr vilket beror på att det 
under året både varit färre sammanträden 
men också reducerat antal ledamöter på 
sammanträden till följd av pandemin. 

Vård och omsorg, gemensamt 
Vård och omsorg gemensamt visar totalt en 
negativ avvikelse mot budget på 865 tkr. 
Kostnaden för färdtjänst har ökat mot bud-
get med 424 tkr, bostadsanpassningen 
med 276 tkr och Hemtjänst enligt LOV med 
319 tkr. Ersättningssjuklön har inkommit 
med 100 tkr. 

Äldreomsorgen 
Sammantaget visar Äldreomsorgen en ne-
gativ avvikelse mot budget på 1,5 mnkr. 
Äldreomsorgen gemensamt visar på ett 
överskott mot budget på 105 tkr vilket beror 
på lägre driftkostnader. Inom Särskilt bo-
ende finns en negativ avvikelse på 1,3 tkr 
vilket beror på ökade personalkostnader. 
Inom förebyggande verksamheten finns en 
negativ avvikelse mot budget på 27 tkr vil-
ket beror på ökade driftkostnader. Inom 
hemtjänsten har sedan början av året anta-
let hemtjänsttimmar ökat och en ansträng 
situation på grund av pandemin har lett till 
ökade personalkostnader och visar därför 
en negativ avvikelse mot budget med 
1,1 tkr. 

Korttiden/HSL 
Korttiden och HSL visar ett underskott mot 
budget på 909 tkr. Hela förvaltningens in-
köp av skyddsutrustning har centraliserats 
till verksamheten. Enbart för december 
finns direkta kostnader orsakade av covid-
19 till ett belopp av 803 tkr och för året, 2,9 
mnkr. Sjuksköterskeverksamheten visar en 
negativ avvikelse mot budget med 944 tkr 
på grund av högre personalkostnader. Un-
der december har 175 tkr av totala perso-

nalkostnaden bokats med aktivitet för co-
vid-19, för året totalt 300 tkr. Inom området 
för hjälpmedel finns en negativ avvikelse 
mot budget på 246 tkr medan det inom 
rehabilitering finns en positiv avvikelse på 
543 tkr på grund av lägre personalkostna-
der. Korttiden visar på högre kostnad mot 
budget på 186 tkr på grund av ökade per-
sonalkostnader samt något lägre intäkter 
från brukare 70 tkr. 

LSS/Socialpsykiatri 
LSS/Socialpsykiatrin visar totalt för peri-
oden ett överskott mot budget på 1,3 mnkr.  
Inom LSS daglig verksamhet finns tjänster 
som inte är tillsatta samt att personal inte är 
ersatt vid tjänstledighet och sjukdom, vilket 
ger ett överskott mot budget på 3,1 mnkr. 
LSS boenden visar en positiv avvikelse mot 
budget på grund av högre hyresintäkter 
med 300 tkr. Socialpsykiatrin visar på 
ökade kostnader mot budget på 2,3 mnkr 
då externa hyror är 1,1 mnkr högre samt 
personalkostnader har ökat med 1,2 mnkr. 
Personlig assistans visar ett underskott mot 
budget på 366 tkr. Inom assistansen där 
kommunen är utförare finns ökade intäkter 
då sjuklöneersättningar har inkommit med 
354 tkr, driftkostnaderna är 2 mnkr lägre 
mot budget  då ärenden har avslutats un-
der året samt att personalkostnaden är 
529 tkr lägre. Personlig assistans där bru-
kare valt privat utförare har intäkterna ökat 
mot budget med 409 tkr på grund av ökat 
momsbidrag. Driftkostnaderna visar en 
ökning mot budget på 5 mnkr, där budget 
var satt till 2,5 mnkr, personalkostnaden 
visar på en positiv avvikelse med 1,4 mnkr 
vilket beror på att ärenden har avslutats 
under året. 

Kosten  
Kostenheten visar ett underskott mot bud-
get på 2,4 mnkr som vid novemberrappor-
ten var 1,9 mnkr. Effektiviseringsposten för 
året är på 3 mnkr men dämpas av lägre 
personalkostnader på 1,3 mnkr. Interna 
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intäkter på 450 tkr saknas helt för måltider 
inom HVB då den verksamheten avveckla-
des 2018. Intäkter saknas från externa gäs-
ter på 240 tkr då restaurangerna varit 
stängda på grund av pandemin. 

Kommentarer till Intern  
resultaträkning 

Nämnden för Vård och Omsorg visar för 
verksamhetsåret ett underskott mot budget 
på 4,3 mnkr vilket är högre än vid delårs-
bokslutet som visade en negativ avvikelse 
för året på 3,5 mnkr. 

Vård och Omsorgsnämnden exkl Kosten-
heten visar en negativ avvikelse mot bud-
get på 1,9 mnkr där verksamhetsåret inled-
des med en rationaliseringspost på 3 mnkr. 
Sjuklöneersättningar för perioden maj till 
december och särskilt för första halvåret 
har bidragit till att balansera tidigare förvän-
tade underskottet inom nämnden för Vård 
och Omsorg. Total sjuklöneersättningen för 
Vård och Omsorg är 3,8 mnkr. 

Kostenheten visar vid bokslutet ett under-
skott mot budget på närmare 2,4 mnkr där 
verksamhetsåret inleddes med en rational-
iseringspost på 3 mnkr. 

Under året har nämnden sökt ersättning för 
ökade kostnader på grund av covid-19. 
Första ansökan för perioden mars till juli, 
har beviljats 1,5 mnkr, andra ansökan för 
perioden augusti till november har beviljats 
med 6 mnkr. Någon ansökan för december 
har inte gjorts och ingen förväntad ersätt-
ning för perioden har bokats upp, enligt 
direktiv från revisorerna.  Nämndens totala 
kostnader på grund av pandemin för peri-
oden mars till november har varit 7,3 mnkr 
och för december månad 4,3 mnkr. 

Externa intäkter visar en positiv avvikelse 
mot budget med 13,1 mnkr. Obudgeterade 
intäkter från sjuklöneersättning har inkom-
mit totalt med 3,8 mnkr och ersättningar för 
pandemin med 7,5 mnkr. Statsbidrag i syfte 
att motverka ensamhet och öka kvalitén 
inom demensvården har inkommit och an-
vänts under året på 813 tkr samt ett stats-
bidrag i syfte att utveckla arbetet inom ra-
men för god och nära vård med 912 tkr. 

Interna intäkter visar en negativ avvikelse 
mot budget med drygt 400 tkr då intäkter  

inom kosten saknas för måltider inom HVB-
verksamheten. 

Personalkostnaden visar en positiv avvi-
kelse mot budget på 1,9 mnkr. Större avvi-
kelser är inom LSS och Socialpsykiatrin 
med 4,5 mnkr då personaltillsättningar inte 
har gjorts under året samt att beslut inom 
assistansen har avslutats. Kostenheten 
visar en positiv avvikelse mot budget på 1,3 
mnkr och till viss del kan det förklaras av att 
personal inte har ersatts vid sjukdom. Inom 
HSL finns en positiv avvikelse mot budget 
på 2,6 mnkr vilket beror på att budgeten för 
inhyrd personal finns under personal men 
där kostnaden kommer under externa kost-
nader. Inom särskilt boende finns en nega-
tiv avvikelse mot budget på 4,3 mnkr och 
inom hemtjänsten 2,1 mnkr. Total har kost-
naden för personal ökat på grund av pan-
demin med 6,1 mnkr varav i december 3,2 
mnkr. 

Externa kostnader har ökat mot budget 
med 18,3 mnkr där kostnaden för covid-19 
utgör 5,5 mnkr av dessa samt att rational-
iseringsposter utgör totalt 4,5 mnkr. Kost-
naden för inhyrd personal har ökat mot 
budget med 2,8 mnkr, budgeten för den 
samma finns under personal. Kostnaden 
inom assistansen vilket avser den del 
kommunen betalar för och utgör de första 
20 timmarna har ökat mot budget med 5 
mnkr, där var budgeten vid årets ingång 
lågt satt till 2,5 mnkr. Ett antal assistans-
ärenden där vårdtagare väljer annan utfö-
rare än kommunen har avslutats och avvi-
ker positivt mot budget med 2 mnkr. Sam-
mantaget visar personlig assistans för året 
en avvikelse mot budget på 3,1 mnkr. Inom 
socialpsykiatrin avviker kostnaden för ex-
terna hyror mot budget med 1,1 mnkr. 
Kostnader för reparation och underhåll har 
en ökad kostnad mot budget på 500 tkr där 
Kostenheten utgör 400 tkr, kundförluster 
har för året en ökad kostnad med 400 tkr 
samt att IT-stöd har ökat under året med 
närmare 600 tkr. 

Interna kostnader visar en ökning mot 
budget på 982 tkr, internhyror har ökat med 
ca 400 tkr samt städkostnad med 600 tkr. 

Avskrivning för investeringar visar en po-
sitiv avvikelse mot budget på 226 tkr och 
internräntan med 53 tkr.
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ansvarsområde 

Bibliotek 
Verksamhet vid kommunens tre bibliotek. 

Kulturarv 
Verksamhet vid kommunens Gruv- och 
Skolmuseum. 

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

Fritid 
Verksamhet på fritidsgårdar och skolhäng. 

Kulturskolan 
Verksamheten som bedrivs av Kulturskolan i 
hela kommunen. 

Trygghetsvärdar 
Uppsökande verksamhet med fokus på 

trygghetsskapande och socialt förebyg-
gande arbete. 

Föreningsbidrag 
Kommunalt stöd till föreningslivet. 

Lokaler och idrottsanläggningar 
Bokningar, uthyrning och investeringar av 
kommunägda lokaler och idrottsanlägg-
ningar. 

Arrangemang 
Arrangemang där kultur- och fritidsnämn-
den är huvud- eller medarrangör. 

Lotteritillstånd 
Hantering och administration av lotteritill-
stånd. 

  

  

Viktiga händelser under året 

Satsning på fritid och trygghet 
Den 7 september påbörjade kommunens 
två trygghetsvärdar sitt arbete på kultur- 
och fritidsförvaltningen. Trygghetsvärdar-
nas uppdrag är att arbeta förebyggande 
och skapa goda relationer med barn, unga 
och vuxna i Bjuvs kommun. De fungerar 
som förebilder och guidar barn och unga 
vidare till aktiviteter. Värdarna arbetar ute i 
samhället, där invånare befinner sig både 
på dag, kvällar och helger. Samarbetet 
mellan trygghetsvärdarna och fritidsgårdar-
na har varit en nyckel för att kunna ställa 
om till mer uppsökande verksamhet under 
Coronapandemin. Det har bidragit till att 
kultur- och fritidsnämndens uppdrag att 
möta barn och unga på deras fritid kunnat 
upprätthållas även under perioder med 
hårdare restriktioner. 

Utveckling av samarbetet med föreningar 
Utvecklingen av samarbetet mellan före-
ningar och kultur- och fritidsnämnden forts-
ätter. Kommunfullmäktige fattade beslut om 
nya regler för föreningsbidrag i oktober 
2020. Dessa implementeras från och med 
1 januari 2021. 

Digitalisering är ett fortsatt fokusområde i 

samarbetet med föreningar.  Under 2020 
påbörjades arbetet med att införa nytt digi-
talt system för hantering av bokningar av 
hallar samt bidragsansökningar. 

Anpassningar av verksamheter till följd 
av Coronapandemin 
Under pandemin har samtliga verksamhet-
er ställt om för att kunna möta invånarnas 
behov av kultur- och fritidsaktiviteter på 
bästa sätt utifrån de restriktioner som gällt 
för stunden. Samtliga medarbetare har med 
kort varsel uppvisat stor flexibilitet och upp-
finningsrikedom för att hitta nya arbetssätt 
och metoder för att på ett smittsäkert sätt 
kunna upprätthålla en hög service till invå-
narna. Det handlar bland annat om att 
ställa om arbetstider, digitalisering, uppsö-
kande verksamhet utomhus, fjärrundervis-
ning och inspiration för hur människor kan 
skapa en mer meningsfull fritid hemma. 

Pandemin har belyst hur viktiga kultur- och 
fritidsaktiviteter är för framförallt barn och 
unga. Ökad motivation och känslan av att 
bidra till en avgörande del av samhället har 
varit en positiv effekt i pandemins spår som 
kommer leva kvar under lång tid.
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Uppföljning nämndens mål  

Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
trygghet-
en 

 Kultur- och fritidsnämnden 
skapar sammanhang, mö-
tesplatser och samarbetsfor-
mer som på ett attraktivt och 
inspirerande sätt utmanar, 
bildar och exponerar oss för 
nya intryck. (1.1) 

 

 Nöjd-Region-Index – 
fritidsmöjligheter ska 
öka 

 

44 minst 55 

Kraft i 
nyskap-
ande 

 Genom öppenhet skapar 
kultur- och fritidsnämnden 
förutsättningar för delaktig-
het, arbetsglädje och ett 
aktivt medarbetarskap som 
uppmuntrar och möjliggör 
nya arbetssätt och kreativitet. 
(1.2) 

 

 HME (Hållbart Medarbe-
tar Engagemang) 

 

79 
minst in-
dex83 

Jämlikhet 
i olikhet 

 Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter och aktiviteter 
speglar och möjliggör delak-
tighet för alla i Bjuvs kom-
mun. (1.3) 

 

 Deltagartillfällen i idrotts-
föreningar, 7-20 år 

 

 minst 14 st 

Nästa 
generat-
ion i fokus 

 Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter ska skapa 
engagemang, ge redskap 
samt möjligheter för alla att 
hantera en föränderlig om-
värld och göra kloka livsval. 
(1.5) 

 

 Sommarlovsaktiviteter 
för barn i åldern 6-15 år 

 

58 st minst 28 st 

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

 

 Nöjd medborgarindex-
miljöarbete 

 

54 st minst 50 st 

Kultur- och fritidsnämnden skapar 
sammanhang, mötesplatser och samar-
betsformer som på ett attraktivt och in-
spirerande sätt utmanar, bildar och ex-
ponerar oss för nya intryck. (1.1) 

2020 har inneburit utveckling av arbetssätt, 
målgruppsanpassning och utbud i verk-
samheterna som på olika sätt bidragit till 
ökad måluppfyllelse. Genom till exempel 
ändrad åldersgräns och omorganisation i 
fritidsgårdsverksamheten har besökaranta-
let ökat och könsfördelningen blivit jäm-
nare. Genom ett gemensamt instagram-
konto belyser nämndens verksamheter 
aktiviteter och utbud för att visa kreativitet 
och attraktivitet för alla invånare, gammal 
som ung. Samarbeten mellan nämndens 
verksamheter har resulterat i att fler invå-
nare får upp ögonen för det som erbjuds, 

 

till exempel genom ungdomsaktiviteter på 
friluftsbadet, bokutlåning på fritidsgårdarna, 
trygghetsskapande insatser tillsammans 
med föreningar, eller kostnadsfria kultur-
skolekurser under fritidsgårdens öppettider. 

Målvärdet som används indikerar medbor-
garnas nöjdhet med evenemang som blivit 
inställda på grund av pandemin och ger 
därför inte en rättvis bild av hur verksam-
heterna i övrigt har arbetat i enlighet med 
målet. 
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Genom öppenhet skapar kultur- och 
fritidsnämnden förutsättningar för del-
aktighet, arbetsglädje och ett aktivt 
medarbetarskap som uppmuntrar och 
möjliggör nya arbetssätt och kreativitet. 
(1.2) 

Arbetet att utveckla LedarKraft, ledarskap 
och delaktighet i förvaltningen fortsätter. 
Fokus ligger på gemensam implementering 
av Ledarkraft och MedarbetarKraft samt 
delaktighet i skapandet av aktiviteter. Ett 
prioriterat område som hela förvaltningen 
kommer att samarbeta kring framåt är ökad 
motivation i yrkesrollen. Målet är att det 
arbetet ska visa resultat i medarbetarun-
dersökningen för 2021. 

På grund av pandemin har personalvår-
dande insatser och gemensamma förvalt-
ningsdagar under 2020 till stor del blivit 
inställda. Det har synliggjort hur viktiga 
dessa är för att skapa samhörighet mellan 
verksamheterna och förvaltningens ledning 
förbereder sig för att hantera eventuella 
negativa effekter av det. 

Kultur- och fritidsnämndens verksam-
heter och aktiviteter speglar och möjlig-
gör delaktighet för alla i Bjuvs kommun. 
(1.3) 

Indikatorn bygger på antalet deltagartill-
fällen som ligger till grund för det statliga 
aktivitetsstödet (LOK-stöd). Statistiken för 
2020 är inte sammanställd i nuläget utan 
förväntas senare under våren. Med tanke 
på de restriktioner som funnits för före-
ningsaktiviteter under 2020 är förväntan att 
målvärdet inte kommer uppnås. 

Utvecklingen för att öka delaktigheten 
bland våra invånare fortsätter, alla verk-
samheter har fått anpassa sig till pandemin 
vilket inneburit sämre förutsättningar för 
medborgardialoger. Kultur- och fritidsför-
valtningen driver ett samarbete med Skå-
neidrotten för att öka barn och ungas aktivi-
tet. Samarbetet ska leda till att fler barn och 
unga kommer i rörelse samt att grundsko-
lorna och föreningslivet är bättre rustade att 
möta behovet av ökad folkhälsa. Samar-

betet har till stor del pausats under 2020 på 
grund av pandemin men kan förhoppnings-
vis ta fart under hösten 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens verksam-
heter ska skapa engagemang, ge red-
skap samt möjligheter för alla att han-
tera en föränderlig omvärld och göra 
kloka livsval. (1.5) 

2020 var det är första året som Socialsty-
relsens bidrag för kostnadsfria aktiviteter 
för barn 6-15 år inte delades ut till kommu-
nerna sedan 2015. Trots det kunde verk-
samheterna inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen erbjuda ett brett utbud av aktiviteter 
och insatser för att skapa en meningsfull 
fritid för barn och unga i Bjuvs kommun. 
Viktiga insatser för att nå ut till fler var Pop-
Up fritidsgården och Sommarvärdarna. 

Utöver det gjordes flera anpassningar uti-
från rådande restriktioner vilket ledde till att 
vissa typer av aktiviteter inte kunde genom-
föras samt att vissa fick genomföras med 
ett begränsat antal deltagare. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
hade under sommaren 2020 möjlighet att ta 
emot flera feriepraktikanter som andra 
verksamheter fick tacka nej till på grund av 
Coronarestriktioner. Genom samarbete 
med Arbete och tillväxt kunde generösa 
öppettider i Skateparkens containerfik upp-
rätthållas vilket möjliggjorde att fritidsledar-
na kunde skapa fler aktiviteter för ungdo-
mar. 

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

Hållbarhet fortsätter att vara ett prioriterat 
område hos samtliga enheter då målet är 
att ISO 14 001 certifiera Bjuvs kommun 
under mandatperioden. Under Earth Week 
hade biblioteken fokus på hållbarhet och 
miljötänk i form av bland annat föreläsning-
ar. Dock fick en del ställas in eller begrän-
sas med anledning av covid-19. 
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Ekonomi  

Driftsredovisning 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Förändring 
jmf 2019 % 

Budget 
2020 

Budgetavvikelse 

Kultur- och fritids-
nämnden 

-298 -400 -272 -32 -343 71 

Kultur- och fritids-
förvaltningen 

-2 511 -1 740 -1 879 8 -1 865 -14 

Bibliotek och mu-
seiverksamhet 

-9 348 -9 377 -9 651 3 -9 755 104 

Fritidsgårdar -4 336 -4 584 -4 405 -4 -4 350 -55 

Idrottsanläggningar -6 135 -6 763 -7 986 18 -8 200 214 

Badanläggningar -4 296 -4 307 -4 167 -3 -4 433 266 

Kulturskola -1 638 -1 764 -2 051 16 -1 986 -65 

Allmän fritid ex 
föreningsbidrag 

-2 932 -2 936 -2 635  -2 471 -164 

Arrangemang -587 -832 -395  -582 187 

NETTOKOSTNAD -32 081 -32 703 -33 441 2 -33 984 543 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 3 222 2 160 1 976 1 769 207 

Interna intäkter 51 44 28 0 28 

Summa intäkter 3 273 2 204 2 005 1 769 236 

Personalkostnader -15 295 -14 940 -15 290 -15 326 36 

Övriga externa 
kostnader 

-6 473 -6 370 -5 960 -5 767 -193 

Övriga interna 
kostnader 

-12 642 -12 624 -12 831 -12 772 -59 

Avskrivningar -775 -832 -1 168 -1 635 467 

Internränta -169 -141 -195 -253 58 

Summa kostna-
der 

-35 354 -34 907 -35 444 -35 753 309 

RESULTAT -32 081 -32 703 -33 440 -33 984 544 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Förvaltningens kommentarer: 
När böckerna för ekonomiåret 2020 stängts 
kan vi konstatera att kultur- och fritids-
nämnden uppvisar ett överskott gentemot 
sin budget. I de enskilda verksamheterna 
finns vissa avvikelser mot budget. Dessa 
beror på oförutsedda händelser under året. 
På grund av täta och regelbundna uppfölj-
ningar har underskott i vissa verksamheter 
kunnat vägas upp av överskott i andra. 

Ekonomens kommentarer: 
Det ekonomiska bokslutet kalenderåret 
2020 för Kultur- och fritidsnämndens verk-
samheter visar ett överskott på 543 tkr. Det 
är som tidigare rapporterats biblioteksverk-
samheten, fritidsgårdarna, idrotts- och ba-
danläggningarna som står för överskottet. 
Det har varit begränsningar av verksam-
heterna i spåren av covid-19 och därmed 
lägre kostnader för bibliotek, bad-, idrotts- 
och fritidsanläggningar. Inställda arrange-
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mang är självklart en bidragande faktor till 
överskottet och det syns i bokslutet. 

Nämndens verksamheter har erhållit stats-
bidrag för sjuklönekostnader under 2020 
p.g.a. Covid-19. Sammanlagt 194 tkr. Kapi-
talkostnaderna blev hela 479 tkr lägre än 
budgeterat under 2020. Detta innebär att 
vissa investeringar inte påbörjades enligt 
den initiala tidsplanen. Kapitalkostnaderna 
börjar falla ut först när en investering är helt 

färdigställd. 

Nedan finns en separat avstämning i kr av 
de projekt och aktiviteter som staten finan-
sierar och är inte med i ovanstående upp-
ställningar. Summorna är de projektmedel 
som finns kvar att förbruka efter 2020 års 
bokslut och flyttas därmed över till år 2021. 
Förutsatt att kostnaderna konterats med 
rätt projektkod.

Projekt/Aktivitet på konto 2996 Utgående balans 2020 

Integrationen aktnr 308 128 383,38 

Multiarenorna 2020 100 000,00 

Omställning Windows 2020 400 000,00 

Orkesterarrangemang (Rev Vision)  projnr 933 13 153,24 

Region Skåne Bokstart i Skåne projnr 995 65 755,34 

Region Skåne Experimentspår projnr 994 25 000,00 

Statens kulturråd Inköp litteratur proj 935 34 490,80 

Statens Kulturråd Kulturskolebidrag proj 990 202 974,75 

Statens Kulturråd Stärkta Bibliotek proj 996 907 472,69 

Region Skåne Folkpak-Fler Dig Bibl 120 000,00 

 1 997 230,20 
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Tekniska nämnden 

Ansvarsområde 

Fastighetsavdelningen 
Förvaltning av kommunens fastigheter. 
Fastighetsavdelningen ansvarar för drift 
och underhåll av för- och grundskolor, sär-
skilt boende, fastigheter med annan kom-
munal verksamhet samt idrotts-och badan-
läggningar. I uppdraget ingår att under-
hålla, renovera och utveckla inomhus- och 
utomhusmiljön, säkerställa inomhusklima-
tet, minska energianvändningen och att 
arbeta med brand, larm och säkerhet för 
våra fastigheter. 

Gata/park-enheten 
Drift och skötsel av det offentliga rummet 
(parker och grönytor), gator, vägar, gång- 
och cykelvägar samt gatubelysning och 
trafik. Vatten och avlopp samt renhållning. 

Lokalvårdsenheten 
Lokalvård av flertalet av kommunens fas-
tigheter. 

Viktiga händelser under året 

Covid-19 har under år 2020 påverkat hela 
tekniska förvaltningen vilket har varit på-
frestande för all personal. Särskilt gällde 
det all personal på fastighet och lokalvård 
som i sina uppdrag dagligen utsattes för 
nära kontakt med covid-19. Tekniska för-
valtningen kunde dock under hela året upp-
rätthålla ett säkert driftläge i alla sina upp-
drag. 

Fastighetsavdelningen 
Under 2020 har fastighetsavdelningen på-
börjat en digitaliseringsresa med utveckling 
av fastighetssystemet DEDU. Fastighets-
avdelningen har även ansökt och fått bevil-
jat om att gå med i ett EU projekt för ener-
gieffektivisering tillsammans med några 
andra skånska samt danska kommuner. 
Projektet pågår fram till 2022. 

Fastighetsavdelningen har under året på 
uppdrag av Kommunfullmäktige sålt två 
fastigheter, Ekebys gamla kommunhus 
samt Flamman i Ekeby. 

Det viktiga arbetet med att upprätta lokal-
försörjningsprogram var prioriterat och i 
fokus, ett arbete som fastighetsavdelningen 
genomförde tillsammans med samtliga för-
valtningar i kommunen under 2020. 

Uppstart av Verksamhetsservice, en ny 
verksamhet med syfte att serva kommu-
nens förvaltningar och verksamheter med 
bl.a. flytt tjänster, vårda grönytor samt ute-
miljö på kommunens fastigheter. 

Gata/parkenheten 
Reviderad skötselplan har framtagits och 
beslutades samt en ny lekplatsplan. 

Lokalvårdsenheten 
Covid-19 medförde stora påfrestningar för 
lokalvården och dess personal. Lokalvår-
darna i Bjuvs kommun har varit en viktig 
part i sina uppdrag att minimera risken för 
spridning av covid-19. 
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Uppföljning nämndens mål  

Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
trygghet-
en 

 Vi i tekniska nämnden ska 
skapa och underhålla ett 
transportsystem som främjar 
hållbart resande i kommu-
nen. 

 

 Nöjd-Region-Index – 
kommunikationer 

 

59 minst 63 

 Nöjd Medborgarindex -
 Gator och vägar 

 

43 st minst 56 st 

 Nöjd merborgarindex -
 Gång och cykelvägar 

 

43 minst 53 

 Vi i tekniska nämnden ska 
skapa och utveckla hälso-
samma, trygga och hållbara 
offentliga miljöer och fastig-
heter samt vårda det vi har. 

 

 Nöjd Regionindex -
 Fritidsaktiviteter 

 

44 st minst 55 st 

 Aktiviteter genomförda 
enligt dagvattenplan 

 

1 st minst 2 st 

 Nöjd kundindex för 
fastigheter ska öka 

 

54 st minst 50 st 

Kraft i 
nyskap-
ande 

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

 

 Hållbart medarbetaren-
gagemang (HME) ska 
öka 

 

72 minst87 

 Sjukfrånvaron ska 
minska 

 

5,9 % högst 6 % 

Nästa 
generat-
ion i fokus 

 Vi i tekniska nämnden ska 
sträva mot klimat- och miljö-
smarta lösningar för att 
skapa ett hållbart samhälle 
att lämna över till nästa gene-
ration. 

 

 Andel fossilbränslefria 
fordon i organisationen 
ska öka 

 

14 % minst 30 % 

 Energiförbrukningen i 
kommunens fastigheter 
ska minska 

 

-7 % minst-5 % 

Vi i tekniska nämnden ska skapa och 
underhålla ett transportsystem som 
främjar hållbart resande i kommunen. 
Asfaltering av gamla och undermåliga gator 
sker fortlöpande enligt RoSy. På sikt kom-
mer detta synas i Nöjd Medborgarindex. 

Vi i tekniska nämnden ska skapa och 
utveckla hälsosamma, trygga och håll-
bara offentliga miljöer och fastigheter 
samt vårda det vi har. 

Fastighetsavdelningen har för första 
gången genomfört en nöjd kundindex (NKI) 
där kommunens hyresgäster bland annat 
har fått svara på vad de anser om kommu-
nens fysiska miljö samt service. I ett index 
på 0-100 har Bjuvs fastighetsavdelning fått 
ett totalindex på 54 vilket placerar organi-
sationen i medianen i förhållande till 80 
liknande organisationer och kommuner. 
Lokalernas standard var det kommunens 
hyresgäster hade främst synpunkter på och 
det sticker ut i undersökningen med lägst 
index. 

 

 
Lokalvårdens servicenivå ligger bland de 
fem bästa i undersökningen jämfört med 30 
andra organisationer och kommuner som 
deltagit i undersökningen. 

Ett av två dagvattenprojekt kommer att ge-
nomföras under 2020. Det andra slutförs 
under 2021. 

Fastighetsavdelningen har tagit fram för-
slag på ett lokalförsörjningsprogram för 
Bjuvs kommun som går på remiss under 
våren 2021. 

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

2020 var präglat mycket av covid-19 som 
har påverkat all personal på tekniska för-
valtning, framförallt med hänsyn till den 
psykosociala arbetsmiljön. 
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Vi i tekniska nämnden ska sträva mot 
klimat- och miljösmarta lösningar för att 
skapa ett hållbart samhälle att lämna 
över till nästa generation. 

Andel fordon drivna på fossilt bränsle har 
inte minskat avsevärt under året hittills. Det 
kommer ett större utbyte av fordon kunna 
ske under 2021 på Tekniska förvaltningen 
till rena el eller hybridvarianter. Dock är det 
leveranstid av fordon som gör att det san-
nolikt inte får genomslag under år 2020. 

Fastighetsavdelningen har jobbat aktivt 
med energioptimering, bland annat har det 
rekryterats en fastighetstekniker med god 
kompentens kring ventilationssystem, detta 
för att få bättre drift av kommunens anlägg-
ningar, samt att upprätthålla och serva an-
läggningarna i egen regi. I samband med 

att ventilationsanläggningar förbrukar 60-70 
procent av elen i kommunens fastigheter så 
finns det stora besparingsmöjligheter uti-
från uppsatta energimål samt ekonomi. 

Förutom det jobbar fastighetsavdelningen 
med att byta ut äldre belysning, ventilat-
ionsanläggningar samt konvertering av gas 
och fossil uppvärmning i fastighetsbestån-
det. Utbyggnad av solcellsanläggningar 
ligger i plan för flera fastigheter under de 
närmaste åren. Bland annat byggdes en 
solcellsanläggning på kommunhuset i Bjuv 
sommaren 2020. 

Gata/parkenheten förenklar och förtydligar 
skötselmoment i den uppdaterade och 
framtagna skötselplanen. Arbete pågår 
med att ställa om från klippta gräsmattor till 
långgräs och ängsmark. 

 

Ekonomi  

Driftsredovisning 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Förändring 
jmf 2019 % 

Budget 
2020 

Budgetavvikelse 

Tekniska nämnden -284 -509 -447 -12 -321 -126 

Administration -2 223 -3 763 -2 848 -24 -2 817 -31 

Lokalvård -400 -463 135 -129 0 135 

Fastighetsavdelningen 4 102 1 444 1 544 7 2 083 -539 

Teknisk drift -23 131 -25 054 -24 140 -4 -27 411 3 271 

NETTOKOSTNAD -21 936 -28 346 -25 756 -9 -28 465 2 709 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 16 558 9 345 9 826 11 314 -1 488 

Interna intäkter 99 161 105 745 107 129 103 509 3 620 

Summa intäkter 115 719 115 089 116 955 114 823 2 132 

Personalkostnader -32 539 -35 178 -40 281 -38 803 -1 478 

Övriga externa 
kostnader 

-78 378 -73 718 -69 145 -67 142 -2 003 

Övriga interna 
kostnader 

-3 278 -2 076 -2 038 -1 945 -93 

Avskrivningar -18 172 -24 786 -23 554 -26 801 3 247 

Internränta -5 288 -7 678 -7 693 -8 598 905 

Summa kostna-
der 

-137 655 -143 435 -142 711 -143 288 577 

RESULTAT -21 936 -28 346 -25 756 -28 465 2 709 
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Uppföljning ekonomiskt utfall 

För räkenskapsåret 2020 visar Tekniska 
förvaltningen ett överskott på ca 2,6 mnkr 
jämfört med budget. Överskottet beror 
framförallt på vakanser på Teknisk drift 
(enheten för Gata/Park). 

Även köpta tjänster på Gata/Park visar ett 
nettoöverskott (intäkter/fakturering och 
köpta tjänster ihopslaget) som förklaras 
med att Örestads Farmartjänst inte använts 
i samma utsträckning som tidigare. Fastig-
hetsavdelningen visar ett underskott. 

Driftsredovisningen visar ökade personal-
kostnader för tex uppstart nya enheten 
Verksamhetsservice som för övrigt är 100% 
finansierad via bidrag från arbetsför-
medlingen samt uppkomna kostnader i 
samband med uppstart av diverse projekt.  

Dessa kostnader har till stor del kompense-
rats med högre intäkter kopplat till pro-
jekten samt högre intäkter gällande extern 
uthyrning av lokaler. 

Utöver det har avdelningen haft högre öv-
riga kostnader som tex ombyggnad på 
Verkstadsgatan gällande dusch och om-
klädningsrum samt högre kostnader än 
budgeterade 1,6 miljoner kronor anseende 
rivnings kostnader och av etablering av 
moduler för bl.a. Stjärnans förskola, HVB 
moduler i Ekeby samt moduler för Bofin-
kens förskola.  

Dessutom har större inköp av bl.a. ca 40 
telefoner till lokalvårds personal genomförts 
i syfte att öka digitalisering och kommuni-
kationsmöjligheter för enheten, denna 
kostnad bokfördes på fastighetsavdelning-
en.  

Kapitalkostnaderna visar också ett över-
skott som förklaras med att flera investe-
ringar antigen försenats eller inte blivit av 
under räkenskapsåret 2020. 
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Byggnadsnämnden 

Ansvarsområde 

Byggnadsnämnden ansvarar för framta-
gande av detaljplaner, lov och tillsyn, karta 
och mätning samt bostadsanpassning. 
Nämnden ansvarar också för bevarande-
frågor, kulturminnesvård, namngivning och 
lägenhetsregistret.  

Planer 
Byggnadsnämnden har ansvar för att ta 
fram nya detaljplaner och ändra gamla de-
taljplaner.  

Bygglov och tillsyn 
Byggnadsnämnden har också ansvar för 

bygglov, marklov, rivningslov, tillsyn enligt 
plan- och bygglagen och tillsynen över 
strandskyddet. 

Karta och mätning 
Byggnadsnämnden ansvarar även för 
kommunens kartverksamhet och mätning. 

Bostadsanpassning 
Byggnadsnämnden har ansvaret för den 
byggnadstekniska granskningen och be-
dömningen avseende bostadsanpass-
ningsärenden.

Viktiga händelser under året 

Detaljplaner 
Under 2020 har byggnadsnämnden antagit 
fyra detaljplaner och ett planprogram. De-
taljplanerna möjliggör 142 bostäder, 6 plat-
ser på ett LSS-boende, ett vårdboende, en 
förskola i Ekeby och pågatågstrafik genom 
Billesholm. Planprogrammet för Selle-
bergaområdet ger ett bra underlag för de 
detaljplaner som håller på att tas fram för 
området. En av detaljplanerna har överkla-
gats och har därför inte vunnit laga kraft än. 

Upphandling av GIS-system 
Kommunen samverkar med fem andra 
kommuner kring vårt GIS-system. En ny 
upphandling av GIS-systemet har gjorts 
under året. 

Tillsyn 
Tillsynen enligt PBL är ett prioriterat om-
råde för byggnadsnämnden. En ny tillsyns-
plan har tagits fram för 2021, med tydligare 
mål och aktiviteter. Tillsynen har även de-
lats upp på två handläggare för att göra 
tillsynsarbetet med robust. 

Organisationen 
Den nya organisationen med en egen 
byggnadsförvaltning trädde i kraft under 
2019 och förvaltningschefen tillträdde i feb-
ruari 2020. Under 2020 har en del arbete 
skett kring reglemente, rollfördelning och 
hur vi vill att samhällsbyggnadsprocessen i 
Bjuvs kommun ska fungera i den nya orga-
nisationen. 

Uppföljning nämndens mål 

Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
trygghet-
en 

 Byggnadsnämnden ska ar-
beta för vårdade tomter och 
lagliga byggnader i kommu-
nen. 

 

 Tillsyn av ovårdade 
tomter enligt tillsynspla-
nen 

 

67 %  

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

 

 Antal färdigställda bo-
städer 

 

64 st minst 75 st 

 Antal nya lägenheter för 
bostäder 

 

148 st minst 75 st 
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Visions-
område 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i 
nyskap-
ande 

 Byggnadsnämnden ska ge 
snabb och personlig service 
med kvalitet. 

 

 Genomsnittlig hand-
läggningstid för bygglov 
och förhandsbesked, 
nybyggnadskartor och 
lägeskontroll. 

 

11 dagar 
högst 14 
dagar 

 Förelägga komplette-
ringar för bygglov och 
förhandsbesked 

 

8 dagar 
högst 10 
dagar 

 Byggnadsnämnden ska ha 
engagerade medarbetare. 

 

 Hållbart medarbetaren-
gagemang (HME). 

 

82 minst 88 

 Arbetsgivaren ska er-
bjuda medarbetaren att 
kompetensutveckla sig 
vid minst ett tillfälle per 
år. 

 

5 dagar 
minst 2 
dagar 

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

 

6 st minst 2 st 

Jämlikhet 
i olikhet 

 Byggnadsnämnden ska ha 
jämlika förutsättningar för alla 

 

 Årlig uppföljning av 
klarspråksutbildningen 
som genomfördes 2019 

 

0 tillfälle(n) 
minst 90 
tillfälle 

 All nyanställd personal 
ska ges möjlighet att gå 
en klarspråksutbildning 

 

Delvis Ja 

Nästa 
generat-
ion i fokus 

 Byggnadsnämnden ska ha 
kontroll på ekonomin. 

 

 Prognoser och uppfölj-
ningar. 

 

100 % 100% 

 Byggnadsnämnden bidrar till 
att skapa förutsättningar för 
hållbar byggnation i kommu-
nen och bedriver en miljövän-
lig verksamhet. 

 

 Utskick av detaljplane-
handlingar till berörda 
och sakägare ska ske 
digitalt 

 

100 % 100 % 

Byggnadsnämnden ska arbeta för vår-
dade tomter och lagliga byggnader i 
kommunen. 

Tillsyn av ovårdade tomter och annan till-
syn enligt PBL görs och kommer att stärkas 
framöver. En ny tillsynsplan har tagits fram 
för 2021 och tillsynen är nu uppdelad på 
två handläggare, för att ge större tyngd åt 
tillsynen och göra arbetet mindre sårbart. 
Det är framför allt äldre ärenden som ännu 
inte har hunnits med i den omfattning som 
är önskvärt. 

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

Under 2020 har fyra detaljplaner antagits 
av byggnadsnämnden och de möjliggör 
148 nya bostäder, vilket är långt över målet 
på 75. Nämnden har även godkänt plan-
programmet för Sellebergaområdet. Antal 
färdigställda bostäder ligger något under  

 
 

målet för året. Totalt är bedömningen att 
byggnadsnämnden nästan klarar målet. 

Byggnadsnämnden ska ge snabb och 
personlig service med kvalitet. 

Byggnadsförvaltningen vinnlägger sig om 
att ge snabb och professionell service och 
information. Den genomsnittliga handlägg-
ningstiden för bygglov, bygganmälningar, 
förhandsbesked, nybyggnadskartor och 
lägeskontroll var 11 dagar, vilket är betyd-
ligt snabbare än målet på 14 dagar. Totalt 
handlar det om 244 ärenden. Byggnadsför-
valtningen har också med marginal klarat 
målet om hur snabbt eventuella komplette-
ringar ska begäras in, där målet är att det 
ska gå högst 10 dagar efter att ärendet 
kom in till förvaltningen. 

  



Årsredovisning 2020 

 

68 

Byggnadsnämnden ska ha engagerade 
medarbetare. 

Höstens medarbetarenkät visade att HME-
indexet för förvaltningen inte riktigt når upp 
till den höga målsättningen. Resultatet är 
ändå högt och övriga siffror i enkäten visar 
också att förvaltningen har engagerad per-
sonal med hög motivation. Personalen har 
haft flera utbildningstillfällen under året, de 
flesta digitala. Förvaltningen har även ge-
nomfört flera aktiviteter för att öka sam-
manhållningen, framför allt under första 
halvåret. Corona-pandemin har inneburit att 
ett antal planerade aktiviteter har fått flyttas 
framåt i tiden och de kan förhoppningsvis 
genomföras under 2021. 

Byggnadsnämnden ska ha jämlika för-
utsättningar för alla 

Klarspråksutbildningen har inte följts upp, 
men personalen brukar läsa igenom 
varandras skrivelser för att säkerställa att 
det är bra och tydligt skrivet. Kommunens 

hemsida har uppdaterats under året och i 
samband med det har byggnadsförvalt-
ningens information på hemsidan setts 
över. 

Byggnadsnämnden ska ha kontroll på 
ekonomin. 

Uppföljning av ekonomin sker vid de flesta 
nämndsmötena under året. 

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

Den mesta kommunikationen sker digitalt 
eller via telefon. Byggnadsnämnden har 
även ändrat bygglovstaxan för bygg-
lovspliktiga solcellsanläggningar, bygglovs-
avgiften är numera satt till noll kronor och 
det enda den sökande behöver betala är de 
administrativa kostnaderna. Syftet är att 
främja produktionen av förnybar el i kom-
munen. 

 

Ekonomi  

Driftsredovisning 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Förändring 
jmf 2019 % 

Budget 
2020 

Budgetavvikelse 

Byggnadsnämnden 
och arbetsutskott 

-483 -606 -384 -37 -586 202 

Ledning och admi-
nistration 

-1 441 -2 449 -1 871 -24 -997 -874 

Detaljplaner -1 134 -569 -635 12 -1 769 1 134 

Bygglovsverksamhet -420 -199 -343 72 -1 019 676 

Karta/Mätning -686 -673 -844 25 -735 -109 

NETTOKOSTNAD -4 164 -4 496 -4 077 -9 -5 106 1 029 

Viktigt är att utfall och budget inte följer varandra men är korrigerat inför budget 2021! 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 2 786 2 789 2 849 3 304 -455 

Interna intäkter 220 128 501 200 301 

Summa intäkter 3 005 2 917 3 350 3 504 -154 

Personalkostnader -5 509 -5 158 -5 359 -7 727 2 368 

Övriga externa 
kostnader 

-1 457 -2 191 -2 004 -726 -1 278 

Övriga interna 
kostnader 

-139 -9 -10 -7 -3 
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tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Avskrivningar -62 -54 -54 -144 90 

Internränta -3 -2 -1 -7 6 

Summa kostna-
der 

-7 169 -7 413 -7 427 -8 610 1 183 

RESULTAT -4 164 -4 496 -4 077 -5 106 1 029 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Efter tolv månader är budget i balans och 
det är t.o.m. så att nämnden hamnar på ett 
överskott på ca 1 mnkr. Avvikelsen förkla-
ras av att det under året har varit föräldra-
ledigheter, partiella tjänstledigheter och 

vakanser. Värt att notera är att kostnaderna 
för GIS avtalet har ökat och kommer öka 
under 2021 och behöver beaktas. Också 
värt att notera är att verksamheten intäkts-
finansierades med 45%. 
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KOMMUNENS BOLAG 

AB Bjuvsbostäder 

Viktiga händelser under året 

Utfallet av hyresförhandlingarna blev en 
hyreshöjning om 1,8 procent från och med 
1 maj, undantaget fastigheterna Falken, 
Ulven och ombyggnationen på Solgatan 5 i 
Bjuv samt Sofias gata i Billesholm. Uthyr-
ningssituationen avseende bostäder var 
god med få vakanser. 

I mars entledigades bolagets verkställande 
direktör. En interim verkställande direktör 
tillsattes för uppdraget fram till den 31 de-
cember 2020. 

Planerade investeringar för 2020 var be-
räknade till 68,5 mnkr. Investeringarna har 
inte genomförts i den takt som planerats 
dels på grund av covid-19, men även på 
grund av avyttring av fastigheter. Totalt 
aktiverades investeringar för 52,7 mnkr 
varav 21,0 mnkr var pågående projekt från 
2019 och årets investeringar slutade på 
31,7 mnkr. 

Nyproduktionen i Billesholm etapp 2 och 3 
om 15 lägenheter färdigställdes under hös-
ten. Samtliga lägenheter var uthyrda vid 
inflyttningen. Tio lägenheter byggdes om 
från lokaler på Solgatan 5 i Bjuv med in-
flyttning i april 2020 samt tre lägenheter på 
Korngatan i Bjuv återställdes med inflytt-
ning i maj 2020. 

Under slutet av 2020 löpte ett större lokal-
kontrakt på Vintergatan 6 ut. Bolaget har 
under 2020 tittat på olika utvecklingsmöjlig-
heter. 

Efter beslut i Kommunfullmäktige den 27 
februari 2020 fick bolaget i uppdrag att 
sälja 30 procent av bolagets fastigheter för 
att möjliggöra en utdelning till ägaren. 
Kommunfullmäktige godkände köpeskil-
lingen den 10 december 2020 och överlå-
telsen ägde rum den 18 december 2020. 
Fastigheterna som avyttrades var Hunden 
6, Hunden 7 och Haren 1 i Bjuv samt Bil-
lesholms Gård 9:137 i Billesholm vilket om-
fattar 329 lägenheter samt ett antal lokaler. 

I anslutning till försäljningen åtog sig bola-
get att sköta förvaltningen av de sålda fas-
tigheterna åt köparen under en övergångs-
period. Avtalet startade vid överlåtelsen 
och fortlöper som längst till den sista juli 
2021. 

Under 2020 har Coronapandemin väsent-
ligt påverkat de allmänna marknadsförut-
sättningarna vad gäller osäkerhet och risk. 
Politiska beslut på lokal-, riks och internat-
ionell nivå påverkar stora delar av närings-
livet och samhällsekonomin. Bolaget har 
inte drabbats ekonomiskt av pandemin men 
den har påverkat delar av organisationen, 
till exempel besiktningar och vissa under-
hållsbesök och där bolaget arbetat aktivt 
med de berördas säkerhet efter bästa för-
måga. Bolagets styrelse följer noga om-
världsförändringar och bedömer att bolaget 
har resurser genom att vidtaga åtgärder för 
att säkerställa verksamheten om den skulle 
påverkas. 
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Ekonomi AB Bjuvsbostäder 

Resultaträkning 

Resultaträkning (tkr) Not Bokslut 2019 Bokslut 2020 

Nettoomsättning    

Hyresintäkter  87 500 88 582 

Övriga rörelseintäkter  5 248 140 663 

Summa intäkter  92 748 229 245 

Rörelsekostnader    

Driftkostnader  -30 395 -29 736 

Underhållskostnader  -10 019 -8 453 

Fastighetsskatt  -1 643 -2 238 

Övriga externa kostnader  -7 643 -9 855 

Personalkostnader  -12 079 -13 238 

Avskrivningar  4 542 -29 008 

Summa rörelsens kost-
nader 

 -57 237 -92 528 

    

Rörelseresultat  35 511 136 717 

    

Res. finansiella investe-
ringar 

   

Ränteintäkter o liknande 
resultatposter 

 153 140 

Räntekostnader och lik-
nande resultatposter 

 -2 412 -2 604 

Summa Res. finansiella 
investeringar 

 -2 259 -2 464 

    

Resultat efter finansiella 
poster 

 33 252 134 253 

    

Aktuell och uppskjuten 
skatt 

   

  33 252  

Årets vinst  33 252 134 253 

Balansräkning 

(mnkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

* mark, byggnader, tekn. anläggn. 466 943 357 956 

* maskiner och inventarier 10 717 10 000 
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(mnkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 

* pågående investeringar 23 528 652 

Finansiella anläggningstillgångar   

* aktier, andelar m.m. 40 40 

* långfristiga fordringar   

S:a anläggningstillgångar 501 228 368 648 

   

 

Omsättningstillgångar   

* förråd m.m. 69 62 

* kortfristiga fordringar 5 879 6 410 

* kassa och bank 27 912 286 101 

S:a omsättningstillgångar 33 860 292 573 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 535 088 661 221 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 8 000 8 000 

Reservfond 1 567 1 567 

Summa bundet eget kapital 9 567 9 567 

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst 146 611 177 811 

Årets vinst 33 252 134 253 

Summa fritt eget kapital 179 863 312 064 

Summa eget kapital 189 430 321 631 

   

Avsättningar   

* pensioner och liknande   

* andra avsättningar   

S:a avsättningar   

   

Skulder   

* långfristiga skulder till kreditinstitut och kommun 312 476 322 576 

* kortfristiga skulder 33 182 17 014 

S:a skulder 345 658 339 590 

   

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 535 088 661 221 
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Kassaflödesanalys 

   2019 2020 

LÖPANDE VERKSAMHET    

Periodens resultat  35 511 136 717 

Justering för avskrivningar  20 458 19 008 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  -25 776 126 148 

    

Erhållen ränta  153 140 

Erlagd ränta  -2 412 -2 604 

Förändringar av rörelsekapital    

Ökning(-)/minskning(+) varulager  38 7 

Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar  -778 914 

Ökning(-)/minskning(+) övriga kortfristiga ford-
ringar  -2 459 -1 445 

Ökning(-)/minskning(+) leverantörsskulder  6 770 -9 746 

Ökning(+)/minskning(-) övriga kortfristiga skulder  3 226 -6 422 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  34 731 262 717 

    

INVESTERINGSVERKSAMHET    

Investering i materiella anläggningstillgångar  -44 817 -35 639 

Försäljning/minskning materiella anl.tillgångar   273 308 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -44 817 237 669 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån   10 099 

Amortering av långfristiga skulder    

Lämnad utdelning  3 000  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 000 10 099 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  -7 086 510 485 

    

Likvida medel vid årets början  34 998 27 912 

Likvida medel vid årets slut  27 912 286 101 

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL  -7 086 258 189 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Hyresintäkter 
Under året har nyproduktionen av etapp 2 
och 3, om sammanlagt 15 lägenheter, på 
Sofias gata i Billesholm, samt 10 lägenhet-
er på Solgatan 5 i Bjuv färdigställts. Detta 
har medfört ett ökat antal lägenheter och i 
förlängningen ökade hyresintäkter för bola-
get. 

Utfallet för hyresintäkterna för bostad lan-
dade på 80,8 mnkr vilket var drygt 2 mnkr 
lägre än budgeterat. Detta beror dels på att 
utfallet av hyresförhandlingarna var lägre 
än beräknat, samt att ombyggnationen på 
Solgatan 5 i Bjuv samt nyproduktionen på 
Sofias gata i Billesholm färdigställdes se-
nare än beräknat. Avyttringen av 329 lä-
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genheter samt ett antal lokaler bidrog nega-
tivt till hyresintäkterna för året. 

Hyresintäkterna för lokaler föll ut bättre än 
beräknat vilket beror på att ombyggnation-
en av lokaler till bostäder (Solgatan 5) fär-
digställdes senare än beräknat och genere-
rade då hyresintäkter för lokaler under en 
längre tid än beräknat. 

Hyresbortfall 
Uthyrningsläget var fortsatt stabilt under 
2020 med en god bibehållen efterfrågan. 
Under 2020 ökade antalet omflyttningar 
något, särskilt de med kort uppsägningstid, 
vilket bidrog till högre hyresbortfall än bud-
geterat. 

Nio lägenheter var ställda per den 31 de-
cember, där två återställdes från lokal, och 
två renoverades efter vattenskada, och i 
fem pågick uthyrning efter kort uppsäg-
ningstid. 

Under början av 2020 togs beslut om att 
tomställa alla lägenheter på fastigheten 
Apoteket 3 för eventuell renovering och 
ombyggnation. Detta beslut omvärderades 
under hösten 2020, med anledning av att 
all tid upptogs åt försäljningen, och lägen-
heterna hyrdes åter ut med så kallade kort-
tidskontrakt. 

Återställning av en lokal till två lägenheter 
på Höstgatan 6 A och B pågick under hela 
2020, vilket också genererade ett högre 
hyresbortfall än beräknat. 

Avseende lokaler blev hyresbortfallet lägre 
än budgeterat då Bjuvs kommun förlängde 
uppsägningstiden för Futurum vilket inne-
bar lägre hyresbortfall än beräknat. 

Övriga intäkter 
Övriga intäkter landade på drygt 140 mnkr. 
Detta beror främst på avyttringen av fastig-
heterna Hunden 6, Hunden 7 och Haren 1 i 
Bjuv samt Billesholms Gård 9:137 i Billes-
holm. Försäljningen medförde en realisat-
ionsvinst om 136,6 mnkr som bidrog till ett 
starkt resultat för bolaget. Slutregleringen 
av försäkringsersättning efter branden på 
Brogårda 2019 hade även denna en positiv 
påverkan på intäkterna med 2 mnkr. 

Driftkostnader 
Kostnaderna för fastighetsskötsel och städ 
landade 350 tkr under budget. Detta beror 

på att vissa tilläggstjänster som var budge-
terade inte avropats, samt viss minskning 
av kostnader på grund av avyttringen av 
fastigheter. 

Kostnaderna för reparationer fortsatte att 
öka under 2020 och föll ut på 5,1 mnkr. 
Detta är 1,1 mnkr över budget, vilket mots-
varar en ökning med 22 procent mot bud-
get, motsvarande en ökning mot föregå-
ende år med 8 procent. En förklaring till 
detta är att bolaget under 2020 utförde be-
siktning av hissar och det medförde en hel 
del anmärkningar som åtgärdats. Bolaget 
har även haft ett par vattenläckor som in-
neburit större reparationer, samt ett större 
antal vitvaror som bytts ut. Pelletspannan i 
Ekeby har också krävt flertalet reparationer 
som bidragit till dem ökade kostnaderna för 
reparationer. 

Kostnaderna för el föll ut på 1,7 mnkr vilket 
var ca. 400 tkr lägre än beräknat. Bolaget 
har ett rörligt elavtal vilket medförde lägre 
kostnader då priserna på elmarknader varit 
låga under 2020. Avyttring av fastigheter 
under senare delen av året bidrog också till 
lägre kostnader. 

Kostnaderna för renhållningen föll ut på 2,9 
mnkr mot beräknade 2,5 mnkr vilket är en 
ökning på knappt 400 tkr mot budget. Ök-
ningen är till följd av ytterligare taxeökning-
ar. 

Bolagets aktiva arbete med energibespa-
ringar samt milt väder innebar minskade 
kostnader för uppvärmning med drygt 
160 tkr i jämförelse med 2019. Avyttring av 
fastigheter bidrog också till den lägre för-
brukningen. 

Utfallet för övriga kostnader landade på 9,9 
mnkr vilket var nästan 800 tkr över budget. 
Kostnader för konsulttjänster medförde 
ökningen mot budget. 

Underhåll 
Bolaget redovisar enligt K3 metoden vilket 
innebär att en stor del av underhållet aktiv-
eras istället för att kostnadsföras. Bolaget 
har en långsiktig underhållsplan som upp-
dateras årligen. Underhållskostnader föll ut 
på 8,5 mnkr vilket är nästan 1 mnkr under 
budget vilket främst förklaras med att vissa 
underhållsprojekt skjutits fram på grund av 
rådande situation med covid-19. 
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Personalkostnader 
Personalkostnaderna föll ut på 13,2 mnkr 
vilket var i linje med budget. Kostnaderna 
för interim verkställande direktör har förde-
lats mellan försäljningskostnader och per-
sonalkostnader, där 1 mnkr landar under 
personalkostnader. Även en uppsägnings-
lön för verkställande direktör ingår i perso-
nalkostnaderna. Bolaget har inte ersatt två 
tjänster som blivit vakanta under året vilket 
gjorde att personalkostnaderna stannade 
inom budget. 

Avskrivningar 
Avskrivningarna föll ut på 18,7 mnkr vilket 
var i linje med budget för 2020. 

De nyproducerade lägenheterna på fastig-
heten Billesholms Gård 9:468 (Sofias gata i 

Billesholm) har medfört en investering som 
överstiger det långsiktigt bedömda fastig-
hetsvärdet. Utifrån gjord värdering samt 
med hänsyn tagen till försiktighetsprincipen 
var den samlade bedömningen att en ned-
skrivning om 10,0 mnkr var rimlig. Mot bak-
grund av detta så har bolaget genomfört en 
nedskrivning av värdet med 10,0 mnkr, 
vilket bidrog negativt till resultatet. 

Räntor 
Räntorna låg som beräknat på en fortsatt 
låg nivå under hela året. Detta innebar att 
utfallet för räntekostnaderna låg i linje med 
budget. 

Bolaget har tagit upp ett nytt lån om 10,0 
mnkr under året enligt plan. 
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Bjuvs stadsnät AB 

Ekonomi Bjuvs stadsnät AB 

Resultaträkning 

Resultaträkning (tkr) Not Bokslut 2019 Bokslut 2020 

Nettoomsättning    

Intäkter  3 900 4 579 

    

Rörelsenskostnader    

Kostnader  -1 123 -1 143 

Avskrivningar  -2 489 -2 725 

Rörelsens nettokostnader  288 711 

    

Finansiella intäkter  0  

Finasiella kostnader  -489 -489 

Rörelseresultat före extra 
ordinära poster 

 -201 222 

    

Extra ordinära poster  204 -217 

Skatt  -3 -1 

Årets resultat  0 4 

Balansräkning 

(mnkr) Not Bokslut 2019 Bokslut 2020 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

* mark, byggnader, tekn. anläggn. 6 37 252 38 360 

* maskiner och inventarier    

* pågående investeringar  1 889 83 

Finansiella anläggningstillgångar    

* uppskjuten skattefordran    

* långfristiga fordringar    

S:a anläggningstillgångar  39 141 38 443 

    

Omsättningstillgångar    

* färdiga varor och handelsvaror    

* kortfristiga fordringar  936 216 

* kassa och bank  5 158 4 919 

S:a omsättningstillgångar  6 094 5 135 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  45 235 43 578 
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(mnkr) Not Bokslut 2019 Bokslut 2020 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  100 100 

Reservfond    

Summa bundet eget kapital  100 100 

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst  2 953 2 953 

Erhållna aktieägartillskott  0  

Årets resultat  0 4 

Summa fritt eget kapital  2 953 2 957 

Summa eget kapital  3 053 3 057 

    

Obeskattade reserver    

* Avskrivning utöver plan  7 500 8 050 

* periodiseringsfond  333 0 

S:a obeskattade reserver  7 833 8 050 

    

Skulder    

* långfristiga skulder till kreditinstitut och 
kommun  32 002 30 768 

* kortfristiga skulder  2 347 1 703 

S:a skulder  34 349 32 471 

    

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER  45 235 43 578 

Kassaflödesanalys 

   2019 2020 

LÖPANDE VERKSAMHET    

Periodens resultat  288 711 

Justering för avskrivningar  2 488 2 725 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  -3 -1 

    

Erhållen ränta    

Erlagd ränta  -489 -489 

Betald inkomstskatt    

Förändringar av rörelsekapital    

Ökning(-)/minskning(+) varulager    

Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar  -589 773 
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Ökning(-)/minskning(+) övriga kortfristiga ford-
ringar  1 348 -53 

Ökning(-)/minskning(+) leverantörsskulder  -146 -597 

Ökning(+)/minskning(-) övriga kortfristiga skulder  -3 245 -809 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -348 2 260 

    

INVESTERINGSVERKSAMHET    

Investering i materiella anläggningstillgångar  -4 403 -2 028 

Försäljning/minskning materiella anl.tillgångar  0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 403 -2 028 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån  -936 -1 074 

Amortering av långfristiga skulder    

Lämnad utdelning    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -936 -1 074 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  -5 687 -842 

    

Likvida medel vid årets början  10 845 5 158 

Likvida medel vid årets slut  5 158 4 919 

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL  -5 687 -239 
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VA-verksamhet (NSVA) 

Ansvarsområde 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) har till uppgift att ansvara för vatten- och avloppsfrå-
gor för kommunens räkning. 

Ekonomi  

Driftsredovisning 

tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Förändring 
jmf 2019 % 

Budget 
2020 

Budgetavvikelse 

Vatten och avlopp 5 115 4 143 4 769 15 2 000 2 769 

NETTOKOSTNAD 5 115 4 143 4 769 15 2 000 2 769 

Intern resultaträkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse 

Externa intäkter 45 739 47 628 46 914 46 839 75 

Interna intäkter      

Summa intäkter 45 739 47 628 46 914 46 839 75 

Personalkostnader -432     

Övriga externa 
kostnader 

-30 360 -32 909 -30 141 -30 954 813 

Övriga interna 
kostnader 

-2 851 -3 040 -3 383 -3 539 156 

Avskrivningar -5 227 -5 799 -6 491 -7 903 1 412 

Internränta -1 754 -1 736 -2 129 -2 442 313 

Summa kostna-
der 

-40 624 -43 485 -42 144 -44 839 2 695 

RESULTAT 5 115 4 143 4 769 2 000 2 769 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

NSVAs egna bifogade rapporter visar bud-
get i balans. Även våra egna lokala kostna-
der som vi redovisar till NSVA den femte 
vardagen i varje månad visar budget i ba-
lans. Överskottet förklaras med att investe-
ringsprojekten inte använt sina budgetar 
fullt ut. 

VA balanskontona är avstämda det finns 
diffar på Avräkningen NSVA (konto 1692) 
som härrör den ingående balansen 2020 
som var för liten och behöver redas ut ytter-
ligare. Och att det finns en risk rörandes 
skyfallet (konto 2292) där underlag har ef-
terfrågats men inte inkommit än. 

Särkostnadsredovisning NSVA 

Kostnader Budget Utfall Prognos 

Personalrelaterade kostnader -880 -880 -880 

Övriga kostnader -12 711 -11 437 -12 711 

Summa -13 591 -12 317 -13 591 

Denna redovisning tittar enbart på våra 
lokala kostnader, dvs de kostnader vi rap-
porterar till NSVA den femte vardagen i 
varje månad. De personalrelaterade kost-

naderna består av OH kostnader dels från 
KSF, dels från Tekniska förvaltningen och 
de följer budget. Övriga kostnader är nettot 
av intäkterna, kommunadministrationen och 
kapitalkostnaderna  
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RÄKENSKAPER 

Investeringstabell total 

Nedan visas en sammanställning över kommunens projekt med statusmarkering 
 

= Ej startat 

= Pågående enligt plan 

= Pågående med avvikelse 

= Utvärderat/Slutredovisat 

= Ej genomfört/ Slutredovisat 

  

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2020 
Bokslut 
201231 

Budgetavvikelse 

 107 
Digitalisering av KF's 
möten 

500 0 500 

 169 Stratsys 200 12 188 

 112 QlikView 600 0 600 

 176 Visma Window 172 0 172 

 100 Markförvärv 2 000 1 361 639 

 105 
Markförsäljning -
 exploateringsområden 

-6 000 0 -6 000 

 120 Utredning Söderåsbanan 22 142 847 21 295 

 801 
Expl B-holmsgård 9:235 
(Kungsgård) 

50 0 50 

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

 813 Billesholms gård 9:19 2 965 284 2 681 

 113 
Väg 110 Mellersta vägen 
(Trafikverket åtgärd 1) 

3 634 4 525 -891 

 807 
Billesholm stationsom-
råde 

2 820 1 090 1 730 

 810 
Ulven 2 (Trygghetsbo-
ende) 

479 0 479 

 232 
Allmän IT-investering (fd 
GDPR dataöversiktssy-
stem) 

238 0 238 

 110 HR/Personalsystem 147 0 147 

 109 
Väg 110 Flytt av utfart 
Kristinetorpsvägen 

3 250 2 115 1 135 

 148 
Årlig investering miljöför-
bättrande åtgärder - ISO 
14001 

100 0 100 

 817 
Tidiga exploateringsut-
redningar 

1 000 81 919 

 816 Folketshusparken 2 046 43 2 003 

 811 Utveckling av Selleberga 5 731 3 599 2 132 

 106 Ny webb 300 291 9 

 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 250 151 99 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2020 
Bokslut 
201231 

Budgetavvikelse 

 818 
Elestorp 7:86 Bjuvs-
bostäder 

250 9 241 

 804 Bjuv 4:4 850 139 711 

 819 Rudolfska gården 750 0 750 

 111 
Väg 110 Kristinetorpsvä-
gen (Trafikverket åtgärd 
4) 

3 000 0 3 000 

 108 Proceedo 101 303 -202 

 803 Valleberga 2:139 250 0 250 

 805 Tibbarp 1:80 250 0 250 

 114 
Väg 110 Kungsgårdsvä-
gen (Trafikverket åtgärd 
3) 

50 0 50 

 115 
Väg 110 Södra vägen 
(Trafikverket åtgärd 2) 

350 0 350 

 163 
Försäljning Vårdcentralen 
Ekeby 

-3 500 0 -3 500 

 163 
Försäljning Flamman 
Ekeby 

-2 000 0 -2 000 

 510 
IT-tekniska utrustning 
Almlidens konferensrum 

37 14 23 

 135 
Inventarier - Bjuvs Lär-
center - Futurum 

1 200 1 589 -389 

 410 Investering BUN övergrip. 2 000 1 647 353 

 413 
BUN -elevdatorer och 
dylikt. 

2 900 2 953 -53 

 415 
Inventarier till ny förskola 
på Brogårda området 

2 200 2 023 177 

 605 
Inventarier Vård och 
omsorg - 

1 200 1 229 -29 

 191 Tillagningskök inventarier 500 358 142 

 644 

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

350 0 350 

 645 
Äldreomsorg, Särskilda 
boenden, Inomhus- och 
utomhusmiljö 

500 464 36 

 224 
Tillagningskök Nya Bro-
gårda förskola 

2 500 2 189 311 

 430 Investering KOF övergrip. 750 598 152 

 438 
Multianläggningar i hela 
Bjuvs kommun 

1 500 147 1 353 

 442 
Tillbyggnad av tillag-
ningskök i Bowlinghallen 

1 500 1 593 -93 

 441 
Ommålning och bänkbyte 
i Brogårdaskolans idrotts-
hall 

500 423 77 

 440 Utreda sim- och badan- 90 0 90 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2020 
Bokslut 
201231 

Budgetavvikelse 

läggningar 

 444 Toalett Gruvmuseet 250 0 250 

 443 
Upprustning sporthall 
Ekeby 

500 275 225 

 445 
Belysning av fotbollsplan 
vid Ekeby skola 

1 000 0 1 000 

 446 
Ljud och bild upptagning 
Gruvmuseet 

84 44 40 

 185 
Årlig investering -
 Maskiner - lokalvård 

140 164 -24 

 172 Brogårda 8:4 / Slutstycket 578 541 37 

 194 
Årlig investering -
Trafiksäkerhetsåtgärder 

300 132 168 

 198 
Årlig investering -
Maskiner o fordon 
gata/park 

700 402 298 

 207 
Årlig investering Asfalte-
ring 

1 000 1 000 0 

 131 Utemiljö kommunalhuset 325 194 131 

 149 
Storgatan Bjuv -
 upprustning 

154 67 87 

 209 
Skolutredning (lokaler)- 
Jens Billeskolan 

20 0 20 

 210 
Trafiklösning vid Bro-
gårdaskolan 

931 1 136 -205 

 211 
Bevattning och dränering 
på kommunens fotbolls-
planer. 

600 613 -13 

 158 
Årlig investering Fastig-
hetsinvesteringar (gene-
rella/underhållsplan) 

9 000 9 705 -705 

 216 
Investeringar för VA- 
översvämning efter som-
maren 2016 

5 016 5 789 -773 

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

500 513 -13 

 221 
Nytt omklädningsrum 
Jens Billeskolan 

2 305 2 266 39 

 201 
Kyrkskolan -LSS-
verksamhet och konfe-
renslokal 

6 969 7 311 -342 

 192 
Köket matsal Bro-
gårdaskolan 

43 24 19 

 124 Förråd till förskolor 400 369 31 

 127 Varagårdsskolan entrén 163 489 -326 

 200 
Årlig Investering energief-
fektivisering 

3 975 3 894 81 

 123 
Jens Bille skolan entrén 
vid badet 

4 000 3 172 828 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2020 
Bokslut 
201231 

Budgetavvikelse 

 205 
Varagårdsskolan utemiljö 
högstadiet 

2 000 2 015 -15 

 122 Ekeby skola 1 000 831 169 

 121 
Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 
avd. 

20 000 2 856 17 144 

 154 
Årlig investering utemiljö 
Fastighet 

1 000 1 368 -368 

 125 
LSS-boende fristående, 
Bjuv 4:4 

17 896 1 059 16 837 

 144 Belysning GC-tunnlar 200 122 78 

 156 
Förnyelse av gamla lek-
platser 

1 615 272 1 343 

 197 Lärcenter (fd Futurum) 26 233 31 076 -4 843 

 225 Utemiljö Bofinken 179 0 179 

 224 Nya Brogårda förskola 12 534 16 903 -4 369 

 189 LSS-boende IT och lås 400 0 400 

 166 
GC-väg Billesholm -
 Ekeby 

50 0 50 

 174 

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

500 0 500 

 190 

Omasfaltering och an-
läggning av hastighets-
dämpande åtgärder -
 Storgatan Ekeby, norra 
delen. 

2 150 1 319 831 

 175 
Gunnarstorpsvägen -
 Hastighetsdämpande 
åtgärder 

50 28 22 

 188 
Kristinetorpsvägen -
 Hastighetsdämpande 
åtgärder 

50 0 50 

 140 
Billesholms station -
 reinvestering genom-
fartsväg, Storgatan 

25 0 25 

 226 
Utbyggnad Ekeby skola -
 P-yta + Körytor 

500 0 500 

 162 
Förnyelse gatubelysning 
Ljungsgård (1600m) 

900 312 588 

 229 Byte av kabelskåp 500 348 152 

 186 
Industrigatan - Ringgatan, 
Bjuv 

500 0 500 

 228 
Brandposter -
 Reinvesteringar enl avtal 
med NSVA 

517 56 461 

 196 
Trafiksignal Billesholms-
vägen vid plankorsning 

400 0 400 

 193 Re-investering i befintlig 
asfaltbeläggning enligt 

3 000 2 995 5 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2020 
Bokslut 
201231 

Budgetavvikelse 

RoSy 

 138 
Asfaltering; nyproduktion, 
sidoanläggningar och 
återställningar 

500 500 0 

 227 
Upprustning Ekeby 
centralt 

1 500 29 1 471 

 208 
Utredning Ekeby nya 
dagvatten 

1 000 0 1 000 

 146 
Digitalisering av bygg-
lovshandlingar 

94 26 68 

 266 Ny investeringar NSVA 4 350 2 445 1 905 

 266 Reinvesteringar NSVA 24 125 20 559 3 566 

SUMMA   223 579 153 296 70 283 
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Resultaträkning Skattefinansierad 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Verksamhetens 
intäkter 

531 788 168 840 146 858 166 569 19 711 

Verksamhetens 
kostnader 

-1 331 715 -999 614 -998 020 -1 039 085 -41 065 

Avskrivningar -25 227 -31 925 -38 353 -32 625 5 728 

S:a verksam-
hetens netto-
kostnader 

-825 154 -862 699 -889 515 -905 141 -15 626 

Skatteintäkter 592 578 618 878 624 502 608 817 -15 685 

Statsbidrag och 
utjämning 

234 694 246 300 284 055 314 295 30 240 

Finansiella 
intäkter 

109 110 2 140 2 817 677 

Finansiella 
kostnader 

-1 258 -2 171 -2 558 -1 675 883 

Resultat före 
extraord. pos-
ter 

969 418 18 624 19 114 490 

Extraordinära 
poster 

0 0 0   

ÅRETS RE-
SULTAT 

969 418 18 624 19 114 490 

Resultaträkning - Avgiftsfinansierad 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Verksamhetens 
intäkter 

45 739 47 628 46 839 46 914 75 

Verksamhetens 
kostnader 

-33 643 -35 949 -34 494 -33 524 970 

Avskrivningar -5 227 -5 799 -7 903 -6 491 1 412 

S:a verksam-
hetens netto-
kostnader 

6 869 5 880 4 442 6 899 2 457 

Skatteintäkter      

Statsbidrag och 
utjämning 

     

Finansiella 
intäkter 

0 0 0 0 0 

Finansiella 
kostnader 

-1 754 -1 736 -2 442 -2 129 313 

Resultat före 
extraord. pos-
ter 

5 115 4 144 2 000 4 769 2 769 

Extraordinära 
poster 

0 0 0 0 0 

ÅRETS RE-
SULTAT 

5 115 4 144 2 000 4 769 2 769 
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Balansräkning, skattefinansierad 

tkr Not 
Bokslut 2019 (kommu-

nen) 
Bokslut 2020 (kommu-

nen) 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anlägg-
ningstillgångar 

 364 1 865 

Materiella anläggnings-
tillgångar 

   

Mark, byggnader, tek-
niska anläggningar 

 691 118 760 689 

Maskiner och inventarier  26 952 27 957 

Finansiella anlägg-
ningstillgångar 

   

Aktier, andelar m.m.  25 055 29 790 

Långfristiga fordringar  2 300 0 

S:a Anläggningstill-
gångar 

 745 789 820 301 

Bidrag till infrastruktur    

Bidrag till infrastruktur  25 040 23 788 

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m.  46 113 49 226 

Kortfristiga fordringar  67 582 81 577 

Kassa och bank  31 590 45 926 

S:a Omsättningstill-
gångar 

 145 285 176 729 

SUMMA TILLGÅNGAR  916 115 1 020 818 

EGET KAPITAL, AV-
SÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

Eget kapital  135 265 154 381 

varav årets resultat  419 19 115 

Avsättningar    

Pensioner och liknande  9 177 8 972 

Andra avsättningar  20 342 19 495 

S:a Avsättningar  29 519 28 467 

Skulder    

Långfristiga skulder  522 003 622 145 

Kortfristiga skulder  229 328 215 827 

S:a Skulder  751 331 837 970 

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 916 115 1 020 819 
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Balansräkning, avgiftsfinansierad 

tkr Not 
Bokslut 2019 (kommu-

nen) 
Bokslut 2020 (kommu-

nen) 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggnings-
tillgångar 

 2 523 2 408 

Materiella anläggnings-
tillgångar 

   

Mark, byggnader, tek-
niska anläggningar 

 72 838 103 151 

Maskiner och inventarier  1 269 1 269 

Finansiella anlägg-
ningstillgångar 

   

Aktier, andelar m.m.  8 789 8 788 

Långfristiga fordringar    

S:a Anläggningstill-
gångar 

 85 419 115 617 

Bidrag till infrastruktur    

Bidrag till infrastruktur    

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m.    

Kortfristiga fordringar  14 164 15 058 

Kassa och bank    

S:a Omsättningstill-
gångar 

 14 164 15 058 

SUMMA TILLGÅNGAR  99 583 130 675 

EGET KAPITAL, AV-
SÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

Eget kapital  -612 4 157 

varav årets resultat  4 143 4 769 

Avsättningar    

Pensioner och liknande    

Andra avsättningar  0 0 

S:a Avsättningar  0 0 

Skulder    

Långfristiga skulder  87 756 108 469 

Kortfristiga skulder  12 439 18 049 

S:a Skulder  100 150 126 518 

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 99 583 130 675 
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Noter 

Noter resultaträkningen 

Not   KOMMUNEN KONCERNEN 

    2019 2020 2019 2020 

1 Intäkter 565 581 565 866 565 581 565 866 

  Avgår interna intäkter -349 114 -352 383 -349 114 -352 383 

  Summa 216 467 213 483 216 467 213 483 

  Bjuvsbostäder     92 748 229 245 

  Bjuvs Stadsnät     3 315 3 892 

  Omsorg i Bjuv     0 0 

  Eliminering koncernen     -11 314 -7 235 

  Summa 216 467 213 483 301 216 439 385 

2 Jämförelsestörande poster         

  Bidrag flyktingmottagning 0       

  Engångskostnad FÅP         

  Förändringspost Eget kapital -149 078 0 -149 078 0 

  Inlösen del av pensionsskulden 119 973 0 119 973 0 

  Särskild löneskatt p g a inlösen 29 105 0 29 105 0 

  Summa 0 0 0 0 

 
3 

Verksamhetens kostnader         

  Kostnader -1 325 888 -1 391 585 -1 325 888 -1 391 585 

  Avgår interna kostnader 349 114 352 383 349 114 352 383 

  Förändring semesterlöneskuld -488 -2 695 -488 -2 695 

  Ökning/minskning pensionsavsättning -26 470   -26 470 0 

  Pensionsutbetalning inkl löneskatt -14 637 -11 556 -14 637 -11 556 

  Pensionskostnad individuell del -19 507 -19 849 -19 507 -19 849 

  Anslutningsavgifter 577 693 577 693 

  Bjuvsbostäder     -61 779 -63 956 

  Bjuvs Stadsnät     -955 -972 

  Omsorg i Bjuv     0 -279 

  Eliminering     11 314 7 235 

  Summa -1 037 299 -1 072 609 -1 088 719 -1 130 581 

 
4 

Avskrivningar         

  Immateriella anläggningstillgångar -1 166 -1 110 -1 166 -1 110 

  Byggnader och tekniska anläggningar -28 678 -22 176 -24 770 -53 064 

  Maskiner och inventarier -7 880 -15 830 -9 362 -15 830 

  Summa -37 724 -39 116 -35 298 -70 004 

5 Skatteintäkter         

  Preliminära skatteintäkter 625 161 623 811 625 161 623 811 

  Justering slutavräkning året före 369 -3 775 369 -3 775 

  Prognos slutavräkning -6 653 -11 218 -6 653 -11 218 

  Summa 618 877 608 818 618 877 608 818 

6 Generella statsbidrag och utjämning         

  Inkomstutjämning 221 808 270 530 221 808 270 530 
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  Fastighetsavgift 31 132 31 791 31 132 31 791 

  Kostnadsutjämning 8 586 18 389 8 586 18 389 

  Regleringsbidrag/avgift 10 864 16 062 10 864 16 062 

  Strukturbidrag 0   0 0 

  Utjämningsavgift LSS -26 090 -22 477 -26 090 -22 477 

  Övriga bidrag från Staten 0   0 0 

  Summa 246 300 314 295 246 300 314 295 

 

Noter balansräkningen 

Not   KOMMUNEN KONCERNEN 

    2019 2020 2019 2020 

7 Immateriella tillgångar         

  Redovisat värde vid årets början 4 002 2 887 4 002 2 887 

  Investeringar 51 0 51 0 

  Redovisat värde avyttrat/utrangerat         

  Avskrivningar -1 166 -1 108 -1 166 -1 108 

  Omklassificering         

  Utgående balans 2 887 1 779 2 887 1 779 

8 Mark, fastigheter och anläggningar         

  Redovisat värde vid årets början 673 051 763 957 1 302 793 1 363 900 

  Investeringar 119 555 134 890 171 546 184 427 

  Redovisat värde avyttrat/utrangerat   -3 115 1 200 -134 390 

  Nedskrivningar     -133 000 -143 000 

  Avskrivningar -28 649 -28 550 -50 941 -45 799 

  Omklassificering   -846 -3 757 -846 

  Utgående balans 763 957 866 336 1 287 841 1 224 292 

9 Inventarier         

  Redovisat värde vid årets början 29 267 28 222 37 341 79 722 

  Investeringar 6 835 11 289 9 660 12 827 

  Redovisat värde avyttrat/utrangerat   -826 1 346 -3 681 

  Avskrivningar -10 921 -9 458 -12 403 -10 318 

  Omklassificering 3 041   2 851 2 851 

  Utgående balans 28 222 29 227 38 795 81 401 

10 Värdepapper,andelar mm         

  AB Bjuvsbostäder 8 000 8 000     

  Bjuvsstadsnät AB 1 700 1 700     

  Omsorg i Bjuv 0 2 000     

  Nordvästra Skånes Renhållnings AB 385 385 385 385 

  Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 1 000 1 000 1 000 1 000 

  KommunassuransSyd 663 663 663 663 

  AB Sydvatten 7 789 7 789 7 789 7 789 

  Kommuninvest 13 886 16 186 13 886 16 186 

  Övriga aktier och andelar 44 437 44 437 

  RSNV - Räddningstjänsten 377 377 377 377 

  Summa värdepapper,andelar m.m. 33 844 38 537 24 144 26 837 

  Långfristiga fordringar         

  Förlagslån Kommuninvest 2 300 0 2 300 0 

  NSVA         
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  HBV Förening 0 0 40 40 

  Summa långfristiga fordringar 2 300 0 2 340 40 

11 Bidrag Söderåsbanan 25 040 23 788 25 040 23 788 

12 Exploateringsverksamhet         

  Ingående anskaffningsvärde 27 794 46 113 27 794 46 113 

  Årets utgifter 24 366 7 248 24 366 7 248 

  Omklassificering av anläggningstillgångar     0   

  Reavinst/förlust exploateringsområde     0   

  Årets tomtförsäljning -6 047 -4 135 -6 047 -4 135 

  AB Bjuvsbostäder     69 62 

  Summa 46 113 49 226 46 182 49 288 

13 Kortfristiga fordringar         

  Konsumtionsavgifter         

  Avgifter och ersättningar för tjänster 19 994 19 208 22 250 19 208 

  Interimsfordringar     0   

  Upplupna skatteintäkter 21 726 24 803 21 726 24 803 

  Upplupna ränte-och övriga intäkter         

  Förutbetalda kostnader 17 492 16 773 18 793 17 287 

  Statsbidragsfordringar 3 511 11 137 3 511 11 137 

  Mervärdesskatt 10 533 10 584 10 533 0 

  Nästa års amortering     0   

  Övriga fordringar 8 489 14 132 11 607 30 794 

  Eliminering     -11 650 -8 498 

  Summa 81 745 96 637 76 770 94 731 

14 Kassa och Bank         

  Kassa         

  Plusgiro 21 517 1 839 49 429 1 839 

  Bank-checkräkning 9 030 42 123 13 414 334 394 

  Skattekonto 1 043 1 965 1 043 1 965 

  Övrigt-konto hos KPA 0 0 0 0 

  Summa 31 590 45 927 63 886 338 198 

  Eget Kapital         

15 Skattefinansierad verksamhet 134 653 154 381 134 653 154 381 

  Avgiftsfinansierad verksamhet   4 157 0 4 157 

  Bundet eget kapital, Bjuvsbostäder     1 567 1 567 

  Fritt eget kapital, Bjuvsbostäder     179 863 312 064 

  Bjuvs Stadsnät     6 128 6 331 

  Omsorg i Bjuv 0   0 1 721 

  Summa eget kapital 134 653 158 538 322 211 480 221 

16 Avsättningar för pensioner mm         

  Pensioner exkl garantipensioner ÖK-SAP 5 817 5 878 5 817 5 878 

  Garantipensioner ÖK-SAP 1 568 1 342 1 568 1 342 

  Löneskatt inkl ÖK-SAP 1 792 1 752 1 792 1 752 

  Övriga avsättningar 20 342 19 495 21 767 19 495 

  Summa avsättningar 29 519 28 467 30 944 28 467 

  Förändringar i pensionsavsättningar         

  Ingående avsättning 6 540 9 177 6 540 9 177 

  Pensionsutbetalningar exkl ÖK-SAP         

  Pensionsutbetalningar ÖK-SAP -624 -147 -624 -147 
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  Nyintjänadpension exkl ÖK-SAP 304 -437 304 -437 

  Ränteuppräkning 84 80 84 80 

  Basbeloppsuppräkning 144 127 144 127 

  Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 

  Övrigt 2 730 213 2 730 213 

  Förändring löneskatt   -39 0 -39 

  Utgående avsättning 9 178 8 974 9 178 8 974 

17 Långfristiga skulder         

  Kommunen 614 152 734 758 614 152 734 758 

  Nästa års amortering -4 394 -4 144 -4 394 -4 144 

  Bjuvsbostäder     312 476 322 576 

  Bjuvs Stadsnät     27 202 26 153 

  Summa 609 758 730 614 949 436 1 079 343 

18 Kortfristiga skulder         

  Amorteringar på långfristiga lån 4 394 4 144 5 297 5 100 

  Avräkningskonto         

  Leverantörsskulder 41 007 57 636 57 539 63 985 

  Semesterlöneskuld 32 827 37 393 33 168 37 876 

  Pensionskostnad individuell del 19 507 19 849 19 507 19 849 

  Upplupna löner 5 773 5 072 5 773 5 072 

  Upplupna räntekostnader 471 626 471 626 

  Särskild löneskatt 7 657 7 071 7 657 7 071 

  Förutbetalda anslutningsavgifter 15 681 18 817 15 681 18 817 

  Förutbetalda hyror     5 802 4 037 

  Förutbetalda skatteintäkter 7 566 21 584 7 566 21 584 

  Övrig skuld till staten 48 605 11 731 49 025 12 456 

  Mervärdesskatt 1 758 264 1 758 264 

  Upplupna leverantörsfakturor 18 246 2 162 18 246 2 162 

  Övriga upplupna kostnader 16 826 23 287 17 249 28 315 

  Övriga kortfristiga skulder 21 448 24 236 32 205 25 393 

  Eliminering     -11 650 -8 498 

  Summa 241 766 233 872 265 294 244 109 

19 Borgensåtaganden         

  Bostadslån         

  Statliga bostadslån till egna hem 30 0 30 0 

  Ansvarsförbindelser.för statligkreditgaranti         

  Bjuvsbostäder 312 476 322 576 312 476 322 576 

  Bjuvs Stadsnät 28 167 28 825 28 167 28 825 

  BjuvsTennisklubb 714 710 714 710 

  SkrombergaRyttarförening 422 402 422 402 

  Nordvästra Skånes Renhållnings AB NSR 12 936 14 476 12 936 14 476 

  
NSR Underborgen HBGstad Bjuvsandel 
7,7% av 73mnkr. 

    0 0 

  Sydvatten 34 536 36 206 34 536 36 206 

  Ängelholms flygplats 0 151   151 

  Summa 389 281 403 346 389 281 403 346 

20 
Ansvarsförbindelse,pensionsskuld före 
1998 

        

  Ingåendevärde 231 267 105 188 231 267 105 188 

  Försäkring IPR -149 078 0 -149 078 0 
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  Ränteuppräkning 1 291 787 1 291 787 

  Basbeloppsuppräkning 5 083 2 348 5 083 2 348 

  Åretsutbetalningar -14 118 -10 911 -14 118 -10 911 

  Diskonteringsränta,sänkning 0 0 0 0 

  Aktualisering 0 0 0 0 

  Bromsen     0 0 

  Övrigt 30 743 8 804 30 743 8 804 

  Löneskatt         

  Utgående värde ansvarsförbindelse 105 188 106 216 105 188 106 216 
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Noter Kassaflödesanalys 

Not   KOMMUNEN KONCERNEN 

    2019 2020 2019 2020 

22 Ej rörelsekapitalpåverkande poster         

  
Ianspråktagande av avsättning pens-
ionsskuld 

-149 078 0 -149 078 0 

  Övrigt 8 572 17 787 8 572 17 787 

  Reavinst 0 9 909   9 909 

  Återföring nedskrivning mm     -25 779   

  Nedskrivning 0 3 000   3 000 

  Summa -140 506 30 696 -166 285 30 696 

23 Investeringsbidrag         

  Trafikverket         

  Ekebysparbank och SvFF konstgräs 200 0 200 0 

  Summa 200 0 200 0 

24 Förvärv av finansiella tillgångar         

  Kommuninvest   2 300 0 2 300 

  Ängelholms flygplats   437 0 437 

  Omsorg i Bjuv 0 2 000   2 000 

  RSNV - Räddningstjänsten 377 0 377 0 

  Aktiekapital Bjuvsstadsnät AB 3 000 0 3 000 0 

  Summa 3 377 4 737 3 377 4 737 

25 Nyupptagna lån         

  Kommuninvest AB 251 500 125 000 251 500 125 000 

  Bjuvsbostäder AB:s nettoupplåning 0   0   

  Bjuvs Stadsnät 0   0   

  Summa nyupptagna lån 251 500 125 000 251 500 125 000 

26 Amortering av långfristiga skulder         

  Swedbank -1 000 0 -1 000 0 

  Kommuninvest AB -3 250 -4 000 -4 046 -4 000 

  Ekeby sparbank -144 -144 -144 -144 

  Amortering         

  Bjuvsbostäder AB         

  Summa -4 394 -4 144 -5 190 -4 144 

 

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 

Bjuvs kommun följer Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer som lämnats av Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). 

Pensionsförpliktelser 
Kommunens pensionsåtagande redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen, som 
följer den kommunala redovisningslagen. 
Detta innebär att pensioner som intjänats 

före 1998 enbart redovisas som ansvars-
förbindelse (se noter). 

Periodisering 
Periodisering innebär att inkomster och 
utgifter hänförs till den verksamhetsperiod 
som de tillhör. Anläggningsavgifter inom 
VA-verksamheten periodiseras över 33 år. 
Investeringsbidrag periodiseras på motsva-
rande tid som anläggningstillgångarna. 
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Lånekostnader 
Lånekostnader i samband med investe-
ringar kan enligt rekommendation nr 15 
från RKR redovisas både enligt huvudme-
toden och alternativregeln. Huvudmetoden 
innebär att lånekostnaderna belastar resul-
tatet och alternativregeln innebär att låne-
kostnaderna under vissa förutsättningar får 
belasta anskaffningsvärdet. Kommunen har 
2020 liksom tidigare år redovisat lånekost-
naderna enligt huvudmetoden. 

Anläggningstillgångar och avskrivningar 

Som anläggningstillgång räknas en tillgång 
där anskaffningsvärdet uppgår till minst 
20 000 kronor och har en livslängd översti-
gande tre år. Avskrivningar beräknas inte 
för aktier, andelar, konstverk, mark och 
pågående investeringsprojekt. Övriga an-
läggningstillgångar avskrivs linjärt, det vill 
säga med lika stora nominella belopp. Av-
skrivningen börjar då tillgången tas i bruk 
efter en bedömning av nyttjandetiden. Väg-
ledning om nyttjandetider finns i SKL:s för-
slag till avskrivningstider. Huvudsakligen 
tillämpas följande avskrivningstider: verk-
samhetsfastigheter 33 och 50 år; fastighet-
er för affärsverksamhet 25 och 33 år; pub-
lika fastigheter (gator, vägar, parker etc.) 
33 år; samt maskiner och inventarier 3, 5 
och 10 år. 

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 
har rekommenderat att avskrivning av 
större investeringar skall ske med olika 
tider för olika delkomponenter i fastigheten. 
Vi följer rekommendationen för alla nya 
investeringar och har schablonberäknat 
tidigare anläggningsinvesteringar enligt 
SKL:s rekommendationer. 

Vid större ombyggnader av verksamhets-
fastigheter sker en bedömning från fall till 
fall av fördelningen mellan investeringsut-
gift och driftkostnad. Vid ombyggnader är 
det bara det som höjer anläggningens pre-
standa och/eller servicepotential som redo-
visas som anläggningstillgång. 

Intern ränta 
I den interna redovisningen belastas verk-
samheterna med intern ränta. Räntesatsen 
för 2020 är 1,50 procent. 

Leasing 
Man skiljer på två typer av leasing: finansi-
ell och operationell. Ett finansiellt leasing-
avtal kan sägas motsvara ett köp av objek-
tet i fråga, medan ett operationellt leasing-
avtal motsvarar hyra av objektet. Rådet för 
kommunal redovisning rekommenderar att 
väsentlighetsprincipen tillämpas, d.v.s. om 
leasingavtalets värde är obetydligt ska det 
klassificeras som operationellt. Leasingav-
tal med kortare avtalstid klassificeras ofta 
som operationellt. Bjuvs kommun följer 
RKR:s rekommendationer. 

Sammanställd redovisning 
Den kommunala redovisningslagen ålägger 
kommunerna att upprätta en sammanställd 
redovisning. Syftet med denna är att ge en 
samlad bild av kommunens totala verksam-
het och ekonomiska åtaganden oavsett val 
av verksamhetsform. Koncernen Bjuv om-
fattar kommunen och det helägda bolaget 
Bjuvsbostäder AB det delägda Bjuvs 
Stadsnät AB samt det nya helägda bolaget 
Omsorg i Bjuv. 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skat-
teintäkter avseende 2020 baseras på Sve-
riges Kommuner och Landstings prognos 
från den december 2020. 

Arbetsgivaravgifter 
Arbetsgivaravgifterna inkl. avtalsförsäkring-
ar och pensionskostnader, det så kallade 
PO-pålägget, beräknas exakt för varje an-
ställd direkt i lönesystemet enligt gällande 
lag och avtal i enlighet med Sveriges kom-
muner och landstings rekommendation. 

Anslutningsavgifter VA 
Skuldförs och avskrivs på 33 år för att möta 
avskrivningar av anläggningstillgångar. 

 

 


