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KS § 127  Dnr KS 000659/2016 - 905 

Ändring i Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 
 
Beskrivning av ärendet I Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa (antagen av 

Kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 66 Dnr: KS 209/11-220) finns en 
”Kartadministrationsavgift” (Tabell 27) för framtagande av 
material/kartunderlag inför utsättningar. Med moderna arbetsmetoder och en 
digital process behöver dessa arbetsuppgifter inte längre utföras och tabellen 
föreslås utgå ur taxan. Detta kommer att innebära ett intäktsbortfall för 
kart/GIS-verksamheten med ca 80 tKr per år.  

 Om sådana arbetsuppgifter ändå behöver utföras görs detta i stället mot 
gällande timtaxa. 

 Även förändringar i Tabell 22 ”Avgift för underlagskartor till bygglov” föreslås 
förändras genom nya benämningar på kartprodukterna. Viss justering av priset 
för produkterna föreslås också ske.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kart/GIS-chef Annika Jern, daterad 2016-05-04. 
 Förslag till ändringar i taxan, Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och 

mättaxa.      
 
Förvaltningens förslag 1. Kartadministrationsavgiften (tabell 27) tas bort. 

 
2. Ändra benämning för kartprodukter (tabell 22) samt justering av pris. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Kartadministrationsavgiften (tabell 27) tas bort. 
 
2. Ändra benämning för kartprodukter (tabell 22) samt justering av pris.    
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1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-04 
Handläggare: Annika Jern 
Dnr: KS 000659/2016 – 905 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till ändringar i taxan, Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Ändring i Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa (antagen av Kommunfullmäktige 
den 27 april 2011, § 66 Dnr: KS 209/11-220) finns en ”Kartadministrationsavgift” (Tabell 27) 
för framtagande av material/kartunderlag inför utsättningar. Med moderna arbetsmetoder och 
en digital process behöver dessa arbetsuppgifter inte längre utföras och tabellen föreslås utgå 
ur taxan. Detta kommer att innebära ett intäktsbortfall för kart/GIS-verksamheten med ca 
80 tKr per år.  
Om sådana arbetsuppgifter ändå behöver utföras görs detta i stället mot gällande timtaxa. 
Även förändringar i Tabell 22 ”Avgift för underlagskartor till bygglov” föreslås förändras ge-
nom nya benämningar på kartprodukterna. Viss justering av priset för produkterna föreslås 
också ske.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Kartadministrationsavgiften (tabell 27) tas bort. 
 
2. Ändra benämning för kartprodukter (tabell 22) samt justering av pris.    
 
 
 
Båstad 2016-05-04 
 
 
Annika Jern 
Kart/GIS-chef 
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1 Allmänna regler om kommunala avgifter 

1.1  Kommunallagen 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen 
(1991:900), som har följande lydelse: 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. 
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får 
de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”.  

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regeras i 
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som 
motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en 
obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har 
möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.  

1.2 Självkostnadsprincipen 

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får överstiga 
kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som 
avgiften avser.  

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 
8 kap. 3c § kommunallagen. 

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för 
de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller 
(självkostnaden)”. 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det 
enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. 

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med 
verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte 
överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, 
kommentarer och praxis, 2006, s. 354). 

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och 
indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är 
personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och 
administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och 
administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 

1.3 Likställighetsprincipen 
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Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det 
enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på 
dem som är avgiftsskyldiga. 

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. 
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen. 

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för något annat”.  

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid 
fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar 
som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut 
andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. 
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det 
inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och 
Petersén m.fl. s. 65-66). 

1.4 Miljöbalken 

Bestämmelser om kommunens rätt att meddela föreskrifter om avgifter för kommunala 
myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår av 27 kap 1 § 
miljöbalken (1998:808). Stadsbyggnadsnämnden kan ta ut en avgift i ärenden om 
strandskyddsdispens och dispens från föreskrifter rörande naturreservat och andra områdesskydd 
i 7 kap miljöbalken som handläggs av nämnden. Nämnden kan även ta ut avgift i ärenden om 
tillsyn över strandskyddet och de andra områdesskydden i de delar som kommunen svarar för. 

1.5 Retroaktivitetsförbudet 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har 
det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella 
undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till 
nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det”. 

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som 
beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när uttagande av avgift ska ske, se 
under Avgiftsbestämning nedan, samt NJA 1974 s. 10). 

1.6 Plan- och bygglagen  

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens 
ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att 
Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked,  
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2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och  
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta 
eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad 
eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller 
annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen 
eller områdesbestämmelserna.  

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet 
med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn 
enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att 
kommunerna bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, under 
förutsättning att det finns sakliga skäl för det  

(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna 
övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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2 Taxebestämmelser 
 

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna 
är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med 
tillhörande tabeller och bilagor.  

2.1 Allmänt 

Enligt denna taxa betalas avgift för 
- ärenden angående planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbeksed och 
ingripandebesked 
- ärenden om lov 
- ärenden angående tekniska samråd och slutsamråd 
- arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen 
- ärenden angående strandskyddsdispens, och dispens från föreskrifter för naturreservat, 
kulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde enligt miljöbalken 
- ärenden angående tillsyn över områdesskydd m.m. enligt miljöbalken 
- ärenden angående skyltar och ljusanordningar m.fl. anläggningar 
- kommunicering av ärenden med sakägare, andra berörda m.fl. 
- kungörande av beslut i Post- och Inrikes Tidningar 
- ärenden föranledda av anmälan enligt 9 kap och 16 kap PBL jämte förordning 
- upprättande av detaljplan, program och områdesbestämmelser 
- upprättande av bygglovskarta 
- utstakning och lägeskontroll 
- annan tids- eller konstnadskrävande åtgärd eller annat uppdrag 

Taxan omfattar även andra avgifter i byggnadsnämndens verksamhet såsom 

- mätningstekniska tjänster och geografisk information 
- fastighetsrättsliga uppdrag 
- kopiering 

Taxan omfattar inte 
- avgift för ärenden angående tillsyn enligt miljöbalken som föranletts av obefogade klagomål. 
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2.2 Beräkning av avgift 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut 
inte fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. 

Finner Samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar en höjning eller minskning av 
avgiften, äger utskottet för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
Samhällsbyggnadsutskottet om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

Samhällsbyggnadsutskottets befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift enligt andra 
stycket ovan tillkommer även tjänstemän vid enheten enligt särskild delegationsordning. 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt 
tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

2.3 Ändring av taxan 

Ändringar av taxans N-faktor samt övriga faktorer beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutat om grunderna för beräkning av avgifterna i taxan. 

2.4 Avgiftens betalning 

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden eller beställaren mot faktura normalt när denne har 
fått del av Samhällsbyggnadsutskottet s beslut eller resultatet av vidtagen åtgärd. Avgiften kan 
även tas ut som förskotts- eller startavgift och regleras då när beslut eller resultat av vidtagen 
åtgärd föreligger. 

2.5 Avräkning 

För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter 
för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan har följts och projektet 
inte fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Om slutlig avgift 
för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska 
avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas 
respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning 
hanteras enligt Preskriptionslagen. 

2.5 Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos Samhällsbyggnadsutskottet får överklagas i 
den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen och PBL 13 
kap 1§. 

Samhällsbyggnadsutskottet s beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär. 
Den som vill överklaga ska enligt PBL 13 kap 3 § ge in handlingarna till länsstyrelsen inom tre 
veckor från den dag klaganden fått del av beslutet. 

2.6 Dröjsmålsränta m.m. 
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Betalas inte avgift inom på fakturan angiven tid, utgår ersättning för de kostnader som är 
förenade med dröjsmålet, samt ränta enligt gällande räntelag. 

2.7 Beslut om avgift, faktura eller debiteringsbesked 

I samtliga ärenden som resulterar i att en avgift ska betalas enligt denna taxa erhåller beställaren 
ett beslut om avgift eller en faktura eller ett debiteringsbesked av vilket det ska framgå: 

• Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 

• Hur stor avgift som debiteras. 

• När betalning ska ske. 

• Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 22-28 §§ 

förvaltningslagen) . 

• Om mervärdesskatt (moms) ingår eller inte. 
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3 Formler för beräkning av avgifter m.m. 

3.1 Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna 
beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt 
lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig 
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. 
Därutöver justeras avgiften med en faktor N i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden 
inom kommunen. 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor  
KOM Faktor för kommunicering 
KF Kartfaktor 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp  
MF Mätningsfaktor 
N Justeringsfaktor  
NKF Nybyggnadskartefaktor 
OF Objektfaktor 
PF Planavgiftsfaktor  
UF Utstakningsfaktor  
n Arealfaktor i ha 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp- förd byggnad till 
en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens  volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en  betydande och 
avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,  funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade 
ritningar medger. 
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Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och 
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.   

 

3.2 Exempel på beräkning av avgift för en villa. 
Bygglov för enbostadshus 250 m2 inom detaljplan  

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2011 

Planavgift 8 mPBB xPF x N 42,8x450x1,1 21 186 

Bygglovavgift inkl 
startbesked 

4+5 mPBBxOFx(HF1+
HF2) x N 

42,8x10x(24+28)x1,1 24 482 

Bygglovskarta 22 mPBBxKF x N 42,8x150x1,1 7 062 

Utsättning  Samverkansavtal 
Ängelholm 
timdebitering 

Uppskattat värde:7,5h  5 625 

Varav 
moms 

1 125:- 

Lägeskontroll  Samverkansavtal 
Ängelholm 
timdebitering 

Uppskattat värde 3,5h  2 625 

   Total avgift  60 980 :- 
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4 Tabeller 

Tabell 1 Objektsfaktorer 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska 
multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader  

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver  + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, 
glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.  

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet 
har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 
Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden ska vara 75 %) kan 
timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. Total debiterbar årsarbetstid är 1 200-1 400 
årsarbetstimmar. 

I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler som inte kan 
schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer. 

Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen inom 
verksamheten. (räkneexempel: två personer 550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en person 
1 150 kr/tim ger en timkostnad på 737,5 kr/tim)  

Exempel: 

Löneintervall (månadslön), kr Timpris 

-21 999 600 

22 000-27 999 700 

28 000-33 999 800 

34 000-39 999 900 

40 000-45 999 1 000 

46 000- 1 200 
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Tabell 3 Underrättelse och expediering  
 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av 
avslagsbeslut och vid tillsyn.  

Avgift = KOM x mPBB x N 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5   40 

Sakägare 6-9   60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse   + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 
Post- och 
Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 

 

 

315

315



 

Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-27 
15 

 

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1)  

Åtgärd Handläggnings-
faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten  
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök) 

7 

 
 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter  
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

 (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  

Åtgärd Handläggnings-
faktor HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 

7 

 

Startbesked  

-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av 
kontrollplan eller 

10 

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF 

 
Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten av-
vikelse 

1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift  

Tillbyggnad Ingen justering  

Ombyggnad  Ingen justering  

Ändring 0,7 bygglovavgift (berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förläng-
ning 

0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, 
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2 

 

0,3 bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 100 mPBB - utanför planlagt område x N 

Ingripandebesked Tidersättning  

Planbesked (se 
nedan) 

Tidersättning (dock minst 200 mPBB x N) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB x N) 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB1 x N 

 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

 

Planbesked -Ärendekategorier 
Enkel åtgärd 
200 mPBB x N eller tidsersättning  

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst 
två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea 
eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning 
till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 
samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. 

 

Medelstor åtgärd 
300 mPBB x N eller tidersättning  

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller 
som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 
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Stor åtgärd 
400 mPBB x N  eller tidersättning  

 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt 
omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner  
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. 
För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om 
bygglov.  

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i 
övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett 
exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid 
tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det lämnade 
bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd 
byggrätt inom det område som ändrats.  

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 
juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall 
utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1. 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för 
nybyggnad. 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten eller 
sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller 
OPA 

Planavgift tas inte ut för 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² 

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² 

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, 
efter antagande 50 % 
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Planavgift: mPBB x OF x PF x N 

Planavgift kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer (planer som antagits enligt plan 
och bygglagen 1987). Planavgift, som uttages i samband med bygglov, för detaljplan och 
områdesbestämmelser används endast i de fall planavtal ej tecknats. Reducerad planavgift kan 
förekomma. 

Planavgifterna i Båstad kommun regleras enligt tidigare beslut i KF antagen 2001-11-28 § 
174 och reviderad i KF 2009-11-25 § 178 

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 
 

 Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
i detaljplan 

80 40 40 

 

 

Planavgift för enbostadshus i områden med PBL-planer där planavgift skall uttages i 
samband med bygglov. 

Avgift = mPBB x PF x N 

Objekt PF 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad /Ändring 

Enbostadshus (oberoende av area) 450 225 
 

 

F d fastighetsplan i separat ärende 

Avgift= mPBBx PF x N 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig 
 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

 

 

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 
om hissar m.m. i byggnadsverk). 

 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 

Antal timmar (minst 1 tim) 
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift 
 

 

Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering. 
 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband 
med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, 
områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat 
planavtal. 

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).  

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)2 x N  

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 
bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

                                                           
2
 Bygglov inklusive startbesked 
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25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Stor, enkel byggnad (oisolerad – 
lagerhall)  
≥ 600 m2  

0,3x OF 
(intervall 
enl. ovan) 

24 28 

Vindsinredning 
≤ 199 m2 

8 17 28 

 

 

Komplementbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 

 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 

  4 14 15 

 
 

                                                           
3
 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 12 Tillbyggnad  
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N 

 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17  28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17  28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17  28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17  28 

Ytterligare intervall se 
tabell 11  

     

 

 

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, för-
råd 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 
ursprunglig 
byggnads BTA  

2 14 13 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 

Burspråk  2 14 13 

Takkupa  2 14 15 
 

 

 

                                                           
4
 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 13 Enkla byggnader 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2  4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 

Nätstation/pumpstation  Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 

> 15 m2 men 
≤ 50 m2 

2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 

     

 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och 
energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som 
permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för permanenthus . 

 

 

                                                           
5
 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 
Bygglovavgift = mPBB x HF x N 

 Yta BTA HF 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong >5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st  65 

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats/ uterum  oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m2 50 

Skärmtak ≥ 31 m2 100 

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 

 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 
enbostadshus7 

 2 17 13 

Hiss/ramp*  4 17 15 

Mur och eller plank vid en-
bostadshus 

 4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 
tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygglov 

   

 

 

 

                                                           
6
 Bygglov inklusive startbesked 

7
 Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan8 (icke lovpliktig åtgärd) 
Avgift = HF2 x mPBB x N 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
mindre 

30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
större 

140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område  25 

 

 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA  400 

 

 

                                                           
8
 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen behöver justeras efter plan- 

och byggförordningens lydelse. 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar9 
Prövning skall ske som för byggnader  

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

Avgift = HF x mPBB x N 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på stads- 

eller land-
skapsbilden  

HF om stor 
påverkan på stads- 

eller landskaps-
bilden  

Vepa ≤ 20 m2 80  

Stor vepa ≥ 20 m2  200 

    

Skyltprogram-
granskning 

≥ 20 m2 100 200 

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20 

Därutöver per skylt  10 10 

Prövning utan 
gällande 
skyltprogram 

 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivnings-
påverkan 

45 105 

Därutöver per skylt  23 53 

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤ 10 m2 60  

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare,  

≥ 10 m2 vid 
busskur 

- 150 

Ljusramp   Ny/ny front - 100 

                                                           
9
 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen behöver justeras efter plan- 

och byggförordningens lydelse. 
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Ljusramp  utöver den 
första 

20 - 

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller 
likn.  

> 5 st  100 

Förbesiktning  Per gång 10 20 

Remiss  Trafikverket 
m.fl. 

15 15 

 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om 
ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten 
större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell . 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. 
Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras och kan även 
innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som 
fyllning 

Antal timmar (minst 25 mPBB) 

 

 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 

alt 
tidsersättning 

HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1) 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

fler än ett  550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk  ett verk 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
Anläggning på land 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

-”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar 
t.ex. Parkeringsplats 

Antal timmar (minst 1) 

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1) 

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1) 

 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, 
Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med 
lift, Skjutbana 

 

Anläggning i vatten 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 
fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 
(annars ej bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28 

Marina 5 000-10 000 m2, 
flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 
annars inte hamn  

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga –  

per brygga 5 24 28 
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Tabell 21 Övriga ärenden 
Avgift = HF x mPBB x N 

 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd Ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som 
förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt 
tidersättning 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

Tidersättning se tabell 2  

 

Avgift = HF x mPBB x N 
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Tabell 22 Avgift för underlagskartor till bygglov 

 

Bygglovskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för 
när Bygglovskarta ska upprättas.  

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av Bygglovskarta m.m.  

Bygglovskarta - Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, plan-
information och anslutningspunkter för VA. 

Enkelt utdrag – Karta som produceras utan platsbesök som underlag för enklare 
bygglovsansökningar.  

Avgift = mPBB x NKF x N  

Ersätts med: 

Nybyggnadskarta krävs om myndighetsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer 
för när Nybyggnadskarta ska upprättas.  

Nybyggnadskarta (NBK) - Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, 
planinformation och anslutningspunkter för VA. 

Förenklad Nybyggnadskarta (FNBK) – Som NBK fast utan VA-information. Endast 
användnings- och egenskapsgränser redovisas från eventuell detaljplan. 

Enkelt utdrag (EU) – Karta som produceras utan platsbesök som underlag för enklare 
bygglovsansökningar.  

Avgift = mPBB x NKF x N              

 NBK FNBK EU 

 NKF NKF NKF 

Enbostadshus/enstaka byggnad 
Oavsett tomtyta 

150 70 24 

Övriga byggnader; 
sammanbyggda enbostadshus, 
flerfamiljshus samt alla övriga 
byggnader och anläggningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 1 
999 m2. 

150 70 24 

2 000-4 999 m2 250 110 65 

5 000-9 999 m2 350 150 115 

10 000-15 000 m2 450 210 165 

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedöm-
ning/nedlagd tid 

Skälighetsbedöm-
ning/nedlagd tid 

Skälighetsbedöm-
ning/nedlagd tid 

Särskilda kompletteringar 
utanför primärkarteområdet  

Tidersättning Tidersättning Tidersättning 
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Alla övriga åtgärder  Tidersättning Tidersättning Tidersättning 

 

 
Utstakning 

 

Utstakning tillhandahålls av Ängelholm kommun enligt samverkansavtal. Faktureras enligt 
timdebitering.  

Lägeskontroll 
Lägeskontroll tillhandahålls av Ängelholm kommun enligt samverkansavtal. Faktureras enligt 
timdebitering.  
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Tabell 23 Avgift för tillfälligt nyttjande av geografisk information 

 

Avgift per HA = mPBB x KF x N 

 

(Moms 6 % tillkommer) 

Kommentar: 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel 
och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid 
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial 
överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). 
Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

Om kommunen finner det tillämpligt kan ersättningen för upplåtelsen tillåtas variera med det 
angivna ändamålet eller användningen av kartmaterialet. 

 

Primärkarta 
Innehåll i kartan 

Informationsandel 
i % 

KF 

All information, digital (minst 2000 kvm) 100 80 

All information, analog (minst 2000 kvm) 100 50 

 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta   12         

 

Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel)  

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

 

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)  

0-150 8 

150 < 4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. 

337

337



 

Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-27 
37 

 

 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 

 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 
Tillhandahålls av Ängelholm kommun enligt samverkansavtal. Faktureras enligt timdebitering. 
 

Tabell 24 Utskrift 
 (Moms 6 % tillkommer) 
Avgift  = mPBB x A x ÅF x N  

 

Utskrift på papper 

Area (dm2) ÅF 

Text och linjer 0,08 

Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 

 

Tabell 25 Avgift för grundkarta till detaljplan 
 

Avgift per HA = mPBB x KF x N 

Kommentar: 

En Grundkarta är en vidareförädling av kommunens primärkarta och används som underlag till 
detaljplan. 

Grundkartans areal beräknas genom detaljplanens planområde. Vid mindre planer räknas 
planområde plus 25 meter utanför. Minsta debiterbara areal, är 1 HA. 

 

Karta KF 

Grundkarta till detaljplan 160 
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Tabell 26 Försäljning och användning av stompunkter och punktskiss 

Avgift = mPBB x KF x N 

(Moms 25 % tillkommer) 

Objekt KF 

Stompunkt/koordinatförteckning 1:a punkten 4 

Stompunkt/koordinatförteckning efterföljande 
punkter 

2 

Punktskiss 1:a punkten 8 

Punktskiss efterföljande punkter 4 
 

Tabell 27  Kartadministrationsavgift (Utgår) 
 

Kommentar: 

Enligt Samhällsbyggnadsnämnds beslut från 2008-04-28 §78 ges kart/GIS-avdelningen 
möjlighet att ta ut ersättning för framtagning av material/kartunderlag inför utsättningar.  

Avgift = mPBB x KAF x N 

Objekt KAF 

Material/underlag inför utsättning, nybyggnation 10 

Material/underlag inför utsättning, tillbyggnation 5 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 1 av 1

 

 

KS § 116  Dnr KS 001096/2015 - 906 

Budgetuppföljning 2016-04-30 
 
Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2016-04-30. 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +5,7 mkr, en negativ 
avvikelse mot budget med -8,5 mkr. 

 
 Bedömningen för helåret 2016 är att kommunen uppfyller det lagstadgade 

balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och 
finansiering av investeringar.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2016-05-16. 
 Budgetuppföljning per 2016-04-30.  
 
Förvaltningens förslag 1. Budgetuppföljning per 2016-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2016-04-30. 

 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Budgetuppföljning per 2016-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2016-04-30.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160517\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-16 
Handläggare: Christel Crespin 
Dnr: KS 001096/2015 – 906 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Budgetuppföljning per 2016-04-30.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Budgetuppföljning 2016-04-30 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2016-04-30. Resultatet för 
helåret beräknas bli ett överskott på +5,7 mkr, en negativ avvikelse mot budget med -8,5 mkr. 
 
Bedömningen för helåret 2016 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. 
Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda 
finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar.   
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Budgetuppföljning per 2016-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2016-04-30.  
 
 
 
Båstad 2016-05-16 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Ekonomirapport januari-april 2016 

Prognos årets resultat 
Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +14,2 +5,5 -8,7 

Mars +14,2 -0,5 -14,7 

April +14,2 +5,7 -8,5 

Resultatet	för	helåret	beräknas	bli	ett	överskott	på	+5,7	
(‐0,5)	mkr,	 en	 negativ	 avvikelse	 mot	 budget	
med	‐8,5	mkr.		

Verksamhetsområdenas	 avvikelser	 gentemot	 budget	
beräknas	bli	sammanlagt	‐11,5	(‐14,7)	mkr.	Avvikelsen	

för	 finansförvaltningen	 beräknas	 uppgå	 till	 +3,0	mkr.	
Verksamheternas	 negativa	 avvikelser	 beror	 främst	 på	
stora	 underskott	 inom	 bildning	 och	 arbete	 ram	
med	‐6,6	mkr,	vård	och	omsorg	med	‐3,6	mkr,	skolpeng	
barnomsorg/grundskola	 med	 ‐2,4	mkr,	 samt	 teknik	
och	service	med	‐1,6	mkr.		

Största	 förändringarna	 i	 prognosen	 jämfört	med	 före‐
gående	månad	står	finansförvaltningen,	barn	och	skola	
ram	 samt	 vård	 och	 omsorg	 för.	 Se	 verksamhets‐
berättelserna	längre	fram	för	mer	info.	

Prognostiserade avvikelser -8,5 (-14,9) 
Föregående	månads	prognostiserade	avvikelser	inom	parantes	samt	stapel	i	ljusare	färg.	

Investeringar 
Prognosen	för	 investeringar	är	en	positiv	avvikelse	på	
skattefinansierade	 investeringar	med	+0,1	mkr	och	på	
avgiftsfinansierade	investeringar	med	+2,7	mkr.	

Balanskrav 
Det	prognostiserade	resultatet	på	+5,7	mkr	innebär	att	
balanskravet	 kommer	 att	 uppfyllas,	 då	 det	 balans‐
kravsjusterade	resultatet	uppgår	till	+5,7	mkr.		

0 (0)
-2,4 (-2,5)

0,2 (0)

2,3 (1,8)
-1,7 (-1,8)

-1,0 (-0,7)
-1,1 (-0,9)

-1,6 (-1,5)

0 (0)
0 (0)

2,1 (0,8)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
1,9 (-0,9)

0,8 (0)
-6,6 (-6,1)

0 (0)
0 (0)

-3,6 (-2,1)
-0,7 (-0,7)

3,0 (0)

Kommunfullmäktige
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse
KS - kommunledning

KS - teknik & service sk.fin.
KS - samhällsbyggnad

KS - samhällsskydd
KS - bildning & arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - samhällsbyggnad

MN - samhällsskydd
UN - utbildningsnämnd

UN - barn & skola ram
UN - barn & skola RE

UN - bildning & arbete ram
UN - bildning & arbete RE

VN - vård- och omsorgsnämnd
VN - vård & omsorg

Valnämnd, Överf, Komrev
Finansförvaltning
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Mål 
Prognosen	 innebär	 att	 inget	 av	 de	 två,	 av	 fullmäktige	
beslutade,	 finansiella	 målen	 kommer	 att	 uppfyllas.	
Överskottet	uppgår	endast	till	0,8	procent	av	skattein‐
täkter	och	bidrag	samt	 investeringarna	 täcks	 inte	 fullt	
ut	av	skattemedel.		

Fullmäktige	har	utöver	de	finansiella	målen	antagit	tre	
fullmäktigemål	 och	 sex	 nämndsmål.	 Verksamheterna	
har	 i	 uppdrag	 att	 rapportera	 prognos	 för	 måluppfyl‐
lelse	per	2016‐12‐31	samt	utvärdera	och	kommentera	
nuläge,	förändringar	och	åtgärder	för	att	nå	måluppfyl‐
lelse.		

Inom	nämndsmålet	att	Båstads	kommun	ska	vara	en	av	
Sveriges	 tio	 bästa	 skolkommuner	 sjunker	 Båstad	 från	
plats	19	till	plats	36	i	2015	års	mätning.	Konkurrensen	
är	hård	i	toppen	och	kommunen	måste	tillse	rätt	insat‐
ser	för	att	öka	resultaten.	Det	är	av	vikt	att	effektivite‐
ten	är	god	och	att	medel	används	till	verksamhet	som	
gynnar	resultaten.	

För	målet	att	Båstads	kommun	ska	vara	en	av	Sveriges	
10	 bästa	 kommuner	 inom	 vård	 och	 omsorg;	 skapar	
kommunens	 verksamhet	 goda	 resultat.	 Båstads	 kom‐
mun	hamnar	på	plats	100	 i	2015	års	mätning	 jämfört	
med	plats	117	i	2014	års	mätning.	Förvaltningen	arbe‐
tar	intensivt	för	att	säkerställda	en	hög	effektivitet,	att	
pengar	hamnar	 i	 verksamhet	 som	stödjer	målen	 samt	
att	prioritera	följsamhet	mot	lagstiftningen.	

För	målet	att	Båstads	kommun	ska	vara	en	av	Sveriges	
50	 bästa	 näringslivskommuner,	 ligger	 Båstads	 kom‐
mun	på	plats	88,	jämfört	med	plats	168	vid	föregående	
mätning.	Kommunens	starka	sidor	är	brandtillsyn	samt	
alkoholhandläggning.	 Området	 bygglov	 behöver	 för‐
bättras	liksom	politiker	och	tjänstemäns	upplevda	atti‐
tyd	 mot	 företagande.	 Störst	 förbättring	 i	 den	 senaste	
mätningen	står	området	miljö‐	och	hälsoskydd	för.	

För	målet	att	Båstads	kommun	ska	vara	en	av	Sveriges	
10	 bästa	 miljökommuner,	 ligger	 Båstads	 kommun	 på	
plats	105	jämfört	med	plats	37	i	2014	års	mätning.	För	
att	på	riktigt	närma	sig	toppen	måste	kommunen	vara	
mer	 innovativ,	 satsa	 mer	 på	 miljöfrågorna	 generellt	
och	 ligga	 i	 framkant	 inom	 miljötänk,	 miljöteknik	 och	
samarbete	med	näringslivet.	

För	målet	att	Båstads	kommun	ska	vara	en	av	Sveriges	
10	 bästa	 kommuner	 inom	 trygghet	 och	 säkerhet,	 går	

det	sämre.	Båstad	har	plats	135	jämfört	med	plats	130	i	
2014	 års	 mätning	 och	 plats	 97	 i	 2013	 års	 mätning.	
Detta	 område	 kräver	 långsiktigt	 förebyggande	 arbete	
och	samverkan.	Resultaten	följer	de	prioriteringar	som	
är	gjorda	i	budgeten.		

För	målet	att	Båstads	kommun	ska	främja	allas	möjlig‐
heter	 till	 kulturupplevelser	 året	 runt	 genom	 att	 vara	
bland	de	50	bästa	i	riket,	går	det	bra.	Båstads	kommun	
är	på	plats	63	i	2014	års	mätning	jämfört	med	plats	61	
i	2012	års	mätning,	och	arbetar	 för	 att	öka	 resultatet.	
Mätningarna	sker	vart	annat	år	inom	detta	område	

Sammanfattning mål 
Sammantaget	kan	vi	utläsa	att	det	görs	många	bra	 in‐
satser	sett	till	nivå	av	resultaten	jämfört	med	riket	och	
ekonomi,	men	det	krävs	en	uthållighet	och	tydlighet	att	
prioritera	insatser	som	har	störst	effekt	på	målen.	Det	
är	 nödvändigt	 att	 tänka	 prioritering	 utefter	 effekt	 om	
mål‐	och	resultatstyrningen	ska	fungera	hela	vägen	ut.	
Under	året	har	även	arbetet	med	verksamhetsplanerna	
kommit	 igång	och	 inför	 budgetåret	 2017	 är	 alla	 verk‐
samhetsdelar	i	fas	med	styrmodellen.	Detta	underlättar	
prioriteringar	 och	 ökar	 styrbarheten	 samt	 förståelsen	
för	 alla	 som	 ska	 bidra	 med	 insatser	 för	 det	 gemen‐
samma	resultatet.	Den	viktigaste	komponenten	är	 för‐
ståelsen	att	alla	bidrar,	 inom	sitt	område,	 till	 samtliga	
måls	 uppfyllande.	 När	 hela	 koncernen	 Båstad	 arbetar	
tillsammans	för	samtliga	mål,	kan	vi	skapa	riktigt	stor	
allmännytta	 och	 fina	 resultat	 i	 relation	 till	 medel	 och	
kommunens	 förutsättningar.	Båstads	kommun	står	 in‐
för	stora	möjligheter	med	en	ny	järnvägstunnel	och	nya	
stationsområden.	Detta	tillsammans	med	i	övrigt	stora	
investeringar	 sätter	 press	 på	 kommunens	 ekonomi.	
Denna	 press	 gynnar	 förutsättningarna	 för	 ett	 gemen‐
samt	hårt	 arbete,	 kloka	prioriteringar	och	hårt	 arbete	
med	fokus	på	resultaten.	

Befolkning 
Den	 30	 april	 uppgick	 antalet	 invånare	 till	 14	418	
(14	397)	 vilket	 är	 en	 ökning	 med	 45	 personer	 sedan	
årsskiftet	 (14	373).	 Motsvarande	 uppgift	 för	 januari‐
april	2015	är	en	ökning	med	48	personer	till	14	467.	

Ökningen	 innevarande	 år	 beror	på	 ett	 positivt	 inflytt‐
ningsnetto	 på	 +76	 samt	 ett	 negativt	 födelsenetto	
på	‐31.	Det	flyttade	ut	273	personer	och	349	flyttade	in	
och	det	föddes	39	barn	och	70	personer	avled.	Uppgif‐
terna	är	hämtade	från	Tekis	Kid.	
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Båstads kommuns mål
Resultatindikatorer KF-mål
KF-mål 1 Mätmetod Mått Progn

os
Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är attraktiv att 
leva bo och verka i

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och Bo på.

RT Båstads kommun har en historik av goda 
resultat.

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun.

RT Detta område kräver insatstse och har 
alltid varit föremål för låga resultat

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt 
Svenskt näringslivs ranking

RT Vi går över till att mäta enligt SKL:s 
Insiktsmätning kring upplevelsen hos de 
näringsidkare som har haft avslutade 
ärrenden med kommunen. Senaste 
mätning låg Båstads kommun på plats 88, 
vilket är en bit från målet

Arbete med ÖP enligt plan E
KF-mål 2 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är 
välkommnande, 

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun.

RT Båstads kommun får generellt bra resultat 
från kunder, brukare och medborgare 
kring upplevelsen av vår verksamhet.

professionell och tydlig Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar 

V Här brukar kommunen ligga bra till.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga 

V På detta område har Båstads kommun 
låga resultat. Dock har resultaten 
förbättrats något de senaste åren och nu 
hoppas vi att kundtjänste ska öka 
resultatet ytterligare

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen

V Båstads kommuns verksamheter har alltid 
upplevts ge ett bra bemötande.

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och 
tillgänglighet

RT Generellt sett är de flesta medborager 
nöjda med den service och bemötande 
kommunens verksamheter ger.

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i Båstads kommuns resultat, finansiella mål
ekonomisk balans Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag
RT Prognostiserat resultat uppgår till 5,7 

mkr. Det motsvarar 0,8 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras 
fullt ut med skattemedel.  Undantag kan göras för 
finansiellt lönsamma projekt.

RT Självfinansieringsgraden av 
skattefinansierade investeringar 
prognosticeras till 53 %. De 
budgetmässiga förutsättningarna för 
självfinansering ligger på 57 %.

Resultatindikatorer Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT Plats 36 för grundskolan 2015. Analys av 
resultatet pågår.

skolkommuner Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V Elever folkbokförda i kommunen 64 
procent (öppna jämförelser). Elever i egen 
verksamhet 85 procent.

Andel elever som påbörjar studier vi högskola el 
universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning

V Statistisk från öppna jämförelser 15 
redovisar två år efter avslutad 
gymnasieutbildning. Elever folkbokförda i 
kommunen 32 procent. Elever i egen 
verksamhet 49 procent

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT Elevenkät genomförs under hösten. 
80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT Vårdnadshavarenkäten är genomförd 

men ej analyserad. 
Andel examina V 88 procent av de studerande på YH tog 

examen 2015. Endast utbildningar med 
mer än 200 YH poäng ges möjlighet till 
examen. 

Andel yrkesutbildningar per invånare V Sex yrkesutbildningar för vuxna per 14 
000 inv, 208 platser vid yrkeshögskolan 
och 25 platser yrkesvux  i  Båstad. Totalt 
750 platser yrkesvux och vuxlärling i 
Skåne Nordväst genom samverkansavtal.

Andel i arbete efter utbildning V 98% av yrkeshögskolans examinerade 
studerande hade jobb 6 mån efter 
examen. 

Genomströmmning SFI E 111 elever inskrivna på SFI
Nivå SFI E 35 elever gjort nationella prov, 27 klarat. 
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Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner 

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 
jämförelser 

RT

inom vård och omsorg Andel nöjda brukare i hemvården RT Enligt Socialstyrelsens 
brukarundersökning har Båstad 93% 
andel nöjda brukare i hemtjänst. (93% 
2014)

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Enligt Socialstyrelsens 
brukarundersökning har Båstad 83% 
andel nöjda brukare i särskilt boende. 
(81% 2014)

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inflytande och tillräckligt med tid 55 av 
285

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

RT Alla vård och omsorgstagare har möjlighet 
att vara delaktiga i genomförandeplanen.

Andel tid hos brukare E
Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
50 bästa 

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s
INSIKT

RT Vi klättrar i rankingen men kommer 
troligen inte att nå målet.

näringslivskommuner En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring

RT Vi ligger still i rankingen och kommer inte 
att nå målet i år.

företagarnas uppfattning om kommunens service till 
företagen
En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring

RT Vi kommer troligen inte att nå målet i år

företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av 
lagar och regler
Antal nystartade företag efter tre år med anställda V Båstads kommun har många 

näringsidkare och en låjng historia av vilja 
att starta och driva företag.

Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar 
inom handel, besök eller tjänstesektorn

V Med den enorma utveckling som den nu 
färdiga tunneln ger kommer 
exploateringar att öka kraftigt.

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa miljökommuner

En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT Årets resultat presenteras i juni 2016. 
Förra året hamnade Båstad på 105:e plats 
i rankingen. 

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V Bör  klara detta. Ligger på 28 idag.

Båstads kommun ska minska mängden hushållsavfall V Detta område arbetas det inte med i den 
omfattning ansvaret kräver

Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V När nya bilar köps in prioriteras 
elhybrider och elbilar där så är möjligt.

Båstads kommun ska öka mängden sol och 
vindkraftsanläggningar

RT Kommunen har börjat med 
solenergiträffar för att göra allmänheten 
mer medveten men ännu inget mätbart 
resultat. Solelsområdet är under stor 
utveckling

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommun inom 
trygghet och folkhälsa

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 tryggaste 
och säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT Årets resultat presenteras i december 
2016. Förra året placerade sig Båstad på 
135:e plats i mätningen. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
kommuner i fråga om folkhälsa enligt SKL:s öppna 
jämförelser (vart fjärde år)

RT Från 2016 arbetar inte Båstads kommun 
aktivt med folkhälsa. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
kommuner i i Regions Skånes folkhälsoenkät barn-vuxna 
(vart fjärde år)

RT Från 2016 arbetar inte Båstads kommun 
aktivt med folkhälsa. 

Medborgarnas upplevelse kring inflytande över 
kommunens verksamheter ska öka

RT Detta område finns med i 
verksamhetsplanerna och bör stiga.

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa 
kommuner på webbinformation

RT Båstads kommun lägger för lite medel på 
kommunikation och halkar efter i detta 
arbete.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska främja 
allas möjligheter till 
kulturupplevelser året runt

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett 
varierat kulturutbud

x
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Servicedeklarationer 2016

Kommunledningskontor Not

Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt 
tillgång till e-tjänster.
Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla 
kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt 
konstellation tjäntemän inom sju dagar.
Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt

Teknik och service Not

Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten 
från brandpost eller dricksvattentankar.
Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före 
avbrott.
Avfallshämtning sker på utsatt dag. 1)
Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt 
kommunens skötselplaner.
På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen 
enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna.
Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år.
Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år.
Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla.
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö.

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga.
Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i.

Samhällsbyggnad Not

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att 
ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan 
ska kompletteras.

2)

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.
I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 3)

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande 
detaljplan, regler och lagar.
Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som 
avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett.

4)

Samhällsskydd Not

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att 
ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan 
skall kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion.

5)

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 6)

Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad skall räddningstjänsten ta kontakt med den 
drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen.

Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som följs upp och prövas 
varje år. Varje verksamhetsområde kontrollerar sina respektive servicedeklarationer. Finns det ingen 
avvikelse så ska den gröna färgen kvarstå. Har det upptått någon avvikelse ska cirkelns färg bytas till röd 
och en not ska skrivas.
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Barn och skola Not

Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning
Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter.
Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början 7)
Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 8)

Bildning och arbete Not

Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och 
matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad.

Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga 
stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och 
sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier.

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten och kontakt 
med en handläggare på Individ och Familj senast följande arbetsdag.
Bibliotek finns i alla sex tätorterna.
Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och 
öppet minst fyra timmar på helgen.
Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt.
Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år.

Vård och omsorg Not

Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt 
hembesök.
Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget 
uppdrag.
På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma 
aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg.

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior 
Alert.
Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet.

Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet.
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få 
besked om när vi inte kommer.
Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar.

Avvikelser
1) Renhållning. Ny renhållningsentreprenör som tyvärr har inkörningsproblem
2) I enstaka ärenden klaras inte detta.
3) Stryk denna punkt, eftersom bygglov inte har sådana rutiner att beslut kan lämnas samma dag.

4) I enstaka ärenden klaras inte detta.
5) MILJÖ. Ett miljöärende av xxx tog mer än 10 arbetsdagar innan kunden fick en återkoppling 
om att ärendet måste kompletteras. Fördröjningen berodde på föräldraledighet. 

6) MILJÖ. Ett ärende av xxx om enskilt avlopp tog mer än 6 veckor innan beslut fattades. 
Fördröjningen berodde på semester. 
7) 90% erbjuds plats två månader före inskolningens början. Men när förstehandsvalet inte kan 
erbjudas tackar vårdnadshavare ofta nej till plats på annan förskola varför erbjudandet går till 
näste i kön. Då kan inte två-månadersgränsen hållas.
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8) FÖRSKOLAN. Första steget för lärandet är förskolan. Här läggs grunden till att eleverna får 
godkända betyg i samtliga ämnen i årskurs nio. Barnen har ökade genomsnittliga schematider. 
Förskolepengen medger inte högre bemanning. Det innebär att pedagogerna behöver 
schemaläggas i barngrupp en större del av sin arbetstid än tidigare. Effekten blir att tid för 
pedagogernas systematiska kvalitetsarbete enl. Lpfö 98/2010 minskar och kan leda till att målen 
inte uppfylls. Tilläggsbeloppen täcker inte de faktiska kostnaderna för barn som är i omfattande 
behov av säraskilt stöd om barnets vistelsetid är hög. Effekten blir att färre pedagoger finns 
tillgängliga för samtliga barn och kan leda till att målen om trygghet och trivsel Lpfö 98/2010 
inte uppfylls.
Svårighet att rekrytera förskollärare har redovisats tidigare men har under hösten blivit mer 
kännbart. Längre vikariat tillsätts med obehöriga pedagoger. Effekten blir att de behöriga 
pedagogerna får ta en större del och ansvar för måluppfyllelse i verksamheten samt att 
verksamheten får färre vikarier tillgängliga för korttidsfrånvaro eftersom de obehöriga 
pedagogerna får längre vikariat. I samtal med sökande till tjänster som förskollärare är en bra lön 
ett krav men också avsatt tid för systematiskt kvalitetsarbete, en hög andel förskollärare i 
arbetslaget, god arbetsmiljö och möjligheter till egen utveckling i proffessionen genom 
fortbildning. Verksamheten har få sökande till tjänster som förskollärare. Det blir utifrån det 
betydelsefullt att de förskollärare som är verksamma  i Båstad kommun väljer att fortsätta 
arbeta i kommunen.

GUNDSKOLAN. Alla elever får inte de förutsättningar som behövs på grund av ekonomiska 
resurser för tilläggsbelopp och svårigheter att rekrytera personal exempelvis studiehandledning 
på modersmål, modersmålsundervisning och specialpedagogisk kompetens. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Undervisningen och elevhälsoverksamheten har utformats så att eleverna i så stor 
utsträckning som möjligt får det stöd de behöver, för att utifrån sina förutsättningar ges 
möjlighet att få godkänt betyg. Verkligheten är ändå så att alla elever inte når målen i alla ämnen. 
Orsakerna är olika som till exempel en nyanländ elev från ett annat land, svåra språkstörningar, 
autism, ADHD, hörsel, syn mm. Här är även IT-stödet av stor betydelse för måluppfyllelsen. 
Elever i behov av studiehandledning på modersmål får inte detta i tillräcklig omfattning.      
Konklusion: Verksamheten kan uppfylla detta med tillräckliga resurser.
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Resultaträkning

2016 2016 2015
(mkr) Budget Prognos Bokslut
Verksamhetens intäkter 222,9 230,0 224,9
Verksamhetens kostnader -859,7 -877,5 -844,8
Avskrivningar -56,5 -54,2 -53,1
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -693,3 -701,7 -672,9
Skatteintäkter 630,2 628,6 607,1
Generella statsbidrag och utjämning 80,3 81,0 74,4
Finansiella intäkter 1,7 0,5 1,4
Finansiella kostnader -4,7 -2,7 -3,4

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER 14,2 5,7 6,7
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0
Bokslutsdisposition 0,0 0,0 0,0
Skatt 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 14,2 5,7 6,7

Kassaflödesrapport

2016 2016 2015
(mkr) Budget Prognos Bokslut
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 14,2 5,7 6,7
Justering för av- och nedskrivningar 56,5 54,2 53,1
Justering för upplösning av investeringsbidrag 2,6 2,6 -0,2
Justering för gjorda avsättningar -0,4 -0,4 18,1
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 2,7 2,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -0,2 -0,8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 72,9 64,6 79,5
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 0,0 0,0 -21,1
Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 10,2 2,0 0,0
Minskning/ökning kortfristiga skulder 0,0 0,0 55,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 83,1 66,6 113,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -172,4 -162,2 -119,0
Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 1,0 1,0 31,4
Anslutningsavgifter VA 8,5 5,6 10,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,2 1,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -6,2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -162,9 -155,5 -82,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 106,8 106,8 30,0
Amotering av skuld -15,6 -13,0 -11,2
Ökning av långfristiga fodringar 0,0 0,0 -14,8
Minskning av långfristiga fordringar 0,3 0,3 0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 91,5 94,1 4,3
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -14,5 -9,1 -33,8
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -14,5 -9,1 -33,8
Årets kassaflöde -2,8 -3,9 2,0
Likvida medel vid periodens början 20,3 18,1
Likvida medel vid periodens slut 16,5 20,3

Kommun

Kommun
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(tkr) Budget Prognos Avvikelse
Kommunfullmäktige -2 382 -2 382 0
Skolpeng, barnomsorg/grundskola -161 802 -164 202 -2 400
Skolpeng, gymnasium -40 990 -40 790 200
Hemvårdspeng -50 679 -48 379 2 300
Boendepeng -55 908 -57 608 -1 700
Kommunstyrelsen -144 319 -145 911 -1 592
- varav kommunstyrelse -2 003 -3 000 -997
- varav kommunledningskontor -51 608 -52 678 -1 070
- varav teknik & service -39 523 -41 123 -1 600
- varav samhällsbyggnad -2 764 -2 764 0
- varav samhällsskydd -10 832 -10 832 0
- varav bildning & arbete -37 589 -35 514 2 075
Myndighetsnämnd -3 326 -3 342 -16
- varav myndighetsnämnd -404 -420 -16
- varav samhällsbyggnad -1 664 -1 664 0
- varav samhällsskydd -1 258 -1 258 0
Utbildningsnämnd -109 534 -113 523 -3 989
- varav utbildningsnämnd -381 -430 -49
- varav barn & skola ram -77 669 -75 759 1 910
- varav barn & skola resultatenheter 0 750 750
- varav bildning & arbete ram -31 484 -38 084 -6 600
- varav bildning & arbete resultatenheter 0 0 0
Vård- och omsorgsnämnd -103 858 -107 443 -3 585
- varav vård- och omsorgsnämnd -381 -381 0
- varav vård & omsorg -103 477 -107 062 -3 585
Valnämnd -111 -1 110
Överförmyndare -691 -1 500 -809
Kommunrevision -840 -840 0
Summa verksamheter -674 440 -685 921 -11 481
Finansförvaltning 688 640 691 640 3 000
SUMMA 14 200 5 719 -8 481
VA 0 0 0
TOTALT 14 200 5 719 -8 481

Driftredovisning
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Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)
Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse

mot budget
Projekt Jan-apr 2016 2016 2016
KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Möbler och teknisk utrustning -56 -50 -50 0 En faktura om 28 tkr är felkonterad och ska föras 

över till kod 1002 då det avser möbler till 
kundcenter.

Kundcenter -67 -500 -500 0
E-arkiv 0 0 0 0
Inventarier (VO) -64 -398 -398 0
Inventarier (SS) 0 -64 -64 0
Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg -38 -40 -40 0
Inventarier, arbetsmiljö grundskola 0 -100 -100 0
Lärararbetsplatser -10 -176 -176 0
Inventarier bibliotek 0 -20 -20 0
Inventarier vuxenutbildning 0 -10 -10 0
Individ och familj, barn/vuxna möbler 0 -20 -20 0
Inventarier arbetsmarknad -4 -40 -40 0
Kommungemensamt dokumenthanteringssystem 0 -26 -26 0
Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd 0 -30 -30 0
Arkiv 0 -83 -83 0
Webb/E-tjänster -31 -200 -200 0
Serverplattform -309 -600 -600 0
IP-Telefoni -11 -25 -20 5
Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät -166 -200 -250 -50 Något mer då en stor utbyggnaden av nätet sker 

för att leva upp till skolans krav 
Pc -556 -1 000 -1 000 0
Pc programvaror -340 -200 -400 -200 Större delen av kostnaden ska ha varit konterad 

på 1068 & 1069
Automatisering av användarkonton och processer -48 -100 -100 0
Verksamhetsstödssystem -4 -200 -180 20 Något mindre än budget då vi inte hinner att 

utveckla i den önskade takten.
Singel sign on (SSO) 0 -50 -50 0
It-säkerhet -51 51 51 Ingen budget för IT-säkerhet
E-handel -123 -156 -200 -44 Något mer budgeterat
Uppgradering av operativsystem 0 -100 -80 20 Program inköp är konterad på 1058
Uppgradering av office programvaran -231 -1 000 -800 200 Program inköp är konterad på 1058
SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR -2 109 -5 388 -5 386 2

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Måltid
Ram Måltid 0 -400 -400 0

Gata
Ram Gata 0 -500 -500 0
Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, parkering -2 -1 750 -1 750 0
Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder -1 0 0 0
Trygghetsåtg gångt Lyckan -1 0 0 0
GC-vägar -1 -500 -500 0
GC-väg Kustvägen (Karupsvägen-väg 115) -20 -1 500 -1 500 0
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -57 -500 -500 0
Mätbar gatubelysning -1 -100 -100 0
Reinvestering asfaltsbeläggning 0 -3 000 -3 000 0
Strandgatan -3 0 0 0 Belastar projekt 3030
Hallvägen -2 0 0 0 Belastar projekt 3030
Skogsvägen -1 0 0 0 Belastar projekt 3030
Killebacken -1 0 0 0 Belastar projekt 3030
Kullgatan -1 0 0 0 Belastar projekt 3030
Ordensgatan -2 0 0 0 Belastar projekt 3030
Jungmansgatan -1 0 0 0 Belastar projekt 3030
Dalhemsvägen -1 0 0 0 Belastar projekt 3030
Ranviksvägen -1 0 0 0 Belastar projekt 3030
Trädgårdsvägen -1 0 0 0 Belastar projekt 3030
Majvägen -2 0 0 0 Belastar projekt 3030
Tennisvägen -190 0 0 0 Belastar projekt 3000 ram gata
Färdigställande av exploatering Förslöv 2:4 (Toppbeläggning) 0 -300 -300 0

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
Kattegattsleden -122 0 0 0 Belastar projekt 3000 ram gata
Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 0 -7 000 -7 000 0
Stationsmiljö Förslöv, Väderskydd för buss och tåg 0 -2 350 -2 350 0
Cykelväg Vistorpsvägen F -1 0 0 0 Belastar projekt 3000 ram gata, budget 2016
Köpmansgatan upprustning -7 0 0 0 Belastar projekt 3000 ram gata, budget 2016
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) -130 -9 350 -9 350 0
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Projekt Jan-apr 2016 2016 2016

Park
Ram Park/lekplats/strand 4 -600 -600 0
Utbyte träd o belysning -11 0 0 0 Belastar projekt 4900 ram park
Renovering offentliga toalettbyggnader -61 -100 -100 0
Klimatsäkring utredning/åtgärder -2 -300 -300 0
Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 0 -600 -600 0
Upprustning lekplatser -4 -600 -600 0
Pollare -6 0 0 0 Belastar projekt 4900 ram park
Trädinventering -1 0 0 0 Belastar projekt 4900 ram park
Lejontrappan -1 -50 -50 0

Fritid
Ram fritidsanläggningar -57 -300 -300 0
Allvädersanläggning Örebäcksvallen -78 -4 300 -4 300 0
Tillbyggnad brygga Torekov -1 0 0 0 Flyttad till 2017

Hamn
Ram hamnverksamhet (Torekov) 0 -1 627 -1 627 0

Övrigt
Utbyte fordon 0 -1 500 -1 500 0
Åtgärder, förhindra översvämn i Förslöv -26 -1 113 -1 113 0
Återströmningsskydd betesmark -12 0 0 0 Sen faktura från 2015

Fastighetsservice
Ram Fastighetsservice -54 -1 000 -1 000 0
ÖK förskola ny 5 avdelning -12 0 0 0 Belastar projekt 7000 ram fastighet
ÖK skola värme o vent -5 024 0 0 0 Belastar projekt 7009

Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 -250 -8 500 -8 500 0

Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan -710 0 0 0 Belastar projekt 7000 ram fastighet
Datanät, kablage, övervakning -42 -200 -200 0
Skogsbyns förskola -423 -2 000 -2 000 0
Oförutsedda fastighetsprojekt -24 -2 000 -2 000 0
Reinvestering fastighetsbestånd -10 -8 000 -8 000 0
Takbyte A-hus Strandäng -2 102 0 0 0 Belastar projekt 7030
Utemiljö och lekredskap -8 -500 -500 0
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) -9 205 -41 840 -41 840 0
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. -130 -9 350 -9 350 0

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
Tennisvägen 10950 -82 0 -160 -160 Kostnader för projekt från 2015
Ram 0 -500 -500 0
Projektering -200 -200 0
Serviser -261 -900 -900 0
Järnvägsgatan Grevie 11140 -15 0 -150 -150 Kostnader för projekt från 2015
Ventiler -29 -700 -700 0
Brandposter 0 -600 -600 0
Alvägen, Förslöv, 11180 -15 0 -20 -20 Kostnader för projekt från 2015
Relining avlopp Båstad -200 -200 0
Sigurdsvägen -296 -1 100 -1 100 0
Avloppsrening -62 -4 200 -3 580 620 Avvikelse Torekovs Arv
Dricksvattenproduktion 0 -1 465 -1 465 0

Landsbygdsinvesteringar
Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten 0 -200 -200 0
Öllövsstrand, vatten+spillvatten 0 -2078 -2 078 0 Prognos saknas från NSVA

Nyinvesteringar
Ängstorp, nytt reningsverk -50 -2 500 -2 500 0
Ledning till Ängstorp -96 -6 000 -6 000 0
Driftövervakning Dricksvattenproduktion 0 -500 -500 0
Reningsverket, Utredning-Åtgärder för stigande havsnivå 0 -150 -150 0
Pumpstationer, utredning-åtgärder för stigande havsnivå 0 -150 -150 0
Serviser, vatten -174 -300 -450 -150
Serviser, spill -311 -225 -275 -50
Serviser Dagvatten -50 -225 -275 -50
Mätning V+S+D -4 -500 -400 100
Åtgärder enl. saneringsplan V 0 -200 0 200
Åtgärder enl. saneringsplan S 0 -200 -100 100
Åtgärder enl. saneringsplan D 0 -200 -20 180
Skalskydd -67 -500 -500 0
Säkerhetsbarriär (UV-ljus) -40 -300 -300 0

1 2016: Östra Karups skola
2017: Post och Polis, Backabyns förskola, Ängsbyn samt Centralförrådet
2018: Projektering samt arbeten på Brandstation Båstad och Förslöv
(2019: Arbeten på Päronbyn, Malens förskola, Äppelbyn, Vitsippan samt Lyan)
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Projekt Jan-apr 2016 2016 2016

Vattendomar 0 -100 0 100
Skyddsområde/Föreskrifter -3 -100 -100 0
Reservkraft mobil, generell -11 -250 -250 0
Samlingskammare, Eskilstorp VV -95 -1 000 -1 000 0
Tryckspill Norrviken P17-P18 -13 -800 -800 0
Ekvägen, Förslöv, dagvattenproblem -1 -1 100 -1 100 0

Exploatering VA
Heden exploatering 0 -8 500 -8 500 0
Östra Karup 6:7 exploatering -5 417 -6 196 -6 196 0
Förslöv verks. Omr. Va -4 -4 828 -4 828 0
Förslöv Väst 105 Va 0 -2 000 0 2 000 Avvaktar detaljplan
Exploatering Åstad Bas Va inv -74 -10 594 -10 594 0
Exploatering Åstad v-omr 1 Va 0 -2 300 -2 300 0
Banvaktarstugan Va 0 -200 -200 0
Hasselbacken nedre -7 0 -40 -40
Exploatering Trollbäcken VA 0 -3 000 -3 000 0
T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) -7 174 -65 061 -62 381 2 680
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Östra Karup 0 1 552 1 552 0
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 0 2 985 0 -2 985 Intäkter först 2017
Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 0 2 500 2 500 0
Övriga anslutningsavgifter 333 1 500 1 500 0
Summa Anslutningsavgifter 333 8 537 5 552 -2 985

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt
Belysning -3 0 0 0 Belastar 5501
Belysning -400 -1 864 -1 864 0
Gator (ägs av kommunen) -1 212 -4 000 -4 000 0
Grönområden/park (ägs av kommunen) -2 747 -7 000 -7 000 0
Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" -4 361 -12 864 -12 864 0

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup"
Kostnader Cirkulationsplats (Medfinansiering Trafikverket) *
Summa Medfin. statlig infrastr. "Östra Karup" 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"
Tomtförsäljning 0 500 500 0 Osäkert när försäljning kan påbörjas
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 0 500 500 0 pga reviderad detaljplan

Grevie Karlslund
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Karlslund"
Belysning "Grevie Karlslund" 0 0 0 0 Projekt inte aktuellt pga reducerad
Vägar 0 0 0 0 investeringsbudget
Grönområden/park (ägs av kommunen) 0 0 0 0
Summa skattefin. investeringar inom "Grevie Karlslund" 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Karlslund"
Övriga utredningar, marknadsföring, lantmäteriförättning mm 0 0 0 0
Tomtförsäljning 0 0
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Karlslund" 0 0 0 0

Grevie Böske
Kostnader 0 0 0 0
Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Böske"
Vägar 0 0 0 0
Grönområden/park (ägs av kommunen) 0 0 0 0
Summa skattefin. investeringar inom "Grevie Böskey" 0 0 0 0
Tomtförsäljning

Heden, Hemmeslöv 10:10
Kostnader -25 0 -25 -25
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv
Belysning Heden Hemmeslöv -10 0 -10 -10
Vägar -200 -9 324 -9 324 0
Grönområden/park (ägs av kommunen) -37 -1 000 -1 000 0
Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv -247 -10 324 -10 334 -10
Tomtförsäljning 0 12 000 0 -12 000 Tomtförsäljning först 2017
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Projekt Jan-apr 2016 2016 2016

Förslöv 2:4
Kostnader
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4
Vägar
Grönområden/park (ägs av kommunen)
Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 0 0 0 0
Tomtförsäljning 56 56 56

Lindströms backe
Kostnader
Skattefinansierade investeringar inom Lindströms backe
Vägar
Grönområden/park (ägs av kommunen)
Summa Skattefin. investeringar inom Lindströms backe 0 0 0 0
Tomtförsäljning

Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Kostnader -153 0 -200 -200
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde
Vägar -111 -3 041 -3 041 0
Vägar (investeringsbidrag) 0 3 300 3 300 0
Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde -111 259 259 0
Intäkter

Förslöv Väst 105
Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 105"
Vägar
Belysning
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Förslöv Väst 105"
Kostnader -10 0 -10 -10
Markinköp
Intäkter
Summa övrig exploateringsverks. "Förslöv Väst 105" -10 0 -10 -10

Åstad
Skattefinansierade investeringar inom Åstad-projekt
Stationstorget 0
P-Plats vid stationen 0
P-Plats vid stationen (investeringsbidrag Skånetrafiken) 0
Kollektivtrafikanläggningar Station Norra -149 -4 000 -4 000 0
Kollektivtrafikanläggningar (Inv.bidrag Skånetrafiken) 0 500 500 0
Konstnärlig utsmyckning stationstorg -50 -797 -797 0
Mellanvägen/Karupsvägen -20 -1 000 -1 000 0
Stränder vid sjö 0 -1 500 -1 500 0
Stationstorget inom planområde Tuvelyckan 0
Oförutsett projektet helhet 0 -3 000 -3 000 0
Summa skattefin. investeringar inom "Åstad" -219 -9 797 -9 797 0

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Åstad"
Inre Kustvägen (2,5 mkr kostnadsbokfört tidigare, utb 2015) 0 -263 -263 0
Ny GC-tunnel (vid nya stationen) 0 -1 840 -1 840 0
Ny GC-tunnel (vid nya stationen) (Bidrag Skånetrafiken) 0 9 584 9 584 0
Kollektivtrafikanläggning (plattformsutrustning) 0 -4 210 -4 210 0
Kollektivtrafikanläggning (bidrag Skånetrafiken) 0
Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) 0
Oförutsett projektet helhet 0 -3 000 -3 000 0
Summa Medfin. statlig infrastr. "Åstad" 0 271 271 0

Övrig exploateringsverksamhet "Åstad"
Flytt Gasledning och elledning 0 -600 -600 0
Fastighetsbildning 0 -200 -200 0
Projektledning 0
Markförvärv Trafikverket Tunnelbygge norr 0 -1 800 -1 800 0
Oförutsett projektet helhet -2 000 -2 000 0
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Åstad" 0 -4 600 -4 600 0
Intäkter tomtförsäljning Åstadprojektet -77 2 808 2 808 0

Hemmeslöv 6:2
Kostnader -25 0 -25 -25

Trollbäcken
Kostnader -22 0 -22 -22

Strategiska markinköp (markförsörjning)
Markförvarv tunnelbygge söder -6 149 -6 200 -6 200 0
Övriga markinköp 0 -4 000 -4 000 0

15

356

356



Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Projekt Jan-apr 2016 2016 2016

Ospec exploateringar
Kostnader 0 -3 000 -3 000 0
Intäkter 0 2 500 2 500 0

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. -11 087 -42 926 -42 936 -10
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 271 271 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -258 10 208 -2 018 -12 226

SAMHÄLLSBYGGNAD
Kartstöd i samband med ny ÖP 0 -100 -100 0 I avvaktan på beslut om ny ÖP.
e-arkiv för bygglovhandlingar (direktarkivering) 0 -150 -50 100
Kvalitéetssäkring av befintlig kartdatabas 0 -50 0 50 Bortprioriterat
Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 0 -50 -50 0
Digitalisering av plans arkiv/planer tillgängliga på webb-plats 0 0 0 0 Planeras genomföras inom ram för driftsbudget

Mätutrustning (ny totalstation) -284 -352 -352 0 Inköpt i början av 2016
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD -284 -702 -552 150

SAMHÄLLSSKYDD
Räddningsfordon -543 -450 -450 0
Räddningsfordon Bidrag fr Trafikverket 561 0 0 0
Skyddsutrustning 0 -65 -65 0
Räddningsutrustning 0 -191 -191 0
Passagesystem/skyddsåtgärder 0 -100 -100 0
SUMMA SAMHÄLLSSKYDD 18 -806 -806 0

BARN & SKOLA
Instrument Kulturskola -21 -100 -100 0
Pedagogisk utrustning, barnomsorg -40 -300 -300 0
IKT-plan -1 313 -1 500 -1 500 0
Pedagogisk utrustning, grundskola -86 -500 -500 0
Stöd och utveckling -10 -50 -70 -20
Datorer förskola, grundskola, personal -729 -1 300 -1 300 0
Barn och elever i behov av särskilt stöd 0 -250 -230 20
Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 0 -500 -500 0
SUMMA BARN & SKOLA -2 198 -4 500 -4 500 0

BILDNING OCH ARBETE
Individ och familj, barn 0 -50 -50 0
Datorer vuxenutbildning -12 -250 -250 0
Socialstyrelsens metod system ASI (köp av licens) 0 -77 -77 0
Datorer bibliotek 0 -200 -188 12
Datorer gymnasieskola -62 -50 -62 -12
Bio Scala 0 -200 -200 0
A-huset Arbetsmarknad -87 -200 -200 0
SUMMA BILDNING & ARBETE -160 -1 027 -1 027 0

VÅRD & OMSORG
Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering 0 -1 000 -1 000 0
Trygghetstelefoner -24 -1 000 -1 000 0
Arbetstekniska hjälpmedel -45 -215 -215 0
Verksamhetssystem 0 -500 -500 0
E-Hälsa 0 -100 -100 0
SUMMA VÅRD & OMSORG -69 -2 815 -2 815 0

TOTALT (inkl. exploatering) -32 656 -163 936 -173 340 -9 404
varav:
Skattefinansierad investering -25 095 -100 004 -99 862 142
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -130 -9 079 -9 079 0
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -7 174 -65 061 -62 381 2 680
Exploatering -258 10 208 -2 018 -12 226

Summa Anslutningsavgifter 333 8 537 5 552 -2 985
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) -6 841 -56 524 -56 829 -305
Summa Exploateringsintäkter -21 17 808 5 864 -11 944
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet -370 -24 412 -24 412 0
Summa Inventarier -172 -918 -918 0
 - varav inventarier 5 år -128 -628 -628 0
 - varav inventarier 10 år -44 -290 -290 0
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Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Kommunfullmäktige och beredningar -748 -2 382 -2 382 0 

Verksamhet 
Under	 årets	 första	 månader	 sammanträdde	
kommunfullmäktige	 vid	 tre	 tillfällen	 och	 har	 av‐
handlat	84	ärenden,	varav	bland	annat	förvärv	av	
fastigheter	 i	 anslutning	 till	 järnvägstunneln,	 nytt	
bostadsförsörjningsprogram	 och	 avveckling	 av	
lagen	 om	 valfrihet	 (LOV).	 Partistöd	 har	 betalats	
ut	 enligt	 fullmäktiges	 beslut,	 det	 kostar	 14	 tkr	
mer	än	vad	ramen	tillåter.	

Kommunfullmäktiges	fasta	beredning	Demokrati‐
beredningen	sammanträdde	vid	fyra	tillfällen	och	
arbetade	 bland	 annat	 med	 att	 ta	 fram	 ett	 nytt	
arvodesreglemente	 för	 förtroendevalda,	 se	 över	
gruppledarträffarna	 samt	 att	 gå	 igenom	 demo‐
kratiutredningen	(Låt	fler	forma	framtiden).	

Ekonomiskt resultat 
Utfallet	vid	årets	slut	förväntas	bli	enligt	budget.	
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Kommunfullmäktige - Skolpeng 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -54 996 -161 802 -164 202 -2 400 

Skolpeng, gymnasium -14 112 -40 990 -40 790 200 

Ekonomiskt resultat 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng	BS	prognostiserar	 totalt	ett	underskott	
om	 ‐2,4	mkr.	 Vid	 tillfället	 för	månadsuppföljning	
april	 prognostiseras	 det	 bli	 ca	 32	 fler	 barn	 och	
elever	än	vad	det	budgeterats	med.	Budget	2016	
baseras	 på	 det	 antal	 som	 var	 folkbokförda	 i	 Bå‐
stads	Kommun	 september	 2015,	 sedan	 dess	 har	
nettoinflyttningen	varit	ca	18	barn,	men	7	av	dem	
går	även	på	fritidshem.		

Prognosen	 är	 än	 så	 länge	 mycket	 oviss	 och	 det	
har	 inte	 tagits	 hänsyn	 till	 någon	nettoinflyttning	
de	kommande	månaderna	under	2016.	

Skolpeng, gymnasium 
Skolpeng	 BA	 prognostiserar	 ett	 överskott	 om	
0,2	mkr.	Vid	tillfället	för	månadsuppföljning	april	
prognostiseras	 antalet	 folkbokförda	 gymnasiee‐
lever	bli	 samma	som	budget.	De	 elever	 som	valt	
att	 läsa	på	en	kommunal	gymnasieskola	 i	 en	an‐
nan	 kommun	 har	 en	 lägre	 snittpeng	 än	 vad	 det	
budgeterats	med,	vilket	genererar	ett	överskott.		

Prognosen	är	än	 så	 länge	mycket	oviss	 eftersom	
det	 ännu	 inte	 finns	någon	sammanställning	över	
antagningarna	 till	 åk	 1	 höstterminen	 2016.	 Det	
har	 inte	 tagits	 hänsyn	 till	 någon	nettoinflyttning	
de	kommande	månaderna	under	2016.	

Tabell:	Antal	folkbokförda	barn	och	elever	barnomsorg/grundskola	

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

antal antal antal snittpeng, kr snittpeng, kr snittpeng kr 

Egen regi 146 148 2 76 044 75 438 606 

Fristående regi 84 87 3 124 873 125 579 -706 

Annan kommun 199 195 -5 104 280 98 444 5 836 

Summa 429 430 0 

Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 204 2 257 -53 

Fristående regi 323 305 18 

Annan kommun 48 45 3 

Summa 2 575 2 607 -32 
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Kommunfullmäktige – Hemvårds- och boendepeng 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Hemvårdspeng -15 458 -50 679 -48 379 2 300 

Boendepeng -19 077 -55 908 -57 608 -1 700 

Verksamhet 
Hemvårdspeng 
Beviljade	hemvårdstimmar	ligger	för	närvarande	
på	 samma	 nivå	 som	 under	 2015.	 I	 dagsläget	
överbeläggs	kommunens	platser	för	korttidsvård,	
vilket	ska	minimeras	genom	bland	annat	ett	mot‐
tagningsteam.	Detta	kommer	i	sin	tur	att	leda	till	
fler	antal	hemvårdstimmar.	

Boendepeng 
Några	av	vård	och	omsorgsboendena	har	inte	haft	
full	beläggning	under	perioden,	vilket	till	stor	del	
beror	 på	 hanteringstiden	 för	 flytt	 efter	 att	 bru‐
kare	har	avlidit.	Beläggningsgraden	under	januari	
till	och	med	april	för	vård	och	omsorgsboende	är	
98	procent.	

Behovet	 av	 korttidplatser	 är	 stort	 och	 kommu‐
nens	 korttidsboende	 har	 därför	 varit	 överbe‐
lagda.	Som	tidigare	nämnts	arbetar	förvaltningen	
med	 att	 minimera	 behovet	 av	 korttidsplatser	

genom	att	så	fort	som	möjligt	säkerställa	en	trygg	
och	 säker	 hemgång.	 Beläggningsgraden	 under	
januari	 till	 och	 med	 april	 för	 korttidsboende	 är	
134	procent.	

Externa köp 
Beslut	har	tagits	att	inte	köpa	externa	platser,	och	
ett	 resultat	av	detta	är	att	vissa	brukare	har	 fått	
dela	rum	på	kommunens	korttidsboende.	

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng  
En	 positivt	 avvikelse	 om	 2,1	mkr	 prognostiseras	
för	köp	av	hemvårdstimmar.	Detta	är	baserat	på	
en	 prognos	 i	 enlighet	 med	 2015	 års	 utfall,	 dvs.	
156	000	timmar,	i	jämförelse	med	budget	satt	till	
160	000	 timmar.	Hemvårdstimmarna	har	stadigt	
gått	ned	 från	 februari	 till	april,	men	 i	prognosen	
beräknas	de	stabiliseras	till	2015	års	nivå.		

Intäkterna	 för	 omvårdnadsavgifterna	 beräknas	
överstiga	budget	med	200	tkr.	

Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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Boendepeng 
Prognosen	för	köp	av	boendedygn	visar	en	negavi	
avvikelse	om	1,7	mkr,	vilket	huvudsakligen	beror	
på	 köp	 av	 fler	 korttidsplatser	 på	 Bjärehemmet	
och	Skogsliden	än	budgeterat.	14	platser	är	bud‐
geterade	och	under	januari	till	och	med	april	har	
vi	genomsnittligt	belagt	17	platser.	

Externa köp 
Det	har	inte	köpts	någon	plats	externt	under	pe‐
rioden,	vilket	ligger	i	linje	med	budget.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser från budget 
Förvaltningen	 planerar	 att	 arbeta	med	 vidareut‐
veckling	 av	 befintligt	 vårdplaneringsteam	 samt	
en	övergång	till	mottagningsteam	i	bostaden,	där	
flertalet	av	vårdplaneringarna	bör	ske.		

Ett	vägledningsdokument	är	framtaget	och	invän‐
tar	beslut	i	juni	2016.	Dokumentet	tydliggör	rikt‐
linjer,	 för	 biståndshandläggare	 samt	 utförare	 av	
hemvård	 och	 vård	och	 omsorgsboende,	 som	 ska	
möjliggöra	 en	 enhetlig	 hantering	 av	 ärende.
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Kommunstyrelse - Kommunstyrelse 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Kommunstyrelse -1 034 -2 003 -3 000 -997 

Verksamhet 
Under	 årets	 först	 fyra	 månader	 sammanträdde	
kommunstyrelsen	 fyra	 gånger.	 Kommunstyrel‐
sens	utskott	sammanträdde	 fyra	gånger.	Budget‐
beredningen	för	budget	2017	startades	i	mars.		

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsens	ordförande	 (KSO)	som	tillika	
är	kommunalråd	är	heltidsarvoderad,	85	procent	
av	 riksdagsledamöternas	 arvode.	 Samtliga	 leda‐
möter,	 utom	KSO,	 i	 kommunstyrelsens	 arbetsut‐
skott	har	fast	arvode	om	25	procent	av	KSOs	ar‐
vode.	Dessa	har	rätt	till	sammanträdesersättning	
utöver	sitt	fasta	arvode.	Arvodena	är	kopplade	till	
riksdagsledamöternas	arvoden	och	vid	ökning	så	

ökar	 även	 kommunens	 fasta	 arvoden.	 Riksdags‐
ledamöternas	arvoden	höjs	vanligtvis	under	hös‐
ten,	 vilket	 gör	 det	 svårt	 för	 kommunen	 att	 be‐
räkna	vid	budget.	Utredning	om	hantering	av	JV9	
kostade	 120	tkr	 som	 ej	 fanns	 med	 i	 budget.	
Kommunstyrelsen	 beräknas	 få	 ett	 markant	 un‐
derskott.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Arvodena	 stämmer	 inte	 med	 budget.	 För	 att	 få	
bukt	med	detta	behöver	antingen	budgeten	juste‐
ras	utifrån	nu	gällande	arvodesregler	eller	så	 får	
arvodena	regleras	på	sätt	så	att	budget	kan	hållas.		
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Kommunstyrelse - Kommunledningskontor 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT KOMMUNLEDINGSKONTOR -20 738 -51 608 -52 678 -1 070 

Kommunledningsstab -5 353 -9 762 -10 362 -600 

Kommunikationsavdelning -646 -1 787 -1 787 0 

Kommunkansli -2 692 -7 144 -7 394 -250 

Ekonomiavdelning -4 805 -12 858 -12 968 -110 

HR-avdelning -3 567 -10 567 -10 567 0 

IT-avdelning -3 675 -9 490 -9 600 -110 

INVESTERING -2 109 -5 388 -5 386 2 

Verksamhet 
Kommunledningsstab 
Det	expansiva	skedet	i	exploateringsverksamhet‐
en	som	kommunen	befinner	 sig	 i	kräver	mer	 tid	
än	beräknat.	Traineeavtalet	är	uppsagt.	Pågående	
trainee	kostar	året	ut.		

Kommunikationsavdelning 
Förutom	traditionellt	kommunikationsarbete	har	
avdelningen	 lagt	 stort	 fokus	på	 kommunens	nya	
webbplats,	årsredovisningen	samt	årets	sommar‐
bearbetning.	

Kommunkansli 
Kommunkansliet	omfattar	ett	flertal	verksamhet‐
er	med	bland	annat	nämndsadministration,	arkiv,	
post,	 reception/växel,	 överförmyndarkansli	 och	
kontorsservice.		

Ekonomiavdelning 
Det	inledande	införandet	av	E‐handel	och	ett	nytt	
fakturasystem	är	i	sitt	slutskede.	

HR-avdelning 
HR‐avdelningen	 har	 under	 årets	 första	månader	
fortsatt	att	jobba	intensivt	med	våra	stora	strate‐
giska	satsningar:		

‐ Kompetensförsörjningsprojekt	 inom	 Vård	
och	Omsorg	kallat	ARUBA	‐	Attrahera,	Rekry‐
tera,	Utveckla,	Behålla	och	Avveckla.	

‐ Chefsutveckling	i	Båstads	Kommun	(CUB).		
‐ Strategisk	rekrytering	med	tydliga	riktlinjer.	
‐ ALLA	Lika	Unika!	–	vår	nya	stora	satsning	på	

öppenhet	 och	 inkludering	 inom	 hela	 kom‐
munen.	

‐ Lönebildning	som	styrmedel.	

Inom	 området	 Arbetsmiljö	 och	 Hälsa	 jobbar	 vi	
dessutom	extra	mycket	just	nu	med	implemente‐
ringen	 av	 den	 nya	 AFS:en	 2015:4,	 en	 föreskrift	
om	 organisatorisk	 och	 social	 arbetsmiljö	 som	
trädde	i	kraft	31	mars	2016.		

Tillsammans	 med	 Feelgood	 driver	 vi	 också	 ett	
projekt	 för	 att	 sänka	 sjukfrånvaron	 inom	 Vård	
och	Omsorg	kallat	projekt	Korttid.	

IT-avdelning 
Arbetar	 med	 att	 implementera	 ett	 nytt	 faktura	
och	 e‐handelssystem	 Proceedo.	 En	 fortsatt	 ut‐
rullning	 av	 ipads	 sker	 inom	 grundskolan	 och	 vi	
har	nu	2	200	 ipads	 i	kommunen,	mängden	 ipads	
kräver	 en	 stor	 utbyggnad	 av	 nätverket	 för	 att	
hantera	 kapacitetsökningen.	 En	 microsoft	 licens	
inventering	 har	 genomförts.	 En	 ny	 hemsida	 be‐
räknas	 vara	 på	 plats	 i	 september.	 En	 redundant	
förbindelse	 till	 Ängelholms	 kommuns	 dator	 hall	
är	uppsatt	och	en	D/R	server	kommer	att	 sättas	
upp	 vilket	 gör	 att	 IT	 i	 kommunen	 kommer	 att	
fungera	även	om	kommunhuset	brinner	upp.	

Ekonomiskt resultat 
Kommunikationsavdelning 
Ingen	avvikelse	mot	budget.	

Kommunkansli 
Två	faktorer	orsakar	överskridande	för	kansliav‐
delningen,	 dels	 en	besparing	om	250	tkr	dels	 en	
faktura	på	100	tkr	som	avser	år	2015.	Besparing‐
en	 och	 fakturan	 var	 okända	 vid	 planeringen	 av	
årets	 verksamhet.	Kansliet	 ser	 över	 sina	 kostna‐
der	för	resterande	del	av	året	med	ambitionen	att	
pressa	ner	överskridandet	utöver	det	som	redan	
åtgärdats.	
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Ekonomiavdelning 
Kostnader	för	färdtjänst	som	köps	från	Skånetra‐
fiken	 och	 avgifter	 till	 olika	 förbund	 kommunen	
ingår	i	har	i	och	med	utebliven	inflationskompen‐
sation	 tidigare	och	 innevarande	år	ökat	och	sak‐
nar	täckning	inom	budget.	Därav	väntas	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	ca	‐110	tkr	uppstå	för	ekonomi‐
avdelningen.	

HR-avdelning 
Ingen	avvikelse	mot	budget.	

IT-avdelning 
IT‐avdelningens	 beräknar	 en	 negativ	 avvikelse,	
det	krävs	då	kostnaden	för	 licenser	har	ökat	och	
en	 utökad	 personalstyrka	 behövs	 för	 att	 möta	
verksamheternas	krav.	

IT-avdelningen i siffror 2003 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal system inklusive applikationer 300 550 420 353 373 394 376 

Antal datorer 600 1 200 1 600 1 700 1 750 1 700 1500 

Antal mobiltelefoner 70 160 550 600 600 600 650 

Antal surfplattor 200 400 500 1200 2200 

Antal ärenden ej felanmälan 3 000 4 526 6 780 5 956 19251 4104 

Antal felanmälningar 1 000 1 114 957 221 404 52 

Handläggningstid felanmälan inom 24 timmar 67 % 74 % 76 % 70 % 52 % 

Antal anställda på IT-avdelningen 6 6 6 (7) 6 (8) 6 (8) 6  7 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 

Kommunkansli 
Två	 faktorer	 orsakar	 överskridande	 för	 kansli‐
avdelningen,	 dels	 en	 besparing	 om	250	tkr	 dels	

en	faktura	på	100	tkr	som	avser	år	2015.	Bespa‐
ringen	och	fakturan	var	okända	vid	planeringen	
av	årets	verksamhet,	Kansliet	ser	över	sina	kost‐
nader	för	resterande	del	av	året	med	ambitionen	
att	 pressa	 ner	 överskridandet	 utöver	 det	 som	
redan	åtgärdats.		
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Kommunstyrelse – Teknik och service 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT TEKNIK & SERVICE 

Skattefinansierad verksamhet -16 549 -39 523 -41 123 -1 600 

Renhållningsverksamhet -13 0 0 0 

VA-verksamhet -1211 0 0 0 

Återställning VA-regleringsfond - 0 0 0 

Resultat VA - 0 0 0 

INVESTERING 

Skattefinansierad verksamhet -20 292 -84 766 -84 776 -10 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -130 -9079 -9079 0 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -7 174 -65 061 -62 381 2 680 

Övrig Exploateringsverksamhet -258 10 208 -2 018 -12 226 

Verksamhet 
Skattefinansierad verksamhet 
Under	 det	 första	 tertialet	 har	 verksamheterna	 i	
stort	 fortskridit	 i	 enlighet	med	 planer.	 På	 grund	
av	 stor	 aktivitet	 avseende	 privata	 byggnationer,	
kommunala	 investeringar,	 bredbandsutbyggnad	
med	mera,	har	verksamheten	haft	vissa	problem	
att	 hinna	 med	 de	 insatser	 som	 planerats	 samt	
akuta	behov	som	uppstått.		

Svenska	 landslaget	 i	 herrfotboll	 har	 valt	 att	 an‐
vända	 Båstad	 som	 bas	 för	 förberedelser	 till	 EM.	
Detta	har	medfört	att	en	del	insatser	har	lagts	på	
Örebäcksvallen	där	träningar	ska	bedrivas.		

Inom	fritidsverksamheten	har	andelen	nyanlända	
ökar	 markant	 på	 Musteriet,	 vilket	 ställer	 verk‐
samheten	 inför	 nya	 förväntningar	 och	 uppgifter.	
Anpassning	av	fritidsgården	i	Förslöv	på	grund	av	
beslut	 om	 besparing	 har	 inte	 verkställts	 men	
förhandling	 pågår.	 Likt	 tidigare	 har	 antalet	 ung‐
domar	 i	 föreningsanknutna	 verksamheter	 varit	
lågt.	

För	 våra	offentliga	 ytor,	 gator,	 torg,	 parker,	 sko‐
gar	och	stränder	har	verksamheten	fortskridit	på	
ett	 normalt	 vis.	 Inga	 större	 avvikelser	 har	 upp‐
stått,	med	undantag	av	 skogs	och	naturområden	
som	har	krävt	lite	mer	insatser	än	förväntat.	

Kvalitetshöjning	 inom	 vårdboendena	 genom	 ny	
måltidsordning	 som	 ger	 kortare	 nattfasta	 har	
införts.	

Renhållningsverksamhet 
Inom	 renhållningsverksamheten	 har	 NSR	 upp‐
handlat	 nya	 entreprenörer	 för	 avfallshämtning	
och	 slamtömning.	 Det	 har	 varit	 inkörningspro‐
blem	med	nya	entreprenörer	och	i	synnerhet	för	
avfallshämtningen	 har	 kunderna	 drabbats	 av	
avvikelser.	 Entreprenören	 har	 inte	 hunnit	 med	
att	tömma	soptunnorna	på	utsatt	dag.	

VA-verksamhet 
VA‐verksamheten	 har	 fortskridit	 som	 planerat,	
dock	 med	 något	 fler	 vattenläckor	 än	 vad	 som	
förväntats.	

Investeringar 
Projekt	har	pågått	på	Östra	Karups	skola	där	ett	
nytt	 ventilationsrum	 byggs	 med	 aggregat	 som	
kan	försörja	hela	skolan.	Vidare	 installeras	berg‐
värme,	 fönster	 byts	 ut,	 en	 del	 målningsarbeten	
utförs	 samt	 nya	 innertak	monteras.	 Dessa	 arbe‐
ten	har	medfört	att	eleverna	 inte	kunnat	vistas	 i	
lokalerna	 och	 moduler	 har	 därför	 placerats	 på	
skolgården	 för	 att	 täcka	 lokalbehov	 under	 vår‐
terminen.		
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Vidare	har	arbetet	med	utbyte	av	gammal	gatube‐
lysning	 fortsatt	 och	 ny	 gång‐	 och	 cykelväg	 längs	
Kustvägen	har	påbörjats.	Beläggning	av	ny	asfalt	
har	pågått	på	 flertalet	gator	och	fortsätter	under	
sommaren.	

Projektering	 har	 påbörjats	 för	 nytt	 bostadsom‐
råde	 på	 Heden.	 Även	 i	 Östra	 Karup	 har	 arbete	
pågått	 med	 utbyggnad	 av	 nytt	 bostadsområde.	
Utbyggnaden	 av	 gator,	 VA	 och	 grönområden	 i	
Östra	Karup	beräknas	bli	klart	under	sommaren.	

Ekonomiskt resultat 
Skattefinansierad verksamhet 
Sammantaget	 prognostiseras	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	 på	 ‐1,6	mkr	 för	 den	 skattefinansierade	
verksamheten.	 Detta	 beror	 främst	 av	 kostnader	
för	moduler	 som	ersättningslokaler	vid	ombygg‐
nationer.	 Kostnader	 för	 moduler	 har	 tidigare	
hanterats	 som	 en	 investeringskostnad	 vid	 om‐
byggnationer	men	 ska	 redovisningsmässigt	 han‐
teras	som	en	driftskostnad.	

Skogsbyn	stängdes	under	2014	och	sedan	hösten‐
14	 bedrivs	 verksamheten	 i	 moduler.	 Driften	 för	
de	moduler	som	motsvarar	Skogsbyns	tre	avdel‐
ningar	 beräknas	 kosta	 knappt	 900	tkr	 under	
2016.	Utöver	dessa	moduler	finns	också	moduler	
som	 ersättningslokaler	 för	 ombyggnationer	 i	
Östra	 Karups	 skola,	 vilket	 ger	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	på	‐1,4	mkr.	

Måltidsverksamheten	 prognostiserar	 en	 negativ	
avvikelse	 med	 ‐300	tkr.	 Avvikelsen	 beror	 på	 att	
kommunrestauranger	 bara	 till	 viss	 del	 är	 kom‐
penserade	 för	 Åslidens	 inkomstbortfall	 och	 att	
ingen	 kompensation	 för	 höjda	 livsmedelspriser	
skett.	

Lokalvården	 prognostiserar	 en	 positiv	 avvikelse	
på	1	mkr.	Avikelsen	beror	främst	på	nytt	förmån‐
ligare	städavtal.		

För	 övriga	 verksamheter	 förväntas	 ingen	 avvi‐
kelse	 totalt	 även	 om	 det	 kan	 finnas	 avvikelser	
som	tar	ut	varandra	inom	olika	verksamheter.		

Renhållningsverksamhet 
Ingen	avvikelse	har	rapporterats	från	NSR.	

VA-verksamhet 
Ingen	avvikelse	har	rapporterats	från	NSVA.	

Investering 
Skattefinansierad verksamhet 
För	 investerings‐	 och	 exploateringsbudget	 redo‐
visas	 inga	 större	 prognostiserade	 avvikelser	 un‐
dantaget	 intäkter	 avseende	 exploatering	 Heden.	
Tomtförsäljning	 beräknas	 inte	 kunna	 komma	
igång	under	2016	vilket	 innebär	en	negativ	pro‐
gnostiserad	 avvikelse.	 Detta	 gäller	 även	 för	 VA‐
anslutningsavgifter	avseende	Heden.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Måltidsverksamheten	 får	 en	 ny	 kund	 från	 1	 au‐
gusti	som	kan	ge	ökade	intäkter	andra	halvåret.	I	
övrigt	kan	det	bli	aktuellt	med	personaleffektivi‐
sering.		

Beträffande	 merkostnader	 för	 moduler	 balanse‐
ras	dessa	delvis	upp	av	överskott	 inom	lokalvår‐
den.	Statsbidrag	har	erhållits	från	Boverket	avse‐
ende	 upprustning	 vid	 Östra	 Karups	 skola.	 Even‐
tuellt	kan	delar	av	bidraget	användas	för	att	täcka	
hyreskostnader	 för	 moduler	 vid	 detta	 objekt.	 I	
övrigt	 bedöms	 det	 inte	 möjligt	 med	 ytterligare	
besparingar.		
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Kommunstyrelse – Samhällsbyggnad 

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Det	har	varit	en	 intensiv	 start	 för	Samhällsbygg‐
nad	2016.	Ärendemängden	har	varit	fortsatt	stor	
för	 alla	 delar	 av	 verksamheten.	 En	 vakanthand‐
läggartjänst	 på	 bygglov	 har	 tillsats	 och	 i	 mars	
slutade	kommunens	planstrateg,	tjänsten	återbe‐
sättas	inte	i	nuläget.	

Planarbete 
På	 den	 strategiska	 sidan	 inleddes	 året	 med	 att	
inriktningsdokumentet	 för	 Båstad	 var	 ute	 på	
samråd.	I	början	på	året	fattades	också	beslut	om	
att	 påbörja	 arbete	med	 inriktningsdokument	 för	
både	 Förslöv	 och	 Grevie.	 Under	 de	 första	 fyra	
månaderna	 har	 också	 kommunens	 bostadsför‐
sörjningsprogram	 antagits	 och	 en	 befolknings‐
prognos	utarbetats.	Detaljplanen	 för	Hemmeslöv	
5:14,	 Tuvelyckan,	 har	 antagits	 och	 detaljplane‐
processerna	 för	 Förslöv	 2:4	 samt	 Båstad	 hamn	
har	 påbörjats.	 Under	 april	 månad	 har	 detaljpla‐
nen	för	Sunnan	10,	centrala	Torekov	varit	ute	på	
samråd,	 något	 som	 väckte	 stor	 uppmärksamhet	
på	 grund	 av	 de	 föreslagna	 våningsantalen	 på	
bostadshusen.	 Totalt	 har	 en	 detaljplan	 varit	 på	
samråd,	 fyra	på	 granskning,	 två	 antagits	 och	 två	
vunnit	laga	kraft.	

Kart/GIS 
Efterfrågan	 på	 kartprodukter	 i	 bygglovsprocess‐
en	 är	 fortsatt	 hög,	 dock	 en	 något	 lägre	 ärende‐

mängd	under	 april	månad.	Båstadkartan	 fylls	på	
med	nya	 lager	 av	 verksamhetsinformation	efter‐
hand	som	verksamhetsområdena	har	information	
att	presentera	 i	kartan	och	marknadsföringen	av	
kartan	 fortsätter.	 Kart/GIS	 har	 tagit	 fram	 kartor	
till	 de	 olika	 inriktningsdokument	 som	 Plan	 pro‐
ducerar	 samt	 varit	 behjälpliga	med	 en	 app	 inför	
kommande	 trädinventering	 i	 kommunen.	
Kart/GIS	 gör	 sedan	 årsskiftet	 fastighetsförteck‐
ningar	i	samband	med	framtagandet	av	detaljpla‐
ner.	Något	som	förväntas	ge	ökade	intäkter.	

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	 som	 helhet	 förväntas	 hålla	
årets	budget.	

Planarbete 
Plan	 har	 för	 2016,	 tack	 vare	 tilläggsbeslut	 för	
ofinansierat	 planarbete,	 äntligen	 en	 realistisk	
budget.	Reslultatet	är	+104	över	 förväntat	resul‐
tat	för	perioden.	Budgeten	beräknas	vara	i	balans	
vid	årets	slut.			

Kart/ GIS 
Året	har	börjat	bra	för	Kart/GIS	och	resultatet	är	
+103	tkr	 över	 förväntat	 resultat.	 Budgeten	 be‐
räknas	vara	i	balans	vid	årets	slut.		

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT KS SAMHÄLLSBYGGNAD -897 -2 764 -2 764 0 

Verksamhetsövergripande 11 11 11 0 

Planarbete -621 -1 706 -1 706 0 

Kart och mätningsverksamhet -287 -1 068 -1 068 0 

INVESTERING -284 -702 -552 150 
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Kommunstyrelse – Samhällsskydd 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT SAMHÄLLSSKYDD -4 134 -10 832 -10 832 0 

Samhällsskyddskontor -163 -437 -437 0 

Energi och klimat 225 44 44 0 

Räddningstjänst -3 976 -9 974 -9 974 0 

Krisberedskap -220 -464 -464 0 

INVESTERING 18 -806 -806 0 

Verksamhet 
Övergripande Samhällsskydd 
Året	 inleddes	 med	 bokslutsarbete	 och	 därefter	
vidtog	 arbetet	 med	 att	 fördela	 årets	 budgetram	
inom	de	olika	verksamheterna.	Förvaltningen	har	
upprättat	 en	 verksamhetsplan	 över	 2016	 som	
visar	 hur	 den	 enskilde	 medarbetaren	 ska	 bidra	
till	 att	nå	våra	mål.	Vi	har	dessutom	rapporterat	
in	 ett	 stort	 antal	 uppgifter	 till	 diverse	 tillsyns‐
myndigheter.		

Energi och klimat 
Kommunen	 tillhandahåller	 energirådgivning	 till	
såväl	privatpersoner	som	företagare.	Detta	utförs	
i	 samarbete	 mellan	 Samhällsskydd	 (miljöavdel‐
ningen)	 och	 kommunens	 nya	 kundtjänst.	 Verk‐
samheten	 bedrivs	 enligt	 plan	 och	 aktiviteter	 är	
planerade	under	året.		

Räddningstjänst 
I	 januari	 omkom	 en	 äldre	 kvinna	 i	 en	 bostads‐
brand.	 För	 att	 ge	 svar	 om	 brandorsak,	 utvärde‐
ring	 av	 vår	 egen	 insats	 med	 mera,	 så	 utreds	
denna	händelse	enligt	rutin.		

Räddningstjänstförbundet	 Skåne	 Nordväst	 har	
gjort	en	förstudie	om	möjligheten	till	samordning	
av	 räddningstjänster	 på	 Ängelholms	 flygplats.	
Förstudien	 kunde	 inte	 påvisa	 några	 avgörande	
samordningsmöjligheter.		

Räddningstjänstförbundet	 Skåne	 Nordväst	 har	
också	 gjort	 en	 förstudie	 om	 Räddningstjänsten	
Båstads	 inträde	 i	 förbundet.	 Nu	 pågår	 arbetet	
med	 att	 göra	 en	 ekonomisk	 genomlysning,	 som	
ska	ge	svar	på	hur	kommunens	budget	påverkas	
av	ett	inträde	i	förbundet.		

Ett	nytt	 samverkansavtal	mellan	 räddningstjäns‐
terna	 i	 Familjen	 Helsingborg	 har	 tecknats	 och	
gäller	från	årsskiftet.	Avtalet	handlar	i	korthet	om	
att	 vi	 samverkar	 om	 vattendykare	 från	 Helsing‐
borg,	 inre	befäl	och	bakre	ledning	i	Bårslöv	samt	
vakthavande	 brandingenjör	 och	 räddningschef	 i	
beredskap/tjänsteman	 i	 beredskap.	 Nyligen	 be‐
slutade	sig	även	Perstops	kommun	för	att	ansluta	
sig	till	vårt	samverkansavtal.	

Vi	 har	 efter	 sedvanlig	 rekryteringsprocess	 (ar‐
betsprov,	 läkarundersökning	mm)	 lyckats	 rekry‐
tera	 fyra	 nya	 brandmän.	 De	 nya	 brandmännen	
kommer	 att	 förstärka	 Båstad	 (2	 st.)	 och	 Förslöv	
(2	 st.)	 och	 har	 genomgått	 grundutbildning	 till‐
sammans	med	andra	nya	brandmän	från	Familjen	
Helsingborg.		

Företagshälsovården	 har	 utfört	 den	 årliga	
lagstadgade	 hälsounderökningen	 på	 all	 operativ	
personal.	Deras	omdöme	om	våra	brandmän	var	
gott!	

Allt	efterarbete	från	tunnelprojektet	är	nu	färdig‐
ställt.	Det	handlar	om	komplettering	av	material	
samt	sammanställning	av	all	dokumentation	inför	
framtiden	 och	 kommande	 omförhandling	 av	 av‐
tal.	

Krisberedskap 
Arbete	 pågår	 med	 att	 uppdatera	 kommunens	
riktlinjer	för	att	förebygga,	hantera	och	följa	upp	
våld	och	hot	i	arbetsmiljön.	Detta	dokument	är	ett	
stöd	 till	 förvaltningen	 före,	 under	 och	 efter	 en	
kris.		

I	april	medverkade	Båstad	i	en	stor	krislednings‐
övning.	 Övningen	 arrangerades	 av	 NSVA	 och	
temat	 var	 ett	 större	 dricksvattenbortfall	 ibland	
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annat	Båstads	kommun.	Syftet	var	att	på	tjänste‐
mananivå	öva	samverkan	mellan	drabbade	kom‐
muner,	andra	myndigheter	samt	NSVA.		

Ekonomiskt resultat 
Övergripande Samhällsskydd 
Verksamhetsområde	 Samhällsskydd	 visar	 som	
helhet	 ett	 underskott	 med	 44	tkr	 för	 perioden.	
Prognosen	är	en	budget	inom	ram	vid	årets	slut.		

Räddningstjänst 
Den	stora	negativa	avvikelsen	beror	på	utebliven	
omföring	 av	 medel	 till	 driftbudget	 från	 balans‐
konto	 (tunnelavtalet	 med	 Trafikverket).	 Den	
negativa	 avvikelsen	 beror	 också	 på	 utebliven	

omföring	 av	 medel	 från	 Kommunstyrelsen	 till	
Myndighetsnämnden	 (personalkostnader	 för	
myndighetsutövning).		

Krisberedskap 
Den	 negativa	 avvikelsen	 beror	 på	 utebliven	 om‐
föring	av	medel	mellan	verksamheter	inom	Sam‐
hällsskydds	budget	samt	att	det	statliga	bidraget	
för	 kommunens	 lagstadgade	 arbete	med	 krisbe‐
redskap	ej	periodiserats.			

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Vid	årets	slut	väntas	ingen	avvikelse	mot	budget.		
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Kommunstyrelsen – Bildning och arbete 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT KS - BILDNING & ARBETE -12 117 -37 589 -35 514 2 075 

Verksamhetsövergripande -469 -1 279 -1 279 0 

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -2 129 -6 819 -6 319 500 

Yrkeshögskola och Yrkesvux -345 -513 -513 0 

Arbetsmarknad -2 600 -7 741 -7 466 275 

Bibliotek -2 914 -9 121 -9 121 0 

Kultur -636 -2 198 -2 198 0 

Försörjningsstöd -2 781 -9 917 -8 617 1 300 

Flyktingmottagning och integration -243 0 0 0 

INVESTERING -160 -1 027 -1 027 0 

Verksamhet 
Vuxenutbildning och SFI 
Fler	 elever	 från	 SFI	 fortsätter	 att	 studera	 på	
grundläggande	 nivå.	 I	 övrigt	 är	 det	 ungefär	
samma	 antal	 elever	 inom	 gymnasiala	 kurser.	
Tack	vare	möjligheter	från	och	med	2016	att	från	
staten	 få	statsbidrag	även	 för	komvux,	är	det	ett	
endast	ett	 fåtal	 sökande	som	 inte	 får	beviljat	 sin	
ansökan	till	fortsatta	studier	till	andra	anordnare.	

Under	början	av	2016	har	det	varit	ett	ökat	antal	
elever	 vid	 SFI.	 Antalet	 analfabeter	 har	 ökat	mot	
tidigare	år.	Ett	nytt	samarbetsavtal	mellan	Skånes	
kommuner,	 gör	 det	 möjligt	 för	 SFI‐elever	 att	
kombinera	SFI	och	yrkesutbildning	‐	Yrkessfi.		

Särvux	har	flyttat	sin	verksamhet	till	A‐huset	från	
Kunskapscentrum,	för	att	komma	närmare	daglig	
verksamhet	 och	 samtidigt	 skapa	 ett	 effektivare	
lokalutnyttjande.	

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Två	 nya	 trädgårdsutbildningar	 inom	 yrkeshögs‐
kolan	 startade	 i	 januari,	 arbetsledare	 inom	 träd‐
gårdsbranschen	och	kvalificerad	 trädgårdsanläg‐
gare.	 Dessutom	 startades	 en	 ett‐årig	 yrkesvux‐
utbildning	 inom	 grundläggande	 trädgårdskun‐
skap.	Det	innebär	att	det	är	fler	studerande	inom	
yrkesutbildningar	 de	 första	 månaderna	 under	
2016.	

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknaden	 ljusnar	 och	 allt	 fler	 deltagare	
kommer	ut	 i	 arbete.	 Intäkterna	vid	 stöd‐	och	bi‐
dragsanställningar	kommer	att	minska	efterhand	

då	 Fas	 3	 deltagare	 övergår	 till	 helt	 subvention‐
erade	anställningar.		

Projekt	 ByaMor	 som	 finansieras	 av	 medel	 från	
Länsstyrelsen	har	utvecklats	till	ett	framgångsrikt	
projekt	som	fått	stor	uppmärksamhet.		

Under	 mars	 genomfördes	 Rekryteringsmässan	
för	fjärde	året,	en	succé	med	30	företag	och	över	
650	besökare.	Detta	 är	 ett	 samarbete	mellan	 ar‐
betsmarknadsenheten,	 arbetsförmedlingen	 och	
Båstad	 Turism	 och	 Näringsliv.	 Ett	 motivations‐
program	 ”MOVE”	 (Motivation,	 Orka,	 Vägledning	
och	Energi)	har	påbörjats	–	 ett	projekt	med	me‐
del	 från	 Arbetsförmedlingen	 som	 riktar	 sig	
främst	 till	 unga	 upp	 till	 25	 år.	 Istället	 för	 mer‐
kostnadsersättning	 per	 individ	 får	 arbetsmark‐
nadsenheten	 en	 ersättning	 på	 lite	 drygt	 200	tkr,	
vilket	 möjliggör	 att	 aktivera	 8	 ungdomar	 under	
perioden	april	till	december	2016.	Arbetscenter	i	
Grevie	

Traditionellt	 är	 perioden	 från	mitten	 av	 decem‐
ber	till	slutet	av	mars	något	av	lågsäsong	för	lego‐
tillverkningen	 på	 Jv9.	 Det	 här	 året	 har	 varit	 ett	
undantag	med	 god	 orderingång,	 vilket	 sannolikt	
kan	 förklaras	 av	 den	 allmänna	 uppgången	 i	 lan‐
det.	Tyvärr	har	relativt	 få	personer	anvisats	 från	
Arbetsförmedlingen	 under	 första	 delen	 av	 peri‐
oden	vilket	begränsat	möjligheten	till	att	erbjuda	
flytthjälp	 till	 kommunens	 verksamheter.	 Under	
de	 senaste	veckorna	har	 flera	personer	anvisats,	
vilket	 innebär	 att	 flyttjänsten	 kan	 återuppstå	
igen.	
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Mycket	 möbler/inventarier	 har	 omplacerats	
inom	 kommunen	 tack	 vare	 BIBI	 (Båstads	 inven‐
tarier	brukas	igen).	Rutiner	gällande	hur	länge	ett	
föremål	 kan	 finnas	 på	 BIBI	 ska	 upprättas	 av	 ut‐
rymmesskäl.	

Kultur 
Avseende	 Offentlig	 konst/Kulturminnesvård	 är	
ett	nytt	avtal	tecknat	med	länsstyrelsen	för	2016.		

En	 ständig	 dialog	 med	 planavdelningen	 kring	
enprocentsregeln	 förs,	 senast	 när	 det	 gäller	
byggnation	av	ny	förskola	i	Hemmeslöv.	

Samtal	har	genomförts	med	nästan	alla	kulturför‐
eningar.	 Bland	 annat	 Kammarmusikföreningen	
och	Hembygdsparken	 i	 Boarp	 signalerar	 kraftigt	
att	ekonomin	inte	går	ihop.		

Musik	 på	 bibliotek	 fortskrider	 med	 konserter	
regelbundet.		

Översyn	av	bidragssystemet	kring	studieförbund	
påbörjades	i	familjen	Helsingborg	under	våren.		

Några	av	de	arrangemang	vuxna	som	genomförts	
för	vuxna:	

• Klädbytardag
• Föreläsning	"Graceful	living"
• Två	konserter	med	Kammarmusikföreningen
• Konsert	med	visans	vänner
• Konstutställning	 av	 kommunens	 nyinköpta

konst

Några	 av	 de	 arrangemang	 som	 genomförts	 för	
barn/unga/elever:	

• Kulturgarantin,	 Kultur	 för	 lärande	 fortsätter
som	planerat.

• Möten	i	Kulturnavet
• Sagosoppor	

Namnkommittén	 träffas	 regelbundet	 och	 har	
under	våren	reviderat	riktlinjerna	för	arbetet	mot	
bakgrund	 av	 att	 gruppens	 sammansättning	 har	
ändrats.	 Band	 annat	 pågår	 namnsättning	 av	 Tu‐
velyckan.		

Kulturavdelningen	 har	 haft	 det	 första	 kultur‐
rådsmötet	med	 företrädare	 för	 näringslivet,	 kul‐
turföreningslivet	och	turistbyrån	samt.	

Bibliotek 
Efter	 det	 att	 Grevie	 bibliotek	 varit	 stängt	 i	 över	
ett	 år,	 kunde	man	 i	 februari	 2016,	 åter	 öppna	 i	
nya	lokaler	som	är	förlagda	i	ortens	livsmedelsaf‐
fär.	 Detta	 har	 tagits	 väl	 av	 allmänheten	 då	 bl.a.	
tillgängligheten	 ökade	 markant.	 Lösningen	 har	
också	uppmärksammats	stort	i	media.	

Det	uppskattade	sammarbetet	med	föreläsningar	
från	 Lunds	 universitet	 fortsatte	 även	 under	
denna	 period.	 14	 föreläsningar	 kunde	 kommu‐
ninnevånarna	ta	del	av,	där	två	av	föreläsningar‐
na	även	vände	sig	till	gymnasieeleverna.	

Projekteringen	 av	 flytten	 av	 Förslövs	 bibliotek	
har	påbörjats.		

Försörjningsstöd 
Antalet	 ansökningar	 om	 ekonomiskt	 bistånd	 har	
minskat	betydligt	under	perioden.	Närmare	ana‐
lys	över	orsakerna	ska	göras.		

Flyktingmottagning och integration 
Från	att	ha	haft	en	ökad	tillströmning	av	ensam‐
kommande	barn	under	2015	har	tillströmningen	
avstannat.	 Två	 barn	 kom	 i	 januari.	 Ett	 nytt	 mo‐
dulboende	 i	 Förslöv	 är	 påbörjat,	 inflyttning	
kommer	 att	 ske	 under	 våren‐sommaren	 2016.	
Under	 2016	 kommer	 43	 personer	 som	 fått	 per‐
manent	uppehållstillstånd	att	anvisas	 till	Båstad.	
Ett	stort	arbete	pågår	för	att	hitta	bostäder	alltef‐
tersom	personerna	kommer.	Integrationsenheten	
inom	Individ	och	familj	samt	övriga	verksamhet‐
er	inom	Bildning	och	arbete,	Barn	och	skola	samt	
övergripande	 integrationssamordnare	 samord‐
nar	 arbetet	 med	 att	 fullfölja	 Båstad	 kommuns	
ansvar	 att	 möta	 personernas	 behov	 enligt	 gäl‐
lande	lagstiftning.	

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen	Bildning	och	arbete	prognosti‐
serar	totalt	en	postitiv	avvikelse	om	2	075	tkr.		

SFI	 prognostiserar	 en	 postitiv	 avvikelse	 om	
500	tkr	som	uppkommer	2016	på	grund	av	tillfäl‐
ligt	ökade	intäkter	under	året.	

Arbetsmarknadsenheten	prognostiserar	totalt	en	
postitiv	avvikelse	om	275	tkr,	vilket	främst	beror	
på	 vakanser	 inom	 verksamheten	 utväxling.	 Va‐
kanserna	inom	utväxling	är	på	väg	att	tillsättas.		
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Försörjningsstöd	 prognostiserar	 i	 dagsläget	 en	
positiv	 avvikelse	 om	 1	300	tkr.	 Utbetalning	 av	
ekonomiskt	 bistånd	 har	 varit	 lägre	 under	 första	
tertialet	 2016	 än	 vad	 de	 var	 för	 samma	 period	
föregående	 år.	 Även	 resten	 av	 2016	 förväntas	
ligga	på	en	lägre	nivå	än	2015,	och	det	prognosti‐

seras	 bli	 en	 positiv	 avvikelse	 om	 1	000	tkr	 för	
utbetalning	 av	 ekonomiskt	 bistånd.	 Personal‐
kostnaderna	 inom	 försörjningsstöd	 beräknas	
redovisa	positiv	avvikelse	om	300	tkr	på	grund	av	
vakant	 tjänst	 under	 början	 av	 året	 samt	 en	 del‐
tidssjukskrivning.		

Diagram:	Ekonomiskt	bistånd	per	månad	(tkr)	
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Myndighetsnämnd – Myndighetsnämnd 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Myndighetsnämnd -140 -404 -420 -16 

Verksamhet 
Under	 årets	 första	 månader	 sammanträdde	
myndighetsnämnden	vid	 fem	tillfällen,	varav	ett	
extra	sammanträde.		

Ekonomiskt resultat 
Myndighetsnämnden	 får	 ett	 mindre	 underskott	
med	anledning	av	extramöten.	
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Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT MN SAMHÄLLSBYGGNAD 491 -1 664 -1 664 0 

Bygglov 906 -194 -194 0 

Bostadsanpassning -415 -1 470 -1 470 0 

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 

Det	har	varit	en	intensiv	start	för	Samhälls‐
byggnad	 2016.	 Ärendemängden	 har	 varit	
fortsatt	stor	för	alla	delar	av	verksamheten.	
En	 vakant	 handläggartjänst	 på	 bygglov	 har	
tillsatts	 från	och	med	den	1	augusti.	 I	mars	
slutade	 kommunens	 planstrateg.	 Tjänsten	
återbesätts	 inte	 i	 nuläget	 vilket	 innebär	 att	
strandskyddsärendena	 handläggs	 av	 bygg‐
lov.	

Bygglov 

Årets	inledande	månader	har	varit	intensiva	
med	 en	 ökning	 av	 antalet	 bygglovsansök‐
ningar	och	anmälansärenden	med	8	procent	
jämfört	med	samma	period	förra	året.	Anta‐
let	 beslutade	 ärenden	 har	 under	 samma	
period	ökat	med	58	procent	trots	en	vakant	
tjänst.	Den	stora	arbetsbelastningen	gör	att	
tillsynsärenden	 nedprioriterats	 och	 endast	
akuta	ärenden	handläggs.	

Bostadsanpassning 

Antalet	 ärenden	har	under	de	 första	måna‐
derna	legat	på	en	lägre	nivå	än	förväntat.	De	
flesta	 anpassningsåtgärderna	 har	 varit	 av	
enklare	art	med	låg	kostnad.	

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 

Samhällsbyggnad	som	helhet	förväntas	hålla	
årets	budget.	

Bygglov 

Det	stora	överskottet	på	drygt	1	mkr	jämfört	
med	 budget	 beror	 i	 huvudsak	 på	 det	 stora	
antalet	beslut	som	tagits	under	perioden.	På	
året	 som	 helhet	 förväntas	 budgeten	 hållas	
då	 kostnaderna	 ökar	 under	 årets	 andra	
halva	 och	 sommarmånaderna	 vanligen	 är	
svaga	intäkts‐mässigt.	

Bostadsanpassning 

Ett	litet	överskott	på	92	tkr	under	perioden.	
Som	 helhet	 bedöms	 budgeten	 hållas	 under	
året.	
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Myndighetsnämnd - Samhällsskydd 

 EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Samhällsskydd -5 -1 258 -1 258 0 

Verksamhet 
Övergripande	Samhällsskydd	

Året	 inleddes	 med	 bokslutsarbete	 och	 därefter	
vidtog	 arbetet	 med	 att	 fördela	 årets	 budgetram	
inom	de	olika	verksamheterna.	Förvaltningen	har	
upprättat	 en	 verksamhetsplan	 över	 2016	 som	
visar	 hur	 den	 enskilde	 medarbetaren	 ska	 bidra	
till	 att	nå	våra	mål.	Vi	har	dessutom	rapporterat	
in	 ett	 stort	 antal	 uppgifter	 till	 diverse	 tillsyns‐
myndigheter.		

Miljöavdelningen	

Miljöavdelningen	har	under	 första	 tertialet	2016	
arbetat	 med	 inspektioner	 enligt	 tillsynsplan.	
Flera	ärenden	 inom	miljötillsynen	har	varit	hän‐
delsestyrda,	 men	 arbetet	 med	 tillsyn	 enligt	 till‐
synsplanen	 fortskrider.	 Tillsynen	 fortgår	 som	
planerat	 och	 bedöms	 kunna	 utföras	 enligt	 till‐
synsplanen	för	2016.		

Arbetsbelastningen	 på	 miljöavdelningen	 är	 hög	
till	följd	av	fler	antal	sjukskrivningar	samt	vård	av	
barn	än	vad	som	brukar	vara	 förekommande	för	
perioden	på	avdelningen.			

Miljöavdelningen	 har	 under	 perioden	 arbetat	
med	 omklassning	 av	 verksamheter	 enligt	 SKLs	
taxamodell.	 De	 flesta	 omklassningar	 grundar	 sig	
på	 en	 erfarenhetsbedömning	 där	 verksamheten	
premieras	 med	 en	 lägre	 avgift	 med	 hänsyn	 till	
verksamhetens	 miljöarbete	 och	 tillsynsbehov.	
Cirka	 35	 verksamheter	 har	 omklassats	 under	
perioden.	

Under	 tertialet	 har	 miljöavdelningen	 tagit	 fram	
en	 avloppspolicy	 som	 väntar	 på	 antagande	 från	
politikerna.	Policyn	är	framtagen	för	att	visa	vilka	
riktlinjer	 och	mål	 Båstads	 kommun	 har	 i	 frågan	
om	enskilda	avlopp,	underlätta	 för	handläggaren	
att	 fatta	 likvärdiga	 och	 rättvisa	 beslut,	 samt	 att	
användas	som	ett	verktyg	för	att	uppnå	god	eko‐
logisk	status	på	alla	våra	vattenförekomster.	

Under	den	aktuella	perioden	har	ett	ärende	som	
tidigare	 överklagats	 till	 Mark‐	 och	miljödomsto‐

len	 återvisats	 till	 miljöavdelningen	 för	 förnyad	
handläggning.	Ärendet	som	har	återförvisats	och	
kommer	att	till	viss	del	beröra	övrig	ärendehand‐
läggning	är,	klagomål	på	olägenhet	vid	Torekovs	
golfbana.			

Räddningstjänsten	

Räddningstjänsten	 har	 under	 första	 tertialen	
arbetat	med	tillsyn	enligt	tillsynsplan.		

Inom	Familjen	Helsingborg	sker	sedan	många	år	
ett	 samarbete	 mellan	 räddningstjänsterna.	 I	 ar‐
betsgruppen	 skydd	 och	 säkerhet	 planeras	 och	
genomförs	aktiviteter.	I	år	ligger	fokus	på	brand‐
skydd	och	säkerhet	för	våra	äldre	medborgare.		

I	 Skåne	 sker	 motsvarande	 samarbete	 och	 i	 år	
genomfördes	en	temadag	kring	tillsyn	och	brand‐
farlig	 vara.	 Genom	 detta	 ökar	 kunskapen	 och	
tillsynen	 och	 bedömningsgrunderna	 likriktas	
mellan	kommunerna.			

Som	ett	 resultat	av	dödsbranden	 tidigare	 i	 år	då	
en	 äldre	 kvinna	 omkom,	 så	 har	 Räddningstjäns‐
ten	tagit	initiativ	till	att	utbilda	ett	antal	intresse‐
rade	 brandmän	 till	 brandskyddsinformatörer.	
Dessa	 ska	medverka	 på	planerade	 brandskydds‐
aktiviteter	 i	 kommunen,	 såsom	 Hamnfesten	 i	
Torekov,	 Öppet	 hus	 i	 Båstad	 och	 Förslövskarne‐
valen.			

Ekonomiskt resultat 
Övergripande	Samhällsskydd	
Verksamhetsområde	 Samhällsskydd	 visar	 som	
helhet	 en	 negativ	 avvikelse	 mot	 budget	
med	‐44	tkr	för	perioden.	Prognosen	är	en	budget	
inom	ram	vid	årets	slut.		

Miljöavdelningen	

Den	 positiva	 avvikelsen	 beror	 på	 att	 den	 årliga	
faktureringen	för	tillsyn	till	stora	delar	är	utförd.	
Dessa	 intäkter	 är	 inte	 periodiserade.	 Prognosen	
för	 årsskiftet	 är	 att	 miljöavdelningen	 klarar	 att	
driva	 verksamheten	 inom	 budget.	 En	 förutsätt‐
ning	är	att	tillsynen	fortskrider	som	planerat	och	
att	 miljöavdelningen	 inte	 drabbas	 av	 fler	 längre	
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Myndighetsnämnd - Samhällsskydd 

sjukskrivningar	 samt	 att	 miljöavdelningen	 inte	
får	 in	 många	 långdragna	 ärenden	 som	 kräver	
mycket	 handläggningstid	 för	 miljöavdelningens	
inspektörer	så	att	övrig	tillsyn	blir	lidande.		

Räddningstjänsten	

Den	stora	positiva	avvikelsen	beror	på	utebliven	
omföring	av	medel	från	Kommunstyrelsen	till	

Myndighetsnämnden	(personalkostnader	för	
myndighetsutövning).		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 

Vid	årets	slut	väntas	ingen	avvikelse	mot	budget.		
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Utbildningsnämnd - Utbildningsnämnd 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Utbildningsnämnd -146 -381 -430 -49 

Verksamhet 
Under	 årets	 första	 månader	 har	 utbildnings‐
nämnden	sammanträtt	vid	 fyra	 tillfällen.	Nämn‐
den	 beslutade	 bland	 annat	 om	 skolorganisation	
för	en	tidsenlig	och	likvärdig	utbildning.	

Utbildningsnämndens	 arbetsutskott	 samman‐
trädde	vid	fem	tillfällen	mellan	januari	och	april.		

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	utsåg	 i	 början	 av	 2015	 ett	
arbetsutskott	att	hantera	de	mest	känsliga	soci‐
ala	 ärendena.	 Utskottet	 bidrar	 till	 att	 nämnden	
har	ett	underskott.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Arvoden	 till	 nämndens	 utskott	 finns	 ej	 med	 i	
budget.		
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Utbildningsnämnd – Barn och skola 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT UN- BARN & SKOLA -25 659 -77 669 -75 009 2 660 

Verksamhetsövergripande (inkl tilläggsbelopp) -20 055 -63 970 -62 050 1 920 

Kulturskola -1 151 -3 279 -3  289 -10 

Öppen förskola (familjecentral) -365 -1 042 -1 042 0 

Grundsärskola och specialskola -2 774 -9 378 -9 378 0 

Summa -24 345 -77 669 -75 759 1 910 

Resultatenheter 

Förskola 1-5 år 157 0 300 300 

Grundskola F-9 inklusive fritids -2 471 0 450 450 

Summa -2 314 0 750 750 

INVESTERING -2 198 -4 500 -4 500 0 

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående ack 

 resultat 

Disponerat 

2016-04-30 

Utgående 

ack. resultat 

Förskola 1-5 år 2 049 -6 2 043 

Grundskola F-9 inklusive fritids 4 405 -545 3 860 

Summa 6 454 -551 5 903 

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Det	är	glädjande	att	 se	hur	antalet	barn	och	ele‐
ver	 ständigt	ökar	 i	 verksamheterna.	Utmaningen	
är	dock	att	kunna	rekrytera	pedagoger	med	legi‐
timation	 –	 i	 en	 tid	 där	 det	 råder	 lärarbrist.	 För‐
skolechefer	och	rektorer	lägger	mycket	tid	på	att	
både	behålla	och	rekrytera	för	att	kunna	förverk‐
liga	gällande	läroplaner	vilket	i	förlängningen	ger	
barn	och	elever	förutsättningar	för	att	lyckas	med	
grundskolan,	gå	vidare	till	gymnasieskolan	och	så	
småningom	delta	aktivt	i	samhällslivet.		

Den	 nya	 föreskriften	 ”Organisatorisk	 och	 social	
arbetsmiljö”	 kan	 komma	 att	 få	 konsekvenser	 i	
fråga	 om	 arbetsbelastning	 för	 alla	 inom	 Barn	 &	
skolas	 verksamheter.	 Ett	 centralt	 arbete	 har	 på‐
börjats	på	HR	 för	att	 se	hur	kommunen	ska	 leva	
upp	till	de	nya	kraven.	

De	 två	 öppna	 förskolorna	 har	 många	 besökare	
och	 samverkan	 med	 BVC	 fungerar	 väl.	 Ett	 före‐
byggande	 arbete	 –	 om	 än	 så	 litet	 –	 kan	 få	 bety‐
delse	 när	 barnen	 ska	 börja	 i	 förskolan	 och	 så	
småningom	i	grundskolan.		

Det	är	svårt	att	rekrytera	personal	till	elevhälsan,	
dvs	 skolsköterskor	 och	 kuratorer.	 Även	 dessa	
grupper	 är	 det	 brist	 på.	 Men	 det	 förebyggande	
arbetet	 måste	 genomföras	 så	 det	 är	 en	 stor	 ar‐
betsbelastning	för	personalen.	

Generellt	 sett	 har	 det	 skett	 en	 liten	 ökning	 av	
sjukskrivningarna.	 Uppföljning	 av	 detta	 kommer	
att	 ske	 för	 att	 förstå	 om	 det	 enbart	 är	 tillfälligt	
eller	 en	 trend	 som	håller	 i	 sig.	 Sjukskrivningar	 i	
sig	drabbar	den	enskilda	och	kan	få	stora	konse‐
kvenser	när	det	rör	sig	om	psykiska	påfrestningar	
eller	cancer.	 I	 förskolans	och	grundskolans	värld	
får	sjukskrivningar	dessutom	omedelbara	konse‐
kvenser	 både	 för	 barn,	 elever	 och	 kvarvarande	
personal.	Det	är	nödvändigt	att	 förebygga	ohälsa	
på	ett	strategiskt	sätt.	

Kulturskolan 
Neddragningar	 av	 tjänster	 pågår	 för	 att	 genom‐
föra	sparbetinget	för	2016.	Verksamheten	i	övrigt	
har	ungefär	140	elever	och	intresset	för	att	delta	
är	 stort	 varför	det	 ständigt	 finns	kö	 till	 vissa	 in‐
strument.	
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Resultatenheter 

Förskola	1‐5	år	
Barnens	 vistelsetid	 har	 ökat	 med	 8,8	 procent	
sedan	förskolepengen	fastställdes.	Det	blir	märk‐
bart	 i	 det	 dagliga	med	 schemaläggningen	 för	 att	
trygga	 barnens	 vardag	 i	 förskolan.	 Planering	 av	
det	pedagogiska	arbetet	blir	eftersatt.	Dokument‐
ationskravet	 finns	 kvar	 och	 tar	 tid	 när	 inte	 IT‐
miljön	 fungerar	 tillräckligt	 bra.	 En	 bättre	 balans	
mellan	 arbetet	 i	 barngruppen,	 planering	 och	
dokumentation	behövs	men	kan	inte	genomföras	
med	nuvarande	förskolepeng.		

Antalet	 barn	med	 autismliknande	 diagnoser	 har	
ökat	och	dessa	barn	måste	ha	vuxna	vid	sin	sida	
för	 att	 klara	 sig	 i	 förskolans	 grupper.	 Budgeten	
för	 tilläggsbelopp	 räcker	 inte	 för	att	 täcka	beho‐
vet.	

Som	vanligt	är	det	kö	till	förskolan	varför	föräld‐
rars	 förstehandsval	 inte	 kan	 tillgodoses.	 Det	 in‐
nebär	 att	 flera	 barn	 omplaceras	 i	 augusti	 vilket	
inte	är	bra	ur	ett	barnperspektiv.	Strategisk	lång‐
tidsplanering	av	barnomsorgsplatser	behövs.	

Grundskola	F‐9	inklusive	fritidshem	
Grundskolans	 uppdrag	 är	 att	 alla	 elever	 ska	 få	
godkända	 betyg	 i	 samtliga	 ämnen	 och	 att	 varje	
elev	ska	nå	så	långt	som	möjligt	i	sin	kunskapsut‐
veckling.	Ett	sådant	krav	 i	skollagen	ställer	stora	
krav	på	lärarna	–	både	att	undervisa	klassen	och	
att	tillgodose	var	och	en	elevs	individuella	behov.	
Den	 ökade	 användningen	 av	 sociala	 medier	 på‐
verkar	studieron	i	skolan	–	även	om	kränkningar	
eller	 påhopp	 sker	 på	 elevernas	 fritid.	 Skolan	
måste	 vara	 delaktiga	 i	 att	 lösa	 dessa	 konflikter	
som	 påverkar	 skolarbetet.	 Detta	 påverkar	 ar‐
betsmiljön	både	för	elever	och	lärare	–	och	tar	tid	
från	undervisningen.	Det	är	en	stor	utmaning	att	
hantera	sociala	medier	på	ett	klokt	sätt.	

Elever	i	omfattande	behov	av	särskilt	stöd	får	inte	
det	stöd	de	har	rätt	till	enligt	skollagen	när	skol‐
pengen	 eller	 budgeten	 för	 tilläggsbelopp	 inte	
räcker	 till.	Detta	blir	ett	dilemma	 för	rektor	som	
enligt	 skollagen	ska	sätta	 in	 resurser	 för	 särskilt	
stöd.		

Resultatet	 från	 SKL:s	 öppna	 jämförelser	 baseras	
på	2015	och	visar	att	grundskolan	numera	ligger	
på	plats	36	 i	 riket	mot	plats	19	 för	2014.	Analys	
av	resultatet	pågår	och	kommer	att	redovisas	för	
utbildningsnämnden.	

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	Barn	 och	 skola	 ramfinansi‐
erade	 verksamheter	 prognostiserar	 totalt	 en	
positiv	avvikelse	mot	budget	på	1	910	tkr.	

Förskolelokaler	 prognostiserar	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	 om	 ‐930	tkr	 på	 grund	 av	 hyra	moduler	 på	
Skogsbyn	 för	 tre	 stycken	 nya	 avdelningar	 med	
anledning	 av	 ökat	 barnantal.	 En	 av	 avdelningar‐
na,	 motsvarande	 310	tkr,	 finansieras	 genom	 be‐
sparingar	 inom	 kompetensutveckling	 och	 till‐
läggsbelopp.	 Ytterligare	 en	 avdelning,	 310	tkr,	
finansieras	genom	att	inte	tillsätta	skolintendent‐
tjänsten	under	resten	av	året.	

För	 skolskjutsar	 grundskola	 prognostiseras	 det	
en	negativ	avvikelse	om	‐300	tkr	för	utökad	skol‐
skjuts	med	barn	med	särskilda	behov.	

Kulturskolan	 redovisar	 en	 negativ	 avvikelse	 på	
ca	 ‐10	tkr	 som	 beror	 på	minskade	 terminsavgif‐
ter.	

För	att	täcka	en	del	av	underskottet	inom	Utbild‐
ningsnämnden,	 bland	 annat	 på	 grund	 av	 place‐
rade	 barn	 i	 familjehem,	 åläggs	 Skolexperten	 ett	
sparbeting	 på	 2	400	tkr.	 Detta	 sparbeting	 är	
mycket	 tufft	 och	 kommer	 att	 påverka	 verksam‐
heterna.	

Resultatenheter 
Kommunens	 resultatenheter	 visar	 tillsammans	
en	 negativ	 avvikelse	 om	 ‐2	314	tkr	 per	 den	
30/4	2016.	 Underskottet	 beror	 på	 en	 negativ	
semesterlöneskuld	 om	 ‐5	628	tkr	 samt	 att	 man	
använt	 överskottspengar	 om	 ‐551	tkr	 från	 tidi‐
gare	 år.	 Efter	 reglering	 av	 semesterlöneskulden	
som	kommer	att	utjämnas	under	året,	visar	resul‐
tatenheterna	tillsammans	en	positiv	avvikelse	om	
3	314	tkr.	 Den	 positiva	 avvikelsen	 beror	 främst	
på	ökade	 intäkter	på	grund	av	 fler	barn	och	ele‐
ver	 i	 verksamheten.	 1	450	tkr	 av	 den	 positiva	
avvikelsen	beror	på	att	resultatenheterna	har	fått	
riktade	statsbidrag	som	ännu	inte	använts	fullt	ut.	
Totalt	 har	 resultatenheterna	 fått	 ca	 2	980	tkr	 i	
statsbidrag	 under	 jan‐april.	 Om	 vi	 inte	 uppfyller	
kriterierna	för	statsbidragen	kommer	kommunen	
att	 bli	 återbetalningsskyldig	 till	 skolverket.	 För	
övrigt	 råder	 återhållsamhet	 inom	 samtliga	 verk‐
samheter	 för	 att	 Utbildningsnämnden	 totalt	 sett	
ska	nå	en	budget	i	balans.	

Resultatenhetscheferna	planerar	att	använda	del	
av	 tidigare	 års	 överskott	 till	 riktade	 engångsin‐
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satser	 såsom	 personalförstärkning,	 inköp	 av	
läromedel,	förbättra	arbetsmiljön,	intensivunder‐
visning	 i	matematik	 samt	hjälpa	barn	och	elever	
som	är	i	behov	av	särskilt	stöd.		

Investeringar	
Samtliga	årets	budgeterade	investeringar	bedöms	
utnyttjas.	 Investeringarna	 avser	 främst	 inköp	 av	
en‐till‐en	 datorer	 eller	 surfplattor	 enligt	 IKT‐
planen,	 IT‐utrustning	 inom	 förskola	 och	 grund‐
skola,	 inköp	 av	 läromedel,	 möbler	 samt	 förbätt‐
ring	av	arbetsmiljön.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
För	att	Utbildningsnämnden	totalt	sett	ska	nå	en	
budget	i	balans	ska	det	råda	återhållsamhet	inom	
samtliga	 verksamheter.	 Den	 lediga	 tjänsten	 som	
skolintendent	 kommer	 inte	 att	 återbesättas,	 det	
blir	 ingen	 ökning	 av	 studiehandledning	 och	
undervisning	 på	 modersmål	 samt	 svenska	 som	
andra	 språk	 och	 ytterligare	 åtstramningar	 av	
tilläggsbeloppen	kan	komma	att	genomföras.	För	
resultatenheterna	 kan	 åtgärder	 komma	 att	 ge‐
nomföras	 i	 syfte	 att	 utbildningsnämnden	 ska	 få	
en	budget	i	balans.	
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Utbildningsnämnd – Bildning och arbete 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

2016 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT UN- BILDNING & ARBETE -12 236 -31 484 -38 084 -6 600 

Gymnasiesärskola -876 -3 812 -2 862 950 

Gymnasium ramfinansierad  -3 500 -10 573 -10 423 150 

Individ- och familjeomsorg -8 129 -17 099 -24 799 -7 700 

Summa -12 505 -31 484 -38 084 -6 600 

Resultatenhet 

Akademi Båstad Gymnasium 269 0 0 0 

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående ack. 

resultat 

Disponerat 

  2016-04-30 

Utgående 

      ack. Resultat 

Akademi Båstad Gymnasium 324 0 324 

Verksamhet 
Gymnasiesärskola 
Verksamheten	följer	plan.	

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan	 har	 ett	 större	 elevunderlag	 än	
beräknat	 i	 budget.	 Flera	 av	 dessa	 elever	 har	
kommit	 från	 andra	 länder	 och	 går	 och	 läser	 i	
förberedelseklass.	 Skolan	 har	 också	 haft	 färre	
elevavhopp	i	jämförelse	med	föregående	läsår.		

Under	våren	har	det	varit	ett	stort	fokus	på	inter‐
nationella	 utbyten	 då	 elever	 från	Wolfsburg	 be‐
sökt	Båstad	under	en	vecka	och	våra	egna	elever	
varit	 på	 studieresa	 i	 Toledo	 i	 Spanien	 under	 en	
vecka.	 Såväl	 elever	 som	 lärare	 är	 mycket	 nöjda	
med	dessa	studieresor	och	det	planeras	fortsatta	
utbyten	under	kommande	läsår.		

Till	 nästa	 läsår	 kommer	 gymnasieskolan	 på	 nytt	
att	 erbjuda	 elever	 att	 studera	 på	 ekonomipro‐
grammet.	 När	 den	 första	 sökomgången	 avsluta‐
des	 i	 februari	 så	 var	 det	 14	 elever	 som	 sökt	 till	
programmet	i	första	hand.	På	vård‐	och	omsorgs‐
programmet	erbjuder	skolan	eleverna	att	studera	
två	 profiler;	 räddningstjänst	 eller	 träning	 och	
hälsa.	 Till	 detta	 program	 har	 skolan	 15	 första‐
handssökande	att	jämföra	med	förra	läsårets	fem.	
Totalt	 har	 skolan	 60	 förstahandssökande	 till	 de	
nationella	programmen	och	drygt	40	sökande	till	
introduktionsprogrammen.		

Marknadsföringen	av	utbildningarna	inför	läsåret	
2017/18	har	påbörjats	 i	och	med	en	större	skol‐
mässa	i	Helsingborg	för	årskurs	8‐eleverna	

Individ och familj 
Inom	mottagningsfunktionen	har	en	ökning	skett	
av	 antal	 orosanmälningar	 som	 lett	 till	 vidare	ut‐
redning.	 Under	 perioden	 har	 ett	 flertal	 omhän‐
dertaganden	gjorts	och	barn	har	behövt	placeras	i	
familjehem.	

Personalsituationen	 har	 varit	 och	 är	 besvärlig.	
Flera	 medarbetare	 har	 varit	 sjukskrivna,	 några	
över	 längre	 tid.	 Att	 rekrytera	 personal	med	 rätt	
kompetens	inom	socialtjänsten	är	för	närvarande	
mycket	svårt.	På	grund	av	den	rådande	personal‐
situationen	 har	 konsulter	 tagits	 in	 för	 att	 upp‐
rätthålla	utredningsarbetet.	

Ett	 omstruktureringsarbete	 inom	 öppenvården	
har	 genomförts	 på	 grund	 av	 besparingar	 i	 2016	
års	budget.	

Ett	 utvecklingsarbete	 har	 påbörjats	 tillsammans	
med	 HR‐funktionen	 i	 syfte	 att	 förbättra	 arbets‐
miljö	 och	 i	 övrigt	 förutsättningar	 för	 personalen	
att	kunna	utföra	sitt	arbete	på	ett	rättssäkert	sätt.	

Rekrytering	av	en	ny	enhetschef	har	skett.	

Ett	 projekt	 med	 särskilt	 stöd	 till	 föräldrar	 med	
omhändertagna	 och	 placerade	 barn	 har	 påbör‐
jats.	

40

381

381



Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	 BA	 ramfinansierade	 verk‐
samheter	 prognostiserar	 totalt	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	 om	 ‐6	600	tkr.	 Gymnasiesärskolan	 progno‐
stiserar	 en	 positiv	 avvikelse	 om	 950	tkr,	 som	
beror	på	att	det	är	 färre	 inskrivna	elever	än	vad	
det	finns	budget	för.		

Gymnasium	 ramfinansierat	 prognostiserar	 en	
positiv	 avvikelse	 om	 150	tkr.	 Utbetalning	 av	 in‐
ackorderingsbidrag	 gymnasium	 beräknas	 bli	
drygt	100	tkr	lägre	än	budget	och	skolskjutsar	för	
gymnasieelever	 beräknas	 redovisa	 en	 positiv	
avvikelse	 om	 drygt	 250	tkr.	 Akademi	 Båstad	
gymnasium	 har	 under	 de	 senaste	 åren	 fått	 ett	
ökat	 antal	 elever	 och	 därmed	 har	 behovet	 av	
leasing	av	en	till	en	datorer	ökat.	Ökade	 leasing‐
kostnader	 förväntas	 överstiga	 budgeten	 med	
180	tkr.	

Individ	och	familj	prognostiserar	en	negativ	avvi‐
kelse	 om	 ‐7	700	tkr	 (totalt	 Individ	 och	 familj	 in‐
klusive	 försörjningsstöd	 redovisar	 de	 en	 negativ	
avvikesel	om	‐6	200	tkr).	Avvikelsen	beror	främst	
på	långa	och	vårdkrävande	placeringar	av	främst	
barn	och	unga	men	även	vuxna	samt	ökade	kost‐
nader	 för	 våld	 i	 nära	 relationer.	 Sjukskrivningar	
och	 svårigheter	med	 rekrytering	 för	 Individ	 och	
familj	medför	behov	av	bemanningsföretag,	vilket	
är	en	bidragande	faktor	till	ökade	kostnader.		

Resultatenhet 
Akademi	 Båstad	 Gymnasium	 visar	 en	 positiv	
avvikelse	 om	 269	tkr	 per	 den	 30/4	 2016	 bero‐
ende	 på	 ett	 större	 elevunderlag	 än	 beräknat.	
Flera	av	dessa	är	nyanlända	elever	som	har	stora	
behov	 av	 anpassningar	 och	 särskilt	 stöd.	 Därför	
prognostiseras	ett	nollresultat.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Ett	 arbete	 med	 att	 minska	 underskottet	 inom	
utredningsenhetens	 familjehemsplaceringar	 och	
HVB‐placeringar	 kommer	 att	 ske.	 En	 familje‐
hemssekreterare	är	anställd	från	och	med	15	juni	
och	kommer	särskilt	att	ägna	sig	åt	att	 följa	upp	
och	om	möjligt	omplacera	och/eller	avsluta	ären‐
den.	

Så	 långt	möjligt	 kommer	 insatser	 inom	 den	 nya	
öppenvården	 att	 kunna	 förhindra	 omhänderta‐
ganden.	

Ett	utvecklingsarbete	som	syftar	till	att	 förbättra	
arbetssituation	 och	 arbetsmiljö	 kommer	 att	 ske	
under	 hösten.	 Detta	 arbete	 tillsammans	 med	
personal	ska	också	syfta	till	att	minska	personal‐
omsättning.	
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Vård- och omsorgsnämnd – Vård- och omsorgsnämnd 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Vård- och omsorgsnämnd -122 -381 -381 0 

Verksamhet 
Under	 årets	 första	 månader	 sammanträdde	
vård‐	och	omsorgsnämnden	vid	fyra	tillfällen.		

Ekonomiskt resultat 
Ingen	avvikelse	mot	budget.	
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Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT VN- VÅRD & OMSORG -42 303  -103 477 -107 062 -3 585 

Centralt -3 865 -10 142 -10 242 -100 

Myndighetsenhet -1 460 -3 983 -4 083 -100 

Stöd och omsorg -12 917 -34 869 -35 454 -585 

Hälso- och sjukvård -9 662 -28 741 -29 141 -400 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -8 359 -25 542 -24 892 650 

Summa -36 263 -103 277 -103 812 -535 

Resultatenheter 

Hemvård -3 789 -104 -1 754 -1 650 

Vård- och omsorgsboende -2 251 -96 -1 496 -1 400 

Summa -6 040 -200 -3 250 -3 050 

INVESTERING -69 -2 815 -2 815 0 

Verksamhet 
Vård	 och	 omsorg	 genomgår	 en	 omorganisation	
som	startade	i	början	av	2016.	Syftet	med	omor‐
ganisationen	är	att	uppnå	en	rättvis	fördelning	av	
antalet	 medarbetare	 per	 chef,	 samt	 att	 utveckla	
samarbetet	mellan	boende	och	hemvård.	

I	början	av	året	startade	anhörig/socialt	 innehåll	
sin	verksamhet	utifrån	de	nya	 förutsättningarna.	
Det	har	varit	en	försiktig	start	med	en	enhetschef	
och	två	anställda.	

Nytt	 anhörigcenter	 öppnade	 på	 Vårliden	 i	 april.	
Aktiviteter	 för	 Båstadbor	 finns	 på	 Vårliden,	
Ängahällan,	 Bjärehemmet	 och	 Båtsmansgården.	
Träffpunkterna	 har	 och	 kommer	 att	 innehålla:	
gymnastik,	 våffelcafe,	 bingo,	 underhållning,	 sam‐
talscafe,	kyrkan	Vernisage	och	rullatorcafe.	

I	 januari	 anställdes	 en	 demenssamordnare	 som	
har	 till	 uppgift	 att	 arbeta	 övergripande	med	 de‐
mensfrågor.	

Vård	 och	 omsorg	 har	 under	 våren,	 tillsammans	
med	förvaltningen	för	Teknik	och	service,	arbetat	
med	att	ta	fram	en	lokalförsörjningsplan	för	hela	
kommunens	 framtida	 planering	 av	 lokaler	 och	
boende.	

Hemvård 
Samordnare	 i	 hemvården	har	 lagt	mycket	 tid	på	
att	införa	nytt	planeringssystem,	vilket	ska	skapa	
en	 tydligare	 överblick	 och	 på	 sikt	 ska	 planerad	

och	 utförd	 tid	 kunna	 mätas.	 Under	 årets	 första	
månader	har	behovet	av	insatser	sjunkit	på	grund	
av	att	vårdtagare	har	 flyttat,	vilket	har	 inneburit	
stora	 differenser	 av	 timmar	 mellan	 månaderna	
och	svårt	att	parera	med	schemaläggning.	

Schablonersättningen/ekonomistyrningen	i	hem‐
vården	är	inte	anpassad	fullt	ut	till	verksamheten,	
vilket	påverkar	både	planeringen	och	ekonomin.	
Schablonerna	är	lågt	satta	i	jämförelse	med	andra	
kommuner	 och	 2016	 sänktes	 ersättningen	 för	
både	 omsorg‐	 och	 serviceinsatser,	 vilket	 försvå‐
rar	en	budget	i	balans.	En	del	insatser	ersätts	inte	
alls,	exempelvis	dubbelbemanning.	

Nattpatrullen	har	utökad	bemanning	på	grund	av	
ökat	behov.	

Hemsjukvård 
Inom	 rehabiliteringen	 finns	 det	 vakanser	 på	
grund	av	svårigheter	att	rekrytera.	Sommaren	är	
tänkt	 att	 bemannas	 genom	 bemanningsföretag	
under	3‐4	veckor.	

Sökning	pågår	 av	 sjuksköterskevikarier	 till	 som‐
maren,	även	detta	genom	bemanningsföretag.	Det	
finns	fyra	vakanta	sjukskötersketjänster	i	dagslä‐
get,	vilka	beräknas	tillsättas	under	maj	månad.		

Vård- och omsorgsboende  
På	kommunens	boende	och	korttid	har	det	 satts	
in	 personal	 vid	 punktinsatser	 till	 brukare	 samt	
vid	extra	vak	vid	flera	tillfällen	under	våren.	Per‐
sonalen	 har	 varit	 på	 utbildning/internat	 under	
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december	 och	 våren.	 Utbildningarna	 har	 varit	
mycket	 uppskattade	 och	 stor	 kraft	 har	 lagts	 på	
kvalitésområden	inom	verksamheten.		

Lyan,	 kommunens	 dagverksamhet	 för	 dementa	
på	Almgården	i	Grevie,	har	haft	öppet	fyra	dagar	
per	vecka	på	grund	av	att	behovet	 inte	 finns	 för	
fem	dagar.	

Demensteam	är	ännu	inte	rekryterat	och	uppstar‐
ten	har	senarelagts.	

Skogsliden	 har	 förstärkts	med	 personal	 som	 ar‐
betar	med	aktivering,	vilket	ska	täckas	av	stimu‐
lansmedel	för	ökad	bemanning.	

Mottagningteamet	 som	 arbetar	 för	 trygg	 hem‐
gång	är	under	uppförande	och	 förhoppningen	är	
att	beläggningen	går	 tillbaka	 till	 tidigare	nivå	på	
korttiden.	

Stöd och omsorg 
Antalet	 brukare	 har	 ökat	 under	 våren	 i	 boende‐
stödet,	 framförallt	 relaterade	 till	 neuropsykia‐
triska	funktionsnedsättningar	(NPF).	

Daglig	verksamhet	har	 flyttat	sin	verksamhet	 till	
A‐Huset	 på	 Strandängsskolan	 från	 Brännborns	
fastighet	vid	Lyckan	torget.	

Träffpunkt	SOL	öppnades	under	våren	i	A‐huset.	

Samordnartjänst	för	kontaktpersoner	är	placerad	
på	 stöd	 och	 omsorg	 sedan	 årets	 början,	 tidigare	
fanns	 personalen	 tillsammans	 med	 anhö‐
rig/socialt	innehåll	inom	hemvården.			

Ledsagarbeslut	har	ökat	i	antal	ärenden.	Efterfrå‐
gan	av	korttidstillsyn	kommer	att	öka	till	somma‐
ren.	

Aromagården	 och	 Ängen	 har	 extra	 bemanning	
varje	dag	på	grund	av	utökat	behov	hos	brukare.	

Ekonomiskt resultat 
Övriga enheter  
Centralt	 bestående	 främst	 av	 administration	och	
ledningsresurser	prognosticerar	en	negativ	avvi‐
kelse,	som	huvudsakligen	beror	på	förlängning	av	
konsultavtalet	 rörande	 Vård	 och	 omsorgschef.	
Stimulansmedel	om	4,2	mkr	för	ökad	bemanning	
inom	 vård	 och	 omsorg	 förväntas	 att	 utbetalas	 i	
slutet	 av	 2016,	 och	 det	 pågår	 en	 översyn	 hur	

dessa	medel	ska	nyttjas.	I	prognosen	är	det	anta‐
get	att	vi	mottar	det	totala	beloppet.	

Stöd	 och	 omsorg	 har	 haft	 ett	 utökat	 behov	 hos	
brukare	 samtidigt	 som	2016	 års	 budget	 innebar	
en	 del	 besparingar,	 vilket	 har	 lett	 till	 en	 negativ	
prognostiserad	avvikelse	om	‐585	tkr.	

Hälso‐	 och	 sjukvård	 ligger	 i	 linje	 med	 budget,	
men	 prognostiserar	 en	 negativ	 avvikelse	
om	 ‐400	tkr	 på	 grund	 av	 bemanning	 av	 vikarier	
under	sommaren.	

Nattpatrullen	har	ett	utökat	behov	som	resulterar	
i	 ökad	 bemanning,	 vilket	 ska	 täckas	 av	 stimu‐
lansmedel	2016.	

Det	 budgeterade	 demensteamet	 har	 senarelagts,	
vilket	resulterar	i	en	positiv	avvikelse	om	600	tkr.	

Resultatenheter  
Hemvården	 prognostiserar	 en	 negativ	 avvikelse	
om	‐1	650	tkr	för	helåret.	Den	huvudsakliga	orsa‐
ken	 är	 högre	 personalkostnader	 än	 hemvårds‐
pengen	ger	utrymme	till	och	åtgärder	har	nu	satts	
in	 för	 att	 komma	 i	 fas	 under	 resterande	 del	 av	
året.	 Bakomliggande	 orsaker	 till	 differensen	 är	
delvis	 en	 lägre	 timpeng	 än	 2015	 och	 delvis	 de‐
cembers	 timlönekostnader	 som	 påverkar	 janua‐
ris	utfall,	beträffande	vikarier	 för	 julledighet	och	
utbildningstillfällen.	 Det	 pågår	 en	 översyn	 av	
andra	faktorer	som	försvårar	en	budget	i	balans	i	
hemvården,	 exempelvis	 dubbelbemanning	 samt	
differenser	mellan	utförda	timmar	och	schablon‐
tid	som	genererar	timpeng.		

Under	 perioden	 har	 vård	 och	 omsorgsboende	
haft	en	beläggning	på	98	procent	och	korttidsbo‐
ende	134	procent.	Att	några	av	boendena	inte	har	
haft	 full	 beläggning	 beror	 till	 stor	 del	 på	 hante‐
ringstiden	för	flytt	efter	att	brukare	avlidit,	vilket	
resulterar	 i	 en	 negativ	 avvikelse	 om	 ‐200	tkr.	
Korttidplatsernas	 överbeläggning	 resulterar	 i	 en	
negativ	 avvikelse	 om	 ‐700	tkr,	 vilket	 beror	 på	
svårigheten	 till	 effektiv	 personalplanering	 då	
korttiden	 på	 Skogsliden	 befinner	 sig	 på	 två	 vå‐
ningar.	

Ett	 boende	 har	 haft	 omfattande	 punktinsatser,	
vilket	 resulterar	 i	 ökad	 bemanning,	 vilket	 ska	
täckas	av	stimulansmedel	2016.	Extra	vak	på	bo‐
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ende	och	vikariat	för	personalens	utbildningstill‐
fällen	resulterar	i	en	negativ	avvikelse	om	500	tkr	
för	ett	boende.		

Investeringar 
En	 arbetsgrupp	 arbetar	 med	 inköp	 av	 ett	 nytt	
verksamhetssystem.	 Målet	 är	 att	 starta	 imple‐
mentering	 av	 det	 nya	 systemet	 under	 hösten	
2016.	

Övriga	pågående	 investeringsprojekt	2016	är	re‐
laterade	 till	 trygghetstelefoner,	 nyckelfri	 hem‐
vård	 samt	 tidsplaneringsverktyg	 inom	 hemvår‐
den.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Under	 årets	 första	 fyra	 månaderna	 har	 plane‐
ringen	 för	 Trygg	 hemgång	 via	 Mottagningsteam	
blivit	 klar.	 Sjuksköterskan	 i	 Vårdplaneringstea‐
met	kommer	att	arbeta	i	teamet	tillsammans	med	
en	 sjuksköterska.	 Förvaltningen	 kommer	 att	
vårdplanera	 i	hemmet	och	därmed	möta	den	en‐
skildes	behov	i	hemmet	så	fort	hen	kommer	hem.	
Detta	kommer	att	ske	i	samarbete	med	alla	övriga	
professioner	inom	vård	och	omsorg.	

Planering	pågår	med	att	 flytta	de	olika	kontoren	
på	 den	 södra	 sidan	 till	 Trafikverkets	 lokaler	 i	
Förslöv,	 så	 gäller	 även	 för	 City‐kontoren	 och	
kvälls‐	och	nattpersonal	som	ska	flytta	till	Skogs‐
lidens	 bottenplan.	 Detta	 kommer	 att	 underlätta	
samarbete.	

Inom	 stöd	 och	 omsorg	 pågår	 planering	 att	 åter‐
ställa	 Aromagården	 och	Myllefallet	 till	 gruppbo‐
städer	full	ut,	utifrån	vård‐	och	omsorgsnämdens	
inriktningsbeslut.	

Demenssamordnaren	ska	hålla	demensutbildning	
för	all	personal	under	2016.	

Översyn	 av	 schablonerna	 inom	 hemvården	 ska	
ske,	 vilket	 är	 det	 interna	 ekonomistyrningssy‐
stemet.	

Översyn	 av	 avgifterna	 mot	 brukarna	 kommer	
också	att	påbörjas.	

Sommarplaneringen	 pågår	 för	 fullt	 och	 förvalt‐
ningen	 tittar	 på	 lösningar	 så	 att	 verksamheten	
kan	fungera	fullt	ut,	exempelvis	om	inköp	av	dag‐
ligvarorna	kan	underlättas.	
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Valnämnd -1 -111 -1 110 

Överförmyndare -1 125 -691 -1 500 -809 

Kommunrevision -269 -840 -840 0 

Verksamhet 
Valnämnd 
Valnämnden	har	ingen	verksamhet	under	2016.	

Överförmyndare 
Överförmyndaren	 granskades	 under	 årets	 första	
månader	av	Länsstyrelsen.	Länsstyrelsen	konsta‐
terade	 att	 det	 skett	 en	markant	 ökning	 av	 ären‐
den	avseende	godmanskap	 för	ensamkommande	
barn.	 Länsstyrelsen	 noterade	 även	 att	 antalet	
övriga	ärenden	som	är	aktuella	hos	överförmyn‐
daren	 är	 högt	 i	 förhållande	 till	 invånarantalet.	
Trots	 den	 stora	 ökningen	 av	 antalet	 ärende	 det	
senaste	 året	 har	 inte	 de	 personella	 resurserna	
ökat	 i	motsvarande	mån.	Länsstyrelsen	anser	att	
det	 är	 av	 yttersta	 vikt	 att	 överförmyndarverk‐
samheten	 tillförs	de	resurser	som	behövs	 för	att	
verksamheten	ska	kunna	skötas	på	ett	godtagbart	
sätt.	

Kommunrevision 
Slutförda	granskningar	under	jan‐apr	är	årsredo‐
visning,	budgetprocessen,	långtidsplanering	inom	
vård‐	 och	 omsorg,	 långtidsplanering	 inom	 för‐
skola	 och	 skola,	 gemensam	 granskning	 Region	
Skåne	 utskrivningsklara	 patienter	 och	 styrning	
inom	vård	och	omsorg.	

Pågående	granskningar	som	startats	under	2016	
är	 överförmyndarverksamheten	 och	 enskilda	
avlopp.	

Ekonomiskt resultat 
Valnämnd 
Valnämnden	 har	 ingen	 verksamhet	 under	 2016,	
vilket	innebär	att	nämnden	får	ett	stort	överskott.	

Överförmyndare 
Överförmyndarverksamheten	får	ett	stort	under‐
skott	beroende	på	att	ramen	inte	ens	täcker	aktu‐
ella	 personal‐	 och	 andra	 administrationskostna‐
der	 och	 att	 antal	 ärenden	 är	 högt	 och	 fortsätter	
öka.	 För	 ensamkommande	 flyktigbarn	 söks	 bi‐
drag,	men	bidragen	täcker	inte	alla	kostnader.	

Kommunrevision 
Inga	avvikelser	mot	budget	i	dagsläget.	

Framtidsperspektiv 
Valnämnd 
Valnämnden	 startar	 arbetet	 under	 2017	 inför	
valet	i	september	2018.	

Överförmyndare 
Överförmyndarverksamheten	 påverkas	 av	 kom‐
munens	 demografi.	 En	 allt	 större	 del	 äldre	 ökar	
belastningen	på	verksamheten.		

Kommunrevision 
Arbeta	enligt	uppgjord	revisionsplan.	
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Finansiering

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Finansiering 258 802 688 640 691 640 3 000 

Ekonomiskt resultat 
Finansförvaltning 
Helårsprognosen	för	finansförvaltningen	visar	på	
+3	mkr.		

Större	 avvikelser	 är	 bland	 annat	 skatteintäkter	
som	förväntas	bli	ca	‐0,9	mkr	lägre	än	budgeterat.	
Ett	 förväntat	 beslut	 om	 rivning	 av	 Skogsbyns	
förskola	 belastar	 också	 prognosen	 med	

ca	‐2,7	mkr	i	form	av	en	nedskrivningskostnad	av	
kvarvarande	bokfört	värde	på	förskolan.	Det	låga	
ränteläget	 förväntas	 sänka	 räntekostnader	 med	
nästan	+2,0	mkr	jämfört	med	budget.	

Lägre	 avskrivningskostnader	 samt	 förväntade	
reavinster	 inom	 exploateringsverksamhet	 upp‐
skattas	dock	leda	till	att	finansverksamheten	som	
helhet	går	med	3	mkr	i	överskott.	
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 1 av 3

 

 

KS § 118  Dnr KS 000632/2016 - 906 

Budget 2017 och plan 2018-2019 
 
Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-

02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om 
revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer 
under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan 
information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan 
också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, 
hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller 
effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra 
politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför 
budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 

 För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan 
omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte 
upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under 
hösten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2016-05-24. 
 Bjärepartiets förslag till budget 2017 och plan 2018-2021.  
 
Förvaltningens förslag 1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 

skattekrona. 
 
2. Resultatet för 2017 budgeteras till 16,8 mkr.  
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 8,4 mkr respektive -26,1 mkr. 
 
3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 
 
4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 168 450 tkr för 2017 och 
218 079 tkr för 2018 samt 172 705 tkr för 2019. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

  
 Med anledning av de stora investeringsbehoven 2017-2019 görs i budgeten 

avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2017 till 55 procent samt över hela planperioden 2017-2019 till ca 39 procent. 
 
5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2017 med totalt 100 mkr. 
 
6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2017. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 2 av 3

 

 

 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 
 
8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande 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. 
 
9. För satsningar av engångskaraktär under 2017 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 3 000 tkr 

 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Notering Christer de la Motte (M) och Gösta Gebauer (C) deltar ej i beslutet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2017 

och plan 2018-2019 samt till Socialdemokraternas investeringsbudget.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Ingela Stefansson och 

förvaltningens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
förvaltningens förslag bifallits.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 
 
2. Resultatet för 2017 budgeteras till 16,8 mkr.  
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 8,4 mkr respektive -26,1 mkr. 
 
3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 
 
4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 168 450 tkr för 2017 och 
218 079 tkr för 2018 samt 172 705 tkr för 2019. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 
Med anledning av de stora investeringsbehoven 2017-2019 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2017 till 55 procent samt över hela planperioden 2017-2019 till ca 39 procent. 
 
5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2017 med totalt 100 mkr. 
 
6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2017. 
 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 
 
8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
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förfogande 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. 
 
9. För satsningar av engångskaraktär under 2017 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 3 000 tkr.   

 
Reservation Ingela Stefansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.      
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Datum: 2016-05-24 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000632/2016 – 906 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, kommunchef, verksamhetsområdeschefer, kommunrevisionen, nämnder 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bjärepartiets förslag till budget 2017 och plan 2018-2021.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Bjärepartiets förslag till budget 2017 och plan 2018-2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet 
om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med no-
vember månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp 
och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade skattepro-
gnoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hem-
tjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för resursfördelningssystem. 
Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med budgetbe-
slutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till 
varför budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter 
att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten.  
 
Aktuellt 
 
Drift 
Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt oförändrad befolknings-
utveckling jämfört med 1:a november 2015. 

Preliminära löneökningar är beräknade utifrån SKL:s prognos för timlöneökningarnas utveckl-
ing. Dessa uppgår 2017 till 3,4 %, 2018 till 3,6 % samt 2019 till 3,7 %. Medel för löneökningar 
har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.  

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2017 uppgår till 
1,6 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna.  
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De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån uppgår enligt förslaget till: 

(tkr)  
Kommunfullmäktige -2 382 
Valnämnden -111 
Överförmyndare -900 
Kommunrevisionen -840 
Myndighetsnämnd -3 126 
Kommunstyrelsen -143 603 
Utbildningsnämnd -316 411 

- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -161 587 
- varav skolpeng, gymnasium -41 976 

Vård- och omsorgsnämnd -212 266 
- varav hemvårdspeng -53 408 
- varav boendepeng -55 936 

Summa -679 639 
 
Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2017 uppgår till 16,8 mkr. Re-
sultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 8,4 mkr respektive -26,1 mkr. Detta motsvarar 
för 2017 ett resultat som uppgår till 2,3 % av skatteintäkter och generella bidrag. För 2018 och 
2019 motsvarar resultaten 1,1 % samt -3,4 % av skatteintäkter och generella bidrag. Sett över 
hela planperioden 2017-2019 uppgår resultaten till 0 % av skatteintäkterna. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår enligt förslaget till 117 503 tkr för 2017 och 138 050 tkr för 2018 samt 
118 945 tkr för 2019.  
 
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 50 947 tkr för 2017 och 80 029 tkr för 2018 samt 53 760 tkr för 2019. 
 
För exploateringsverksamheten beräknas under 2017 inkomster om sammantaget 8 150 tkr 
uppstå. För 2018 inkomster om 18 250 tkr och för 2019 inkomster om 21 100 tkr.  
 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2017 uppgå till ca 55 procent, under 2018 till 41 pro-
cent och under för 2019 till 20 procent.  

Nyupplåningen under 2017 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
92 mkr. Amortering på befintliga lån beräknas uppgå till drygt 17 mkr. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 
 
2. Resultatet för 2017 budgeteras till 16,8 mkr.  
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 8,4 mkr respektive -26,1 mkr. 
 
3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevis-
ion. 
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4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinansiering 
av statlig infrastruktur uppgår till 168 450 tkr för 2017 och 218 079 tkr för 2018 samt 
172 705 tkr för 2019. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verk-
samheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2017-2019 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2017 till 55 procent samt över hela planperioden 2017-2019 till ca 39 
procent. 
 
5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2017 med 
totalt 100 mkr. 
 
6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2017. 
 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kort-
fristiga lån. 
 
8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att 
täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kom-
munstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje en-
skilt fall. Rätten är begränsad till 200 tkr under budgetåret. 
 
9. För satsningar av engångskaraktär under 2017 avsätts på centralt konto ett anslag till 
kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 3 000 tkr.   

 
 
 
Båstad 2016-05-24 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef  
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Kommunen står för stora ekonomiska utmaningar inför framtiden. Låneskulden ökar kraftigt 
enligt plan 2017 -2021 på ett sätt som gör oss bekymrade inför framtiden. Enligt 
budgetförutsättningar från förvaltningen behöver drygt 560 milj . investeras inom det 
skattefinansierade området 2017-2021 och inom det avgiftsfinansierade området drygt 170 
milj kr netto åren 2017-2019. 
Detta skulle leda till upptagande av nya lån med 450 milj. kr under åren 2017-2021. Vi måste 
få låneskulden att plana ut annars står kommunen inför allvarliga ekonomiska bekymmer 
framöver som kan äventyra välfärden. Vi kan inte förvänta oss nuvarande låga räntor i 
framtiden. Räntebördan framöver oroar. 

På investeringssidan har vi mer än dubbelt så stor investeringsbudget mot vad vår 
kommunstorlek klarar av. Detta orsakat av år av eftersatt fastighetsunderhåll och uppskjutna 
investeringar på va-området. Ca 50 milj . är att hänföra till fastighetsunderhåll och ersättning 
av skadade byggnader i investeringsbudgeten för 2017. 

Driftsbudgeten för 2017 ger inget utrymme för volymökningar då skatteintäkter och generella 
bidrag exklusive del av välfärdsmiljarderna ökar med drygt 20 milj . vilket är lika mycket som 
beräknade löneökningar och ökning av pensioner. 
Räddningen för viss volymändring är del av välfärdsmiljarderna som för vår del utgör 12,5 
milj. för 2017. Avsikten med dessa extra medel är att skapa bättre förutsättningar för skola, 
välfärd och integration med anledning av den stora antalet nyanlända det senaste året. 

Vi står inför en osäker framtid med stora utmaningar orsakat bland annat av 
flyktingmottagandet och de stora investeringar vi har framför oss. Därför lägger Bjärepaitiet 
en stram ansvarsfull budget som innebär vissa besparingar i förvaltningarna men som också 
innehåller ett bibehållande av de satsningar som gjordes inom äldreomsorgen inför 2016 som 
tidigare under en följd av år varit kraftigt underfinansierad. 

Vi avser att fortsätta översynen av lokaler och minska hyrande av lokaler externt. För att 
effektivisera verksamheten och få bättre kontroll tillsätter vi en lokalstrateg. 

Vi tillsätter även medel för exploateringsingenjör/markstrateg. För att effektivisera inköpen 
tillsätter vi en halvtidstjänst för E-handel. 

Med anledning av den ovissa framtiden skapar vi en demografi pott på 2 miU. för att möta 
volymförändringar av barn. Vi har också ca 3 milj. för kommunstyrelsen förfogande samt ett 
resultat på 16,8 milj. 

Investeringar inför framtiden 

Satsningar på Gång -cykelvägar sker med 16 milj. åren 2017-2021 varav 10 milj gäller gamla 
järnvägsbanken. 2017 byggs första sträckan mellan Dala och Grevie. 
För cykelleder med statlig medfinansiering till konm1er 13,5 milj. för åren 2017-2021 varav 
6,5 milj . 2017. 
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Med hänsyn till det alltmer extrema vädret och de skador som skett i samband med stormar de 
senaste tio åren vill vi satsa 5,5 milj. på klimatsäkring, utredning och åtgärder under åren 
2017-2021. 

Den sedan drygt 15 år utlovade friidrottsanläggningen med allvädersbanor avser vi att 
genomföra varför ytterligare 14 milj. avsetts för ändamålet under 2017. 

Genom lång tid av eftersatt fastighetsunderhåll står vi inför stora investeringar inom området 
för att få upp våii fastighetsbestånd i ett hyfsat skick. Båstadshem bedömer att det erfordras 
drygt 100 miljoner för att få fastighetsbeståndet i ett önskat skick eller normaltillstånd. 
320 miljoner beräknas behöva investeras i ny- och ombyggnad av skolor och förskolor under 
2017-2021. 
Av de 320 milj. är avsatt 30 milj. för ny förskola i Förslöv under 2017. 
Grevie skola ligger med i investeringsbudgeten för år 2020 med 40 milj. 
För löpande reinvestering i fastigheterna finns 6 milj. i investeringsbudgeten under de 
kommande åren. 

Dahlmanska tomten kommer att ges ett parkliknande utseende och 600 tkr avsätts för 
ändamålet 2017. 

För de avgiftsfinansierade investeringarna kommer landsbygds investeringar (vatten- och 
avlopp) att ses över på nytt. Framtida utbyggnader till Mäsinge, Ängalag, Lyavägen ,Karstorp 
och Öllöv flyttas fram då osäkerhet råder om genomförande. Om de ej genomföres minskar 
investeringsbudgeten med 21400 tkr. Dessa utbyggnader är kraftigt underfinansierade och 
anslutningsavgifter beräknas till 9000 tkr. 

Däremot planeras utbyggnad till Vadebäck med 4800 tkr och beräknas ge 2400 tkr i intäkter i 
f01m av anslutningsavgifter. 

Beträffande vatten och avlopp gäller samma som inom fastighetsområdet att många år av 
eftersatt underhåll och uppskjutna investeringar nu kommit ifatt oss. Enligt budgetförslaget 
planeras investeringar inom området på ca. 150 milj. netto under åren 2017 -2019. För 2017 
planeras investeringar för 40 milj. netto. Av de 150 miljonerna hä11'ör sig 76 milj. för framtida 
vattenförsöijning och reningsverk och överföringsledning till Laholm. 

Bjärepartiets förslag går ut på att minska investeringsvolymen med utbyggnad av va -nätet på 
landsbygd till förmån för de absolut nödvändiga satsningarna med mer kapacitet på renvatten 
och avloppsledning till Laholm och utbyggnad av Ängstorps reningsverk tillsammans med 
Laholms kommun. 
Vi fortsätter kommunens tidigare satsning på nya bostadsområden som Heden i Hemmeslöv, 
nya stationsområdet i Båstad, Östra Karup, Grevie, V Karup och Förslöv. 

För nya industriområden och verksamhetsmark i Båstad och Förslöv budgeteras 12,7 milj. för 
åren 2017-2021. 

För strategiska markköp 2017-2021 avsätts 18 milj. 

Exploateringskostnader beräknas åren 2017-2021 till ca 80 milj. men beräknas täckas av 
intäkter på lika mycket. 
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Driftsbudget 2016 

Fortsatt bra anhörigverksamhet och verksamhet för socialt innehåll garanteras med att 
870 000 kr fortsatt finns öronmärkta för verksamheten. Ökning av demografipott till drygt 
2000 tkr och för kommunstyrelsens förfogande 2648 tkr. 

Verksamhetsförändringar som kostnadsökningar större är 200 tkr 

Exploateringsingenjör/markstrateg 250 tkr 
För skötsel av nya exploateringsområden avsätts 400 tkr. 
Förändrade bidragsnormer för föreningar 460 tkr. 
Administrativt stöd till rektorer 400 tkr. 
Specialpedagog och tidigt stöd till barn 441 tkr. 
Tekniker för IT satsningar på IT och IKP planen 500 tkr. 
Lokalstrateg 600 tkr. 
Överfönnyndare 209 tkr. 
E-handel 250 tkr. 
Ofinansierat planarbete och Översiktsplanering 300 tkr. 
Hyra moduler förskola Förslöv 1800 tkr 
Skolpeng gymnasieskola volymförändring 1303 tkr 
Familjehemsplaceringar 2000 tkr. 
Kvinnofridsfrågor 500 tkr. 
Hemvårdspeng 2391 tkr. 
Justering för 2016 års kostnadsläge för ledningsresurser inom VO 338 tkr. 

Totalt 12142 tkr. 

Verksamhetsförändringar som besparingar större än 200 tkr. 

Miljö-hälsoskydd och indragning av tjänst 300 tkr. 
Ingen inflationskompensation 1900 tkr. 
Minskning administrationstjänst musikskola 250 tkr. 
Avveckling tjänst samhällsskyddschef 985 tkr. 
Besparing skola. med anledning av indragning av skolintendent 600 tkr. 
Sänkta städkostnader 776 tkr. 
Förändrad ungdomsverksamhet i Förslöv 610 tkr. 
Minskade lokalkostnader STU( flytt från företagsbyn) 350 tkr 
Skolpeng bo grundskola 286 tkr. 
Avskaffande av vårdnadsbidrag efter lagändring 270 tkr. 
Energieffektiviseringar 319 tkr. 
Lokaleffektiviseringar vård-omsorg till fd projektkontor Förslöv 1000 tkr. 
Besparing HR/ kommunledning/kansli 500tkr 
Minskad gymnasiepeng 500 tkr 

Totalt 8646 tkr 
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Med dessa satsningar och besparingar får vi en stark budget med ett resultat på ca 16800 tkr 
miljoner eller 2,3 %. 

För Bjärepartiet 

Bo Wendt 
kommunstyrelsens ordförande 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen ,., 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraternas förslag till Budget 2017 och plan 2018-2019. 

Budgeten för 2017 balanserar på en mycket skör tråd. Skatteintäkterna ökar med ca 20 mkr. Det 
är lika mycket som sammanlagt löner till kommunanställda och pensioner ökar. Alltså inga 
ökade skatteintäkter till mer och bättre verksamhet. Därför är vi tacksamma att regering avsatt 
extra pengar till kommunerna. Båstad får under nästa år 12,5 mkr för skola, välfärd, integration 
och jobbtillväxt. Vi kan inte acceptera att dessa pengar används till annat än just skola, välfärd, 
integration och jobbtillväxt. Därför sätter vi av pengar i en fond (till kommunstyrelsens förfo
gande) som ska användas för att klara välfärden. Innan året är slut ska kommunstyrelsen redo
visa vad integrationen eventuellt kommer att kosta utöver nu kända kostnader. Först då kan vi 
fördela statens bidrag på klokast sätt. 

Under 2015 och 2016 har vi i kommunen haft uppgiften att ta emot flyktingar. Det var och är en 
ny och svår uppgift. Tack alla ni som bidragit till att mottagandet fungerat så pass bra som det 
gjort och att vi nu har en gemensam plan och organisation för att kunna gå vidare med bra integ
ration. Socialdemokraterna var synnerligen aktiva med att lägga grunden för dagens motta
gande. Vi strävar efter en så stor värdegemenskap som möjligt i denna svåra uppgift. Om vi tar 
oss an uppgiften med ödmjukhet och medmänsklighet kommer integrationen att fungera och bli 
en tillgång för utvecklingen på Bjäre. 

Vår budget lägger fortsatt tyngdpunkten på att få en vård och omsorg i ekonomisk- och verk
samhetsmässig balans. Satsningen påbörjades 2016 men är inte i mål. Vi är inte nöjda med att 
svaren på lokalfrågorna för äldreomsorgen ännu inte finns på plats. Vi uppmanar det styrande 
Bjärepartiet till att öka ansträngningarna för att komma i mål så fort som möjligt. 

Förvaltningen har på olika sätt aktualiserat lokalfrågorna. En lokalplan är under utarbetande, en 
lokalgrupp arbetar med samordning och beslut har fattats om översyn av hur styrning, ledning 
och skötsel av kommunens lokalbestånd ska ske i framtiden. Förvaltningen har i det samman
hanget också äskat medel för en lokalstrateg. Om det kommande utredningsarbetet visar på be
hov av en sådan befattning tillstyrker vi att den inrättas och finansieras inom den samlade bud
getramen. 

Rätten till hel tidstjänster eller önskad sysselsättningsgrad är en självklarhet och viktig för att 
kunna rekrytera medarbetare och att betala lön som det går att leva på. Båstad kommun som 
stor arbetsgivare borde kunna göra bättre än idag vad gäller rimliga anställningsvillkor. En mo
dern och attraktiv arbetsgivare ska erbjuda moderna och attraktiva anställningsvillkor. 

Vi fortsätter den mycket uppskattade satsningen på sommarjobb för gymnasieungdomar. Många 
unga kommer att få sommarjobb under 2016 och det ska vi fortsätta med under 2017. Att tidigt 
komma i kontakt med arbetslivet är bra och utvecklande. 

Nu bygger vi en ny förskola i Förslöv och vi driver på för att de som behöver barnomsorg på 
tidig morgon eller sen eftermiddag ska kunna få det. Förskolan är till för barn och föräldrar och 
för att pusslet familj-barn -arbete-jobbresor ska kunna fungera så bra som möjligt. Vi vill ha ett 
flexibelt öppethållande på de fö rskolor där det efterfrågas och genom fö rs tärkning av förskolan s 
bemanningspool kan uppgiften om barnomsorg på obekväm arbetstid lösas med rimliga insat
ser. 
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Vi vill behålla kulturskolans musikundervisning. Vi är öppna för nya former att driva verksam
heten på och ser gärna ett samarbete med föreningsliv och studieförbund. Elever som vill ägna 
sig åt musik ska kunna få tillgång till detta inom skolans ram. Båstad skulle bli en tråkig och fat
tig skolkommun annars. 

Förvaltningen har nu återkommit med förslag om Ungdomens Hus i Förslöv och låter förenings
livet ta över delar av verksamheten. Genom bidrag ska kommunen stödja verksamheten. Verk
samheten för ungdomar i Förslöv ska finnas kvar, men kan förändras till innehåll och plats efter 
dialog med ungdomarna och föreningslivet i Förslöv. Vi accepterar förslaget om det innebär att 
ungdomsverksamheten finns kvar men inte om det innebär första steg mot nedläggning. 

Gymnasiet är numera en mer eller mindre obligatoriskt skolform och skolan skall vara avgiftsfri 
i Sverige. Maten är viktig för elevens välmående. Vi vill att avgiften på skolmat helt tas bort från 
2017. 

Nu avvaktar vi förvaltningens förslag beträffande den framtida skolstrukturen. Vi kommer att 
utvärdera förslaget och väga samman pedagogiska- och verksamhetsmässiga aspekter med de 
ekonomiska. Vi hoppas på ett bred politisk överenskommelse i frågan. 

Cykelleder är ett populärt och modernt sätt att utveckla tätorter och landsbygd på och samtidigt 
bidrar de till utveckling av besöksnäringen. Att det är ett viktigt inslag för god folkhälsa och ett 
grönt samhälle är självklart. Pengar till cykelleder kommer att ge resultat. Fler cyklar, färre kör 
bil, vår natur mår bra, vi alla mår bra och vi får än större cykelturism på Bjäre. Cykelleder är en 
del av framtidens landsbygdsutveckling. Vi stödjer förvaltningens ursprungliga plan beträffande 
cykelleder. 

Investeringssidan är fortsatt hög de kommande åren. En rimlig långsiktig investeringsnivå ligger 
på ca 65 miljoner kronor per år. På den nivån betalar vi investeringar med egna pengar utan att 
låna. Nu får vi 2017 en investeringsplan som är nästan dubbelt så stor. Den kan motiveras med 
satsningarna på Örebäcksvallen och ny förskola i Förslöv. Den höga investeringsnivån gör att de 
finansiella kostnaderna kommer att öka. En skattehöjning kan komma att behövas inom de 
närmaste åren för att förhindra att ökade finansiella kostnader urholkar kärnverksamheten. 

Socialdemokraterna yrkar: 

Bifall till budget 2017 i enlighet med bilaga. 

Bifall till förvaltningens förslag till investeringsplan 2017-2019. 
Med ändring 

• att för GC-vägar budgeteras 4 mkr år 2017, 3 mkr 2018 och 3 mkr 2019, allt enligt för
valtningens ursprungliga förslag. 

• att en ny lekplats, liknande den populära Gulstad, byggs i Förslöv och medel avsätts för 
genomförande under 2018. 
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Händelse (förändring jmf fg år) 

!Budgeterat resultat 2016 

Avsalt för demografi 

Till KS förfogande för skola, välfärd , lnlegration och jobb 
Avskrivningar/upplösningar 
Räntekostnader 
Pensioner 
Skalteinlåkter inkl. generella bidrag 
Välfärdsmiljarder (Regeringens VårProp.) 
Fördelade kapitalkostnader 
Till KF & KS förfogande 
Övrigt 

Summa finans/erln 

Verksamheter (f/JriindrlnaarJ 2017 · 
Bortlag besparing exploaleringsingenjör 
Kundcenter 
Budget för beredningar minskas 

Minska undertJudgelering överförmyndare 

·''• F'I.· ''"'_,, 

Redundans lnlemeluppkoppling sam! IT-inlegralion 
Kommunikatör 50% och omföring tryck! media 
E-handel, 50% ljänsl 
Ökade kostnader för medlemsavgifler till kommunförtJund, 
SKL. Färdljänsl (Region Skåne) osv. 
Arbete Översiklsplanering 
Ofinansierat planartJele för allmänna ändamål 

Avveckling samhållsskyddschef 
Markförvallare 

Lokalslraleg 
Förändrade bldragsnormer KS 2016-04 -13 § xx 

Ökade driftskostnader nya exploaleringsområden 
Sänkla kostnader lokalvård. ej fördelas på v-hel 
Avslut projeklledartjänslen för kaltegallleden 2013-2015 
Minskade el-kostnader pga Investeringar 20161 
enerQieffeklivare belysnlnQ (500 lkr inv) 
Förändrad ungdomsverksamhet i Förslöv (exkl. 
lokalkoslnad) 
Bidrag förening all bedriva ungdomsverksamhet i Förslöv 
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 
Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Administra tivt stöd till förskolechefer och rektorer 
Avskaffande av vårdnadsbidrag (2 20 !kr kvar i budgel) 
Energieff. Öslra Karups skola inkl. bibliotek 
Energieff. Förslövs Skola 7-9 
Utökad specialpedagogljänsl förskola 0,25 % samt tidig! 
stöd till barn och elever (liliäggsbelopp enligt skollagen) i 
behov av särskill slöd och elevhälsans resurser. 
översyn/genomlysning av skolpeng (exleml) 
Utöka med en tekniker koppla! 1111 satsningar på IT och IKT-
plan KS 20 14--03- 12 §xx 
Moduler Skogsbyns förskola/Förslövs skola 
Förändrad musikskoleverksamhel (exkl. lokalkoslnad) 

Föreningsbidrag Förslövs Bygdegård för musikaklivileler 

Minskade lokalkoslnader STU (Flytt från Förelagsbyn till 
Kuilurskolan) 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Besparing gymnasiepeng 
Fria skolmål!ider gymnasieskolan 
Adminislra livl stöd till rektor 
Placeringar av barn i familjehem 
Kvinnohidsfrågor 
Lokaleffektivisering VoO 20 17 
Hemvårdspeng (Utökning 9 000 limmar) 
Höjning av peng för all motsvara 20 16 års koslnadsläge 
för ledningsresurser 
Utökning med 1 ny ledningsresurs 
BoendepenQ 
Summa verksamheter 

linflatfonskompensatlon 2017 

Ll!nel!kninaar 2017 

Belopp 

14 2001 

- I 000 

.4 000 

36fl 

540 
.4 144 
20 757 

12 57 1 

-686 

-148 
-082 

.,23 381 

,. :: ·~~J 

·250 
0 

225 
-209 

-84 
0 

0 

· 100 

0 

0 
1)85 

0 

0 

-4 00 

-400 

77G 
40 
55 

760 

-200 
246 

-430 

·800 
270 
201 

63 
-44 1 

0 

-500 

- I 000 

0 

0 

0 

· 1 30 1 
500 

-500 
0 

-2 000 
-500 

1 000 
-2391 

0 

0 
-28 

-7 Z81 

ol 

Löneökningar 20 16 3 mån -3 500 
Löneökningar 20 17 9 mån - I i 000 

!Budgeterat resultat 2017 14 sool 

V-het 

Klk, kommunchef 
Kundcenter 
KF 
överförmyndare 
Klk, IT 
Klk, kommunlkalion 
Klk, ekonom~upphandl 

Klk, ekonomi 

Sam.bygg 
Sam.bygg 
Sam.Skydd 

T&S 
T&S 
T&S 
T&S 
T&S 
T&S 
T&S 

T&S 

T&S 
B&S Skolpeng 
B&S Skolpeng ?? 
B&S 
B&S 
B&S/B&A 
B&S 
B&S 

B&S 
B&S 

B&S 
B&S 

B&S 
B&S 

B&A Gymnasiepeng 
B&A Gymnasiepeng 

B&A 
B&A 
B&A 
V&O 
V&O 
V&O 

V&O 
V&O 

Socialdemokralemas budgelförslag , 2016-05-19 
Senas! uppdaterad: 2016-05-19 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 1 av 1

 

 

KS § 117  Dnr KS 000667/2016 - 906 

Omföring av investeringsmedel 2016 
 
Beskrivning av ärendet ”Personlarm” finns med som en föreslagen investering i 2017 års 

budgetunderlag. Förvaltningen önskar dock genomföra denna investering 
redan under innevarande år 2016. För att möjliggöra detta och utan att utöka 
investeringsbudgeten 2016 föreslås att 240 tkr av befintliga investeringsmedel 
under vård och omsorg för ”Trygghetstelefoner” ombudgeteras till ändamålet 
under 2016. Sammanlagt finns 1000 tkr i investeringsmedel för 
trygghetstelefoner under vård och omsorg under 2016. Denna summa 
reduceras enligt förslaget med 240 tkr till 760 tkr. 

 
 Som kompensation flyttas de 240 tkr som finns i förslaget till 

investeringsbudget 2017 under samhällsskydd till vård och omsorg och 
adderas till befintliga investeringsmedel till trygghetstelefoner.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2016-05-03.     
 
Förvaltningens förslag 1. 240 tkr av 2016 års investeringsmedel ombudgeteras från projekt 1704 

”Trygghetstelefoner” under Vård och omsorg till projekt 1414 ”Personlarm” 
under Samhällsskydd. 

 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. 240 tkr av 2016 års investeringsmedel ombudgeteras från projekt 1704 
”Trygghetstelefoner” under Vård och omsorg till projekt 1414 ”Personlarm” 
under Samhällsskydd.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

160517\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-03 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000667/2016 – 906 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Samhällsskydd, Vård- och omsorg 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgschefen, Samhällsskyddschefen 
 

 
Omföring av investeringsmedel 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
”Personlarm” finns med som en föreslagen investering i 2017 års budgetunderlag. Förvaltning-
en önskar dock genomföra denna investering redan under innevarande år 2016. För att möj-
liggöra detta och utan att utöka investeringsbudgeten 2016 föreslås att 240 tkr av befintliga 
investeringsmedel under vård och omsorg för ”Trygghetstelefoner” ombudgeteras till ändamå-
let under 2016. Sammanlagt finns 1000 tkr i investeringsmedel för trygghetstelefoner under 
vård och omsorg under 2016. Denna summa reduceras enligt förslaget med 240 tkr till 760 tkr. 
 
Som kompensation flyttas de 240 tkr som finns i förslaget till investeringsbudget 2017 under 
samhällsskydd till vård och omsorg och adderas till befintliga investeringsmedel till trygghets-
telefoner.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. 240 tkr av 2016 års investeringsmedel ombudgeteras från projekt 1704 ”Trygghetstelefoner” 
under Vård och omsorg till projekt 1414 ”Personlarm” under Samhällsskydd.    
 
 
 
Båstad 2016-05-03 
 
 
Margareta Hammarberg    Anders Nilsson 
Vård- och omsorgschef    Samhällsskyddschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 1 av 1

 

 

KS § 136  Dnr KS 000666/2016 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA 
 
Beskrivning av ärendet Kostnaderna för projekt, Tennisvägen Båstad, Järnvägsgatan Grevie och 

Alvägen Förslöv har överskridit årsskiftet. Då det inte finns någon budget för 
dessa projekt under 2016 föreslår NSVA att två åtgärder i budgeterade projekt 
2016, Åtgärder enlig saneringsplan och Mätutrustning Båstad 2016, delvis 
skjuts på framtiden. Se bilaga 1. I tertial uppföljning 1 redovisar projekt 
Åtgärder enlig saneringsplan och Mätutrustning Båstad 2016 en positiv 
avvikelse.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Ingemar Lundström, daterad 

2016-05-17. 
 Förslag till omprioritering från NSVA.  
 
Förvaltningens förslag 1. NSVA:s förslag att omfördela VA investeringsbudget 2016 godkänns. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. NSVA:s förslag att omfördela VA investeringsbudget 2016 godkänns.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160517\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-17 
Handläggare: Elisabet Edner 
Dnr: KS 000666/2016 – 906 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ingemar Lundström, Elisabet Edner, Johan Lindén 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till omprioritering från NSVA.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Omfördelning i investeringsbudget VA 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostnaderna för projekt, Tennisvägen Båstad, Järnvägsgatan Grevie och Alvägen Förslöv har 
överskridit årsskiftet. Då det inte finns någon budget för dessa projekt under 2016 föreslår 
NSVA att två åtgärder i budgeterade projekt 2016, Åtgärder enlig saneringsplan och 
Mätutrustning Båstad 2016, delvis skjuts på framtiden. Se bilaga 1. I tertial uppföljning 1 
redovisar projekt Åtgärder enlig saneringsplan och Mätutrustning Båstad 2016 en positiv 
avvikelse.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. NSVA:s förslag att omfördela VA investeringsbudget 2016 godkänns.  
 
 
 
Båstad 2016-05-17 
 
 
Ingemar Lundström 
Teknik- och servicechef 
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Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Proj.nr N Avd Typ Belopp Kommentar

Båstad Tennisvägen 10950 L R 160 000 kr Har dragit över årsskiftet

Båstad Järnvägsgatan, Grevie 11140 L R 150 000 kr Har dragit över årsskiftet

Båstad Alvägen, Förslöv 11180 L R 20 000 kr Har dragit över årsskiftet

Båstad Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad 10790 L N -230 000 kr Skjuter åtgärderna på framtiden

Båstad Mätutrustning Båstad 2016 11210 L N -100 000 kr Skjuter delar av mätutrustningen på framtiden

0 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Omprioriteringsbeslut

Omprioriteringsbeslut
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\zs 
l,1-1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §51 

~\::)~l,'-\~ ~~".<-' ~'0~ 
SAMMANTRÄDESP~OKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-05-09 11av12 

DnrVN 000050/2016 - 700 

Förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten 

Beskrivning av ärendet Verksamheten har gjort en total översyn av de styrande dokumenten, både 
förbunds ordning och tillhörande reglemente. Det har också tagits fram ett 
reglemente för revisionen som tidigare inte har funnits. Direktionen beslutade 
vid sitt sammanträde 2016-03-15 att godkänna förslaget till förbundsordning 
med tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna och att överlämna 
förslaget till ny förbundsordning med tillhörande reglemente till kommun
fullmäktige i respektive medlemskommun för godkännande. Ärendet bordlades 
i nämnden den 11 april 2016, § 42: Med anledning av att nämnden inte kan 
utläsa vad som är nytt eller ändrat i förbundsordningen och reglementet 
skickas ärendet tillbaka till förvaltningen som får i uppdrag att klargöra detta 
med hjälp av kommunalförbundet Medelpunkten. Därefter har Medelpunkten 
inkommit med ett svar. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad den 7 april 2016, samt tillhörande 
bilagor. 

Föredragande Utredare Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna bilagt fö rslag till ny förbunds
ordning för kommunförbundet Medelpunkten, med tillhörande reglemente 
för direktionen och revisorerna. 

Jus terandes signaturer \ UtdraQ'sbes tvrlrn nde 

\~l ( i tl 
J ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-04-07 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000050/2016-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har gjort en total översyn av de styrande dokumenten, både förbundsordning och tillhörande 
reglemente. Det har också tagits fram ett reglemente för revisionen som tidigare inte har funnits. 

Aktuellt 

1 (1) 

Direktioen beslutade vid sitt sammanträde 2016-03-15 att godkänna förslaget till förbunds
ordningen med tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna och att överlämna för
slaget till ny förbundsordning med tillhörande reglemente till kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun för godkännande. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

1. Förslaget till ny förbundsordning för kommunförbundet Medelpunkten med tillhö
rande reglemente för direktionen och revisorerna godkänns enligt bilaga. 

Båstad 2016-04-07 
c;/.:.. '>'"' -u( /J~tf7 ,-f C

l ngri cl Pettersson 
Socialt ansvarig socionom, (SAS) 
Vård och omsorg 

Margareta Hammarberg 
TfVård och omsorgschef 
Vård och omsorg 

J60107\7d5\lp 
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Onsdagen 16 mars 2016 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsfyrel3en 

Till kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 
Ängelholm, Örkelljunga 

I samband med revisionen av Årsredovisning 2014 framkom frågor kring förbundsordningens 
skrivningar gällande hantering av det ekonomiska resultatet. Under revideringens gång sågs fler 
punkter och skrivningar som behövde bli tydligare och uppdateras. 

Av denna anledning har verksamheten gjort en total översyn av de olika styrande dokumenten, alltså 
både förbundsordning och tillhörande reglemente. Vi har dessutom tagit fram ett reglemente för 
revisionen vilket inte funnits tidigare. Som grund för översynen har Räddningsförbundets och 
Miljöförbundet Söderåsens olika dokument använts tillsammans med dokument från olika 
Kommunalförbund i landet. 
Juridisk granskning har gjorts löpande av stadsjuristerna i Helsingborg och har sedan granskats av 
jurister i Åstorp och Klippan (Presidiekommunerna) 

Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 2016-03-15 

att godkänna förslaget till förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och 
revisorerna 
och 
att överlämna förslaget till ny förbundsordning med tillhörande reglemente till kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun för godkännande 

Vi ber nu respektive medlemskommun att hantera ärendet vidare och återkomma med 
protokollsutd rag senast i vecka 26, 2016. 
Direktionen kommer vid ett senare sammanträde, när alla medlemskommuner godkänt 
förbundsordningen, fastställa datum då den träder i kraft. 

/') 1/ // , 
~~I Ht'1 Cl/ ly' ... /i,1 t<"-

Gunilla Karlsson 
Ordförande direktionen 

Medelpunkten 

Viktoriagatan 4 

252 29 HELSINGBORG 

Jessica Alfredson 
Förbundschef 

vxl 042-19 85 50 

direkt 042-19 85 60 

jessica .a lfredson@medel punkten .se 
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Sida 1 (5) 

Förbundsordning för 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställt vid direktionsmötet 2016-XX-XX 

1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är kommunalförbundet Medelpunkten. Förbundet har sitt säte i 
Helsingborg. 

2 Medlemmar 

Medlemmarna i förbundet är kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, 
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

3 Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. Angående uppsägning, utträde och likvidation se punkterna 16 
och 17. 

4 Ändamål 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt 
fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga 
hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i 
detta sammanhang hjälpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och utprovning, 
anpassning eller träning och som inte är normala konsumtionsvaror. 

5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion som tillika är styrelse. 

6 Förbundsdirektionens organisation och mandattid 

Förbundsdirektionen skall bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje medlemskommun väljer en 
ledamot och en ersättare. Dessa ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i 
medlemskommunen. Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem 
som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Mandattiden är fyra år och räknas från och 
med det år efter att allmänna val har hållits i landet till och med det fjärde året efter det allmänna 
valet. Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, 
förvaltning och administration. Direktionen beslutar i övrigt om sina arbetsformer i särskilt 
reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen. 

2016-xx-xx 
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Sida 2 (5) 

Pres idium 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ett presidium med ordförande, l:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande på förslag från valberedningen enligt reglementet. 
En av de tre ordförandeposterna ska innehas av Helsingborgs stad i egenskap av största 
medlemskommun. 

6 Revisorerna 

Förbundet skall ha 2 revisorer. Kommunfullmäktige i den vid årets ingång till befolkningen största 
och näst största medlemskommunen ska utse vardera en revisor. Revisorerna väljs för samma 
mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revison sker i enlighet med 
bestämmelserna om revision i kommunallagen och god revisionssed. För revisorerna gäller 
reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen. 

7 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av 

• ledamot i direktionen 

• förbundsmedlems fullmäktige och kommunstyrelse 

• revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

8 Kungörelser och andra tillkännagivande 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets officiella 
anslagstavla . Helsingborgs stads officiella anslagstavla är också officiell anslagstavla för förbundet. 
Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på samtliga medlemmars officiella 
anslagstavlor. 

9 Finansiering, budget och årsredovisning 

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning och efterleva reglerna om balanskravsresultat enligt 
lagen om kommunal redovisning. 

Finansiering 
Finansiering av förbundets verksamhet sker genom hyresavgifter samt intäkter från försäljning av 
varor och tjänster. 

Budget 
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret samt en plan för ekonomin under 
den kommande treårsperioden. Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till 
budget innan oktober månads utgång. Direktionen skall fastställa budgeten senast under november 
månad. 
Det år då ordinarie val till riksdagen har ägt rum ska budgeten även fastställas av den nyvalda 
direktionen före utgången av januari månad året därpå. 
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Årsredovisning och uppföljning 
Direktionen skall senast den 31 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 

godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om 

ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. Vidare skall direktionen upprätta och översända 

delårsrapport till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

10 Ansvar 

Medlemskommunerna är skyldiga att täcka eventuella brister om förbundet skulle komma att sakna 

tillgångar. Fördelningen mellan förbundsmedlemmarna skall ske i enlighet med respektive 

medlemskommuns inflytande i förbundet, dvs med en tiondel (1/10). Ovanstående 

fördelningsgrund skall gälla för borgen och andra ansvarsförbindelser som medlemmarna ingår för 
förbundet. 

11 Resultatfördelning 

Utgångspunkten är att varje medlem bidrar till förbundets resultat utifrån sin procentuella andel av 

årets omsättning, satt i förhållande till samtliga medlemmars totala omsättning. Direktionen kan, 

med kvalificerad majoritet, fatta beslut om att till medlemskommunerna återbetala hela eller delar 

av föregående års överskott. Varje medlemskommuns andel beräknas då efter dess andel av det 

gångna verksamhetsårets totala omsättning. 

12 Medlemskommunernas styrning och insyn 

Förbundet ska årligen till medlemskommunernas fullmäktige lämna följande rapporter: 

• Budget och verksamhets plan 

• Delårsrapport, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos 

• Årsredovisning 
Härutöver ska förbundet löpande avlämna de rapporter över verksamhet och ekonomi som medlem 

efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 

medlemmar. 

13 Arvoden och ersättningar till förtroend evalda 

Arvoden och ersättning till ledamöter och ersättare samt till förtroendevalda revisorer ska utgå i 
enlighet med Helsingborgs stads regler om ersättning till förtroendevalda. Nivåerna på 

månadsarvode motsvarar 9,25 % för ordförande, 4,5 % för vice ordförande och 1 % för 
ledamot/ersättare. Procentsatsen utgår från månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd . 

14 Inträde av ny med lem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 

antagits när beslut fattats av tidigare medlemmars fullmäktige om godkännande av ny 

förbundsordning. Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
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tillträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar. 

15 Uppsägning och utträde 

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Utträde kan endast ske vid utgången av ett 
verksamhetsår, dvs den 31 december, med iakttagande av en uppsägningstid om minst 18 månader 
i förväg. De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per 
utträdesdagen med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av det 
senast innan uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska upprättas i samråd med förbundets 
revisorer. Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga 
förbunds medlemmar. När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets 
skulder om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna skall 
anta de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

16 Likvidation och upplösning 

Om medlemmarna med kvalificerad majoritet beslutar att förutsättningarna att driva förbundet 
vidare inte längre föreligger skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar i anledning av likvidation skall den i punkt 11, angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna tillämpas. När kommunalförbundet trätt i likvidation skall förbundets egendom i den 
mån det behövs för likvidationen omvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller 
på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. När likvidator har fullgjort sitt uppdrag, skall denne till direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör 
likvidation i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas beslut om vilken av 
kommunalförbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 
arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är kommunalförbundet upplöst. 

17 Ekonomisk reglering vid utträ de eller likvidation 

Av förbundets egna kapital har medlemmarna rätt till den andel som överstiger 12,5 % av 
balansomslutningen. Vid utträde har medlem rätt att återfå sin andel. Denna beräknas utifrån 
utträdande medlems befolkning per den 31/12 året innan räkenskapsåret, i förhållande till samtliga 
medlemmars befolkning beräknat vid samma tidpunkt. Utträdande medlemskommun har ingen rätt 
att återfå resterande del av det egna kapitalet. Detta ska dels säkra tillfälliga underskott i förbundet, 
dels finansiera en eventuell framtida likvidation av förbundet. De förbundsmedlemmar som är 
medlemmar, vid likvidationstillfället, har rätt att återfå sin andel beräknat utifrån respektive 
medlemskommuns medlemskap och inflytande i förbundet. 

18 Tvister 

Uppkommer tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall parterna söka lösa tvisten 
genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå överläggningar inom 30 dagar efter det att 
överläggningar påkallats. Försummas detta eller om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, 
avgörs tvisten genom allmän domstol 
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19 Ändring av förbundsordning 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska godkännas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslaget om förändrad förbundsordning. 

Denna förbundsordning har godkänts av Bjuvs kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning har godkänts av Båstads kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning har godkänts av Helsingborgs kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning har godkänts av Landskronas kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning har godkänts av Klippans kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning har godkänts av Perstorps kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning har godkänts av Svalövs kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning har godkänts av Åstorps kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning har godkänts av Ängelholms kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning har godkänts av Örkelljungas kommunfullmäktige 
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Reglemente för direktionen i 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställt vid direktionsmötet 2016-XX-XX 

1 Övergripande 

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ. 
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som fullmäktige i 
medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten 
liksom förbundsordning och detta reglemente . 

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 
ekonomiska ställning. Direktionen ska ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor hos 
förbundsmedlemmarna, Region Skåne, statliga myndigheter, andra organisationer och vid behov 
göra de framställningar som direktionen anser påkallade. 

2 Direktionens uppgift 

Direktionen ska 

• fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi 

• övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs 

• se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt 

Förutom den rapportering som anges i Förbundsordningen punkt 13 ska direktionen vid anmodan 

rapportera till respektive medlemskommun hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är. 

Ärenden i direktionen får väckas av: 
• Ledamot i direktionen 

• Medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

• Förbundets förtroendevalda revisorer 

3 Ekonomi 

Direktionen ansvarar för förbundets redovisning och medelsförvaltning. 

Direktionen ska 

• övervaka efterlevnaden av den fastställda budgeten och därvid se till att förbundets 

förvaltning handhas på ett ra t ionellt och ekonomiskt sätt 

• vård a och förvalta förbundets egendom väl och se till att förbundets behov av försäkrings

skydd är tillgodosett 

• övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs 
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Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorganisation samt löne- och pensionsmyndighet 

och har hand om frågor som rör förhållandet mellan förbundet i egenskap av arbetsgivare och dess 

arbetstagare. I uppgiften ingår bl. a. 

a nställningsärenden 

kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister 

löne-, anställnings- och pensionsvillkor 

beslut om stridsåtgärder 

arbetsmiljöansvar 

Direktionen ska ansvara för att de anställda inom förbundet har rätt kompetens i förhållande till de 

fastställda målen. 

5 Speciella arbetsuppgifter 

Förbundsdirektionen är registeransvarig för de personuppgifter som direktionen för i sin verksamhet 

och förfogar över. Direktionen är arkivmyndighet. 

6 Sammansättning 

Direktionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare i enlighet med Förbundsordningen punkt 6. 

7 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett samman

träde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe. 

I första hand ska förtroendevald från samma kommun som den förhindrade ledamoten tjänstgöra. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ersättaren återgår då som ersättare. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt även vid sammanträde där ersättaren inte tjänstgör. 

Ersättare ska kallas till direktionens sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna men har 

inte yrkande- eller beslutanderätt. 

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har 

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
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Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande 
(presidium) vid mandatperiodens första sammanträde. Ordföranden skall leda, samordna och 
övervaka förbundets verksamhet i enlighet med förbundsordningen och detta reglemente. 
Presidiet biträder ordföranden vid fullgörandet av dennes uppgifter. Om varken ordförande eller 
vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser direktionen 
annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. 

Va/beredning, val av ordförande och presidium: 

Den avgående direktionen: 

• Ska utse valberedning och sammankallande efter förslag från presidiet. Valberedningen skall 
bestå av kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd representant) från 
de tre medlemskommunerna som utgjort presidium. 

• Valberedningen skall presentera sitt förslag senast 14 dagar före den tillträdande 
direktionens första sammanträde. 

• Den avgående direktionen beslutar om tidpunkt för den nya direktionens första 
sammanträde som skall äga rum så snart det är praktiskt möjligt. Vid detta sammanträde 
skall den nya direktionen välja ordförande och presidium utifrån valberedningens förslag. 
Kvalificerad majoritet (minst 2/3 av medlemskommunerna) skall föreligga för att valet skall 
anses giltigt. 

• Under övergångstiden (från årsskifte efter att kommunala val är genomförda och fram till 
den nytillträdda direktionens första sammanträde) utgör de tre medlemskommunernas 
representanter som utgjort valberedning ett interimistiskt presidium. 

9 Tid och plats för sammanträde 

Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden för varje år. Sammanträde skall också 
hållas, när minst tre av direktionens ledamöter begär det eller när ordföranden anser att det behövs. 
Tid för det första sammanträdet i en mandatperiod fastställs av den avgående direktionen. 
En begäran om extra sammanträde görs skriftligen och ställs till ordförande och ska innehålla 
uppgifter om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen ska behandla. Ett extra 
sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförande. 

10 Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelse och föredragningslista ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare, samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast sju kalenderdagar före 
sammanträdesdagen. Ordförande beslutar i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 
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För varje sammanträde låter ordföranden upprätta föredragningslista, vilken om möjligt sänds ut 
samtidigt med kallelsen. Uppstår fråga om behandling av ärende som ej upptagit på 
föredragningslista, skall direktionen omedelbart efter utseende av protokolljusterare besluta, om så 
får ske. 

12 Ärendens bered ning 

Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas bereds och föredras i vederbörlig 
ordning. 

13 Protokol lsanteckningar 

Ordförande ansvarar för att direktionen för protokoll vid sina sammanträden. Protokoll från varje 

sammanträde ska ställas till direktionens ledamöter och ersättare samt förbundsmedlemmarnas 

styrelser och förbundets revisorer. Utdrag ur protokoll ska ställas till de kommunala nämnder, andra 

myndigheter och enskilda som berörs av beslutet i protokollet. 

14 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Direktionen kan besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan direktionen justerar 

den. Bestämmelser om hur justering av protokoll ska tillkännages framgår av Förbundsordningen 

punkt 8. 

15 Reserva t ion 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

16 Delgivning 

Delgivning av direktionen sker med ordförande eller med någon annan som direktionen bestämmer. 

17 De legering av beslutan derä tten 

Direktionen ska i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som direktionen lämnar till 

förtroendevalda och anställda (delegationsordning) . 

18 Undertecknande av handlinga r som inte delegerats vidare 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som bes lutas av direktionen ska undertecknas av ordförande 

eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som direktionen 

bestämmer. 
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Förvaltningsorganisationen leds av en verkställande chef som har befattningen förbundschef. 
Förbundschefen leder verksamheten närmast under direktionen och är inför direktionen ansvarig för 
verksamheten. 

20 Ändring av reglementet 

Ändringar i eller tillägg till detta reglemente ska godkännas av medlemskommunernas fullmäktige. 
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Reglemente för revisionen i 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställt vid direktionsmötet 2016-XX-XX 

1 Revisionens forme lla regleri ng 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, förbundsordning samt detta 
reglemente. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. God 
revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 

Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges kommuner och 
landsting) 

2 Revisorernas anta l och organ isation 

I förbundet ska finnas två revisorer. Revisorerna väljs enligt förbundsordningen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som gäller för ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. Uppdraget 
är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde 
årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden kan därför 
inledas med dubbla grupper revisorer. Revisorn från den största medlems kommunen är 
sammankallande för att leda sammankomster och sammanträden. 

3 Revisorernas ekonom i 

Ersättning till revisorerna utgår till revisorerna för egen tid enligt Helsingborgs stads regler om 
ersättning till förtroendevalda och för övrigt enligt nedlagda kostnader. 

4 Revisorern as sa kkunniga biträd en 

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra 
granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas förbundets upphandlingsregler. 
Revisorerna beslutar själva om upphandling. Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna. 

5 Revisorernas arbetsformer 

Sammankallande kallar till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden 
om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt 
förtroendevalda i direktionen till dessa samma nkomster. Minnesanteckningar ska föras vid 
revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar 
upprättas. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av båda revisorerna. 
Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En skrivelse, eller 
motsvarande, i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att båda revisorer är eniga om 
innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sa mmankallande. 
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Revisionsberättelsen lämnas till samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige senast den 1 april varje 
år. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen senast två veckor 
efter att utlåtandet upprättats. Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till 
förbundets direktion. I revisionsberättelsen förtecknas avlämnade rapporter. 

7 Revisorerna och direktionen 

Revisorerna och företrädare för direktionen ska ha regelbundna överläggningar, minst en gång varje 
år. Revisorerna kan initiera ärende i direktionen i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, 
när de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart möjligt efter att beredning har skett. 

8 Revisorernas arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen. 

9 Ändring av reglementet 

Ändringar i eller tillägg till detta reglemente ska godkännas av medlemskommunernas fullmäktige. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

2016 -05- 0 2 
DnrY./i. .~r?..~.P. . f..9.,/ 
... k.fd.{6 .. :::.*J::Qf! ... 

\Z.S 

2016-04-20 

Angående Förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten 

Beslut om bordläggning på VN den 11april2016, § 42: 

Med anledning av att nämnden inte kan utläsa vad som är nytt eller ändrat i 

förbundsordningen och reglementet skickas ärendet tillbaka till förvaltningen som får 

i uppdrag att klargöra detta med hjälp av kommunalförbundet Medelpunkten. 

Svar från Jessica Alfredson på kommunalförbundet Medelpunkten: 

Bakgrunden till att vi har gjort en översyn av förbundsordningen är att den tidigare 

uppfattades otydlig på ett par punkter, smärre men i ett så pass viktigt dokument viktiga 

att förtydliga. Detta är till exempel punkten om Organisation där det i det nya förslaget 

står att direktionen tillika är styrelse. 

Vi har också skrivit samman ett tydligare ändamål, alltså vad som är syftet med 

kommunalförbundet och sen lagt till en punkt om att förbundet är bildat för 

obestämd tid. 

Detta tillsammans med liknande, redaktionella och språkliga ändringar har gjort att 

texten följer språkbruk och begrepp i kommunallagens text om kommunalförbund. 

Vi har också gjort ett tydligare reglemente för direktionen, vilket nu på ett tydligare sätt 

är skilt från förbundsordningen i ett eget dokument och som styr direktionens sätt att 

arbeta. Vi har också ett reglemente för revisorerna vilket inte funnits tidigare. Vi har 

också konsekvent tagit bort hänvisningar till kommunallagens olika paragrafer med 

anledning av att göra texten mer tillgänglig att läsa. 

I de delar som styr den ekonomiska hanteringen hänvisar vi nu till god ekonomisk 

hushållning och de krav som följer på en kommunal verksamhet, hur ekonomin ska 

styras och följas upp fastställs i stället varje år av direktionen ett ekonomiskt 

styrdokument som direktionen beslutar om. 

Sammanfattningsvis är förslaget om ny förbundsordning utan principiella förändringar, 

de förändringar som är gjorda är utifrån ett redaktionellt och språkligt hänseende och 

att det blir tydligare att ha en övergripand e förbundsordning som från 

medlemskommunernas håll styr direktionen och ett regl emente som i s in tur ger 

tydligare instruktioner om direktionens arbetsformer. 

Jag hoppas att ni fått tillräckligt med svar och ni är välkomna att å te rkomma. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 1 av 1

 

 

KS § 128  Dnr KS 000587/2016 - 600 

Namnsättning av sjön vid Hemmeslöv 
 
Beskrivning av ärendet I Hemmeslöv finns en sjö som inte är namnsatt (se bifogad kartbild). 

Namnkommittén har gjort platsbesök och fotograferat en skylt med texten 
”Hemmeslövssjön” vilket är det namn som sjön har fått i folkmun.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2016-05-12. 
 Karta över sjön i Hemmeslöv samt bild av skylt med Hemmeslövssjön.   
 
Förvaltningens förslag 1. Sjön i Hemmeslöv namnsätts till Hemmeslövssjön. 

 
2. Namnet fastställs av Lantmäteriet och Ortsnamnsrådet. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Sjön i Hemmeslöv namnsätts till Hemmeslövssjön. 
 
2. Namnet fastställs av Lantmäteriet och Ortsnamnsrådet.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

160516\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-12 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 000587/2016 – 600 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kart/GIS, Trafikingenjören 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Karta över sjön i Hemmeslöv samt bild av skylt med Hemmeslövssjön.   
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Namnkommittén föreslår nytt namn på sjön vid Hemmeslöv  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Hemmeslöv finns en sjö som inte är namnsatt (se bifogad kartbild). Namnkommittén har gjort 
platsbesök och fotograferat en skylt med texten ”Hemmeslövssjön” vilket är det namn som sjön 
har fått i folkmun.   
 
Aktuellt 
Namnkommittén har diskuterat ärendet och kommit fram till att det inte finns någon anled-
ning att ändra det namn som redan används men inte är fattat beslut om.  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Sjön i Hemmeslöv namnsätts till Hemmeslövssjön. 
 
2. Namnet fastställs av Lantmäteriet och Ortsnamnsrådet.   
 
 
 
Båstad 2016-05-12 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 1 av 1

 

 

KS § 129  Dnr KS 000588/2016 - 600 

Namnsättning av Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan 
 
Beskrivning av ärendet Ett nytt bostadsområde växer fram på andra sidan stationsområdet, 

Hemmeslöv 5:14. Området kallas Tuvelyckan. Sju nya vägar ska namnsättas. 
Vidare har namnkommittén diskuterat torget som är planlagt på samma sida 
och som har sitt ursprung i torget som finns på samma sida som stationen. 
Kommittén menar att torgen naturligt ska bindas ihop även om vägen skär 
genom torgdelarna.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2016-05-12. 
 Karta över Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan.  
 
Förvaltningens förslag 1. Vägarna och gatan får de namn som finns föreslagna i tjänsteskrivelsen. 

 
2. De två torgdelarna som skiljs åt av vägen får samma namn i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Vägarna och gatan får de namn som finns föreslagna i tjänsteskrivelsen. 
 
2. De två torgdelarna som skiljs åt av vägen får samma namn i enlighet med 
tjänsteskrivelsen.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

160517\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-12 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 000588/2016 – 600 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kart/GIS, Trafikingenjören 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Karta över Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan.  
 

 
Namnkommittén föreslår nya vägnamn i Hemmeslöv 5:14, del av 
Tuvelyckan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt bostadsområde växer fram på andra sidan stationsområdet, Hemmeslöv 5:14. Området 
kallas Tuvelyckan. Sju nya vägar ska namnsättas. Vidare har namnkommittén diskuterat torget 
som är planlagt på samma sida och som har sitt ursprung i torget som finns på samma sida som 
stationen. Kommittén menar att torgen naturligt ska bindas ihop även om vägen skär genom 
torgdelarna.   
 

Aktuellt 
Namnkommittén har diskuterat ärendet mot bakgrund av ett tema som har anknytning till 
järnväg och tåg/tågstation. Namnkommittén har kommit fram till följande förslag: 

1. Semaforvägen 
2. Stinsgatan 
3. Dressinvägen 
4. Solkurvan 
5. Signalvägen 
6. Växelvägen 
7. Rälsvägen 

 
Kartbilden visar vägarnas och gatans sträckning med aktuellt förslag till namn.  
 
Kommittén föreslår också att torget på motstående sida av Stationstorget får samma namn, 
nämligen Stationstorget. På så sätt binds områdena ihop och bildar trots att vägen går igenom, 
en naturlig helhet. Se bifogad kartbild. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Vägarna och gatan får de namn som finns föreslagna i tjänsteskrivelsen. 
 
2. De två torgdelarna som skiljs åt av vägen får samma namn i enlighet med tjänsteskrivelsen.   
 
 
Båstad 2016-05-12 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 1 av 1

 

 

KS § 130  Dnr KS 000589/2016 - 600 

Namnsättning Varan 17:6, "Morfars väg" 
 
Beskrivning av ärendet Kartskissen visar vägen som går in i området och som behöver namnsättas. 

Namnkommittén har tillfrågan Byarådet i Torekov.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2016-05-12. 
 Karta över Varan 17:6, Torekov.  
 
Förvaltningens förslag 1. Vägen på området Varan 17:6 i Torekov namnsätts till Morfars väg. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Vägen på området Varan 17:6 i Torekov namnsätts till Morfars väg.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

160517\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-12 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 000589/2016 – 600 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kart/GIS, Trafikingenjören 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Karta över Varan 17:6, Torekov.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Namnkommittén föreslår nytt vägnamn på område Varan 17:6,  
Torekov 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kartskissen visar vägen som går in i området och som behöver namnsättas. Namnkommittén 
har tillfrågan Byarådet i Torekov.   
 
Aktuellt 
Området heter ”Morfars trädgård” och byarådet föreslår därför att vägen ska heta ”Morfars 
väg”. Namnkommittén anser detta vara ett bra förslag.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Vägen på området Varan 17:6 i Torekov namnsätts till Morfars väg.   
 
 
 
Båstad 2016-05-12 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
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PLANILLUSTRATION 

-
GRUNDKARTAN 

Grundkortan är upprättad I mors 2009 p6 
grundval av B6stads kommuns primärkarta. 
Kartan är aktualiserad i mors 2014 med 
nytt platsbesök. 
Fostighetsredovisningen avser förh611onden i 
mors 2014. 
Koordinatsystem i pion: S111':REF 99 13 30 
Koordinatsystem i höjd: RHOO 

Thomas Bouer 
Tekniska kontoret , Ängelholms kommun 

Skala A1 1: 1000 A3 1:2000 

11111111111 I 1--1 
0 10 20 30 40 

Dnr: 141/07-315 

PLAN NR: 

REGISTRERINGSDA TUM 

Pionen antagen av: 

Planen vunnit logo kraft: 

50 60 70 80 
1--1 

90 100 

PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. 

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom omröden med nedonstöende beteckningar. 
Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela plonomr6det. 
Endast angiven användning och utformning är till6ten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 
Plonomr6desgröns 

Användningsgräns 

Egenskopsgröns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser 

LOKALGATA Lokaltro fik 

NATUR Naturmark. Dike f6r anordnas. 

PARK Parkmark. Plantering skall finnas. Lekplats för anläggas 

Kvartersmark 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 

n1 Marken skall möjiggöra infiltration av dagvatten. 
8äckf6ra skall h611os öppen och befintlig vegetation 
längs med denna skall bevaras. Göstporkering och 
tillfart för anläggas. 

Gatuplantering med /Ogvöxande träd skall finnas. 

n, Marken skall möjiggöra infiltration av dagvatten. 

UTNYTTJANDEGRAD 
~~~~~a åma~ag~~r~~r~~~ ht~~~~~~2r"a°sd tftr ~~o m2 per 
sammanlagd by999nadsarea av högst 50 m 2 varav 
högst 25 m 2 för inredas till göstbostad. 

Minsta tlll6tna tomtstorlek är 550 m 2
• 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
1· .......... .. Marken för inte bebyggas 

Marken skall vara tillgängl ig för underjordiska ledningar. 

MARKENS ANORDNANDE 
Markhöjder inom planomr6det skall anpassas till anslutande gata 
Murar och plank f6r intill 3 meter frlm tomtgräns inte uppföras högre 
än 0,8 meter 

Dagvolten skall omhändertas lokalt (LOD) 

n4 Bäckfllra skall höllas öppen, befintlig vegetation skall 
bevaras. 

PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE 

Högsta till6tna totolhö jd i meter 

Högsta antol vöningor. Vind för inredas. 

Huvudbygqnad fllr inte placeras närmare gräns till c;:iranntomt ön 4 
meter. Ut'hus och garage för uppföras fririggande ener sammanb~gda 

~P.~dfö~~~~~~~"1°% 0t;Rn ftlfensno~rn~ge~gg~ ~or~0;~19shk~'f9~grnas be~1B~na 
minst 6m frön gata. 

~~~u~n o~~ta9~Bj8e 0~llS.3ö~~t~f.Pföras till en byggnodshöjd av 3,0 meter 

Tok pö huvudbyggnad skall uppföras med 38-45 graders lutning somt 
klös med takpannor I tegelröd kulör. 

AMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden ör 5 llr frön den dog pionen vinner logo kraft 

Kommunen ör inte huvudman för allmänna platser 

ANTAGANDEHANDLING C8:J Normalt 
planförfarande 

Detaljplan för 

Varan 17· 6 
i Torekov, Båstads kommun, 
Skåne län 
Upprättad på Planavdelningen Båstads kommun. 
2014- 03-03 

Lisa Rönnberg 
Samhi:illsbyggnadschef 

Camilla Nermark 
Planingen jör 

< 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 1 av 1

 

 

KS § 131  Dnr KS 000158/2015 - 600 

Svar på motion från Socialdemokraterna om ett möte angående 
Kofoedskola 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har i en motion yrkat på att berörda tjänstemän, RFHL, 

övriga föreningar, ABF träffas och diskuterar hur en Kofoedskola skulle kunna 
kan kopplas Aktivitetshuset och därmed kunna bli ett lyckat koncept, där de 
olika verksamheterna i huset kan samspela.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2016-05-17. 
 Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2015-01-29.   
 
Förvaltningens förslag 1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-05-17, förklaras 

motionen bifallen. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-05-17, förklaras 
motionen bifallen.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

160518\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: KS 000158/2015 – 600 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2015-01-29.   
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion från Socialdemokraterna om ett möte angående 
Kofoedskola 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har i en motion yrkat på att berörda tjänstemän, RFHL, övriga föreningar, 
ABF träffas och diskuterar hur en Kofoedskola skulle kunna kan kopplas Aktivitetshuset och 
därmed kunna bli ett lyckat koncept, där de olika verksamheterna i huset kan samspela.  
 

Bakgrund 
Kofoedskolan är en dansk oberoende institution som hjälper socialt utsatta personer till ett 
meningsfullare liv. Skolan grundades i 1928 i Köpenhamn, idag finns en skola även i Århus 
samt andra projekt både i Danmark och i runt om i Europa. 
 

Aktuellt 
Föreningen RFHL i Båstad har hållit en konferens i Båstad om Kofoedverksamheten där 
skolans rektor från Köpenhamn deltog. Därefter har ett tjugotalpersoner från Båstad gjort 
studiebesök i verksamheten i Köpenhamn. Ett möte med berörda parter kommer att kallas till i 
juni. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-05-17, förklaras motionen bifallen.    
 
 
 
Båstad 2016-05-17 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -01- 2 9 
Dnr .••.•••..... ••••••••••••••o 
/f.§ •. !.?...~ .. !.~:;.f.P.P 

Motion om att starta upp en Kofoeds inspirerad skola. 2015.01 .25 

Rfhl - Båstad (rättigheter, frigörelse, hälsa likabehandling) har ordnat en konferens där 
inbjudna politiker och ABF fick information av rektorn från Kofoedsskolan i 
Köpenhamn. 

Kofoedsskolan är en oberoende instution som hjälper socialt missgynnade 
personer, till ett bättre liv. Skolan grundades1928. Så det är ett beprövat koncept 
som har hjälpt många människor till ett bättre liv. 

Vi var många som blev inspirerade och såg möjligheter med denna verksamhet. 

Vi var ett 20 tal personer som åkte ned till Köpenhamn och fick en rundvandring på 
skolan under glidning av rektorn. 

Det fanns en matsal ,där man kunde köpa mat till självkostnads pris. 

För de som inte hade några pengar, fanns möjlighet till att arbeta ihop till en 
matkupong. 

Det fanns många olika utbildningar/studiecirklar. tex att lära sig Danska, Engelska, 
datorkunskap, musik, sömnad, laga mat, motion, frisör. mm 

Det fanns möjligheter för de som var hemlösa att tvätta sina kläder och duscha. 

"Båstads Kofoedsskola" (Som då skulle bli den första i Sverige) kan börja i liten 
skala i tex i en del av Aktivitetshuset. Här kan alla mötas och gå en studiecirkel 
tillsammans eller över en bit mat. 

(S) yrkar att: 

Berörda tjänstemän, Rfhl, övriga föreningar, abf träffas och diskuterar hur 
aktivitetshuset kan bli ett lyckat koncept. Där de olika verksamheterna i huset kan 
samspela. 

fe~/LL iJtt_ 
För Socialdemokraterna: I~~~ S~efansson. 
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