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Budget 2015 och plan 2016-2017 

I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 

4 
11 
14 

2014-02-12 § 29 ska kommunfullmäktige i november varje år besluta om en budget för 
kommande år samt plan för därefter följande två år. 

Enligt förfrågningsunderlaget avseende hemvård ska kommunstyrelsen årligen ta beslut 
om ny ersättningsnivå gentemot externa utförare av hemvård. Ny 
ersättningsnivå för 2015 har räknats fram till 365 kr /tim. för omsorgsinsatser samt 317 
kr/tim. för serviceinsatser. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-10-15 bilaga. 
Förslag till budget 2015, plan 2016-2017. 

På sammanträdet delar Socialdemokraterna ut sitt budgetförslag, samt 
Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet delar ut sitt gemensamma 
budgetförslag. 

Uno Johansson (C) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till liggande förslag samt före
slagna förändringar i det utdelade budgetförslaget från M, FP och C. 

Ann-Margret Kjellberg (S): Bifall till förslagen i det utdelade budgetförslaget från social
demokraterna. I övrigt bifall till liggande förslag. 

Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet. 

Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden 
att yrkandet från Uno Johansson och Charlotta Bjärholm bifallits. 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen faststä ller 2015 års ersättningsnivå för hemvård utförd av extern 
utförare till 365 kr /tim. för omsorgsinsatser samt 317 kr /tim. för serviceinsatser. 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål och ser
vicedeklarationer godkänns. 

2. Förslag till ansvarsområden och verksamhetsbeskrivning godkänns. 

3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattek-
rona. 

forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer 
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4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp tkr: 

Kommunfullmäktige 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola 

Skolpeng, gymnasium 

Hemvårdspeng 

Boendepeng 

Valnämnden 

Överförmyndare 

Kommunrevisionen 

Myndighetsnämnd 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

För löneökningar 2015 avsätts 9 700 tkr på centralt konto. Anslagen 
kommer efter förhandlingar att justeras för 2015 års löneökningar. 

På centralt konto under år 2015 finns 4 500 tkr avsatt som reserv för 
eventuella effekter av demografiska förändringar och/eller förändringar 
i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. 

1943 

151 795 

38 842 

41344 

60101 

109 

677 

837 

398 

148 725 

99 560 

100 853 

Resultatet för 2015 budgeteras till 13 645 tkr. Resultaten för 2016 och 2017 plane
ras uppgå till 12 223 tkr respektive 1 604 tkr. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinan
siering av statlig infrastruktur uppgår till 172 495 tkr för 2015 och 190 328 tkr för 
2016 samt 163 663 tkr för 2017. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa 
inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2015-2017 görs i budgeten avsteg 
från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansierings
graden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 2015 till 49 procent samt 
över hela planperioden till ca 50 procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2015 med totalt 120 mkr. 

forts. på nästa sida. 
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7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2015 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsva
rande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2015. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning 
uppta kortfristiga lån. 

9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges för-fogande 
för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i 
budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur 
anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är 
begränsad till 200 tkr under budgetåret. 

10. Budgeten för 2015 och plan för 2016-2017 godkänns i sin helhet. 

Mot beslutet reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S). 

Reviderat budgetunderlag från ekonomichef Johan Linden, med anledning av ramväx
lingen mellan kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. 

Ann-Margret Kjellberg (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag, samt 
separat yrkande: Ytterligare 3.850 tkr tillförs Vård och omsorgs budget för att kompen
sera för ökat behov av insatser. Kommunalskatten höjs med 13 öre. 

Katarina Toremalm (MP): Bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

Uno Johansson (C), Thomas Andersson (FP) och Åsa Ragnarsson (M): 
Bifall till liggande förslag, d.v.s. Moderaternas, Folkpartiets och Centerpartiets förslag till 
budget, inklusive de revideringar förvaltningen gjort med anledning av ramväxlingen 
mellan kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. 

Eddie Grankvist (BP), Helena Stridh (BP) och James Johnson (BP) avstår från att delta i 
beslutet. 

Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden 
att kommunstyrelsen bifallit Uno Johanssons m.fl. yrkande. Omröstning begärs. 

Ordföranden finner att Miljöpartiets förslag ska utgöra motförslag i omröstningen mot 
huvudförslaget från M, FP och C. Omröstning begärs. 

Ledamot som vill att Miljöpartiets budgetförslag ska utgöra motförslag röstar JA; Leda
mot som vill att Socialdemokraternas budgetförslag ska utgöra 
motförslag röstar NEJ. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
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Omröstningen faller ut med 1 JA-röst, 2 NEJ-röster, samt 10 som avstår, 
enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Asa Ragnarsson [M) X 
Pelle Höglund fM) X 
Thomas Andersson [FP) X 
Torgny Brenton fM) X 
Ann-Marie Johnsson [C) X 
Uno Johansson fC) X 
Helena Stridh [BP) X 
Eddie Grankvist fBP) X 
James Johnson [BP) X 
Ann-Margret Kiellberg fS) X 
Ingela Stefansson [S) X 
Katarina Toremalm fMP) X 
Kerstin Gustafsson [M) X 
SUMMA 1 2 10 

14 
17 

Kommunstyrelsen har således beslutat att Socialdemokraternas budgetförslag ska ut
göra motförslag mot huvudförslaget från M, FP och C. 

Ledamot som vill bifalla budgetförslaget från M, FP och C röstar JA; Ledamot som vill 
bifalla Socialdemokraternas budgetförslag röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 7 JA-röster, 3 NEJ-röster, samt 3 som avstår, 
enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Asa Ragnarsson [M) X 
Pelle Höglund fM) X 
Thomas Andersson [FP) X 
Torgny Brenton fM) X 
Ann-Marie Johnsson [C) X 
Uno Johansson fC) X 
Helena Stridh (BP) X 
Eddie Grankvist fBP) X 
James Johnson (BP) X 
Ann-Margret Kjellberg fS) X 
Ingela Stefansson [S) X 
Katarina Toremalm fMP) X 
Kerstin Gustafsson [M) X 
SUMMA 7 3 3 

Kommunstyrelsen har således besl utat att bifalla budgetförslaget från 
M, FP och C. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
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Därefter ställs proposition på Socialdemokraternas separata yrkande om att tillföra 
ytterligare 3.850 tkr till Vård och omsorgs budget för att kompensera för ökat behov av 
insatser samt att höja kommunalskatten med 13 öre. Ord-
föranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs. 

Ledamot som vill avslå Socialdemokraternas yrkande röstar JA; Ledamot som bifalla 
Socialdemokraternas yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 7 JA-röster, 3 NEJ-röster, samt 3 som avstår, 
enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Åsa Ragnarsson (M) X 
Pelle Höglund (M) X 
Thomas Andersson (FP) X 
Torgny Brenton (M) X 
Ann-Marie Johnsson (C) X 
Uno Johansson (C) X 
Helena Stridh (BP) X 
Eddie Grankvist (BP) X 
James Johnson (BP) X 
Ann-Margret Kjellberg (S) X 
Ingela Stefansson (S) X 
Katarina Toremalm (MP) X 
Kerstin Gustafsson (M) X 
SUMMA 7 3 3 

Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå yrkandet om att tillföra 
ytterligare 3.850 tkr till Vård och omsorgs budget för att kompensera för 
ökat behov av insatser samt att höja kommunalskatten med 13 öre. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen fastställer 2015 års ersättningsnivå för hemvård utförd av extern 
utförare till 365 kr/tim. för omsorgsinsatser samt 317 kr/tim. för serviceinsatser. 

Härutöver föreslås kommunfullmäktige besluta: 

1. Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål och ser
vicedeklarationer godkänns. 

2. Förslag till ansvarsområden och verksamhetsbeskrivning godkänns. 

3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattek-
rona. 

forts. på nästa sida. 
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4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: 

Kommunfullmäktige 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola 

Skolpeng, gymnasium 

Hemvårdspeng 

Boendepeng 

Valnämnden 

Överförmyndare 

Kommunrevisionen 

Myndighetsnämnd 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

För löneökningar 2015 avsätts 9 700 tkr på centralt konto. Anslagen 
kommer efter förhandlingar att justeras för 2015 års löneökningar. 

På centralt konto under år 2015 finns 4 500 tkr avsatt som reserv för 
eventuella effekter av demografiska förändringar och/eller förändringar 
i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. 

1943 

151 795 

38 842 

41344 

60 101 

109 

677 

837 

1491 

147 632 

99 560 

100 853 

Resultatet för 2015 budgeteras till 13 645 tkr. Resultaten för 2016 och 2017 plane
ras uppgå till 12 222 tkr respektive 1 603 tkr. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinan
siering av statlig infrastruktur uppgår till 172 495 tkr för 2015 och 190 328 tkr för 
2016 samt 163 663 tkr för 2017. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa 
inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2015-2017 görs i budgeten avsteg 
från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansierings
graden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 2015 till 49 procent samt 
över hela planperioden till ca 50 procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2015 med totalt 120 mkr. 

forts. på nästa sida. 

lusterandes signaturer 
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7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2015 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsva
rande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2015. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning 
uppta kortfristiga lån. 

9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges för-fogande 
för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i 
budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur 
anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är 
begränsad till 200 tkr under budgetåret. 

10. Budgeten för 2015 och plan för 2016-2017 godkänns i sin helhet. 

Mot beslutet till förmån för de yrkanden som avslagits reserverar sig Ann-Margret Kjell
berg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP), 
enligt bilaga. 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras tjugo minuter. 

Under ajourneringen byter folkpartiet ledamot. Anna Rosberg (FP) lämnar 
sammanträdet och Mats Lundberg (FP) tjänstgör. Detta innebär att ersättaren Sven-Olof 
Bengtsson tjänstgör för Mats Lundberg fram till ajourneringen av detta ärendet och för 
Anna Rosberg under återstoden av sammanträdet. 

Kerstin Gustafsson (M), Bo Wendt (M), Uno Johansson (C), Thomas Andersson (FP), 
Ingrid Edgarsdotter (KO) och Christer de la Motte (M): Bifall till kommunstyrelsens för
slag. 

Ingela Stefansson (S) och Irene Ebbesson (S): Bifall till socialdemokraternas budgetför
slag (skriftligt) samt två tilläggsyrkanden. Se bilaga. 

Katarina Toremalm (MP: Bifall till miljöpartiets budgetförslag. 

Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att 
kommunstyrelsens förslag bifallits. Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag ska utgöra huvudförslag i omröst
ningen. 

För att få fram motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition 
på socialdemokraternas förslag och miljöpartiets förslag varvid han finner att socialde
mokraternas förslag ska utgöra motförslag. 

Forts. på nästa sida 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 
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Utskott/presidium 

2014-11-26 21 

KF § 166 

Forts. Budget 2015 och plan 2016-2017 

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsen förslag röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla socialdemokraternas budgetförslag röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 32 JA-röster och 9 NEJ-röster, vilket närmare framgår av till 
protokollet fogad sammanträdeslista. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därpå proposition på socialdemokraternas två ändrings
yrkanden och finner att yrkanden avslagits. Omröstning begärs. Följande omrösnings
ordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå ändringsyrkandena röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla ändringsyrkandena röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 33 JA-röster och 8 NEJ-röster, vilket närmare 
framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå ändringsyrkandena. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på de av socialdemokraterna framlagda till
äggsyrkandena varvid han finner att yrkanden avslagits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå tilläggsyrkandena röstar JA; 
Ledamo t som vill avslå tilläggsyrkandena röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 32 JA-röster, 8 NEJ-röster samt 1 som avstår från att rösta, 
vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå tilläggsyrkandena. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål och ser
vicedeklarationer godkänns. 

2. Förslag till ansvarsområden och verksamhetsbeskrivning godkänns. 

3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattek
rona. 

Forts. på nästa s ida 

)usterandes signaturer 
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Forts. beslut 
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2014-11-26 22 

KF § 166 

Forts. Budget 2015 och plan 2016-2017 

4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: 

Kommunfullmäktige 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola 

Skolpeng, gymnasium 

Hemvårdspeng 

Boendepeng 

Valnämnden 

Överförmyndare 

Kommunrevisionen 

Myndighetsnämnd 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

För löneökningar 2015 avsätts 9 700 tkr på centralt konto. Anslagen 
kommer efter förhandlingar att justeras för 2015 års löneökningar. 

På centralt konto under år 2015 finns 4 500 tkr avsatt som reserv för 
eventuella effekter av demografiska förändringar och/eller förändringar 
i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. 
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41344 

60101 
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1491 

147 632 

99 560 

100 853 

Resultatet för 2015 budgeteras till 13 645 tkr. Resultaten för 2016 och 2017 plane
ras uppgå till 12 222 tkr respektive 1 603 tkr. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinan
siering av statlig infrastruktur uppgår till 172 495 tkr för 2015 och 190 328 tkr för 
2016 samt 163 663 tkr för 2017. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa 
inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2015-2017 görs i budgeten avsteg 
från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansierings
graden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 2015 till 49 procent samt 
över hela planperioden till ca 50 procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2015 med totalt 120 mkr. 

Forts. på nästa sida 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 
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Kommunfullmäktige 

KF 2014-11-26 
Forts. beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

2014-11-26 23 

KF § 166 

Forts. Budget 2015 och plan 2016-2017 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2015 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsva
rande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2015. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning 
uppta kortfristiga lån. 

9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges för-fogande 
för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i 
budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur 
anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är 
begränsad till 200 tkr under budgetåret. 

10. Budgeten för 2015 och plan för 2016-2017 godkänns i sin helhet. 

Mot beslutet reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Ingrid Zäther (S), 
Göran Klang (S), Niklas Svanberg (S), Ingela Stefansson (S), Irene Ebbesson (S), Katarina 
Toremalm (MP) och Allan Sunnergren (MP) . Skriftlig reservation biläggs protokollet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF , Utdrags bestyrkande 
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Som grund till detta budgetförslag är rambeslut och budgetdirektiv inför budget 2015 och 

plan 2016-2017 som antogs av kommunfullmäktige §100/2014. 

Drift budget 

I driftsbudget underlaget från ekonomikontoret oktober 2014 till ekonomiutskottet har 

följande förslag inarbetats utifrån beslut §100/14. 

Grundskolan: 

700 tkr Matematik årskurs 1-3, 

( 800 tkr Rätt insats i rätt tid (särskilda behov) och svenska som modersmål 

Samhällsbyggnad: 

500 tkr under 2015 för att initiera detaljplanearbetet för Grevie-Böske och Förslöv. 

( Demografi potten: 

( 

( 

2500 tkr till förstärkning för pengsystemet. 

Med ovanstående justering innebär det att driftbudgeten för 2015 uppgår till 2 % och att 

resultatmålet uppnås. 

Investerings budget 

Följande justering gällande investeringsförslag utifrån ledningsgruppens underlag till 

investeringsbudget 2015 och plan 2016 föreslås: 

Va-investering Ängalag flyttas från 2015 med 4 800 tkr till 2016. 

Ospec exploatering och Åstad projektet ospecificerat minskas totalt med 2 000 tkr. 

Utbyte fordon minskas 2015 till 900 tkr resterande 600 tkr flyttas till 2016. 

Toalett Gulstad flyttas till 2016 med 400 tkr. 

Nya möbler i Sessionssalen, 200 tkr, flyttas till 2016. 

Total minskning 2015 är 8 000 tkr som överflyttas till 2016. 

Ny skola i Grevie återkommer att budgeteras inför 2016 i investeringsbudget eftersom det 

inte finns någon känd kostnadskalkyl. 

Båstad 29 oktober 2014 

~~L-/ 
Kerstin Gustafs# . 

Moderaterna 

~ 

~homasA 
Folkpartiet 
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socialdemokraterna 

Yrkande i ärende nr 13 Budget 2015 och plan 2016-2017 

1. Bifall till socialdemokraternas förslag till budget för 2015 

Under förutsättning att socialdemokraternas budgetförslag i sin helhet inte vinner gehör hos 
kommunfullmäktige yrkar vi att proposition ställs på vart och ett av yrkande nedan: 

Ändrings yrkanden: 

1. 400 tkr till utegym 2016 tillförs istället allvädersansläggning Öre bäcksvallen som då blir 
totalt 900 tkr 

2. 1 000 tkr till spontanidrottsplats Hemmeslöv 2018 tillförs istället allvädersanläggning 
Örebäcksvallen som då blir totalt 8 000 tkr 

Tilläggsyrkande: 

1. Ytterligare 3850 tkr tillföres Vård och omsorgs budget för att kompensera för ökat behov 
av insatser 

2. Kommunalskatten höjs med 13 öre 

ge 
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Reservation i ärende nr 12 Budget 2015 

Samtliga verksamheter i kommunen har underskott i sin verksamhet. Mest 
inom vård och omsorg på 6 miljoner kronor. 34 000 fler hemtjänsttimmar 
än budgeterat. 23 personer har fått beslut och väntar på vård och 
omsorgsboende. 4 - 10 nya ansökningar inkommer varje månad. 
Korttidsplatser köps utom kommunen. Inga lediga platser finns. 5 personer 
har inte fått sina beslut om boende verkställda inom tre månader vilket kan 
resultera i böter for kommunen. Antalet personer 80 år och äldre ökar 
kontinuerligt. Om fem år exploderar ökningen. Region Skåne planerar för 
att mer sjukvård skall skötas i hemmet. 

I (S) remissvar på Äldreomsorgsplanen 2012 räknade vi med att det 2015 
kom att behövas ytterligare ca 20 boendeplatser vilket stämmer ganska bra 
överens med som det ser ut idag. 

Moderaterna säger sig inte ha kunnat förutse detta och säger tillsammans 
med FP, C och BP nej till ett förslag om att höja skatten med 13 öre for att 
öka på Vård och Omsorgs budget med 3,8 mkr (totalt 8,8 mkr). Man nöjer 
sig med att man planerat for ett äldreboende 2018. 

~-




