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Svar på medborgarförslag - Framtida användning av den nedlagda 

järnvägsbanan 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslaget har inkommit från Sinarpsdalens 
intresseförening, som framhåller önskan om dialog med berörda parter samt 
att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och 
förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för 
rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantburk och intilliggande 
villabebyggelse. Förvaltningen föreslår att de synpunker som framförs av 
Sinarpsdalens intresseförening ska beaktas. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 2017-03-15 för klarläggande 
hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när 
man har en kombination av GC-väg och ridväg. 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 
Bilaga 1. Medborgarförslag Sinarpsdalens intresseförening, KS 000717 /2016-
350. 
Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-03-24. 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie-Båstad, ÅF Infrastructure, 2017-
03-17. 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens 
intresseförening och beakta de synpunkter som framförs i medborgarförslaget. 

2. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens 
intresseförening och beakta de synpunkter som framförs i medborgarförslaget. 

2. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 
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Tjänsteskrivelse 

Datum: 2017-03-24 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000717 /2016 - 350 

Återremiss - Medborgarförslag - Banvallens framtida användning 

Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15 hanterades tre olika medborgarförslag 
avseende banvallens framtida användning. 

Två medborgarförslag föreslog att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel och 
vandringsled. I ett tredje medborgarförslag framhölls önskan om dialog med berörda parter 
samt att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Det 
tredje medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för rekreation, turism, 
kulturhistoria, djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse. 

Vid sammanträdet återremitterades ärendena med följande motiv: 

"Klarlägga hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när man 
har en kombination av GC-väg och ridväg" 

Aktuellt 
I ursprunglig tjänsteskrivelse som är kopplad till respektive ärende beskrivs bakgrund och 
planeringsförutsättningar översiktligt. Efter tidigare politiskt sammanträde har också en 
kompletterande utredning färdigställts vilken framgår som bilaga. I utredningen framgår 
föreslagen utformning mer i detalj. 

1 (2) 

I liggande förslag utformas sektionen likartat för hela sträckan från Grevie till Båstad oavsett 
om ridning blir tillåten eller inte. Förslagsvis byggs en asfalterad kombinerad gång- och 
cykelväg som separeras från en sidoförlagd grusad stig. Den grusade stigen föreslås ligga 
nedanför asfalterad gång- och cykelväg med en visning om cirka 10 cm. Detta görs för att 
minska risken att smågrus och stenar slungas upp på cykelvägen och bidrar också till att 
cykelvägen upplevs säkrare och attraktivare. 

För att ryttare ska få använda stråkets krävs särskild skyltning och lokal trafikföreskrift. Den 
grusade stigen blir också ett mervärde för de som föredrar att vandra på en grusad yta framför 
en asfalterad yta. 

Föreslagen bredd på gång- och cykelvägen är 3 meter och för den grusade stigen är föreslagen 
bredd ca 1,5. Befintlig sektion kan variera vilket innebär att bredden på den grusade ytan kan 
variera beroende på tillgängligt utrymme. 

Genomgående för banvallen är att siktförhållandena är goda, vilket är en viktig förutsättning 
för hög säkerhet. Vid korsningspunkter med vägar kommer speciella åtgärder behöva vidtas 
för ökad säkerhet. Det kan tex vara belysning, sidoförskjutning av ge-väg samt pollare eller 
likvärdigt. Vid start och slutpunkt kan informationsskylltar som tex informerar om att ridning 
är tillåten och att hänsyn ska visas. 
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Upplevs i ett senare skede att kombinationen av gående, ridande och cyklister kan utgöra en 
säkerhetsrisk kan ridning förbjudas utmed sträckan. Den grusade ytan bedöms uppfylla ett 
syfte även om ridning i framtiden inte tillåts. 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie- Båstad, ÅF Infrastructure 2017-03-17 
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Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 000717 /2016 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Framtida användning av den nedlagda 
järnvägsbanan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
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1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs banvallen får 
förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens intresseförening och beakta de 
synpunkter som framförs i medborgarförslaget. 

2. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av banvallen. 
Medborgarförslaget har inkommit från Sinarpsdalens intresseförening, som framhåller önskan 
om dialog med berörda parter samt att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för 
pendling och förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för 
rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantburk och intilliggande villabebyggelse. 
Förvaltningen föreslår att de synpunker som framförs av Sinarpsdalens intresseförening ska 
beaktas. 

Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). Idag 
kvarstår endast banvallen med ett lager makadam, vilken är cirka 14 km lång. Banvallen är 
väldigt lämpligt utformad för att göras om till cykel- och vandringsled. Mellan Båstad och 
Grevie skiljer det ungefär 150 höjdmeter, men lutningen är som mest endast 12 promille. 

Vid kommunfullmäktige 2014-09-24 beslutades efter inkommet medborgarförslag att 
"Kommunstyrelsenföres/ås utreda och pröva huruvida banvallen mellan Båstad-Grevie-Förslöv i 
hela sin sträckning eller delar därav kan göras om till gång- och cykelled och hur finansiering och 
framtida drift och underhåll ska lösas." 

Vidare har det senare inkommit ytterligare medborgarförslag. Två medborgarförslag föreslår 
att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel och vandringsled. Detta ärende avser ett 
tredje medborgarförslag. Medborgarförslaget är skrivet av Sinarpsdalens intresseförening (se 
bilaga 1 ), som framhåller önskan om dialog med berörda parter samt att leden ej ses enbart 
som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också 
vikten av att planera för rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantbruk och 
intilliggande villabebyggelse. 

Aktuellt 
I kommunens budget och plan finns medel avsatta för att genomföra byggnation av gång- och 
cykelled på banvallen. Projektet kommer preliminärt att utföras etappvis, där en första etapp 
är planerad mellan Grevie och Båstad för att möjliggöra pendling mellan orterna med cykel, 
något som idag helt saknas på separata cykelvägar. I en andra och tredje etapp planeras att 
koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv. De två sistnämnda 

170221 \fel! talet kan inte representeras i angivet format. \s 
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etapperna ska dock utredas närmare med avseende på sträckning samt standard. Banvallen i 
sin helhet ligger på fastighet som ägs av Båstads kommun. 

1 samband med planering för etapp 1, Grevie till Båstad har förutsättningarna för att anlägga en 
gång- och cykelväg på banvall undersökts översiktligt. Ett flertal andra ombyggda banvallar 
har studerats utifrån standard och utförande. Standarden på studerade referensprojekt 
varierar och i de flesta fall har man anlagt relativt enkla gång och cykelvägar på banvallarna. I 
de fall gång- och cykelvägen kombinerats med en ridled har även detta utförts på ett enkelt 
sätt. Ofta har man avsatt ett utrymme för ridning som varierar mellan 0,5-1 m. Det mest 
påkostade alternativet som studerats återfinns i USA där man anlagt en 3 m bred gång- och 
cykelväg kombinerat med en ca 1,7 m bred yta för ridning. Lederna har normalt inte varit 
upplysta utanför samhällena. Befintligt område längs banvallen i Båstads kommun har oftast 
en bredd på ca 5 m med makadam som är möjlig att nyttja. 

Bild 1. Bildkollage över föreslagen sträckning där ge-väg kan kombineras med ridled, foto på befintlig 
banvall samt exempel från Höganäs kommun. 
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Syftet med planerad led i etapp 1 mellan Båstad och Grevie är att förbättra 
pendlingsmöjligheterna med cykel och skapa bättre förutsättningar för rekreation. Genom 
leden ökar också tillgängligheten till den vackra Sinarpsdalen. Förvaltningen instämmer med 
Sinarpsdalens intresseförening att banvallen ska ses som en strategisk satsning för 
kommunens utveckling. I medborgarförslaget framförs att banvallen ska ses som en upplevelse 
snarare än som ett stycke infrastruktur. Förvaltningen anser att dessa två funktioner inte är 
motstridiga utan anser att leden kan planeras utifrån att en gång-, cykel- och på vissa partier 
ridled kan anläggas där man tar hänsyn till de värden som finns utmed ledens sträckning och 
som framförs i medborgarförslaget. I linje med förslagsställarnas önskan kommer dialog att 
ske med berörda parter inom projektet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Banvallsleden kommer att skapa mycket goda förutsättningar för rekreation, turism och 
företagande. Banvallsleden, Etapp 1, blir väldigt lättcyklad och lämplig för pendling mellan 
Båstad och Grevie. Cykelleden har även stor potential att bli ett populärt stråk för 
rekreationscyklism och ett komplement till Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg. 
Utöver att nyttjas som en cykelled kommer den också att kunna nyttjas för vandring, inlines 
och rullskidor. Leden kan också kopplas ihop med befintliga vandringsleder. Avsätts dessutom 
en yta utmed lämpliga partier för ridning förbättras förutsättningarna för rekreation för 
kommunens invånare och besökare. En annan fördel med att ha en yta avsedd för ridning är 
det finns ett visst utrymme för kabel- och ledningsdragning tillgängligt. 

Utmed leden finns ett flertal företag vars verksamhet och kunder kan gynnas av banvallen. 

Verksamhet 
Banvallen ombyggd till gång- och cykelväg och i vissa delar kombinerat med ridled bedöms 
vara positivt för Båstads kommuns invånare och besökare. Det kan ge upphov till fler 
arbetstillfällen och gynna det lokala näringslivet. Projektet är i linje med såväl vision som KF
mål och ett flertal nämndsmål. 

Ekonomi 
Inom befintlig investerings budget och plan finns totalt 10 mkr avsatta för projektet fördelat på 
4 mkr 2017, 3 mkr 2018 och 3 mkr 2019. En översiktlig kalkyl utfördes 2014 vilket för hela 
sträckan innebär kostnader på ca 25 mkr inklusive belysning. Belysningen uppskattas till 15 
mkr. Övriga kostnader som kan tillkomma och som ej är med i tidigare kalkyl är anläggande av 
ridled, eventuella "rastplatser", byggherrekostnader och oförutsedda kostnader såsom tex 
avverkning och komplettering med räcken. För sträckan Grevie-till Båstad (Etapp 1) bedöms 
investeringskostnaden vara ca S mkr. 

En ny gång- och cykelväg ger också upphov till ökade driftskostnader. Exklusive 
kapitalkostnader bedöms driftskostnaden uppgå till ca 80 tkr/år. Detta förutsätter att 
belysning enbart anordnas av trafiksäkerhetsskäl vid korsningar etc samt att ge-vägen inte 
halkbekämpas och snöröjs. För sträckan Båstad till Grevie uppskattas kostnaden till ca 40 tkr. 

Drifts- och investeringskostnader hanteras inom ordinarie budgetprocess. 
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Miljökonsekvensanalys 

Anläggandet av en gång- och cykelväg bedöms vara positivt ur ett miljöperspektiv då 
förutsättningar att cykelpendla förbättras vilket kan innebära mindre transporter. Leden 
anläggs på en befintlig banvall vilket innebär att någon ny mark inte behöver tas i anspråk. 

Ingemar Lundström 
Projekt och utredningsingenjör 
Teknik och service 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, Båstads kommun 

Sinarpsdalens intresseförening 
ej o Lindegren 
Sinarpsv 164 
269 33 Båstad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Medborgarförslag Sinarpsdalens intresseförening, KS 000717 /2016-350 

Samråd har skett med: 
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Medborgarförslag från Sinarpsdalens intresseförening 

Synpunkter på den nerlagda jäirnvägsbanans framtida användning 

Sinarpsdalens intresseförening är en ideell förening som samlar de tio byarna runt 
Sinarpsdalen, från Varegården och Axelstorp i nolT till Salomonhög och Grevie/Böske i 
söder. Föreningen vill främja landskapets natur- och kulturvärden, byarnas historia, boende 
samt företagande och rekreation i det nästan 1500 hektar stora markområde som omger dalen. 

Frågan om banvallens framtida användning - i första hand från Grevie till Båstad -
diskuterades på föreningens årsstämma redan 2014. Ideer och synpunkter har sedan framförts 
från medlemmar i samband med aktiviteter, styrelsemöten och efterföljande årsmöten. Med 
detta brev vill styrelsen framföra till kommunen de förslag och tänkvärda saker som 
medlemmarna gett uttryck för. 

Utgångspunkter 
Sinarpsdalen är ett spännande landskap, inte bara ifråga om natur, biologisk mångfald och 
visuella värden, utan även vad gäller agrarhistoria ochjärnvägshistoria. Dalen har sedan 
urminnes tider varit ett beteslandskap som brukats som utmark av alla de tio omkringliggande 
byarna. I denna utmark släpptes de betande djuren fritt med sina herdar. När byarna skiftades i 
början av 1800-talet delades all mark upp och flertaletjordägare fick då mark som gick i 
remsor på ömse sidor om dalgången. När järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet skars 
marken av och brukandet försvårades. Spåren från järnvägsepoken är många, synliga och 
fascinerande. Sinarpsdalens intresseförening har samlat och dokumenterat mycket av bygdens 
historia i en liten bok. I alla tider har människor rört sig i dalgångens natur för dess skönhet. 
Stigar, leder och små brukningsvägar går kors och tvärs. Föreningen har medverkat till att den 
idag etablerade vandringsleden genom Sinarpsdalen har blivit till. Idag är dalgången längs 
hela sträckan från Båstad tätmi, via Dala och bo11 till Grevie ett rekreationso1måde. På senare 
år har landskapets kvaliteter även fått ekonomiska/kommersiella effekter för de företag som 
verkar runt dalen. 
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Förslag 
Sinarpsdalens intresseförening har följande förslag att framföra till Båstad kommun i samband 
med planeringen för järnvägs banans framtida användning: 

1. Banvallen - en unik tillgång för rekreation, turism och företagande på Bjäre 
I planeringen för vad som ska hända med den numera nerlagda järnvägs banan kan 
kommunen anlägga två olika perspektiv. Antingen väljer man att se banvallen som ett 
stycke infrastruktur för pendling och förflyttning där tekniska frågor om bredd, 
bärighet och materialval väger tungt. Eller så väljer man att se banvallen som en 
strategisk satsning till gagn för Båstad tätorts utveckling, för Bjärehalvöns växande 
vandrings- och cykelturism och för Grevie, Förslövs och de små byarnas rekreation 
och boendekvalitet. När banvallen ses som en upplevelse snarare än som infrastruktur 
öppnar sig helt nya möjligheter. 

2. Närrekreation och turism 
Föreningen ser gärna att dalgångens befintliga nät av leder och stigar utvecklas till 
gagn för rekreation och besöksnäring. Den gamla banvallen bör omvandlas till en 
gång- & cykelväg som utformas med tanke på de kvaliteter av tystnad och rofullhet 
som Sinarpsdalen numera erbjuder. En grusad eller möjligen till hälften asfalterad 
gång- och cykelväg som främjar strävande snarare än brådskande förflyttningar bör 
anläggas. Om detta går att kombinera med en ridväg vore det till stor glädje för de som 
håller med häst i landskapet. Sinarpsdalen är en av få platser på Bjärehalvön där natten 
fortfarande kan upplevas svart och stjärnhimlen ses i all sin prakt. En permanent 
belysning längs banvallen är därför ej lämplig. Om banvallen ses som ett 
rekreationsstråk i ett landskap fullt av kulturhistoriska spår blir det naturligt att lyfta 
fram och visa dessa värden. Kommunen bör därför medverka till att dalgångens 
kulturhistoria görs tillgänglig genom tex kartmaterial, broschyr och skyltning från 
Båstad tätort till Grevie samhälle. Sinarpsdalens intresseförening medverkar gärna i 
detta arbete. En gång- och cykelväg längs banvallen bör också rent fysiskt kopplas 
samman med vandringsleden i Axelstorp och den befintliga leden i Sinarpsdalen. 
Likaså bör naturligtvis banvallen knytas till den cykelväg som redan idag går från 
Båstad tätmt till Båstad Företagsby. Banvallens koppling till de företag som finns i 
området bör beaktas. Båstad Företagsby, Båstad öl, Lindegrens gårdsbutik mfl är 
företag som för både sin personal och besökare/kunder kan dra nytta av en gång- och 
cykelväg längs banvallen. Kommunen bör undersöka hur angöringen kan se ut för 
dessa målpunkter. 

3. Kulturhistoria 
I banvallens omedelbara närhet finns mängder av kulturhistoriska spår som rör 
jämvägsepoken i sin helhet. Sinarpsdalens intresseförening anser att kommunen bör 
medverka till att några av dessa miljöer underhålls och görs tillgängliga. Detta gäller 
exempelvis den gamla rallarsmedjan vid Grevie, järnvägsbron som gjorde det möjligt 
ror Salomonhögsboma att färdas till sin utmark och de många vackra grindar och 
övergångar som anlades utmed banan för lantbrukets behov. 

4. Djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse 
Det finns idag mellan 10 och 15 aktiva lantbruk som odlar mark och håller mark för 
bete längs med banan från Båstad till Grevie. Under de senaste 130 åren har banvallen 
utgjort en korridor som har försvårat eller helt omöjliggjort ett rationellt brukande av 
marken. För att kunna släppa djur på bete har lantbrukare i alla tider låtit djuren gå ner 
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i dalgången för att drick ur källor och bäckar. När järnvägen anlades försvann 
vattenplatserna för fle1ialet av fastigheterna på dalens södra sida. Sinarpsdalens 
intresseförening anser att gång- och cykelvägen bör anläggas så att det längs ett par 
sträckor går att ordna permanenta övergångar för de betande djuren. Detta kan 
exempelvis ske med hjälp av färister. Innan banvallen beläggs med grus bör 
konununen även stänuna av med berörda lantbrukare var kabelrör och vattenledningar 
bör grävas ner så att stängselström respektive dricksvatten för djur kan matas genom 
till motstående sida av dalen. De stängsel som idag gränsar till banvallen är längs 
långa sträckor i stort behov av renovering. När kommunen planerar för hur 
markområdet på ömse sidor om banvallen ska användas bör samråd ske med berörda 
lantbrukare. Om nyuppförda stängsel placeras rätt kan de betande djuren sköta mycket 
av underhållet av vegetation/buskar längs med banvallen. Samma skötselproblematik 
finns även längs banvallens sträckning i tätorterna. Kommunen bör tex öppna upp för 
samtal med markägare om hur marken nätmast banvallen kan skötas. Sådan marlc som 
anses "överflödig" bör kommunen öve1:väga att, där så är lämpligt, avyttra till 
intilliggande märkägare. 

Sammanfattningsvis ser Sinarpsdalens intresseförening stora kvaliteter och en betydande 
potential till utveckling av järnvägsbanan. För att lyckas i denna stön-e ambition, både vad 
gäller planering och finansiering av åtgärder, uppmanas Båstad kommun att ta initiativ till 
samtal med berörda pa1ier. Här bör ingå kommunens turistorganisation, föreningen Gamla 
Båstad, byaråd eller motsvarande i Grevie, Sinarpsdalens intresseförening, Båstad företags by 
samt de företag och markägare som har verksamhet med tydlig koppling till banvallens 
utnyttjande. Genom samarbete kan en grund också finnas till bla extern finansiering. 

Styrelsen för Sinarpsdalens intresseförening, 2016-04-15 

Adress: Sinarpsdalens intresseförening, c/o Lindegren, Sinarpsv 164, 269 933 Båstad 

(~Kn~Ji<v~UNm__ ~a 
Camilla Axelssons, boende i Grevie ~1f ! nsson 

\\COAUo!!l'.0 \k\e~ 
Tommy Andersson, boende i Skeadal 
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Kommunstyrelsen 2017-04-05 1av1 

KS § 95 Dnr KS 000267 /2017 - 903 

Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av 
partistöd 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, 
fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om 
partiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads 
kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför 
kommande mandatperiod. 

Underlag till beslutet 

Demokratiberedningens 
förslag 

Yrkanden 

Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige 2014-05-21 (§ 71). 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-03-13. 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-01-24. 

1. Demokratiberedningen får i uppdrag att se över och ta fram förslag på 
eventuella förändringar av partistödet för mandatperioden 2019-2022. 

2. Förslag till partistöd ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 
2017. 

Bo Wendt (BP): Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag till 
eget yttrande. 

Thomas Nerd (S): Bifall till Bo Wendts yrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag till eget yttrande. 
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KOMMUN 
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Datum: 2017-03-13 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000267 /2017 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av partistöd 
2019-2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1 (1) 

1. Demokratiberedningen får i uppdrag att se över och ta fram förslag på eventuella föränd
ringar av partistödet för mandatperioden 2019-2022. 

2. Förslag till partistöd ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, fört en diskuss
ion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om partiernas och enskilda förtroen 
devaldas villkor för att verka i Båstads kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över 
partistödet inför kommande mandatperiod. 

Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige 2014-05-21 (§ 71) . 

Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

Beslutet skall expedieras till: 
Demokratiberedningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-01-24 

Samråd har skett med: 

170313\fel! talet kan inte representeras i angivet fo rmat \s 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2017-01-24 2 

DB § 1 

Initiativ om uppdrag för översyn av partistöd 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, 
fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om par
tiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads kommun 
föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför kommande 
mandatperiod. 

Beslut 

)usterandes sign 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Demokratiberedningen får i uppdrag att se över och ta fram förslag på 
eventuella förändringar av partistödet för mandatperioden 2019-2022. 

2. Förslag till partistöd ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 
2017. 

I """"b.,.,.~ "" 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-04-07. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000389/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Väckt motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

426 av 515 
1 (1) 

Väckt motion, inkommen 2017-04-01, angående att att införa metoden huskurage från Ebba 
Krumlinde (C) ska redovisas och skickas för beredning. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ebba Krumlinde (C) 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 

170407\fel! talet kan inte representeras i angivet fonnal \s 
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Motion inför metoden Huskurage i Bastads kommun ............ .... .... .. . .. 

Huskurage - räddar liv och förebygger våld 

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. 
Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. 

I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid , då framförallt inom hemmets fyra väggar. 
Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och något som vi 
självklart vill bidra till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett 
jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv. 

Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000 barn i Sverige upplever 
våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld . Våldet sker 
ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Därför finns 
Huskurage. Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina 
Rung och Peter Svensson som arbetat i ff era år med våldsförebyggande arbete. 

Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och 
omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor. 

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta 
en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. policyn består av: 

• Knacka på hos grannen. 
• Vid behov hämta hjälp av andra grannar. 
• Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med 
Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det 
finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder 
till att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från 
våld . 

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage. 

Centerpartiet i Båstads kommun vill att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, 
samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för 
utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv. 

Vi yrkar: 
Att Båstads kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag samt verkar för att 
privata fastighetsägare gör detsamma. 

Att Bjäre hem och andra berörda organisationer i kommunen genomför utbildnings- och 
informationsinsatser så att implementering sker snarast. 

Ebba Krumlinde Centerpartiet i Båstad 
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Datum:: 2017-04-07. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000388/2017 - 900 

Väckt motion - Heltid för alla 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-04-01, angående heltid för alla från Ebba Krumlinde (C) ska 
redovisas och skickas för beredning. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till : 
Kommunchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ebba Krumlinde (C) 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 

170407\fel! ta]et kan inte representeras i angivet format \s 
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Motion, Heltid för alla 

Heltid för alla 

Enligt SKL kommer vi att behöva en halv miljon fler medarbetare inom välfärden i 
Sverige fram till 2023. Detta är naturligtvis ett behov som även kommer finnas i 
Båstads kommun. För att vara en attraktiv arbetsgivare gentemot dessa medarbetare 
anser vi i Centerpartiet i Båstad att kommunen ska ta krafttag kring heltidsfrågan. 

Enligt siffror från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ligger Båstads kommun i 
bottenskiktet när det gäller heltidsanställda medarbetare. I november 2016 låg denna 
siffra på 50,9 %. Något som kan jämföras med exempelvis Åstorp där samma siffra är 
78,2 %. (enligt siffror från SKL). Sedan avtalsrörelsen 2016 ska heltid vara normen i 
kommuner och det är även detta arbete vi i Centerpartiet vill att kommunen ska ta ett 
krafttag kring. 

Genom att införa heltid som grundanställning i Båstads kommun främjar vi inte bara 
attraktiviteten som arbetsgivare utan även jämställdheten. I dag är två tredjedelar av 
de ofrivilliga deltidarna kvinnor. För vi måste skilja mellan de som arbetar deltid av egen 
fri vilja och de som tvingas till att arbeta deltid fast de egentligen vill arbeta heltid. 

Vi i Centerpartiet föreslår att kommunen inför ett krav på att alla tjänster som 
utannonseras ska vara på heltid. Och i de fall där heltid inte är ett alternativ för 
medarbetaren erbjuds medarbetaren en 100% i grunden men med möjlighet till 
tjänstledighet. 

Vidare vill vi att samma sak ska erbjudas befintligt anställd personal alltså att samtliga 
anställda inom Båstad kommun ska erbjuds en 100% i grunden och för dem som inte 
ser det som ett alternativ får de tjänstledigt i ett år i taget. 

Genom detta arbete hoppas vi i Centerpartiet att Båstad kommun kan bli en ännu 
attraktivare arbetsgivare än vi redan är idag samt att vi kan säkra 
kompetensförsörjningen inom kommunen på lång sikt och även förhoppningsvis bli av 
med kostsamma ad hoca lösningar som timvikarier m.m. 

Detta är förslag från oss i Centerpartiet, skulle det vara så att HR-enheten skulle ha 
andra lösningar på hur vi kan säkra att heltid blir normen i kommunen är vi öppna för 
de förslagen. 

Centerpartiet i Båstad genom 

Ebba Krumlinde 



l1i] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

2017-04-06 
Dnr: KS 001096/2015 -906 
Till: Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2016 - förslag om bordläggning 

430av515 

1 (1) 

Årsredovisningen har, enligt 8 kap. 17 §kommunallagen (1991:900), tillställts kommun
fullmäktige i tid. Kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och sedan besluta 
om ansvarsfrihet för kommunens nämnder, kommunstyrelse och beredningar. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att årsredovisningen bad
läggs och behandlas vid kommunfullmäktige 2017-05-17. Motiveringen är för att beslu
ten om ansvarsfrihet bör behandlas i anslutning till årsredovisningen. 

Båstad enligt ovan, 
Kommunfullmäktiges presidium 

Håkan Mörnstad (BP) 
Ordförande 

Ann-Margret Kjellberg (S) 
l:e vice ordförande 

Susanna Heiskanen (M) 
2:e vice ordförande 
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KS§ 96 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Årsredovisning 2016 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2016 uppgick till 14,8 mkr, vilket är en positiv 
avvikelse i förhållande till budget med 0,5 mkr. Resultatet för 2015 var 6, 7 mkr. 
Balanskravsresultatet, efter justeringar för reavinster uppgår 2016 till 
14,2 mkr. 

Årets nettoinvesteringar uppgick till 121 mkr, jämfört med 115 mkr året innan, 
varav ca 44 mkr avsåg VA?investeringar. Nya lån om 105 mkr togs under året 
och kommunen amorterade ca 14 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
minskade med 3 mkr till drygt 17 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida 
ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna 
balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål 
var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet Som kriterie för när 
del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev 
därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle 
öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. (Det finansiella målet har dock 
därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 procent av skatter och 
generella bidrag.) Då inflationen under 2016 uppgick till 1 procent innebär det 
att den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är 
10,0 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om+ 1, 7 mkr under 2016. 
Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA
kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 
2016 till ca 10, 9 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu 
uppgår till ca 12,6 mkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-03-15. 
Årsredovisning 2016. 

Förvaltningens och 1. Upprättad årsredovisning för 2016 godkänns. 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Notering 

Yrkanden 

2. Resultaträkning för 2016 och balansräkning per den 31december2016 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 10,0 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 93,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 
12 554 892,16. 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S) och Thomas Nerd (S) deltar ej i beslutet. 

Centerpartiet: Tilläggsyrkade att årsredovisningen kompletteras med 
miljöbokslut 
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Kommunstyrelsen 2017-04-05 2 av 2 

Thomas Andersson (L) och Moderaterna: Bifall till arbetsutskottets förslag och 
till Centerpartiets tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Centerpartiets 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Upprättad årsredovisning för 2016 godkänns. 

2. Resultaträkning för 2016 och balansräkning per den 31december2016 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 10,0 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 93,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 
12 554 892,16. 

5. Årsredovisningen kompletteras med miljöbokslut. 
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Datum: 2017-03-15 
Handläggare: Johan Linden 
Dnr: KS 001096/2015 - 906 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovining 2016 

Samråd har skett med: 

Årsredovisning 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Båstads kommuns resultat för 2016 uppgick till 14,8 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhål
lande till budget med 0,5 mkr. Resultatet för 2015 var 6,7 mkr. Balanskravsresultatet, efter 
justeringar för reavinster uppgår 2016 till 14,2 mkr. 

Årets nettoinvesteringar uppgick till 121 mkr, jämfört med 115 mkr året innan, varav ca 
44 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 105 mkr togs under året och kommunen amorte
rade ca 14 mkr på gamla lån. De likvida medlen minskade med 3 mkr till drygt 17 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade pensions
utbetalningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamå
let. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. 
Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar 
blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle öronmärkas 
till framtida pensionsutbetalningar. (Det finansiella målet har dock därefter ändrats till att re
sultatet ska uppgå till 2 procent av skatter och generella bidrag.) Då inflationen under 2016 
uppgick till 1 procent innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida pensionsut
betalningar är 10,0 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om + 1, 7 mkr under 2016. Resultatet är över
fört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare 
års överskott, uppgick vid ingången till 2016 till ca 10,9 mkr. Det innebär att den totala skulden 
till VA-kollektivet nu uppgår till ca 12,6 mkr. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Upprättad årsredovisning för 2016 godkänns. 

2. Resultaträkning för 2016 och balansräkning per den 31december2016 fastställs i enlighet 
med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 10,0 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 
93,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 



4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 12 554 892,16. 

Båstad 2017-03-15 

Johan Linden 
Ekonomichef 

434 av 515 

2 (2) 
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2016 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Året 2016 var ett händelserikt år som fick 
en positiv start genom de nyligen 
färdigställda tågtunnlarna genom Hallands
åsen och våra två nya stationer. I slutet av 
året fick vi dessutom tågstopp i Förslöv i 
rusningstid och stationspendeln i Båstad 
utökade rutten ända till Båstad torg. 

Den gamla järnvägen revs upp i början av 
året och kommer att ge plats till en 
fantastisk cykelled i framtiden. Första 
etappen startar 2017. 

Kommunen köpte Trafikverkets kontor vid 
Förslöv station och Vård-och omsorgs
förvaltningen flyttade in. Byggnaden som 
döptes om till Bjäredalen, rymmer cirka 50 
kontorsrum och samlingslokaler, och löste 
därmed förvaltningens tidigare lokal
problem. 

I anslutning till stationsläget och Bjäredalen 
sålde kommunen verksamhetsmark till 
Lindab, Bjärekraft och NP Nilsson. Bjäre 
kraft bygger nya lokaler under 2017 och NP 
Nilsson bygger produktionslokaler på cirka 
5000 kvm som invigs i början av 2017. 

Nytt äldreboende i Förslöv ska placeras vid 
Ängahällan och arbetet med att ändra 
planen inleddes under året. 

Kommunstyrelsen beslutade om inrikt
ningsdokument för hållbar och attraktiv 
utveckling av både Grevie och Förslöv. För 
Förslöv tog förvaltningen fram ett mycket 
omfattande detaljplaneförslag med cirka 
200 bostäder som kommer att skapa ett 
mycket attraktivt område i centrala Förslöv. 

I juni antog kommunfullmäktige en ny 
vision med ledorden förebild, mod, och 
attraktion. 

I maj beslutade kommunfullmäktige om ett 
avtal med Laholms kommun om att 
gemensamt bygga ut Ängstorps av
loppsreningsverk, i samband med att 

Hedhusets reningsverk läggs ner. Därmed är 
avloppsfrågan löst för kommunen på lång 
sikt men fortfarande saknas avtal för 
dricksvatten med Sydvatten på kommunens 
sydvästra sida. Avtalet väntas dock komma 
på plats under 2017 och då har vi även 
tryggat vattenförsörjningen för framtiden. 

Detaljplanearbetet för Båstads hamn på
börjades under året. 

Båstads kommun antog planförslag för 
Heden som gränsar mot Laholms kommun 
där vi under 2017 kommer att sälja 30 av 
områdets totalt 90 tomter. Även i Östra 
Karup kommer tomter i bra pendlingsläge 
att säljas under 2017. 

Området kring Båstads nya station kommer 
att ta fart under 2017 och mycket planering 
inför detta skedde under 2016. 

Den stora flyktingvågen avtog under 2016 
men under året började den stora 
utmaningen att ta emot och integrera de 
som kom 2015. Båstads kommun har 
tilldelats 43 personer och vi har löst 
bostadsfrågan. Kommunen har dessutom 
ansvar för cirka 60 ensamkommande och vi 
driver två egna HVB hem samt en 
utslussning i lägenheter. 

Arbetet med friidrottsanläggningen vid 
Drivan påbörjades under 2016. 

För idrotten och turismen var 2016 ett 
fantastiskt år med bland annat EM-läger för 
fotbollslandslaget i juni, tennis i juli och 
Davis cup i september. Antalet över
nattningar ökade till ny rekordnivå. 

I centrala Båstad påbörjades omfattande 
nybyggnation av Riksbyggens seniorboende 
med 68 lägenheter, Båstadhems trygghets
boende med 45 lägenheter samt Båstad
hems byggnation av 16 nya lägenheter vid 
Troll bäcken. 



Fibernätet är väl utbyggt jämfört med övriga 
Skåne med över 50 procent av hushållen 
som har tillgång till 100 mbit. 

Jag är övertygad att de nya stations
områdena, alla byggprojekt och inriktnings
dokument kommer att innebära ett lyft för 
hela kommunen och ge goda förutsättningar 
för inflyttning och etablering av nya företag. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack 
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till alla medarbetare, förtroendevalda, 
företagare, och invånare. Tillsammans kan 
vi se tillbaka på ett spännande år och 
tillsammans har vi goda förutsättningar att 
framgångsrikt arbeta för att förverkliga våra 
gemensamma mål för en fortsatt fantastisk 
kommun. 

Bo Wendt (BP) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
Finansiella nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 

Arets resultat, mkr 14,8 6,7 10,5 19,8 11,6 
- varav realisationsvinst 0,6 0,8 1,0 1,1 8,1 

Arets resultat i procent av skatteintäkterna 2,0 1,0 1,6 3,1 1,9 
, exklusive realisationsvinst 2,1 09 1,4 2,9 0,6 

Nettokostnaderna i procent av skatteintäkterna 1l 97 9 990 98 4 96 9 981 

·············--··---··--············ .............................................. _ .. __________ 
Soliditet, procent 2l 43 46 51 53 53 

57 54 49 47 47 Skuldsättn ing~g._ra_d~, p~r_o_ce_n_t _____________________________ _ 

········· ··- -------------············· . ··· ·······················-·-------------

Likvida medel mkr 170 203 181 45 6 345 

Tillgångar~m~k~r--------------~~~--~~~-~~~-~~~-~7~89~3 
Till ån ar er invånare kr 55 339 

11005 9932 8863 825 3 
75306 69101 61465 57 813 

.. ··············-············- ·····-·····---···---·- ········· ·············· ···· ······ --·-·-- --····- .. ·· 

Låneskuld mkr 398 3 3064 245 6 2490 218 2 
Låneskuld per invånare, kr 27 255 21315 17031 17442 15 295 

Eget kapital, mkr 475,3 454,4 447,7 437,2 417,4 
~get kapital per invånare kr 32 521 31613 31051 30630 29264 

·································--- --·--·-·------- ··································-·--- . ... .... .............. ...• 

Nettoinvesteringar, mkr 120,8 115,5 94,9 75,6 110,2 
Nettoinvesteringar per invånare, kr 8 265 8033 6585 5299 7724 
Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 17 17 14 12 18 

Kommunal skattesats, kr 20:23 20:23 20:23 20:23 20:23 

Antal invånare 31 december 14614 14373 14419 14275 14263 

1) Nettokostnaderna består av verksamhetens kostnader minus intäkter plus avskrivningar och finans
netto. 

2) Soliditeten definieras som eget kapital i förhållande till tillgångarna. Pensionsskulden redovisas utanför 
balansräkningen som ansvarsförbindelse. Denna uppgår till 267 mkr och skulle denna betraktas som skuld 
sjunker kommunens soliditet till 19 procent (2015: 18 procent). 
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Båstads kommuns resultat för 2016 uppgick till 14,8 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till 
budget med +0,5 mkr. Resultatet för 2015 var 6,7 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 121 mkr, 
jämfört med 115 mkr året innan, varav cirka 44 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 105 mkr togs 
under året och kommunen amorterade cirka 14 mkr på gamla lån. De likvida medlen minskade med 3 mkr 
till drygt 17 mkr. 

Resultat och kapacitet 

Årets resultat 

Årets resultat om 14,8 mkr kan jämföras med det budgeterade om 14,2 mkr. Budgetavvikelserna för den 
ordinarie verksamheten uppgick till nästan -9,8 mkr. En större nedskrivning har gjorts om -2, 7 mkr av 
Skogsbyns förskola som ska rivas och byggas upp på nytt. Pensionskostnaderna överskred budget med 
drygt-2,2 mkr och de ordinarie skatteintäkterna blev -2,3 mkr lägre än budgeterat med anledning av en 
befolkningsminskning på -51 invånare. 

·Att årets resultat ändå blev positivt förklaras till stor del av att kommunen under året fick tillfälliga 
generella statliga bidrag i form av "byggbonus" från Boverket och tillfälligt stöd från Migrationsverket. 
Sammantaget bidrog detta med cirka +9,1 mkr till årets resultat. Övriga bidragande positiva avvikelser 
gentemot budget var att avskrivningskostnader och räntekostnader blev +5 mkr respektive +2,2 mkr 
lägre än budgeterad med anledning av lägre investeringsvolym 2015 och 2016 än budgeterat samt på 
grund av det låga ränteläget Övriga finansiella poster bidrog positivt med cirka 1,2 mkr. 

Med en blick bakåt i tiden kan vi konstatera att resultaten under den senaste femårsperioden varit 
positiva under samtliga år. Senaste året med negativt resultat var 2008. 

Diagram: Arets resultat (mkr) 
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Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta är 

balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter 

balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Balanskravsjusteringar innebär 
bland annat att vissa realisationsvinster inte tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller 

balanskravet. Under 2016 avyttrade kommunen fastigheter, inventarier och maskiner som genererade en 

reavinst på drygt 0,6 mkr. Enligt huvudprincipen ska realisationsintäkter räknas bort vid en 

balanskravsjustering. Några underskott från tidigare år finns inte kvar att täcka. Därmed är balanskravet 

uppfyllt. 

Tabell: Balanskravsutredning 

(mkr) 

Arets resultat 

- avgår samtliga reavinster 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Uppbyggnad av pensions reserv (l) 

Balanskravsresultat 

2016 

14,8 

-0,6 

14,2 

-10,0 

4,2 

(l) Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom att skapa medel i 

den egna balansräkningen öronmärkta till ändamålet Beslutet innebär att den del av överskottet som överskrider värdesäkringen av 
det egna kapitalet skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar. Värdesäkring av det egna kapitalet innebär att resultatet 
först ska täcka inflationens värdeminskande effekt på det egna kapitalet innan överskridande del kan reserveras till pensionsreserven. 
(Inflationen (KPI] 2016 blir en procent enligt SKL:s bedömning i cirkulär 17:06) 

Budgetföljsamhet 

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en ekonomi i balans. Verksamhetsområdenas 
budgetavvikelser uppgick till -9,8 mkr, vilket är en förbättring jämfört med 2015. Avvikelsen motsvarar 
1,4 procent av nettokostnaderna. 

Tabell: Avvikelser jämfört med budget 

(mkrl 2016 2015 2014 

KF, myndighetsnämnd, Val nämnd, ÖF, Revision 0,6 -0,1 -1,2 
Kommunledningskontor inkl. KS -1,7 -0,4 0,0 
Teknik och service -4,0 -0,7 -1,1 
Samhällsbyggnad 1,1 -0,1 -0,5 
Samhällsskydd 0,0 -0,1 -0,4 

Barn och skola 5,0 -1,2 1,5 
Bildning och arbete -2,5 -3,6 -2,5 
- Skolpeng, barnomsorg/grundskola -1,1 -7,6 -2,0 
- Skolpeng, gymnasium -0,1 -1,3 0,8 
- Resultatenheter, skola 2,1 1,8 0,7 
Vård och omsorg -11,:: 0,7 13,5 
- Hemvårdspeng 4,3 -7,5 -15,9 
- Boendepeng -2,1 -6,8 0,0 
·---------- ---- ---------------------- --- --------- --- ----- ----------- ---------------------Demografi reserv c 3,7 5,9 

Summa -9,8 -23,4 -1,2 
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Verksamhetsområdet Teknik och service lämnar ett underskott på drygt-4 mkr. 
Fastighetsverksamheten, som står för merparten av underskottet (-2,4 mkr), har under året haft 
kostnader för ersättningsmoduler /paviljonger både vid Skogs byns förskola och Östra Karups skola. Därtill 
kommer större kostnader med anledning av reparationer efter en vattenläcka i kommunhusets 
sessionssal. Ökade lönekostnader på grund av generationsskifte samt lägre fördelning av 
projektingenjörers lönekostnader mot investeringsprojekt än budgeterat bidrar också till underskottet 
med -1,3 mkr. 

Inom verksamhetsområdet Bildning och arbete gick verksamheten Individ och familj med underskott 
på-11,6 mkr. Detta berodde på att antalet placeringar av främst barn och unga i familjehem och HVB-hem 
(hem för vård eller boende) ökade. Samtidigt orsakade sjukskrivningar och rekryteringssvårigheter stora 
kostnader för inhyrda konsulter via bemanningsföretag. Även ökade kostnader för våld i nära relationer 
bidrog till underskottet. Övriga verksamheter inom verksamhetsområdet; Gymnasiet, Gymnasiesärskolan, 
Vuxenutbildning inklusive SFI, Yrkeshögskola, Arbetsmarknad samt Ekonomiskt bistånd redovisade 
samtliga överskott som sammanlagt uppgick till cirka 9 mkr vilket gjorde att underskottet för 
verksamhetsområdet som helhet stannade på -2,5 mkr. 

Verksamhetsområdet Barn och skolas resultat blev cirka 5 mkr bättre än budget. Främsta förklaringen 
till överskottet är att delar av verksamheten kunde finansieras med det statliga och tillfälliga 
flyktingbidraget 2016 med syftet att kompensera för de ökade kostnaderna inom verksamhetsområdet 
Bildning och arbete. 

Utbetalningar av Skolpeng inom barnomsorg/grundskola överskred budget med -1,1 mkr. 
Anledningen till underskottet var att antal barn/elever blev 39 fler än budgeterat. 

Budgetavvikelsen för verksamhetsområdet Vård- och omsorg blev sammantaget -9,1 mkr. Ökat behov av 
gruppboendeplatser samt köp av plats inom psykiatrin gav verksamheten Stöd och omsorg ett 
sammanlagt underskott på -3,1 mkr. För Hemvårdspengen - beställaren av hemvård - blev det ett 
överskott på +4,3 mkr beroende på att antalet budgeterade hemvårdstimmar överskred de utförda med 
cirka 9 000 timmar. Utförarna - resultatenheterna inom Hemvården som utför hemvårdsinsatserna mot 
brukarna - överskred dock budget med -5,2 mkr. För Boendepengen - beställaren av boendeplatser - blev 
det ett underskott på -2,1 mkr, främst beroende på att antalet platser för korttid överskreds men även på 
grund av att behovet av demensplatser var större än budgeterat. Utförarna - vård- och omsorgsboendena -
överskred även de sina budgetar med sammanlagt -3,1 mkr. 

Ytterligare kommentarer till resultat och budgetavvikelser finns under avsnittet för respektive 
verksamhetsområde. 

Nettokostnader och skatteintäkter 

För kommunens ekonomi är det av stor betydelse att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna 
eftersom detta på sikt minskar möjligheterna till en ekonomi i balans. Nettokostnadsutvecklingen i 
Båstads kommun, sett över den senaste femårsperioden, har varit högre än skatteintäktsutvecklingen. Se 
tabellen nedan. 
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Tabell: Nettokostnads- och skatteutvecklingen 

Förändring(%) 2016 

Nettokostnadsutveckling 4,3 

Skattei ntäktsutveckl i ng 5,3 

2015 

4,4 

3,6 
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2014 2013 2012 2016-2012 

3,6 3,2 1,2 17,8 

1,9 4,5 2,1 18,4 

Som ett riktmärke för om kommuners resultat ligger i linje med god ekonomisk hushållning används ofta 
måttet att resultatet över tid ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Båstads 
kommun har detta som ett ekonomiskt mål vilket ger goda förutsättningar för att över tid ha en ekonomi i 
balans. Det ekonomiska målet kan åskådliggöras genom att nettokostnadernas ställs i relation till 
skatteintäkter och generella bidrag samt finansnetto. Andelen får därmed inte överstiga 98 procent. 
Kommunens nettokostnadsandel uppgår till 97, 9 procent för 2016 och genomsnittet för de senaste 5 åren 
landar på 98,1 procent. 

Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, generella bidrag samt finansnetto(%) 
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Den kommunala skattesatsen var under 2016 20:23 kronor. Genomsnittet i länet var 20:58 och i riket 
20:75. Lägst skatt i Skåne hade Vellinge med 18:50 kr. Osby hade högst med 22:26, en skillnad på 3:76 kr. 
Den totala skattesatsen (kommunal- och landstingsskatt) för Båstad ligger på 30:92. Genomsnittet i de 
fem närmsta pendlingskommunerna är 30:90. Landstingsskatten i Skåne uppgick till 10:69 jämfört med 
rikets på 11:35. 

Investeringar, försäljningar och självfinansieringsgrad 

Kommunens nettoinvesteringar under 2016 uppgick till 120,8 (115,5) mkr. I budget och tilläggsbudget 
fanns 177, 9 mkr avsatta. För projekt som inte blev färdiga under året har verksamhetsområdena begärt 
att investeringsmedel för 17, 7 mkr ska överföras till 2017. 

Bland de större investeringarna finns VA-investeringar på 43,9 mkr och fastighetsrelaterade investeringar 
på 20,7 mkr. 

Som synes av diagramet nedan har investeringsvolymen ökat de senaste åren. Trenden ser ut att fortsätta 
och dessutom tillta de nästföljande tre åren 2017-2019, för att därefter förhoppningsvis sjunka igen. 
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I budget 2017 samt plan 2018-2019 är det avsatt sammantaget 186 mkr år 2017 (exklusive föreslagna 
överföringar från 2016), 225 mkr år 2018samt173 mkr år 2019. Dessa avser bland annat fortsatt stor 
utbyggnad av VA-verksamheten, ny- och reinvesteringar i skolfastigheter samt investeringsutgifter 
kopplat till anläggning av nya exploateringsområden. 

Diagram: Investeringar 2009-2016 +budget/plan 201 7-2019 (mkr) 
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Tabell: Investeringar 

(mkr) 2016 2015 2014 2013 2012 

Investering (netto) 120,8 115,5 94,9 75,6 110,2 

varav skattefinansierade 76,9 85,7 62,8 40,3 74,9 

varav VA-investeringar 43,9 29,7 32,2 35,4 35,2 

Ett av kommunens finansiella mål är att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras 
fullt ut med egna medel. Det innebär i så fall att årets resultat och avskrivningar från gamla investeringar 
inom skattefinansierad verksamhet ska täcka nya investeringsutgifter inom skattefinansierad verksamhet. 
Om självfinansieringsgraden uppgår till 100 procent behöver inga nya lån tas upp för att täcka utgifterna 
för de nya investeringarna. 

Tabell: Själv.finansiering årets investeringar 

% 2016 2015 2014 2013 2012 

Samtliga investeringar* 58 60 64 82 44 

Investeringar, skattefinansierad vht* 79 64 79 100 58 

• inkl. bidrag till medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar som i kommunens redovisning upplöses över balansräkningen. 

Kommunen klarar inte målet att självfinansiera investeringar inom skattefinansierad verksamhet 2016. 
Även sett över den senaste femårsperioden hamnar självfinansieringsgraden under 100 procent och 
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uppgår endast till 78 procent. I kommunens budget för 2017 och plan för 2018-2019 uppgår den 
budgeterade självfinansieringsgraden (exklusive föreslagna överföringar från 2016) enbart till 38 
procent. 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått som visar kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel, i stället för med lånade pengar. Ju högre 
soliditet, desto starkare finansiell handlingsberedskap har kommunen. Förändringar i soliditeten kan bero 
på investeringstakt, nyupplåning, resultat och övriga skuldförändringar. 

Soliditeten minskade under 2016 med cirka 3 procent till 43 procent. Främsta förklaringen till detta är att 
kommunen inte klarar av att fullt ut självfinansiera nya investeringar. 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i 
balansräkningen. Räknar man med den i skulden blir soliditeten 19 procent 2016 vilket innebär att 
soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 ökar 1 procent jämfört med 2015. 

Diagram: Soliditet(%) 
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• Soliditet • Soliditet inkl. pensionsförpliktelse 

Skuldsättningsgrad 

Av kommunens tillgångar finansierades 57 procent med främmande kapital. Detta benämns 
skuldsättningsgrad och är motsatsen till soliditet. Skuldsättningsgraden ökade därmed 3 procent under 
2016. 

Som synes av diagrammet och tabellen nedan har de långfristiga skulderna i kommunen ökat från 0 till 36 
procent under åren 2001 till 2016. Under 2016 ökade de långfristiga lånen med 5 procent till följd av att 
nya lån togs som överskred de amorteringar som genomfördes på befintliga lån. Båstad hade inga 
långfristiga lån fram tills att den nya gymnasieskolan skulle finansieras 2002. Upplåning gjordes då med 
80 mkr. För att finansiera utbyggnad av VA-verksamheten och kommunens övriga investeringar har lån 
för ändamålet upptagits med sammanlagt 338 mkr till och med 31december2016. Enligt statistiska 
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centralbyråns statistik från 2015 ligger Båstad med 21 315 kr /invånare under riksgenomsnittet gällande 
långfristiga skulder per invånare jämfört med samtliga kommuner i riket där snittet låg på 25 464 
kr/invånare år 2015. Den genomsnittliga skulden per invånare i hela Skåne ligger på 22 987 kr/invånare. 

Diagram: Utveckling skulder och eget kapital 2001-2016 plus budget/plan 2017-2019 (%) 
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Den budgeterade skuldförändringen (nyupplåning - amortering) ligger på+ 100 mkr för 2017, + 123 mkr 
för 2018 respektive +89 mkr för 2019. Detta skulle, förutsatt att utvecklingen för kortfristiga skulder 
ligger kvar på ungefär samma nivå samt att de budgeterade och planerade resultaten uppnås, innebära att 
skuldsättningsgraden ökar till cirka 65 procent vid utgången av 2019. 

Tabell: Skuldsättningsgrad 

% 2016 2015 2014 2013 2012 

Total skuldsättningsgrad 57 54 49 47 47 
- Varav avsättningsgrad 2 3 5 1 1 
- Varav långfristig 36 31 28 30 28 

skuldsättningsgrad 

- Varav kortfristig 19 20 16 16 19 
skuldsättningsgrad 
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Likviditeten mäter den kortfristiga betalningsförmågan, det vill säga förmågan att betala de löpande 
utgifterna. Kassalikviditeten (likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till de kortfristiga 
skulderna) ökade under 2016 från 52 till 73 procentjämfört med 2015. Förklaringen till förbättringen av 
nyckeltalet förklaras av att de kortfristiga fordringarna ökat kraftigt till cirka 48 mkr. 

Förhållandet bör vara 100 procent, men 19 procent av de kortfristiga skulderna utgörs av 
semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas inom den närmsta tiden. Dessutom har kommunen 
tillgång till en beviljad bankkredit på 60 mkr för att hantera utbetalningar. En högre likviditet och därmed 
god betalningsberedskap kan vara önskvärd men kan också innebära onödiga ränteutgifter ifall 
likviditeten istället kunnat användas för att minska den långsiktiga lånefinansieringen. Nuvarande 
likviditet bedöms därför vara rimlig i förhållande till betalningsströmmarna. De likvida medlen uppgick 
vid årsskiftet till 17 mkr jämfört med 20,3 mkr året dessförinnan. 

Tabell: Kortsiktig betalningsförmåga 

2016 2015 2014 2013 2012 

Likvida medel, mkr 17,0 20,3 18, 1 45,6 34,5 

Kassalikviditet, procent 73 52 55 82 70 

Analys av likviditetsförändringar 

löpande verksamhet +25 mkr 

Kassaflödet från den löpande verksamheten, så som årets resultat, av- och nedskrivningar samt övriga 
avsättningar, bidrog med +63 mkr. Efter förändring av fordringar, varulager samt förändring av 
kortfristiga skulder reduceras det positiva kassaflödet till +21 mkr. Förklaringar till det historiskt sett 
relativt svaga kassaflödet från den löpande verksamheten är den kraftiga ökningen av kortfristiga 
kundfordringar som för 2016 uppgick till +48 mkr. Ungefär 20 mkr av dessa är fordringar via 
bidragsansökningar till Migrationsverket som kommunen ännu inte fått. Ytterliggare cirka 10 mkr av 
fordringsökningarna förklaras av att en större bidrag från Skånetrafiken, relaterad till år 2016, som först 
betalades ut i januari 2017. Därtill kan drygt 8 mkr av de ökade fordringarna relateras till NSVA för VA
avgifter för de sista månaderna av 2016 som bolaget numera tar in från kommunens VA-abonnenter. 

Investeringsverksamhet-118 mkr 

Årets nettoutgifter för investeringar inom skattefinansierad verksamhet, inklusive medfinansiering av 
statlig infrastruktur, och VA-verksamhet uppgår till drygt-118 mkr. 

Finansieringsverksamhet +89 mkr 

För att finansiera investeringsverksamheten tog kommunen under 2016 upp nya lån om 105 mkr. 
Samtidigt har kommunen amorterat 13,5 mkr på befintliga lån. 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Ränterisk 

447 av 515 

Med ränterisk menas risken för förändringar i räntenivån. Andelen rörliga lån, vilket innebär att de löper 
med rörlig ränta, uppgår till nästan 49 procent av kommunens låneskuld på 338 mkr år 2016. En 
ränteförändring på en procent innebär således cirka 1, 7 mkr i förändrad räntekostnad på helår. 

Pensioner och pensionsskuld 

Årets pensionskostnader uppgick till 40,4 mkr inklusive löneskatt, varav kostnaderna till dagens 
pensionärer utgjorde 14,7 mkr av dessa. Jämfört med 2015 innebär detta en minskning med totalt 2,4 mkr 
från totalt 42,9 mkr inklusive löneskatt, där 14,4 mkr av dessa avsåg dåvarande pensionärer. 

För dagens anställda har kommunen ett framtida pensionsåtagande. Enligt den så kallade blandmodellen 
redovisas de intjänade pensionerna till och med 1997 som ansvarsförbindelse och utanför 
balansräkningen. Förbindelsen uppgick vid årsskiftet till 267 mkr (280 mkr). I balansräkningen finns 
pensioner upptagna som avsättningar och kortfristig skuld med cirka 31,1 mkr inklusive löneskatt. Det 
innebär att 90 procent av pensionsskulden ligger utanför balansräkningen. Den delen av pensionsskulden 
är viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom den ska finansieras de kommande fyrtio åren. De ökade 
pensionsavgångarna leder till större pensionskostnader. Under perioden 2020 till 2030 beräknas 
kostnaderna bli som störst. Båstads kommun har, utöver sitt egna kapital, inte gjort några finansiella 
placeringar avseende pensionsmedel för att täcka framtida kostnader. 

Borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 545 (455) mkr. Det motsvarar 37 333 kr per invånare. Av 
det totala borgensbeloppet är 518 mkr eller 95 procent borgen som beviljats till kommunens bolag 
Båstadhem AB. 

Kommunens borgensåtagande för egnahem har minskat till 0,2 mkr. Numera görs inga borgensåtaganden 
för privat byggenskap. I takt med att lånen amorteras av, minskar borgen. Andra åtaganden är för NSR 
(Nordvästra Skånes Renhållningsbolag) med 22,9 mkr. 

Båstads kommun är medlem i Kommuninvest och borgar därmed solidariskt för föreningens skulder. 

Eftersom kommunens bolag för närvarande har god ekonomi och visar vinst, är risken för 
borgensinfriande liten. Vad gäller lån till egnahem har inget borgensåtagande infriats sedan 1996. Inte 
heller har kommunen behövt lösa några lån till föreningar. 

Verksamhet i andra juridiska personer 

Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än kommunen. I den sammanställda redovisningen ingår 
bolag där kommunen har ett stort inflytande (över 20 procent). Kommunens enda helägda bolag är 
bostadsbolaget Båstadhem AB. 

Båstad äger tillsammans med fem andra skånska kommuner NSVA AB (Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp) som bedriver vatten- och avloppsverksamhet. 

Båstads kommun har andelar som motsvarar cirka tio procent i Bjäre Kraft ekonomisk förening. 

Tillsammans med fem andra kommuner i nordvästra Skåne samverkar kommunen i regional 
avfallshantering genom Nordvästra Skånes Renhållningsbolag, NSR AB. Kommunen äger sex procent av 
aktierna. 
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Kommunen är tillsammans med elva andra kommuner medlem i Kommunalförbundet AV Media Skåne, 
som driver verksamhet kring AV-läromedel. Båstads kommun och nio andra kommuner i Skåne äger till 
lika delar Kommunalförbundet Medelpunkten, en verksamhet som tillhandahåller hjälpmedel till 
funktionshindrade. 

Förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet i kommunen bedrivs även av Montessori i tätorterna Båstad 
och Grevie, samt av två föräldrakooperativ i Grevie och Torekov. 

Avstämning mot finansiella mål 

Kommunen har satt upp följande finansiella mål: 

• Mål: Överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Resultatet, före balanski-avsjusteringar, blev 2,1 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Om resultatet efter balanskravsjusteringar istället används med 
innebörden att vissa realisationsvinster och förluster exkluderas från resultatet, uppgår resultatet 
till 2,0 procent av skatteintäkterna och de generella bidragen. 

• Mål: Investeringarna ska finansieras fullt ut med skattemedel. Härmed avses de 
skattefinansierade investeringarna. 
Måluppfyllelse: Målet har inte uppfyllts. Endast 79 procent av investeringarna täcktes med 
skattemedel, det vill säga årets överskott och avskrivningar. (Beräkningen av 
självfinansieringsgraden innefattar även bidragskostnader för medfinansiering av statliga 
infrastruktursatsningar som finansieras av skattemedel. Detta beror på att kommunen 
redovisningsmässigt har valt att upplösa dessa kostnader över balansräkningen i maximalt 25 år 
vilket i praktiken innebär att de hanteras och skrivs av som vanliga investeringar) 
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Båstads kommun har tre övergripande fullmäktige mål samt åtta nämndsmål och har under året arbetat 
efter den budget som uppdragsgivarna beslutade om och som stödjer deras ambition inom kommunens 
målkomplex. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges tio bästa skolkommuner 

Båstad ligger på plats 143 i 2016 års mätning, vilket är en kraftig försämring jämfört med föregående års 
36'e-placering. Den låga effektivitet är främst kopplad till att mycket pengar används till skollokaler 
istället för till verksamhet. Båstads kommun är nu en genomsnittlig kommun i fråga om resultat men en av 
de 25 procent dyraste i fråga om kostnader. Kommunen behöver satsa på att öka resultaten, sänka 
kostnaderna och prioritera insatser så att fler elever får godkända resultat i kärnämnena, speciellet gäller 
detta pojkar. 

Båstads kommun ska vara en Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och omsorg 

SKL är sen med resultaten och vi behöver mer underlag för att göra en bedömning hur vi ligger till i 
förhållande till målet 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 

Det är ännu oklart om kommunen har nått målet eftersom vi fortfarande väntar på resultatet av 
mätningarna. Förra året låg vi emellertid på plats 88. Kommunens starka sidor är brandtillsyn samt 
alkoholhandläggning. Störst förbättring i den senaste mätningen står området miljö- och hälsoskydd för. 
Enligt Svenskt näringslivs ranking stiger Båstad 16 placeringar till plats 107. 

Den största förbättringen är upplevelsen av goda kommunikationer, där vi klättrar från placering 142 till 
10. Förklaringen kan direkt kopplas till att Båstads kommun har fått två nya stationer, förbättrad 
järnvägstrafik samt bussförbindelser. Sämst resultat ges under rubriken Tillämpning av lagar och regler, 
då vi hamnar på plats 231. Detta område bör studeras för att avgöra vilka insatser som måste göras. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner 

Båstads kommun ligger på plats 46 jämfört med plats 105 i 2015 års mätning. För att på riktigt närma sig 
toppen måste kommunen vara mer innovativ, satsa mer på miljöfrågorna samt ligga i framkant inom 
miljötänk, miljöteknik och i samarbetet med näringslivet. Dock är resultatet mycket bra i förhållande till 
de resurser som vi har satsat på området och visar på ett tydligt engagemang i frågorna och på det 
pågående utvecklingsarbetet inom området miljö som Båstads kommun är engagerad i. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och säkerhet 

Vi inväntar resultat från SKL och kan innan dess inte dra några långtgående slutsatser. Dock vet vi sedan 
tidigare att resultatet sjunker till följd av minskade resurser. 

Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt genom att vara 
bland de 50 bästa i riket 

Båstads kommun har sjunkit från plats 58 till 73 i 2016 års mätning jämfört medföregående mätning för 
två år sedan. Resultaten är dock goda i förhållande till tilldelade resurser. 

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 

Båstads kommun uppfyller målet. 

Båstads kommuns investeringar exklusive VA-investeringar ska finansieras fullt ut med 
skattemedel. 
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Båstads kommun uppfyller inte målet. Självfinansieringen av de skattefinansierade investeringarna 
stannar på 79 procent. 

Sammantaget kan konstateras att det görs många bra insatser samtidigt som kommunens nya mål- och 
resultatstyrning i många avseenden ser ut att nå önskad effekt. Det framgår tydligt vilka områden som 
behöver prioriteras för att kommunen ska få bättre resultat. När samtliga resultat har inkommit kan 
bedömningen göras om kommunen uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 

Kommunkoncernen 

I kommunkoncernen ingår, förutom kommunen, också de juridiska personer som kommunen har 
betydande inflytande i. I den här redovisningen ingår helägda Båstadhem AB. 

Resultat 

Koncernen redovisade ett positivt resultat på 17,0 mkr, en förbättring jämfört med 2015 (3,4 mkr). 
Resultatet beror på positivt resultat både i kommunen och i Båstadhem. 

Båstad hem AB 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning av bostäder och 
lokaler. Bolaget äger samtliga kommunens omsorgsbostäder och tillhörande servicelokaler. 

Under 2016 har Båstadhem fortsatt att ta ett helhetsgrepp på lägenhetsrenoveringar där både kök och 
badrum byts ut. 

Uthyrningssituationen har varit god. Hyresbortfallet har fortsatt minskat och uppgick 2016 till 835 tkr 
(1103). I kommunen finns en stor efterfrågan på hyresrätter. Vid årsskiftet 2016/17fanns1105 som 
bostadssökande i kön till de 964 lägenheterna. 

Bolaget har inte nyproducerat några lägenheter under 2016. 



Personal 
Nyckeltal 

PERSONALSTATISTIK 2015 2016 

Antal anställda 1109 1149 

- tillsvidareanställda 943 988 

- visstidsanställda* 256 250 

Antal kvinnor 910 949 

- varav tillsvidareanställda 785 820 

Antal män 199 200 

- varav tillsvidareanställda 158 168 

Antal anställda per 1000 invånare 77 79 

Antal helårsarbetare 1024 1065 

- tillsvidareanställda 814 860 

- månadsavlönade, visstid 210 205 

- timavlönade 120 111 

Medelålder 47 47 

- kvinnor 48 48 

-män 45 46 

Andel heltidsanställda(%) 47 50 

- kvinnor 41 40 

-män 78 78 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 86 87 

- kvinnor 85 85 

- män 94 94 

Medellön (kr) 28022 29171 

- kvinnor 27636 

-män 29953 

Personal - kommunens viktig

aste resurs 

28 836 

30814 

Kommunens verksamheter har medborgarnas 
behov av insatser och service som utgångspunkt. 
Medarbetarna är därför arbetsgivarens största 
investering och viktigaste resurs, som i mötet 
med kommuninvånare skapar kvalitet och mer
värde. 

Den personalekonomiska redovisningen är en av 
flera informationskällor som ligger till grund för 
kommunens strategiska arbete med personalpo
litiska och arbetsmiljöfrämjande insatser med 
målet att stärka kommunens ställning som en 
attraktiv arbetsgivare. 
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Total sjukfrånvaro 4,8 

- kvinnor 5,2 

-män 3,3 

- till och med 29 år 1,8 

- 30-49 år 4,3 

- 50 år och äldre 6,1 

- långtidssjukskrivna~ 60 dagar 42,0 

Personalomsättning(%) (inklusive pens-

ionsavgångar) 13,1 

Avgång med ålders pension 20 

Genomsnittligt antal medarbetare/chef 15 

* medarbetare med tillsvidareanställning som 
under viss tid utökat sin sysselsättningsgrad 
återfinns i denna redovisning. 

PERSONALKOSTNADER 

(mkr inklusive sociala kostnader) 2015 2016 

Lönekostnad 498 548 

Lönekostnad, exklusive socia la 

kostnader 365 400 

Sociala kostnader 133 148 

Sjuklönekostnader 

Sjuklönekostnad dag 2-14 5,2 6,6 

Sjuklönekostnad dag 15-90 0,6 0,9 

Övertidsskuld 2,3 2,0 

Semesterskuld 28,0 32,1 

Uppehålls-/ferielöneskuld 5,5 6,2 

Redovisningen består av kommunövergripande 
statistik per 31 december och gäller tillsvidare
anställda samt visstidsanställda månadsavlö
nade om inte annat anges. 

I Båstads kommun har vi motiverade medarbe

tare 
Under 2013 utarbetade kommunerna i Familjen 
Helsingborg en gemensam medarbetarunder
sökning som Båstads kommun för första gången 
genomförde 2014 och som skall göras vartannat 
år. Syftet med samarbetet är att kommunerna 
ska kunna jämföra sig med och därmed lära sig 
av varandra. Hösten 2016 genomförde Båstads 
kommun undersökningen en andra gång. I dia-
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grammet nedan följer en sammanställning av 
2016 års resultat i relation till 2014 års resultat. 

År 2016 skickades enkäten ut till 1088 medarbe
tare varav 933 svarade, vilket ger en svarsfre
kvens på 86 procent. 

HME, Hållbart medarbetarengagemang (framta
get av Sveriges Kommuner och Landsting), är ett 
index som ger ett mått på medarbetarengage
manet i kommunerna. HME är uppdelat i tre 
områden - motivation, ledarskap och styrning. 
Båstads kommun uppnår ett HME på 80, vilket 
är i nivå med mätningen 2014 och något högre 
än det genomsnittliga resultatet för 102 kom
muner i Kolada (databas för offentligsektor). 

Tabell: Medarbetarundersökning 

Båstads Båstads 
kommun kommun 

2014 2016 

Svarsfrekvens 85% 86% 
HME 80 80 
Motivation 81 81 
Jämlikhet 79 79 
Dialog och samverkan 78 78 
Ledarskap 76 78 
Hälsa och arbetsmiljö 66 66 

Medarbetarsamtal 60 63 
Lön och utveckling 59 58 
Styrning i/u 79 

Styrkor och förbättringsområden i Båstads 
kommun 
Delområdet Motivation uppnår högst resultat i 
mätningen. Omkring nio av tio anser sig bidra till 
ett gott arbetsklimat och de upplever dessutom 
att de har de kunskaper som krävs för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter. Framförallt anser 
medarbetarna att deras arbete känns menings
fullt samt att de vet vad som förväntas av dem. 
Lägst resultat fick frågeområdet Lön och ut
veckling men även Medarbetarsamtal samt 
Hälsa och arbetsmiljö ligger på något låga resul
tatnivåer. Omkring var tredje medarbetare är 
missnöjd med utvecklings- och/eller karriärmöj
ligheterna samt möjligheterna att påverka sin 
lön genom sina presationer. De medarbetare 
som haft ett medarbetsamtal är överlag mer 
nöjda än de som har arbetat i minst 12 månader 
men inte haft något samtal, framför allt är de 
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mer nöjda med Lön och utveckling. Inom Hälsa 
och arbetsmiljö uppger nära tre av tio att de 
alltid har för mycket att göra och nära sju av tio 
uppger att de periodvis har för mycket att göra 
men däremellan har en lugnare period. 

Den frågan som fick högst medelvärde ( 4,6 av 5) 
var i år igen "Vi har arbetsplatsträffar (APT) 
regelbundet". 

Personalstatistik 

Bemanning och kompetensförsörjning 
Antal anställda 
Antal anställda i kommunen uppgår till 1149, en 
ökning med 40 medarbetare under året. Ökning
en finns inom gruppen tillsvidareanställda. 

Antalet helårsarbetare har under året ökat från 
1 024 föregående år till 1 065. Timavlönade 
utförde arbete motsvarande cirka 111 (120) 
helårsarbetare. Det är inom Vård och omsorg 
samt Barn och skola som de största antalet tim
avlönade finns. Användningen av fler timavlö
nade är en konsekvens av införandet av skol-, 
hemtjänst- och boendepeng samt av vårt resurs
fördelningssystem1. Cheferna är mer återhåll
samma med att binda upp medarbetare på 
längre anställningar eller på tillsvidareanställ
ningar. 

Kommunala yrken är av tradition starkt kvinno
dominerade. I Båstad utgör andelen kvinnor 
drygt 83 (82) procent av kommunens månads
anställda, vilket är en liten ökning jämfört med 
föregående år. 

Åldersstruktur 
Medelåldern för kommunens medarbetare är 
4 7 år. För män är medelåldern 46 ( 45) och för 
kvinnor 48 ( 4 7). Andelen medarbetare som är 
50 år och äldre har minskat från 49 till 
47 procent. 

Diagram: Medelålder 

1 
Båstad kommun har ett resursfördelningssystem, 

där varje insats ger en schablonsersättning. Alla insat
ser inom hemvården är beviljade av myndighetsen
heten och ger en schablonersättning som är uträknad 
utifrån de insatser som hemvårdens personal utför. 
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• Kvinnor 

Sysselsättningsgrad 
Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad 
för tillsvidareanställda uppgick till drygt 87 (86) 
procent. Kvinnor arbetar i genomsnitt 85 (85) 
procent och män 94 (94) procent. Ett av delpro
jekten inom Vård och Omsorgs kompetensför
sörjningsprojekt (ARUBA) är att utarbeta ett 
beslutsunderlag till "Rätt till heltid - deltid en 
möjlighet". 

Av kommunens visstidsanställningar utgör 30 
(32) procent tillsvidareanställda medarbetare 
med tillfälligt utökad sysselsättningsgrad. 

Personalomsättning 
Under 2016 avslutade 103 (124) personer sin 
tillsvidareanställning i kommunen och 63 ( 41) 
nyanställdes med samma anställningsform. 

Den externa rörligheten var 10,4 (13,1) procent. 
Pension utgör cirka 28 procent av avgångsorsa
kerna. 

Under året utannonserades 183 (149) tillsvida
reanställningar. Antal ansökningar per annonse
rad tjänst var i genomsnitt 10 (16). 

Pensionsavgångar 
Under året gick 33 (26) av kommunens medar
betare i pension. Av medarbetare fyllda 65 år 
kvarstår 40 (20) i arbete. 

Diagram: Antal pensionsavgångar 

Antal pensionsavgångar ~ 
100 - 64 - 61- 53- 54 - 57 59 --64 73 

33 47 
50 - 1_J-1 I I -1 r1-1-
o :~ ~ -~-~ ~-~ ~ ~ ~-_1 

'\,() rfl '\,() '\,() '\,() '\,() '\,() '\,() '\,() '\,() 
- ----- - - - - -

Mellan år 2017 och 2026 beräknas 570 medar
betare avgå med ålderspension vid 65 års ålder, 
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vilket utslaget på perioden innebär cirka 
6 procent per år. En variation mellan 33 till 73 
avgångar årligen kan urskiljas. Eftersom pens
ionsåldern är rörlig upp till 67 år kan pensions
avgångarna avvika något från beräkningarna. 

Avgångar finns inom de flesta områdena av den 
kommunala verksamheten. Under perioden går 
17 chefer i pension. Drygt en tredjedel (cirka 
178 medarbetare) av de som går i pension under 
perioden är vård personal, inklusive 
12 sjuksköterskor. Cirka 35 är lärare och cirka 
40 förskollärare/fritidspedagoger. 

Båstads kommun behöver ta hänsyn till att pens
ionsavgångar sker i olika utsträckning inom 
olika yrkesgrupper. Arbetskraftsbristen har 
blivit ett ökande problem liksom konkurrens om 
arbetskraft när befolkningsstrukturen förändras. 
I september startade ett stort kompetensför
sörjningsprojekt inom Barn och Skola för att 
både attrahera och behålla medarbetare. Meto
den som används kalla ARUBA - Attrahera Re
krytera Utveckla Behålla Avveckla. Handlings
plan för hur skolan ska utveckla sitt arbetsgivar
varumärke ska vara klar i juni och sträcka sig 
över 3 år. 

Chefs- och ledarskap 

Fördelning män och kvinnor 
Antalet personal-, ekonomi- och verksamhetsan
svariga chefer var totalt i kommunen 60 (61) 
varav 63 (58) procent kvinnor och 37 
( 42) procent män. 

Kommunchefens ledningsgrupp består av elva 
personer varav sju kvinnor och fyra män. 

Chefstäthet 
Chefskap förutsätter en öppen dialog mellan chef 
och medarbetare. Ett gott ledarskap bidrar till 
motiverade medarbetare och attraktiva, hälso
samma arbetsplatser och i förlängningen en 
framgångsrik verksamhet. En förutsättning för 
ett gott ledarskap är att antalet medarbetare per 
chef är rimligt. 

Av kommunens chefer har 13 (15) arbetsgivar
ansvar för fler än 30 medarbetare, dessa åter
finns i huvudsak inom Barn och skola samt inom 
Vård och omsorg. Detta anses vara övre gräns 
för att kunna utöva ett bra ledarskap, vilket dock 
kan skilja sig åt mellan olika verksamheter. 

Chefsutveckling 
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Undersökning efter undersökning visar att en av 
de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna på en ar
betsplats är chefen. För att möta framtiden som 
en attraktiv arbetsgivare har därför Båstads 
kommun tagit fram ett strategiskt chefsutveckl
ingsprogram - CUB; Chefsutveckling i Båstads 
kommun. 

Programmet är omfattande och består av flera 
olika utvecklingssteg. Samtliga chefer ska gå 
igenom programmet 

Hälsa och arbetsmiljö 

Hälsotalens utveckling 
Båstads kommun har en total sjukfrånvaro på 
5,5 ( 4,8) procent. Kortidssjukfrånvaron samt 
sjukfrånvaro upp till dag 90 har ökat jämfört 
med föregående år medan långtidssjukskriv
ningarna från dag 91 har minskat. 

Tabell: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning 

2013 2014 2015 2016 

Kvinnor 5,4 4,9 5,2 5,9 

Män 3,7 3,1 3,3 3,9 

-29 år 3,6 2,8 1,8 3,6 

30-49 år 4,9 4,7 4,3 5,3 

50 år och uppåt 5,6 4,8 6,1 6,2 

Total 5,1 4,6 4,8 5,5 

Varav långtidssjuk-
skrivna 60 dagar eller 
längre 41,9 35,8 42,0 40,3 

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår 
i genomsnitt till 25 (22) sjukdagar per medarbe
tare. 

Tabell: Antal sjuk.frånvarodagar 

2014 2015 2016 

Dagar % Dagar % Dagar % 

Dag1 543 3 609 3 568 2 

Dag2-14 4513 22 4536 19 5141 20 

Dag15-90 4891 23 4003 17 5110 20 

Dag 91- 10820 53 14518 61 14264 57 

Totalt 20767 23666 25083 

Antal medarbetare som varit frånvarande på 
grund av sjukskrivning under hela året, antingen 
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på heltid eller till viss del av sin tillsvidarean
ställning var 15(9) stycken. 

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad 
sjukfrånvaro uppgick till cirka 40 (SO) procent 
vilket motsvarar 393 ( 476) medarbetare. 

I februari 2015 startade ett projekt gällande 
korttidssjukfrånvaro (sjukfrånvaro dag 1-14) 
inom Vård och Omsorg i samarbete med före
tagshälsovården Feelgood. Personer med mer än 
fem sjuktillfällen under 12 månader deltog i 
projektet. Målet var att minska korttidssjukfrån
varon. Första avstämningen i februari 2016 vi
sade att antal sjuktillfälle på gruppnivå mins
kade redan under det år projektet pågick, från 
7.9 frånvarotillfälle/person till 5.6 frånvarotill
fälle/person. Dessutom har antalet dagar mins
kat på gruppnivå, från 20.6 sjukfrånvaroda
gar /person till 16.4 sjukfrånvaro dagar /person. 
Kostnaden för korttidssjukfrånvaron på grupp
nivå beräknas ha minskat med 237 600 kr. 

Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador fortsätter att 
minska och var under året 40 ( 43), varav 33 
utgör olycksfall, 4 sjukdom och 3 färdolycksfall. 
Av anmälningarna återfinns 75 procent (30) 
inom Vård och Omsorg. 

Tabell: Antal anmälda arbetsskador 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

58 75 58 75 59 43 40 48 

Uppföljning av arbetsskador och tillbud sker 
kontinuerligt i de olika samverkansgrupperna. 
Rapportering samt årlig uppföljning sker i kom
munens centrala samverkansgrupp (Cesam). 

Personalkostnader 

Löner 
Kostnaden för löner och arvoden är kommunens 
enskilt största budgetpost. Den uppgick till 548 
(498) mkr inklusive sociala avgifter. Av denna 
summa utgör 6, 7 ( 6,3) mkr arvoden till förtro
endevalda. I lönekostnaden ingår ersättning till 
medarbetare som omfattas av arbetsmarknads
åtgärder. 

Medellönen för månadsavlönande är 2 9 171 (28 
022) kr/mån, vilket är en ökning med cirka 
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3 procent. Kvinnors medellön utgör 93,5 
(92,2) procent av männens. 

Övertid och mertid 
Under året utgick ersättning för övertid och 
mertid med 9,6 (7,9) mkr exklusive sociala avgif
ter. Det motsvarar 2,0 (1,6) procent av den totala 
lönekostnaden eller 8 353 kr per medarbetare. 

Övertid motsvarar 15 647 (13 641) timmar och 
fyllnadstid 30 920 (26 736) timmar. De största 
uttagen av övertid återfinns inom Vård och Om
sorg. 

För innestående, inte uttagen kompensationsle
dighet har kommunen en skuld till de anställda 
på drygt 2,0 (2,3) mkr inklusive sociala avgifter. 

Tabell: Fördelning av antal utbetalda pensioner 

2009 2010 2011 2012 

Ålders pension 252 251 250 248 

Visstidspension 2 2 1 1 

Särskild avtalspension 1 1 1 

Avgångsförmån AGF-KL 1 3 3 1 

Efterlevande pension 18 17 17 15 

Lokala avtal 3 4 

Totalt antal 

utbetalda pensioner 274 277 275 269 

2013 

241 

1 

15 

3 

260 
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Sjuklönekostnader 
Sjuklön betalades under året med 8,8 (6,3) mkr 
inklusive sociala avgifter. 

Semesterlöneskuld 
För innestående, inte uttagna, semesterdagar 
har kommunen en semesterlöneskuld till de 
anställda på 30,4 (28,0) mkr inklusive sociala 
avgifter. 

Pensions kostnader 
Under året utbetalades pension till 258 (258) 
pensionstagare. Kostnaden uppgick till 11,7 
(11,0) mkr inklusive löneskatt. 

2014 2015 2016 

240 233 223 

2 2 

1 1 1 

15 19 18 

2 3 2 

258 258 246 
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Samhällsekonomin och kommunens ekonomi 

Världsekonomin (l) 

Den svenska exportens förhållandevis svaga utveckling mellan 2008-2016 beror i huvudsak på en relativt 
svag ekonomisk utveckling i vår omvärld. I de länder med störst betydelse som mottagare av svensk 
export växte bnp i genomsnitt med endast 1,1 procent årligen mellan 2008 och 2016, vilket kan jämföras 
med genomsnittlig årlig tillväxt på 2,4 procent mellan 2000 och 2008. Utvecklingen under den senaste 
åttaårsperioden tyngs av att flera euro länder ännu inte återhämtat sig efter finanskrisen och således inte 
nått konjunkturell balans, men den svaga utvecklingen sammanhänger också med mer nytillkomna 
problem som att lägre oljepriser och handelssanktionerna mot Ryssland negativt påverkat utvecklingen 
på viktiga svenska exportmarknader som till exempel Norge och Finland. Bnp på de främsta svenska 
exportmarknaderna ökade sammantaget med endast 1,8 procent respektive med 1, 7 procent 2014 och 
2015. Även 2016 beräknas tillväxten stanna vid 1, 7 procent. Det är en utveckling som är väsentligt 
svagare än historiskt och anmärkningsvärd mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och 
arbetslösheten i flera länder går ned. 

Svensk ekonomi (l) 

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion 
och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin har därmed återhämtat 
det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens utbrott hösten 2008. 
Konjunkturläget idag kan beskrivas vara i konjunkturell balans. 

Den sammantagna utvecklingen under denna åtta år långa lågkonjunktur skiljer sig på flera sätt från 
tidigare perioder av lågt resursutnyttjande. Tillväxten i omvärlden har varit osedvanligt svag, vilket 
inneburit att också utvecklingen av svensk export har varit dämpad. Inhemsk efterfrågan har därmed 
kommit att spelat en större roll för återhämtningen än vad som vanligtvis brukar vara fallet. En annan 
skillnad mot tidigare lågkonjunkturer är produktivitetens svaga utveckling. Tillväxten i svensk ekonomi 
har under de senaste åren i högre grad än tidigare baserats på en ökad sysselsättning. Trots svag 
produktivitetstillväxt har inflationen varit låg. Sjunkande räntor och en svagare utveckling av råvaru- och 
energipriser är två orsaker till detta, men också lönerna har utvecklats svagare än normalt. Svag 
löneutveckling men samtidigt svag prisutveckling har inneburit att reallönerna utvecklats ungefär som 
tidigare. 

Mellan 2008 och 2016 ökade konsumentprisindex (KPI) med endast 0,6 procent i genomsnitt per år. Den 
ytterligt svaga utvecklingen förklaras till stor del av sjunkande räntor. Konsumentpriserna beräknade 
med fast bostadsränta (KPIF) har ökat med det dubbla eller med 1,2 procent i genomsnitt per år. 

Den svenska ekonomin avslutade 2016 starkt. Kanske mest glädjande var att exporten tog ny fart efter en 
svag utveckling under första halvåret. Inför framtiden ser det ljust ut för industrin. I januari 2017 månads 
Konjunkturbarometer ser efterfrågeläget bättre ut än på flera år, produktionsplanerna är tydligt 
uppåtriktade och orderingången utvecklas klart positivt. Det senare understryks också i SCB:s statistik 

Även Swedbanks Inköpschefsindex för industrin är positiv, i januari månad nåddes det högsta värdet 
sedan hösten 2010. Även för tjänstesektorn och för näringslivet i stort är signalerna inför framtiden 
uttalat positiva. 

BNP beräknas 2016 ha ökat med 3,5 procent. SKL räknar med att tillväxten i svensk ekonomi blir nästan 
lika stark 2017. BNP beräknas då växa med 2,8 procent. 
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Resultaten den senaste tioårsperioden måste sammantaget betraktas som goda. Under de senaste åren i 
perioden har realisationsvinsterna ökat kraftigt Åren 2006-2010 uppgår de i genomsnitt ti!l 4 miljarder 
kronor, 2011-2015 ti!l 7 miljarder. År 2015 utmärktes av att verksamhetens intäkter ökade ovanligt 
kraftigt, med över 11 procent. Förklaringen, förutom återbetalningen från afa Försäkring, är en kraftig 
ökning av riktade statsbidrag, främst kostnadsersättning för flyktingar, bemanning inom äldreomsorgen, 
höjda lärarlöner och satsning på elever på lågstadiet. Den statliga ersättningen för flyktingmottagandet 
ökade med närmare 90 procent. 

Kommunernas resultat för 2015 uppgick ti!l 15 miljarder. Det är ett resultat som ligger en bra bit över 
sektorns tumregel för god ekonomisk hushållning. Genom det starka demografiska trycket 2016-2017, 
ökade pensionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling 2018-2020 krävs ändå åtgärder i som 
motsvarar en skattehöjning på 1,30 kronor 2020, för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och 
generella statsbidrag. En skattehöjning på den nivån är inte trolig, utan SKL räknar med att kommunerna 
kommer att genomföra effektiviseringar för att klara delar av betinget. 

Den starka tillväxt av skatteunderlaget vi såg år 2015 väntas fortsätta i nästan lika snabb takt 2016 och 
2017. År 2016 ökade antalet arbetade timmar dubbelt så mycket som 2015 men lönesumman tilltog bara 
marginellt mer. Samtidigt ökade inkomsterna av sociala ersättningar endast svagt och grundavdragen steg 
mer än året innan. Den sammantagna effekten är en liten nedgång i skatteunderlagstillväxten. 

År 2017 avtar skatteunderlagets ökning ytterligare något. Det hänger ihop med att 
sysselsättningsutvecklingen dämpas samt minskade utbetalningar av sjukpenning och 
arbetslöshetsersättningar. 

Från och med 2018 växlar skatteunderlagets ökning ner till en nivå under den genomsnittliga sedan 
mi!lennieskiftet. Det beror framförallt på att den långa perioden med sysselsättningsökning upphör när 
konjunkturtoppen passeras. 

(1) Källa: SKLs Ekonomirapport oktober 2016 samt Budge tförutsättningar fö r åren 2017-2020 i SKLs ci rkulär 17:6 

Känslighetsanalys 

En kommun påverkas av händelser utanför sin egen kontroll. En känslighetsanalys visar hur olika 
förändringar påverkar kommunens ekonomi. 

Händelse 

Löneförändring, 1 % 

Prisförändring, 1 % 

Ränteförändring, +1 % 

Skatteintäkter, 100 invånare 

1 kr kommunalskatt 

(mkr +/-) 

4,7 

1,2 

-1,7 

4,8 

33,5 
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Båstads kommuns befolkning ökade 2016 med 241 personer (-46) till 14 614 invånare. 
Födelseunderskottet blev -81 personer, dvs det dog 81 fler personer än det föddes. Flyttningsnettot var 
sammanlagt positivt +323 personer, -22 personer nettoflyttade iväg inom det egna länet,+ 117 personer 
nettoflyttade hit från det övriga landet och+ 228 personer nettoflyttade hit från utlandet. 

Under de senaste femton åren har invånarantalet ökat under tio av dessa och minskat under fem. Antalet 
invånare under samma period har ökat med totalt 60S personer. Sammanlagt har kommunen ett positivt 
flyttningsnetto under de fem senaste åren på 738 personer. Av dessa avser S4S personer 
nettoinflyttningar från utlandet och 193 personer nettoinflyttningar från övriga delar av Sverige. Under 
femårsperioden har det skett en inflyttning av barnfamiljer, +307 personer 2S-44 år och +320 barn 0-18 
år. Båstad kommun har också en inflyttning i åldern 4S-64 år, +319 personer. Även yngre pensionärer 
flyttar till kommunen, +66 personer i åldern 6S-79 år. Det är i första hand ungdomarna som flyttat ut, -
246 i åldern 19-24 år. Kommunen har också haft utflyttning av äldre pensionärer (80 år eller äldre), -28 
personer. 

Diagram: Flyttningsöverskott efter ålder och år 
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Båstad har en stor andel äldre invånare jämfört med genomsnittskommunen. I slutet av 2016 var 30 
procent av befolkningen 6S år eller äldre jämfört med 20 procent i riket. Av invånarna är SO procent män 
och SO procent kvinnor. Olika åldersgrupper fördelar sig procentuellt på följande sätt: 

Ålder Båstad% Riket% 

0-18 18 22 

19-24 6 7 

25-44 19 26 

45-64 27 25 

65-79 22 15 

80+ 8 5 
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Diagram: Befolkningsutveckling i Båstad de senaste 20 åren 
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Diagram: Båstads befolkningsutveckling i procent jmf med riket de senaste 20 åren 
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I Båstad bor man traditionellt i villa. Kommunens bostadsbolag, Båstadhem AB, förvaltar 955 lägenheter 
av totalt cirka 2 100 lägenheter. Ett fåtal outhyrda nyproducerade lägenheter finns, men beräknas bli 
uthyrda så snart bostäderna är färdiga att flytta in i. . Efterfrågan på bostäder är störst i centrala Båstad, 
där det råder stor brist på lägenheter. I Båstads kommun finns cirka 9 600 bostadsfastigheter varav cirka 
en tredjedel eller 3 200 är fritidsfastigheter. 

Antalet utannonserade bostäder och tomter till salu är fortfarande stort i kommunen och bedömningen är 
att det finns fler bostäder till salu än vad som efterfrågas. Störst är efterfrågan på unika objekt för 
fritidsboende eller mycket prisvärda fastigheter med stor utvecklingspotential. Dessa fastigheter är dock 
inte så många på marknaden. En försiktig efterfrågan finns på tomter för nyproduktion där tomtpriset 
utgör en realistisk del av totalkostanden för att bygga nytt 

Omvärldens inverkan 

Urbaniseringstrenden fortsätter. Städerna växer och i takt med att efterfrågan på bostäder där ökar, 
förändras också prisbilden. Detta leder i sin tur till att efterfrågan på bostäder i städernas randzoner också 
ökar. Attraktiva, stadsnära bostadsmiljöer med goda kollektiva förbindelser har länge varit en 
konkurrensfördel för tillväxt i mindre kommuner och samhällen i storstädernas närhet. 

Det råder tillväxt i Sverige och i Båstad. Räntorna är fortsatt låga men ett kvarvarande bolånetak hos 
bankerna gör det svårt för unga människor att ta sig in på bostadsmarknaden. Priset för nyproduktion av 
hyresrätter är högt och resultatet blir att det byggs för få. Nationellt sett ökar dock efterfrågan på 
nybyggda hyresrätter trots de höga hyrorna. Kanske kommer det inom en snar framtid att även gälla för 
Båstad. 

Näringsliv 

Båstads kommun utmärker sig varje år som stark nyföretagarkommun. Nyföretagandet är bland högsta i 
Sverige och överlevnadsfrekvensen hos de nystartade företagen är hög. Under 2016 ökade nyföretagandet 
med 20 % (källa Nyföretagarbarometern). Totalt finns 2 300 registrerade näringsverksamheter, varav 
850 är aktiebolag. 

Bilden av Båstads kommun som en sommar- och turistort är väl etablerad och i kommunen finns många 
företag kopplade till just denna näring. Många små företag finns inom turism och jordbruk, branscher som 
har en lång historia i Båstads kommun. Dock återfinns de stora företagen med flest anställda inom industri 
och tillverkning. Båstad är en av få småkommuner där tre börsnoterade företag har sina huvudkontor: 
PEAB, inom bygg- och anläggningssektorn, Nolato, med plast- och gummiprodukter och Lindab med 
produkter i tunnplåt. Dessa tre tillsammans med kommunens tre stora hotell svarar för nästan 30 procent 
av arbetstillfällena i kommunen. PEAB Sverige AB är största privata arbetsgivaren med 2575 antal 
anställda (nav 2016, källa Ekonomifakta.se). 

Båstads kommun satsar hårt på att i samverkan med näringslivet skapa och vidhålla ett bra 
företagsklimat. Båstad Turism och näringsliv och Båstads kommun kommer att i nära samarbete arbeta 
för att ge alla befintliga näringsidkare och alla de som önskar att etablera sig inom kommunen, så goda 
möjligheter som möjligt. Ett stark och positivt näringslivsklimat är grunden för tillväxt, utveckling och 
goda livsbetingelser. 
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Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads RT ® Båstads kommun ligger stabilt över 
genomsnittet i riket. 2016 är resultatet 63 
mot snittet 60. 

kommun som en plats att leva och Bo på. 

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer RT ~ Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på 
denna punkt.I 2016 års mätning har 
resultaten blivit bättre och Båstads 
kommun ligger nu på genomsnittet i riket. 

möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. 

En av Sveriges SO bästa näringslivs kommuner enligt 
Svenskt näringslivs ranking 

Arbete med ÖP enligt plan 

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

RT • Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på 

E 

denna punkt. Med satsningar på en bättre 
näringslivsservice inom kommunen samt 
bättre kommunikationer med buss och 
tåg, har resultaten stigit i 2016 år 
mätning. Nu ligger Båstads kommun på 
plats 107 i riket i svenskt näringslivs 
mätning. Resultten från Insikt inväntas för 
att kunna göra en samlad bedöminng. 

En ny vision har antagits och ÖP-arbetet 
fortskrider. 

Mått Prag- Utvärdering/Kommentar 
nos 

RT 9 Nöjd medborgarinde för 2016 fick 
resultatet S3 mot snittet i riket S4. 
Vanligtvis brukar Båstads kommuns 
invånare vara mer nöjda än genomsnittet. 

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e- V C> 96% av medborgarna som söker kontakt 
via epost får svar inom två dygn. Detta är 
en ökning med 1% jämfört med 201S och 
över genomsnittet i Sverige. 

post och får svar inom två arbetsdagar 

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

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

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och 
tillgänglighet 

V 

V 

9 4S% av medborgarna som söker kontakt 
via telefon når en handläggare. Detta är 
en ökning med 1% jämfört med 201S, men 
under genomsnittet i Sverige. 

© 100% av medborgarna uppfattar ett 
mycket gott eller gott bemötande vid 
kontakt. Detta är en ökning med 2 % 
sedan 201S och ligger öbver genomsnittet 
i riket. 

RT 0 Medborgarnas nöjdhet på bemötande och 
tillgänglighet är i stort på jämförbar nivå 
med genomsnitte i riket. En ökad 
tillgänglighet via telefon, e-tjänster och 
för näringsidkare ökar resultatet och bör 
prioriteras för att nå målet inom detta 
område. 

Mått Prag- Utvärdering/Kommentar 
os 

0 Indikationer om lägre skatteunderlag och 
fortsatt stora investeringsbehov och ökad 
andel äldre i relation till inflyttning och 
andelen barnfamilje, skapar sämre 
ekonomiska förutsättningar framgent. I 
Likhet med många små kommuner 
behöver ökade kostnader täckas med nya 
innovationer som gör verksamheten 
effektivare och attraktiv. 

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av RT @} Resultatet uppgår till 2, 1 % utav 
resultatet skatteintäkter och enerella statsbidra 

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras RT 9 Självfinansieringsgraden uppgårtill 79% 
fullt ut med skattemedel. Undantag kan göras för 
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Resultatindikatorer Nämndsmål 
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prag- Utvärdering/Kommentar 

nos 
Båstad ska vara en av Sveriges 10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT • Grundskolan ligger på plats 153. 

10 bästa skolkommuner Resultatet baseras på 2016 års siffror. 
Måluppfyllelsen i åk 9 var lägre under 

.. '"-'· 
Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V 0 Elever folkbokförda i kommunen 77 

procent inkl IM (öppna jämförelser 2016). 
Elever med examen på nationella program 
i egen verksamhet 94 procent. 

Andel elever som påbörjar studier vi högskola el V • Statistik från Öppna jämförelser 16 
universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning redovisas två år efter avslutad utbildning. 

Elever folkbokförda i kommunen 28 
procent. Elever i egen verksamhet 25 

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT 0 Överlag mycket bra resultat i 
grundskolan. De enskilda påståenden där 
färre än 80% av eleverna svarar positivt 
är: åk 3: arbetsro och hur välstädade 
toaletterna är, åk 5: hur välstädade 
toaletterna är, åk 8: "skolarbetet gör mig 
intresserad så att jag får lust att lära mig 
mer", hur välstädade toaletterna är och 
hur välstädad skolan är . 

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT • Resultatet varierar mellan de olika 
skolformerna. Vårdnadshavarna känner 
inte till målen för verksamheten, 
vårdnadshavarna är inte engagerade i 
föräldraföreningar, man upplever inte att 
inom- och utomhusmiljön är bra, man 
önskar en kock på plats. Inom grundskolan 
är det endast i anseende som mer än 80% 
av vårdnadshavarna är nöjda. 

Andel examina V 0 89 % av de studerande tog examen vid 
lvrkeshögskolan. 

Andel yrkesutbildningar per invånare V 0 Sju yrkesutbildningar för vuxna per ca 14 
000 inv. 208 platser vid yrkeshögskolan 
och 25 platser på yrkesvux i Båstad. Totalt 
750 platser yrkesvux och vuxlärling fritt 
sök i Familjen Helsingborg genom 
samverkansavtal. 

Andel i arbete efter utbildning V 0 87% 
Genomströmmning SFI E 0 197 elever 
Nivå5FI E 0 61 elever har klarat nationella prov av 70 

st 187 % klarat NPl 
Nämndsmål2 Mätmetod Mått Prag- Utvärdering/Kommentar 

nos 
Båstad ska vara en av Sveriges En av Sveriges 10 bästa ÄO-kommuner enligt öppna RT • Båstads Kommun är 100:e bästa 

10 bästa kommuner inom vård jämförelser äldreomsorgskommun 
och omsorg 

Andel nöjda brukare i hemvården RT 0 Enligt Socialstyrelsens 
brukarundersökning "Så tycker äldre om 
äldreomsorgen" har Båstad 94 % andel 
nöjda vård och omsorgstagare i 

... 
Andel nöjda brukare i särskilt boende RT 0 Enligt Socialstyrelsens 

brukarundersökning "Så tycker äldre om 
äldreomsorgen" har Båstad 84% andel 
nöjda vård och omsorgstagare i vård och 

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT 0 Personalen tar hänsyn till vård och 
omsorgstagarnas åsikter och önskemål 
om hur hjälpen skall utförastill 90% i 
hemvården och 94% inom vård och 
, __ 

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i RT 0 Alla (100 %) vård- och omsorgstagare har 

genomförandeplanering möjlighet att vara delaktiga i 
.. 

·~~~ 

Andel tid hos brukare E 0 Tillräckligt med tid tycker 85% av vård-
och omsorgstagarna i hemvården och i 
vård och omsorgsboende är motsvarande 
l .. :u .... ,t;;lOJ.: 
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Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prag- Utvärdering/Kommentar 
nos 

Båstad ska vara en av Sveriges En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:5 RT • Vi inväntar resultatet på detta område. 
50 bästa näringslivs kommuner INSIKT 2015 var resultatet plats 88 och det finns 

indikationer på att resultatet kan bli 
bättre 2016 . 

En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs RT • Båstads kommun placerar sig på plats 195 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens i Svenskt näringslivs ranking. Detta är en 
service till företagen minskning med 18 placeringar jämfört 

med 2015 . 

En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs RT • Båstads kommun placerar sig på plats 107 
ranking kring i Svenskt näringslivs ranking. Detta är en 

ökning med 16 placeringar jämfört med 
2015. 

företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av Båstads kommun placerar sig på plats 195 
lagar och regler 0 i Svenskt näringslivs ranking. Detta är en 

minskning med 18 placeringar jämfört 
med 2015. 

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V 0 I båstads kommun startas 8,3 företag per 
1000 inv 2016. Detta är en ökning från 
7,02015. 

Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar V 0 2016 har en detaljeplan för verksamhet 
inom handel besök eller tiänstesektorn vunnit la<'a kraft. 

Nämndsmål4 Mätmetod Mått Prag- Utvärdering/Kommentar 
nos 

Båstad ska vara en av Sveriges En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt RT 0 Båstads okmmun hamnar på plats 46 i 
10 bästa miljökommuner Miljöaktuellts ranking riket 2016. Detta är en ökning från plats 

105 året innan. 

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V 0 

Båstads kommun ska minska mängden hushållsavfall V 0 2015 blev Båstads kommun bästa 
kommun i fråga om matavfallsinsamling. I 
fråga om Hushållsavfall följer Båstads 
kommun utvecklingen inom NSR-
Kommunerna på alla punkter utom en. I 
Nils-Holgersson mätningen ökar 
kostnaderna för avfallshanteringen i 
flerfamiljsfastigheter 2016. 

Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V 0 Antalet elhvbrider ökar. 
Båstads kommun ska öka mängden sol och RT 0 
vindkraftsanläggningar 

Nämndsmål5 Mätmetod Mått Prag- Utvärdering/Kommentar 
nos 

Båstad ska vara en av Sveriges Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 tryggaste RT • Båstad kommer troligen inte att nå upp til I 
10 bästa kommun inom och säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser detta mål. 2016 års resultat presenteras i 
trygghet och folkhälsa december 2017. 2014 placerade sig 

Båstad på 135:e plats i mätningen, år 
2015 gjordes ingen mätning. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa RT • Båstad kommer troligen inte att nå upp till 
kommuner i fråga om folkhälsa enligt SKL:s öppna detta mål. Från 2016 arbetar inte Båstads 
jämförelser (vart fjärde år) kommun aktivt med folkhälsa . 2018 

genomförs nästa öppna jämförelser 
folkhälsa. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa RT • Båstad kommer troligen inte att nå upp till 
kommuner i i Regions Skånes folkhälsoenkät barn-vuxna detta mål. Från 2016 arbetar inte Båstads 
(vart fjärde år) kommun aktivt med folkhälsa. 

Medborgarnas upplevelse kring inflytande över RT 0 Resultatet för Båstads kommun blev 40 
kommunens verksamheter ska öka 2016. Detta är en ökning från 35 2014. 

Resultatet 2016 hamnar på genomsnittet 
för riket. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa RT 0 
kommuner nå webbinformation 

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prag- Utvärdering/Kommentar 
nos 

Båstads kommun ska främja Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett X 0 
allas möjligheter till varierat kulturutbud 
... 1t .... · ilr"t nmt 



Servicedeklarationer 2016 

Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som fö ljs upp och prövas 
varje år. Varje verksamhetsområde kontro llerar 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. 

Kommunledningskontor 
Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt 
tillgång till e-tiänster 
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 
koo5tellatiao tiäotemäo joom 5ji I dapar 
Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt 

Not 

0 

0 

0 

Teknik och service Not 

Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten 0 
från brandpost eller dricksvattentankar 
Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före 0 
a bo 
Avfallshämtning sker på utsatt dag. • 1 
Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt 0 
kommunens skötselplaner. 
På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen 0 
enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna. 
Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 0 
Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 0 
Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 0 
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. 0 

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

Samhällsbyggnad 
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 

I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande 
detaliplan 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 

Samhällsskydd 
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. 

0 
0 

• 
0 

• 
0 

• 

• 

Not 

2 

3 

4 

Not 

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 0 
drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. 

Barn och skola 
Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. 0 
Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. 0 
Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. 0 

Not 

Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. • 7 

Bildning och arbete 
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 
stöd insatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och 
sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier. 

Not 

0 

0 
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På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten och 0 
kontakt med en handläggare på Individ och Famjli senast följande arbetsdag. 
Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 0 
Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och 0 
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 
Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt 
e e ö 

Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget 

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 
e 'o e 

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) Har varit inkörningsproblem under året med NSRs nya entreprenör 
2) I enstaka ärenden klaras inte detta. 
3) Stryk denna punkt, eftersom bygglov inte har sådana rutiner att beslut kan lämnas samma 

a 
4) I enstaka ärenden klaras inte detta. 
5) I enstaka ärenden klaras inte återkoppling efter inspektion 10 dagar. 
6) I enstaka ärenden klaras inte detta, i vissa fall med anledning av personalskifte och 
omfördelning av arbetsområden 
7) FÖRSKOLAN: För att uppnå ovanstående krävs att de allra yngsta barnen får en bra start i 
livet. Förskolans verksamhet ingår i det livslånga lärandet och utifrån det perspektivet bör 
förutsättningarna i förskolan vara goda för att nå de slutliga målet. I förskolan har det under 
året varit nödvändigt att prioritera barnens trygghet och säkerhet utifrån utökade vistelsetider 
och högre andel yngre barn samt barn i behov av särskilt stöd. Detta har ej kompenserats 

ekonomiskt och har bl.a.medfört att pedagogernas tid för planering.som uppföljning och 
utveckling av verksamheten samt egen kompetensutveckling har fått minskas ner på. Avsaknad 
av legitimerade förskollärare på några tjänster samt att det under året funnits mycket 
begränsade möjligheter för stöd/handledning till pedagoger som arbetar med barn i stort behov 
av särskilt stöd p.g.a. en långtidssjukskrivning för specialpedagogen. Ovanstående ger barnen 

sämre förutsättningar för utveckling och lärande och på sikt att uppnå målet. Efter 
skolinspektionens tillsyn framfördes kritik mot att förskolorna ej utgick ifrån varje barns 
erfarenhet, intresse, åsikter och behov i tillräcklig utsträckning och för att detta ska vara möjligt 

i praktiken så krävs det en utökad bemanning. GRUNDSKOLAN. 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. 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
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Resu ltaträ kn i ng 

Kommun Kommunkoncern 
2016 2016 2015 2016 2015 

(mkr) Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
Verksamhetens intäkter 1,8 224,8 280,6 224,9 331,3 275,9 
Verksamhetens kostnader 2,8 -861,7 -929,7 -844,8 -952,0 -873,1 
Avskrivningar 3,8 -56,5 -53,5 -53,1 -67,9 -65,6 
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -693,3 -702,5 -672,9 -688,6 -662,8 
Skatteintäkter 4 630,2 627,5 607,1 627,5 607,1 
Generella statsbidrag och utjämning 5,8 80,3 89,8 74,4 89,8 74,4 
Finansiella intäkter 6 1,7 2,4 1,4 1,3 0,4 
Finansiella kostnader 7 -4,7 -2,5 -3,4 -11,7 -14,9 

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER 14,2 14,8 6,7 18,4 4,1 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 -0,5 -1,5 
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bokslutsdisposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skatt 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,7 
ARETS RESULTAT 14,2 14,8 6,7 17,0 3,4 
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Balansräkning 

Kommun Kommunkoncern 
(mkr) Not 2016 2015 2016 2015 
TILLGANGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 761,2 696,1 1249,1 1182,3 
Maskiner och inventarier 10 71,7 73,2 79,7 80,4 
Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 93,3 15,0 

Finansiella anläggningstillgångar 11 39,1 33,5 35,2 33,9 
Summa anläggningstillgångar 872,0 802,8 1457,3 1311,6 
Bidrag till statlig infrastruktur 12 62,2 62,0 62,2 62,0 
Omsättningstillgångar 
Förråd och exploateringsfastigheter 13 15,6 22,4 15,8 22,7 
Kortfristiga fordringar 14 133,7 85,6 132,8 89,2 
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassa, bank 15 17,0 20,3 35,7 40,0 
Summa omsättningstillgångar 166,3 128,4 184,3 151,8 
SUMMA TILLGANGAR 1100,5 993,2 1703,8 1525,5 
EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 16 
Arets resultat 14,8 6,7 17,0 3,4 
Pensionsreserv 83,8 78,0 83,8 78,0 
Övrigt eget kapital 376,7 369,7 457,5 453,8 
Summa eget kapital 475,3 454,4 558,3 535,2 
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 17 6,9 7,6 6,9 7,6 
Avsättningar för latent skatt 1,7 1,8 9,0 8,4 
Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 12,3 18,3 12,3 18,3 
Summa avsättningar 20,8 27,7 28,1 34,3 
Skulder 
Långfristiga skulder 18 398,3 306,4 886,8 714,9 
Kortfristiga skulder 19 206,2 204,7 230,6 241,2 
Summa skulder 604,5 511,1 1117,4 956,0 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSA TTNINGAR OCH SKULDER 1100,5 993,2 1703,8 1525,5 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga 
Ansvarsförbindelser 
Pensionsförpliktelser som inte har tagits 
upp bland skulderna eller avsättningarna 20 266,7 280,3 266,7 280,3 
Övriga ansvarsförbindelser 21 545,6 455,3 27,2 27,0 
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Kassaflödesrapport 

Kommunen Kommunkoncernen 
(mkr) Not 2016 2015 2016 2015 
DEN LOPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 14,8 6,7 15,2 4,4 
Justering för av- och nedskrivningar 53,5 53,1 67,9 65,6 
Justering för upplösning av investeringsbidrag -1,9 -0,2 -1,9 -0,2 
Justering för gjorda avsättningar -0,8 18,1 1,9 16,3 
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 2,6 2,7 2,6 2,7 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 22 -0,6 -0,8 -0,1 0,0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 67,6 79,5 85,6 88,8 
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 14 -48,1 -21,1 -49,0 -20,0 
Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 13 6,8 0,0 6,9 0,1 
Minskning/ökning kortfristiga skulder 19 -1,0 55,1 -7,7 62,7 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,3 113,5 35,8 131,6 
I NVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Investering i materiella anläggningstillgångar -112,2 -119,0 -208,5 -138,4 
lnvesteringsbidrag till anläggningstillgångar 3,8 31,4 3,8 31,4 
Anslutningsavgifter VA 1,0 10,8 1,0 10,8 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,7 1,0 2,1 3,5 
Investering i finansiella anläggningstillgångar -6,1 -6,2 -6,1 -6,2 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 4,4 0,0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -111,8 -82,0 -203,3 -98,9 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Nyupptagna lån 105,3 30,0 185,3 30,0 
Amotering av skuld -13,8 -11,2 -13,8 -11,2 
Ökning av långfristiga fodringar -2,8 -14,8 -2,8 -14,8 
Minskning av långfristiga fordringar 0,5 0,3 0,5 0,3 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 89,2 4,3 169,2 4,3 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -6,2 -33,8 -6,2 -33,8 
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -6,2 -33,8 -6,2 -33,8 
Arets kassaflöde -3,5 2,0 -4,5 3,3 
Likvida medel vid periodens början 15 20,3 18,1 40,0 36,5 
Likvida medel vid periodens slut 15 17,0 20,3 35,7 40,0 


