
Noter 

1 Verksamhetens intäkter 
(mkr) 
Försäljningsintäkter 
Taxor och avgifter 
Hyror och arrenden 
Bidrag 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 
Exploateringsintäkter 
Realisationsvinster 
Övriga intäkter 
Summa 

2 Verksamhetens kostnader 
(mkr) 
Löner och sociala kostnader 
Pensions kostnader 
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 
Anskaffningskostnad exploateringsfastighet 
Köp av huvudverksamhet 
Lokal- och markhyror 
Fastighetskostnader/-entreprenader 
Bränsle, energi och vatten 
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 
Kostnader för transportmedel 
Transporter och resor 
Lämnade bidrag 
Administrativa tjänster 
Konsulttjänster 
Tillfälligt inhyrd personal 
Övriga kostnader 
Summa 

3 Avskrivningar, nedskrivning 
(mkr) 
Avskrivning byggnader och anläggninngar 
Avskrivning maskiner och inventarier 
Nedskrivningar 
Summa 
Nedskrivning av Skogsbyns förskola har skett med 2,7 mkr (bokfört värde) på grund av fuktskada. 

4 Skatteintäkter 
(mkr) 
Preliminär kommunalskatt 
Preliminär slutavräkning innevarande år 
Slutavräkningsdifferens föregående år 
Summa 

5 Generella statsbidrag och utjämning 
(mkr) 
lnkomstutjämningsbidrag 
Kommunal fastighetsavgift 
Avgift till LSS-utjämning 
Kostnadsutjämningsavgift 
Regleringsbidrag/avgift 
Strukturbidrag 
Genrella bidrag från staten 
Summa 

6 Finansiella intäkter 
(mkr) 
Utdelning på aktier och andelar 
Ränteintäkter 
Övriga finansiella intäkter 
Summa 

7 Finansiella kostnader 
(mkr) 
Räntekostnader 
Ränta på pensionsavsättningar 
Övriga finansiella kostnader 
Summa 
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Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 
~4 ~5 ~4 ~5 

81,5 78,9 81,3 78,9 
13,8 13,7 64,5 62,3 

149,6 88,5 149,6 88,5 
17,2 14,2 17,0 14,2 
11,4 24,3 11,4 24,3 

0,6 0,8 0,6 1,5 
0,0 0,0 0,4 1,7 

280,6 224,9 331,3 275,9 

Kommun 
2016 
557,2 

32,5 
2,3 

11,4 
165,5 

51,6 
7,9 
4,2 

25,4 
4,9 

10,0 
28,6 

9,8 
9,7 
6,2 
2,2 

929,6 

Kommunkoncern 
2015 2016 2015 
506,9 564,6 517,5 

34,7 34,1 36,1 
~3 ~3 ~3 

1,2 11,4 1,2 
143,7 187,0 168,8 
46,6 22,9 15,8 

9,5 7,9 9,5 
~1 1~9 1~3 

22,6 25,4 22,5 
4,4 4,9 4,4 
9,5 10,0 9,5 

31,8 28,6 31,8 
~3 ~8 ~3 
9,8 10,0 10,3 
2,6 6,2 2,6 
4,8 7,0 14,2 

844,8 952,0 873,1 

Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 
34,0 31,6 47,4 43,5 
16,8 15,1 17,8 15,9 
2,7 6,3 2,7 6,3 

53,5 53,1 67,9 65,6 

Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 
629,9 607,5 629,9 607,5 

-3,0 0,6 -3,0 0,6 
0,6 -1,1 0,6 -1,1 

627,5 607,1 627,5 607,1 

Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 
80,7 75,1 80,7 75,1 
37,8 36,0 37,8 36,0 

-30,0 -26,6 -30,0 -26,6 
-7,4 -12,0 -7,4 -12,0 
-0~ -0~ ~5 ~6 

0,0 1,5 0,0 1,5 
~1 L1 ~1 L1 

89,8 74,4 89,8 74,4 

Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 

L2 Q2 L2 Q1 
0,1 0,2 0,2 0,3 
1,1 1,1 0,0 0,0 
2,4 1,4 1,3 0,4 

Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 

2,2 3,2 11,4 14,7 
Q1 Q1 Q1 Q1 
Q2 Ql Q2 Q1 
2,5 3,4 11,7 14,9 



Noter 

8 Jämförelsestörande poster 
(mkr) 
Intäkt återbetalning AFA-premier 
Reavinster fastighetsförsäljning 
Nedskrivning Skogsbyn 
Nedskrivning Backaskolan 
Exploatering 
Byggbonus 
Summa 

9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
(mkr) 
Anskaffningsvärde 
Ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde 
Avskrivningstider 

Hm kr) 
Redovisat värde vid årets början 
Investeringar 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar 
Avskrivningar 
Redovisat värde vid årets slut 

10 Maskiner och inventarier 
(mkr) 
Anskaffningsvärde 
Ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde 
Avskrivningstider 

l!mkr) 
Redovisat värde vid årets början 
Investeringar 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar 
Avskrivningar 
Redovisat värde vid årets slut 

11 Finansiella anläggningstillgångar 
(mkr) 
Aktier och andelar i kommmunens koncernföretag 
Aktier och andelar andra företag 
Förlagslån Kommuninvest 
Långfristiga fordringar, övriga 
Redovisat värde vid årets slut 

12 Bidrag till statlig infrastruktur 
(mkr) 
Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 
Stationsmiljö Förs löv, Väderskydd för buss och tåg 
Inre Kustvägen 
GC-tunnel vid nya stationen 
GC-tunnel vid nya stationen, bidrag Skånetrafiken 
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning 
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning, bidrag Skånetrafiken 
Ny GC-väg längs väg 1722 Vistorpsvägen 
GC-väg Förslöv-Fogdarp 
Cirkulationsplats Östra Karup 
Kattegattleden 
Köpmansgatan upprustning 
Redovisat värde vid årets slut 
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Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 

0,0 5,2 0,0 5,2 
0,0 0,7 0,7 1,3 
2,7 0,0 2,7 0,0 
0,0 6,3 0,0 6,3 

11,4 24,3 11,4 24,3 
6,7 0,0 6,7 0,0 

20,8 36,5 21,5 37,2 

Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 

1170,8 1075,4 1814,0 1703,8 
-409,6 -379,3 -564,9 -521,5 
761,2 696,1 1249,1 1182,3 

15-50 år 15-100 år 15-100 år 15-100 år 
2016 2015 2016 2015l 
696,1 654,2 1182,3 1149,0 

96,9 80,1 112,4 86,6 
4,9 -0,4 4,4 -3,5 

-36,7 -37,8 -50,1 -49,7 
761,2 696,1 1249,1 1182,3 

Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 
288,3 276,3 304,0 290,8 

-216,6 -203,0 -224,3 -210,4 
71,7 73,2 79,7 80,4 

3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år 
2016 2015 2016 20151 
73,2 49,6 80,4 51,3 
15,3 38,8 17,7 45,2 
-0,1 0,0 -0,6 -0,2 

-16,8 -15,2 -17,8 -16,0 
71,7 73,2 79,7 80,4 

Kommun 
2016 

4,0 
18,7 
2,2 

14,2 
39,1 

Kommunkoncern 
2015 2016 2015 

4,0 0,0 0,0 
12,5 18,8 12,6 

2,2 2,2 2,2 
14,7 14,2 19,1 
33,5 35,2 33,9 

Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 
29,4 30,7 29,4 30,7 

0,0 2,2 0,0 2,2 
9,2 9,7 9,2 9,7 

16,4 17,1 16,4 17,1 
-12,3 -12,8 -12,3 -12,8 

3,9 4,0 3,9 4,0 
-2,9 -3,0 -2,9 -3,0 
3,0 1,9 3,0 1,9 
5,3 5,5 5,3 5,5 
3,7 3,8 3,7 3,8 
2,8 2,9 2,8 2,9 
3,8 0,0 3,8 0,0 

62,2 62,0 62,2 62,0 
Kommunfullmäktige har beslutat att medfinansiera pågatågsstation Förslöv och Inre Kustvägen med totalt 69 mkr. 
Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år. 



Noter 

13 Förråd och exploateringsfastigheter 
(mkr) 
Förråd 
Exploatering Torekov 98:50 
Exploatering Hemmeslöv Å-stad 
Exploatering Handelspl Hallandsv 
Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 
Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 
Exploatering Vistorp 8:14 m.fl. 
Exploatering Tunnelpåslag Förslöv 
Exploatering Hemmeslöv 10:10 
Exploatering Förslöv 2:4 
Exploatering Hasselbacken Båstad 109:330 
Exploatering Hemmeslöv 6:2 
Exploatering Förslöv väster väg 105 
Exploatering Böske 37:1 
Exploatering Troll bäcken Båstad 
Exploatering Ny station Förslöv detalj 
Exploatering Heden Hemmeslöv 
Exploatering Eskilstorp 6:3 
Exploatering Hemmeslöv 8:2 
Exploatering Grevie gamla skola Hålarp 4:197 
Redovisat värde vid årets slut 

14 Kortfristiga fordringar 
(mkr) 
Kundfordringar 
Statsbidragsford ringar 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 
Övriga kortfristiga fordringar 
Redovisat värde vid årets slut 

15 Kassa och bank 
(mkr) 
Kassa 
Bank 
Redovisat värde vid årets slut 
Kommunen har en checkkredit på 60 mkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället. 

16 Eget kapital 
(mkr) 
Ingående eget kapital 
Effekter av byte av redovisningsprincip 
Årets resultat 
Redovisat värde vid årets slut 
Fullmäktige har under 2016 beslutat avsätta 5,8 mkr av tidigare års resultat till pensionsreserv. 
Justering av eget kapital avser uppskrivning av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Uppskrivning görs för att motsvara insatskapitalet. 

17 Avsättningar för pensioner 
(mkr) 
Specifikation - avsatt till pensioner 
Särskild avtals/ålderspension 
Förmånsbestämd/kompl pension 
Ålderspension 
Pension till efterlevande 
Summa pensioner 
Löneskatt på avsättning 
Summa avsatt till pensioner 

Avsatt till pensioner 
Ingående avsättning 
Nya förpliktelser under året 
Varav Nyintjänad pension 

Ränte och basbeloppsuppräkning 
Ändring av försäkringstekniska grunder 
Pension till efterlevande 
Övrig post 

Årets utbetalningar 
Förändring av löneskatt 
Summa avsatt till pensioner 
Aktualiseringsgrad 
Hela pensionåtagandet har återlånats. 

Kommun 
2016 

1.4 
-0,2 
0,0 

-0,1 
0,3 
9,0 
0,0 
0,1 
0,8 
0,5 

-0,4 
0,1 
4,0 
0,1 

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

15,6 

Kommun 
2016 

9,5 
42,8 
78,4 

3,1 
133,7 

Kommun 
2016 

0,0 
17,0 
17,0 

Kommun 
2016 
454,4 

6,1 
14,8 

475,3 

Kommun 
2016 

1,4 
0,5 
5,0 
0,0 
6,9 
1,7 
8,5 

9.4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 

-0,9 
-0,2 
8,5 

96% 
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Kommunkoncern 
2015 2016 2015 

1,5 1,6 1,7 
-5,2 -0,2 -5,2 
11,5 0,0 11,5 
-0,1 -0,1 -0,1 
0,3 0,3 0,3 

12,6 9,0 12,6 
0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,1 
0,8 0,8 0,8 
0,0 0,5 0,0 

-0.4 -0.4 -0,4 
0,1 0,1 0,1 
4,0 4,0 4,0 
0,1 0,1 0,1 

-2,8 -0,2 -2,8 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 

22.4 15,8 22,7 

Kommunkoncern 
2015 2016 2015 
10,7 7,5 10,9 
42,8 42,8 42,8 
31,3 79,5 33,1 

0,8 3,1 2.4 
85,6 132,8 89,2 

Kommunkoncern 
2015 2016 2015 

0,0 0,0 0,0 
20,3 35,7 40,0 
20,3 35,7 40,0 

Kommunkoncern 
2015 2016 2015 
447,7 535,2 531,8 

0,0 6,1 0,0 
6,7 17,0 3,4 

454,4 558,3 535,2 

Kommunkoncern 
2015 2016 2015 

1,9 1.4 1,9 
0,5 0,5 0,5 
5,2 5,0 5,2 
0,0 0,0 0,0 
7,6 6,9 7,6 
1,8 1,7 1,8 
9,4 8,5 9,4 

6,1 9,4 6,1 
3,6 0,2 3,6 
1,4 0,0 1.4 
0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
2,1 0,1 2,1 

-0,9 -0,9 -0,9 
0,7 -0,2 0,7 
9,4 8,5 9,4 

96% 96% 96% 



Noter 

18 Långfristiga skulder 
(mkr) 
Lån i banker och kreditinstitut 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 
lnvesteringsbidrag 
återstående antal år (snitt) 
Anslutningsavgifter 
återstående antal år (snitt) 
Summa förutbetalda intäkter 
Summa långfristiga skulder 

!Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 
Genomsnittlig ränta (%) 
Genomsnittliga räntebindningstid (dagar) 
Lån som förfaller inom 
1 år 
2-3 år 
3-5 år 

19 Kortfristiga skulder 
(mkr) 
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Moms och särskilda punktskatter 
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 
(mkr) 
Ingående ansvarsförbindelse 
Aktualisering 
Ränteuppräkning 
Basbeloppsuppräkning 
Sänkning av diskonteringsränta 
Övrig post 
Årets utbetalningar 
Summa pensionsförpliktelser 
Löneskatt 
Utgående pensionsförpliktelser 

21 Ovriga ansvarsförbindelser 
(mkr) 
Borgensengagemang 
Kommunala bolag 
Egnahem 
Föreningar 
Nordvästra Skånes Renhållning 
Fastighetsbolaget Fastigo 
Summa borgensengagemang 

Kommun 
2016 2015 
323,3 234,3 

35,2 33,2 
34,6 32,1 
39,8 38,8 
50,0 50,0 
75,0 72,0 

398,3 306,4 
2016 2015 
1,03 1,53 
619 621 

84,35 56,1 
88,4 92,0 

131,0 98,7 

Kommun 
2016 2015 
15,0 12,5 
48,1 18,8 

0,0 4,4 
8,5 7,5 

14,6 1,2 
119,9 160,2 
206,2 204,7 

Kommun 
2016 2015 
225,6 233,4 

-0,6 -0,3 
2,3 2,3 
0,8 2,0 
0,0 0,0 

-2,5 -0,9 
-10,8 -10,9 
214,7 225,6 

52,1 54,7 
266,7 280,3 

Kommun 
2016 2015 

518,5 428,5 
0,2 0,2 
4,0 4,0 

22,9 22,5 
0,0 0,0 

545,6 455,3 
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Kommunkoncern 
2016 2015 
811,8 642,8 

35,2 33,2 
34,6 32,1 
39,8 38,8 
50,0 50,0 
75,0 72,0 

886,8 714,9 
2016 20151 
1,70 2,16 

1044 1421 

227,9 119,6 
88,4 92,0 

131,0 98,7 

Kommunkoncern 
2016 2015 
15,0 12,5 
56,1 32,6 

0,0 5,2 
8,7 7,7 

11,9 5,1 
138,8 178,0 
230,6 241,2 

Kommunkoncern 
2016 2015 
225,6 233,4 

-0,6 -0,3 
2,3 2,3 
0,8 2,0 
0,0 0,0 

-2,5 -0,9 
-10,8 -10,9 
214,7 225,6 

52,1 54,7 
266,7 280,3 

Kommunkoncern 
2016 2015 

0,0 0,0 
0,2 0,2 
4,0 4,0 

22,9 22,5 
0,2 0,2 

27,2 27,0 

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtid förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått lika
lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i föhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Båstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB :s totala förpliktelser till 346 091 mkr och totala tillgångar till 338153 mkr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelser uppgick till 948 mkr (0,27 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 926 mkr (0,27%). 

Båstads kommun har i maj 2004 åtagit sig att köpa tillbaks investeringar från Båstads Hamn AB om nuvarande avtal avslutas och inte ett nytt 
tecknas. Nuvarande avtal upphör 2019-04-30. Alla investeringar ska godkännas av Båstads kommun innan de påbörjas.Ansvarsförbindelsen 
uppgår per 2016-12-31till12,5 mkr. Beräknat restvärde 2019-04-30 (investeringar per 2016-12-31) uppgårtill 10,6 mkr. 

22 övriga ej likviditetspåverkande poster 
(mkr) 
Realisationsvinster 
Förlust avyttring-utrangering tillgångar 
Kundförlust och övrigt 
Justering för föregående års skatt 
Summa 

Kommun Kommunkoncern 
2016 2015 2016 2015 

-0,6 0,8 -0,6 1,5 

M M ~ -U 
0,0 0,0 0,0 -0,1 
0,0 0,0 0,0 0,1 

-0,6 0,8 -0,1 0,0 



Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Jagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings
värde där inget annat anges. Periodiseringar av in
komster och utgifter har skett enligt god redovis
ningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har 
gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffning
svärde. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men 
hänförliga till redovisningsåret har bokförts och be
lastat årets redovisning. 

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till 
redovisningsåret, har fordringsförts och tillgodogjorts 
årets redovisning. 

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, löne
skuld för december månad 2016 och därpå upp
lupen arbetsgivaravgift redovisas under kortfristiga 
skulder. Den årliga förändringen kostnadsförs. 

Den del av långfristiga lån som beräknas bli amorte
rad under nästkommande år har upptagits som kort
fristig skuld. 

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu 
ej inbetalade har fordringsförts. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella 
personalkostnadspålägg i samband med löneredovis
ningen. Anställda med kommunalt avtal: 38,33 pro
cent och arvodesanställda: 31,42 procent. Justering av 
arbetsgivaravgiften för anställda som inte fyllt 26 år 
har gjorts januari-maj. Justering av avgiften på grund 
av avtalsförsäkringar har bokförts centralt. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskriv
ningar. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas 
normalt i kommunen: 3, S, 10, 1S, 20, 2S, 30, 33, SO år. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne
hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice
ras som anläggningstillgång om beloppet överstiger 
gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 
har satts till ett halvt basbelopp. 

Från och med 201S tillämpas komponentavskrivning. 
De olika komponenterna, i till exempel en fastighet, 
särskiljs och skrivs av var för sig. Utgångspunkten är 
att varje separat del har olika lång livslängd och att 
den tid de kan användas därför skiljer sig åt. Viss 
tillämpning av komponentavskrivning har tillämpats 
tidigare. 
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Kapitalkostnader består av avskrivningar och in
ternränta. Avskrivningar har beräknats enligt nomi
nell metod och internräntan uppgår till 2,4 procent. 

Lånekostnader redovisas enligt RKR 1S.1 huvudme
toden och ingår i årets resultat. 

Från och med 2007 intäktsbokförs 10 procent av VA
anläggningsavgiften och resterande ses som skuld 
till VA kollektivet och kommer att bokföras som intäkt 
på driftbudgeten under en SO års period. Från och 
med 2013 har ackumulerat inkomstförskott klassifi
cerats om från kortsiktig skuld till långfristig skuld. 

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättning 
tas från och med 2013 upp som en förutbetald intäkt 
och redovisas bland långfristiga skulder och periodi
seras över anläggningarnas respektive nyttjandepe
riod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och 
gatukostnadsersättningar så att de reducerade det 
bokförda värdet. 

VA-resultatfonden är positiv vilket minskar behovet 
av framtida taxehöjningar. Ett uppkommet underskott 
ska regleras under en treårsperiod genom exempelvis 
taxehöjning och/eller kostnadsbesparing. 

Pensioner intjänade under 2016 redovisas som en 
kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner intjä
nade före 1998, samt visstidspension redovisas som 
en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen. Förpliktelser för pensionsåtagan
den är beräknade enligt RIPS07, Riktlinjer för beräk
ning av pensionsskuld. 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2. 

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden 
har periodiserats enligt RKR 17. Löneskatten uppgår 
till 24,26 procent. 

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med RKR 4.2. 
Detta innebär att i bokslut 2016 har den definitiva 
sluträkningen för 201S och en preliminär slutavräk
ning för 2016 bokförts. 

Den leasingverksamhet som finns är av typen operat
ionell leasing. Leasingavtal med villkor som innebär 
att kommunen i allt väsentligt åtnjuter de ekonomiska 
fördelar och bär de ekonomiska risker som förknippas 
med ägandet av objektet och om avtalstiden översti
ger 3 år samt överstiger ett halvt basbelopp definieras 
som finansiell leasing i enlighet med RKR 13.1. 

Sammanställd redovisning har upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Konsolideringen innebär att kommunens och företa
gens räkenskapsposter sammanförs efter eliminering 
av alla koncerninterna mellanhavanden och att endast 
de ägda andelarna räkenskapsposter har tagits med. 
Interna mellanhavanden mellan kommunen och bola
gen har eliminerats. Obeskattade reserver, exklusive 
latent skatt, har förts till eget kapital. Latent skatt, 
som utgör 22,0 procent av de obeskattade reserverna, 
redovisas under posten avsättningar. 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 pro
cent inflytande i. Inga förändringar har skett under 
året i kommunkoncernens sammansättning. 
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Driftredovisning 

(tkr} Budget Bokslut Avvikelse 
Kommunfullmäktige -2409 -1525 884 
Skolpeng, barnomsorg/grundskola -165 009 -166150 -1141 
Skolpeng, gymnasium -41365 -41449 -84 
Hemvårdspeng -51803 -47 488 4315 
Boendepeng -56 955 -59 044 -2089 
Kommunstyrelsen -146 214 -144764 1450 
-varav kommunstyrelse -2053 -2722 -669 
- varav kommunledningskontor -50060 -51129 -1069 
- varav teknik & service -49 590 -53 645 -4055 
-varav samhällsbyggnad -2 964 -2 605 359 
- varav bildning & arbete -41547 -34663 6884 
Myndighetsnämnd -3500 -2473 1027 
- varav myndighetsnämnd -411 -238 173 
- varav samhällsbyggnad -2827 -2068 759 
- varav teknik & service -262 -167 95 
Utbildningsnämnd -110 322 -112 700 -2378 
- varav utbildningsnämnd -388 -460 -72 
- varav barn & skola ram -78 213 -73 239 4975 
- varav barn & skola resultatenheter 0 447 447 
- varav bildning & arbete ram -31721 -41092 -9371 
-varav bildning & arbete resultatenheter 0 1644 1644 
Vård- och omsorgsnämnd -106 217 -117 519 -11302 
- varav vård- och omsorgsnämnd -387 -380 7 
- varav vård & omsorg -105 830 -117139 -11309 
Val nämnd -113 -3 110 
Överförmyndare -711 -1235 -524 
Kommunrevision -844 -851 -7 
Summa verksamheter -685460 -695200 -9740 
Finansförvaltning 699660 709 979 10319 
SUMMA 14200 14779 579 
VA 0 0 0 
TOTALT 14200 14779 579 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

lnvesteringsredovisning, specifikation per projekt (tkr) 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommenta r till avvikelse 
matbudget överfört 

Kod Pro"ekt 2016 2016 2016 till 2017 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR 
1001 Möbler och teknisk utrustning -50 -29 21 -21 Inköp har blivit fö rsenade 

1002 Kundcenter -500 -118 382 -382 Upphandling ärendehanteringssystem ej klart 

1700 Inventarier (VO) -398 -398 0 
1405 Inventarier (SS) -64 0 64 
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg -40 -41 -1 

1611 Inventarier, arbetsmi ljö grundskola -100 -100 0 
1618 Lärararbetsplatser -176 -182 -6 

1484 Inventarier bibliotek -20 0 20 
1629 Inventarier vuxenutbildning -10 -10 0 
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler -20 0 20 
1640 Inventarier arbetsmarknad -40 -4 36 
1009 Kommungemensamt dokumenthanteringssystem -26 0 26 0 
1012 Läsplattoroch mjukvara ti ll ungdomsråd -30 0 30 -30 Pga personalbrist under 2016 kom ungdomsrådet ej igång 

1014 Arkiv -83 -44 39 -39 Nytt arkiv försee nat pga vattenskada i sessionssalen. 

1004 Webb/E-tjänster -200 -52 148 -148 Projektet avslutas till våren önskar föra över 148 tkr 

1050 IT-utrustning 0 -13 -13 

1051 Serverplattform -600 -708 -108 Ökade licens kostnader för serverprogramvara 

1052 IP-Te lefoni -25 -200 -175 Uppgradering av hänvisningssystemet Trio 

1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät -200 -458 -258 Ökade utgifter pga stor utbyggnad av nät, verksamhetskrav 

1054 Pc -1 000 -1 341 -341 Stort uppdämt behov av att byta ti ll nyare datorer 

1058 Pc programvaror -200 -340 -140 
1059 Automatisering av användarkonton och processer -100 -113 -13 

1060 Verksamhetsstödssystem -200 -61 139 Mindre än budget då utveckling i önskad takt ej hunnits med. 

1061 Singel sign an (SSO) -50 0 50 Avvaktar integrationen av SSO för Proceedo 

1062 It-säkerhet 0 -51 -51 

1066 E-handel -156 -210 -54 

1068 Uppgradering av operativsystem -100 0 100 
1069 Uppgradering avoffice programvaran -1000 -657 343 

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR -5 388 -5 131 257 -620 

TEKNIK & SERVICE 
Skattefinansierad verksamhet 

Räddnings tjänst 
1401 Brandmaterial -68 -23 45 

1403 Kameraövervakning ÖK skol 68 0 -68 

1406 Räddningsfordon -450 -S98 -148,46 148 Faktura och fordon försenade, kommer i början av 2017 

1406 Räddningsfordon Bidrag fr Trafikverket 0 598 598,46 -598 

1407 Kommunikationsutrustning 0 -40 -40 

1408 Skyddsutrustning -65 -85 -20 

1412 Räddningsutrustning -191 -154 37 
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder -100 -338 -238 238 Akuta åtgärder på passersystem Di llen 

1414 Personl arm -240 -64 176 -176 Väntar på faktu ra för larm levererade 2016 

Må ltid 
1920 Ram Måltid -400 -463 -63 

Gata 
3000 RamGata -500 0 500 Tennisvägen (se proj 3929) 

3929 Tennisvägen 0 -529 -529 Underprojekt till Ram gata 

3004 Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, parkering -1 750 -73 1677 
3006 Stationsmiljö Förslöv, Väderskydd för buss och tåg -3609 -3609 

3008 T rafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberätt igade åtgärd 0 -1 -1 

3009 Trygghetsåtggångt Lyckan 0 -1 -1 

3310 GC-vägar -500 0 500 GC-passage järnvägsbank Förslöv. Se proj 3913 

3311 GC-väg Kustvägen (Karupsvägen-väg 115) -1500 -1485 15 Statsbidrag erhålles för del av projektet 

3314 GC-väg Järnvägsb Dala-Gre 0 -13 -13 Projekt påbörjat, fortgår under 2017 och framåt. 

3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -500 -787 -287 Oförutedda kostnader 

3905 Mätbar gatubelysning -100 -11 89 Utförs ej 2016 

3030 Rei nvestering asfaltsbeläggning -3000 0 3000 Se underprojekt nedan. 

3031 Strandgatan 0 -566 -566 

3032 Hallvägen 0 -347 -347 Ca 750 tkr negativ avvikelse mer kostnader i projekten för 
3033 Skogsvägen 0 -1 -1 justeringar, kringanläggningar mm. 
3034 Killebacken 0 -224 -224 

3035 Kul/gatan 0 -257 -257 

3036 Ordensgatan 0 -267 -267 

3037 Jungmansgatan 0 -1 -1 

3038 Dolhemsvägen 0 -359 -359 

3039 Ranviksvägen 0 -473 -473 

3040 Trädgdrdsvägen 0 -826 -826 

3041 Majvägen 0 -15S -155 

3042 Torpvägen 0 -217 -217 

3043 Bergsvägen 0 -73 -73 

2031 Färdigställande av exploatering Förslöv 2:4 (Toppbeläggning -300 -350 -50 



Kod Proiekt 

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) 
3005 Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde 
3006 Stationsmiljö Förslöv, Väderskydd för buss och tåg 
3913 CykelvägVistorpsvägen F 
3917 Köpmansgatan upprustning 

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 

Park 
4900 Ram Park/lekplats/strand 
4906 Utbyte träd o belysning 
4925 Pollare 
4926 Trädinventering 
4911 Dahlmanska tomten 
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader 
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder 
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 
4922 Upprustning lekplatser 
4941 Lejontrappan 

Fritid 
1460 Ram fritidsanläggningar 
1477 Takomläggning Malenbadet 
1492 Allvädersanläggning Örebäc_ksvallen 
1496 Tillbyggnad brygga Torekov 

Hamn 
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) 

1461 
4916 
4951 

7000 
7004 
7007 
7011 
7009 
7005 
7014 
7018 
7019 
7020 
7027 
7030 
7031 
7033 
7034 
7035 
7036 
7038 
7039 
7050 
7080 

Övrigt 
Utbyte fordon 
Åtgärder, förhindra översvämn i Förslöv 
Återströmningsskydd betesmark 

Fastighetsservice 
Ram Fastighetsservice 

ÖK förskola ny 5 avdelning 
lnv modul Skogsbyn 
Ombyggnad i A-huset, Strandängssko/on 

Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 

ÖK skola värme o vent 
Datanät, kablage, övervakning 
Skogsbyns förskola 
Ombyggn Förslövskola F-6 
Oförutsedda fastighetsprojekt 
Verksamhetsanpassning Bjäredalen 
Reinvestering fastighetsbestånd 

Fönster, fosod, tak Stran 
Takbyte A-hus Strandäng 
Ytskikt Äppel byn 
Ytskikt Päronbyn 
Ventilation Dillen 
Armatur IH Strandäng 
YtskiktÄngsbyn 

Nya Möbler Sessionssal pga vattenskada 
Utemiliö och lekredskao 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 

Budget 

2016 

-7000 
-2350 

0 
0 

-9350 

-600 
0 
0 
0 
0 

-100 
-300 
-600 
-600 
-so 

-300 
0 

-4300 
0 

-1627 

-1500 
-1113 

0 

-1000 
0 
0 
0 

-8 500 
0 

-200 
-2000 

0 
-2000 

0 
-8000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-500 
-42886 

-9350 

Bokslut Awikelse 
mot budget 

2016 2016 

-6557 443 
2350 

-482 -482 
-7 -7 

-704S 2 305 

-177 423 
-11 -11 

-368 -368 
-77 -77 

-6 -6 
-181 -81 

-78 222 
-12 588 

-273 327 
-1 49 

-293 7 
-27 -27 

-2394 1906 
-1 -1 

-928 699 

-1451 49 
-34 1079 
-31 -31 

-131 869 
-292 -292 
-581 -581 
-710 -710 
-618 7882 

-9904 -9904 
-187 13 
-109 1891 
-341 -341 

0 2000 
-718 -718 

-10 7990 
-1593 -1593 
-2855 -2855 

-394 -394 
-205 -205 
-428 -428 
-219 -219 
-436 -436 
-182 -182 
-762 -262 

-38 809 4077 
-7045 2305 

1 2016: Östra Karups skola, 2017: Post och Polis, Backabyns förskola,Ängsbyn somt Centra/förrådet 
2018: Projektering samt arbeten på Brandstation Båstad och Förslöv 
(2019: Arbeten på Päronbyn, Malens förskola, Äppelbyn, Vitsippan somt Lyan) 
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Begärs Kommentar till awikelse 
överfört 
till2017 

0 

Se underprojekt nedan 

Planeringarbete under 2016 
Dyrare pga oförutsedda VS-arbeten 

-588 Projekt försenat pga myndighetskrav 
-327 Lekutrustning försenad leverans (Dalhemsv lekpl./tomt) 

Tidsbrist 

-1906 Projektet slutförs under 2017. 

-699 Kvarstående åtgärder enligt arrendeavtal 

Kvarvarande kostnader bedöms vara VA-investering 
Nödvändig åtgärd. 

Totalt redovisas en negativ awikelse på ca 700 tkr för ingående 
projekt enligt nedan. Främst oförutsedda kostnader för 
Skogsbyns moduler samt Strandängsskolans A-hus 

Se proj 7005 

-1891 Enbart projektering under 2016. Färdigställs under 2018 
Tillhör oförutsedda fastighetsprojekt, bibliotek Förslöv 

-900 Åtgärder för permanent bygglov Bjäredalen 
Ombyggnation av Bjäredalen 

-6699 
0 

Hanteras via Båstad Hem. Se nedan underprojekt. 

Fuktskada sessionsal mm (försäkringsärende) 
Överskidande aga utemiliö oå Skogsbvns moduler 
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Budget Bokslut Avvikelse Begä rs Kommentar t ill avvikelse 
mot budget överfört 

Kod Pro ekt 2016 2016 2016 t ill 2017 

TEKNIK & SERVICE 
Taxefinansierad yerksqmhet 

Reinvesteringar 
6950 Tennisvägen 10950 -160 -114 46 
6001 Ram -200 0 200 
6047 Projektering -50 0 50 
6048 Ängstorps RV -3711 -3711 0 
6992 Serviser -1200 -966 234 Plus 300 tkr i budget fördelat från 6001 ram 
6951 Järnvägsgatan Grevie 11140 -150 -62 88 
6952 Bjärevägen reinv -30 -35 -5 
6953 Slammarpsvägen reinv -30 -3 27 
6954 Hagalundsgatan 0 -35 -35 Projektering påbörjad 2016 
6970 Avstängningsventiler Båstad -700 -739 -39 
6971 Venti ler Båstad tillägg 0 350 350 
6077 Brandposter -600 -158 442 Ej utfört enligt budgeterat 
6073 Alvägen, Förslöv, 11180 -20 -8 12 
6079 Relining avlopp Båstad -200 0 200 Ej utfört 
6201 Sigurdsvägen -1100 -971 129 
6994 Avloppsrening -4200 -1860 2340 Flertalet reinvesteringar har lägre kostnader än budget 
6993 Dricksvattenproduktion -1465 -1122 343 

Landsbygdsinvesteringar 
6027 Lyavägen -90 -16 74 
6033 FörslövNadebäck, vatten+spi llvatten -200 0 200 Ej utfört 
6049 Öl lövsstrand, vatten+spillvatten -2078 0 2078 Ej startats maa nya förutsättningar samt brist på resurser. 

Nyinvesteringar 
6004 Ängstorp, nytt reningsverk -2500 -1352 1148 Försenat 
6006 Ledning till Ängstorp -6000 -970 5030 Bara projektering 2016 
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion -500 -538 -38 
6028 Reningsverket, Utredning-Åtgärder för stigande havs nivå -150 0 150 ej utfört 
6030 Pumpstationer, utredning-åtgärder för stigande havsnivå -150 0 150 ej utfört 
6009 Serviser V+S+D -750 -2 439 -1689 Fler serviser har byggts än planerat, ger intäkter 
6009 Serviser, spill 0 0 
6009 Serviser Dagvatten 0 0 
6012 Mätning V+S+D -400 -159 241 
6014 Åtgärder enl. saneringsplan V+S+D -370 0 370 ej utfört 
6015 Skal skydd -500 -1008 -508 
6017 Mätnings 0 0 
6019 MätningD 0 0 
6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) -300 -243 57 
6042 Vattendomar -100 0 100 ej utfört 
6043 Skyddsområde/Föreskrifter -100 -98 2 
6074 Reservkraft mobil, generell -250 -227 23 
6075 Samlingskammare, Eski lstorp W -1000 -782 218 
6076 Tryckspi ll Norrviken P17-P18 -800 -132 668 Utvärdering pågår. Ev kan enklare åtgärder utföras 
6212 Ekvägen, Förslöv, dagvattenproblem -1100 -141 959 Enklare punktinsats utförd, krävs mer åtgärder 
6214 Skottorp (Båstad insats i projektet) 0 -202 -202 Budget först 2017 

Exploatering VA 
5004 Heden exploatering -8500 -7858 642 -642 Högre kostnader 2017 
5005 Östra Karup 6:7 exploatering -6196 -7660 -1464 Högre kostnader än beräknat 
5007 Förslövverks. Omr. Va -4828 -5877 -1049 Damm vid fd Trafikverkets lokaler til lagda i detta projekt 
5009 Förslöv Väst 105 Va -2000 0 2000 Avvaktat detaljplan, projektet senarelagt 
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv -10 594 -2506 8088 -2000 Kostnader även 2017 
5022 ExploateringÅstadv-omr 1 Va -2300 -400 1900 Skjuts på framtiden 
5023 Banvaktarstugan Va -200 0 200 Ej investering 
5025 Hasselbacken nedre 0 -30 -30 
5027 Exploatering Trollbäcken VA -3000 -1859 1141 -1 000 Pågår mellan åren, kostnader även 2017 

T&S Summa (Taxe(inansierad verksamhet) -68772 -43 932 24840 -3 642 

Anslutningsavgifter 
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 1552 0 -1552 Tomtförsäljning ej startat 
5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 2 985 0 -2985 2985 Tomtförsäljning ej startat 
5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 2500 0 -2500 2 500 Ej fakturerat, kommer 2017 
5202 övriga anslutningsavgifter 1500 2007 507 

Summa Anslutningsavgifter 8537 2007 -6 530 5 485 
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Budget Bokslut Awikelse Begärs Kommentar till awikelse 
mot budget överfört 

Kod Pro"ekt 2016 2016 2016 ti112017 

TEKNIK & SERVICE 
Exploqteångsområden lEi VA) 

8005 Östra Karup 6:7(Etapp1) 
8005 Kostnader 0 -175 -175 

Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt 
3909 Belysning 0 -3 -3 
5501 Belysning -1864 -1416 448 Lägre kostnader än budget 

5301 Gator (ägs av kommunen) -4000 -2442 1558 Lägre kostnader än budget 

5401 Grönområden/park (ägs av kommunen) -7000 -3633 3367 -200 Lägre kostnader än budget 
Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" -12864 -7493 5371 -200 

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup" 
5381 Kostnader Ci rkulationsplats (Medfinansieri ng Trafikverket) 0 424 424 Intäkt från exploatörer 

Summa Medfin. statlig infrastr. "Östra Karup" 0 424 424 0 

Övrig explaateringsverksamhet "Östra Karup" 
8005 Tomtförsäljning 500 0 -500 Tomtförsäljning har ej startat 

Summa Övrig exploaterinssverksamhet "Östra Karup" 500 0 -500 0 

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10 
8015 Kostnader 0 -77 -77 

Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv 
5507 Belysning Heden Hemmeslöv 0 -91 -91 
5307 Vägar -9324 -786 8 538 -5000 Projketet pågår mellan åren 
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) -1000 -37 963 -963 Projketet pågår mellan åren 

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv -10324 -915 9409 -5963 

8015 Tomtförsäljning 12000 0 -12000 6000 Tomtförsäljning 2017, överflytt intäkter motsv.10 tomter 

8151 Förs löv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde) 
8151 Kostnader 0 -15 -15 

Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde 
5306 Vägar -3041 -2922 119 
5309 Vägar (investeringsbidrag) 3300 0 -3300 3300 Ej fakturerat gatukostnader till exploatörer. utförs 2017 

5506 Belysning 0 -367 -367 
Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 259 -3289 -3548 3300 

8001 Åstad 
Skattefinansierade investeringar inom Astad-projekt 

3101 Stationstorget 0 -271 -271 
3119 Kollektivtrafikanläggningar Station Norra ·4000 52 4052 
3119 Kollektivtrafikanläggningar (lnv.bidrag Skånetrafiken) 500 0 -500 
4921 Konstnärlig utsmyckning stationstorg -797 ·828 -31 
3105 Mellanvägen!Karupsvägen -1000 -1050 -50 

4927 Stränder vid sjö -1500 0 1500 Projektet senarelagt 

8050 Oförutsett projektet helhet -3000 0 3000 Behövde inte nyttjas 
Summa skatte(in. investeringar inom 11Astad11 -9797 -2097 7700 0 

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Astad" 
3107 Inre Kustvägen -263 0 263 
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) -1840 -3062 -1222 Ej fördelat enligt budget 3117 samt 3119 

3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) (Bidrag Skånetrafiken) 9584 7000 -2584 Ej fördelat enligt budget 3117 samt 3119 

3119 Kollektivtrafikanläggning (platt(ormsutrustning) -4210 -3474 736 Ej fördelat enligt budget 3117 samt 3119 

8051 Oförutsett projektet helhet -3000 0 3000 Behövde ej nyttjas 
Summa Medfin. statlig infrastr. "Astad" 271 464 193 0 

Övrig exploateringsverksamhet "Astad" 
8961 Flytt Gasledning och elledning -600 -600 0 
8963 Fastighetsbildning -200 0 200 
8001 Projektledning 0 1986 1986 
8967 Markförvärv Trafikverket Tunnelbygge norr -1800 0 1800 Ej klart 

8052 Oförutsett projektet helhet -2000 0 2000 Behövde ej nyttjas 
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Astad" -4600 1386 5986 0 

8960 Intäkter tomtförsäljning Astadprojektet 2808 -77 -2885 Inga tomter sålda 

8000 TOREKOV 98:50 
8000 Kostnader 0 -109 -109 
5311 Toppbeläggning väg 0 -372 -372 -650 Toppbeläggning del av området 

8007 Ny station Förs löv detaljplan 
8007 Kostnader 0 -6 -6 Plankostnader 

8010 Förslöv2:4 
8010 Kostnader 0 -482 -482 Plankostnader 

8012 Hemmeslöv 6:2 
8012 Kostnader 0 -31 -31 Plankostnader 

8014 FörslövVäst 105 
8014 Kostnader 0 -10 -10 

8017 Grevie Böske 
8017 Kostnader 0 -1 0 
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar t ill avvikelse 
mot budget överfört 

Kod Projekt 2016 2016 2016 till2017 

8023 Killeröd 11:12 
8023 Kostnader 0 1 4SS 14SS Intäkt tomtförsä ljning 

8024 Exp Eskilstorp 6:3 
8024 Kostnader 0 ·42 -42 Plankostnader 

802S Exp Hemmeslöv 8:2 
802S Kostnader 0 -44 ·44 Plankostnader 

8026 Grevie g:a skola Hålarp 
8026 Kostnader 0 ·92 ·92 Plankostnader 

8027 Trollbäcken 
8027 Kostnader 0 2709 2709 0 
S327 Väg, GC-Väg och Parkering 0 0 0 ·1 000 Arbetena slutförs 2017 

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning) 
8101 Markförvarv tunnelbygge söder ·6200 -6 1S9 41 
8102 Övriga markinköp -4000 ·12S 387S Inga större markinköp gjorda 

8099 Ospec exploateringar 
8099 Kostnader ·3000 ·SO 29SO Inga ospec exploateringar 
8099 Intäkter 2SOO 260 ·2240 

T&S Summa (Exp/oateringsområden ej VA) Skattefin. ·42 926 ·20449 22 477 ·4513 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 271 888 617 0 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. 10 208 4598 -5609 6000 

SAMHÄllSBYGGNAD 
1422 Kart stöd i samband med ny ÖP ·100 ·30 70 ·S7 
142S e·arkiv för bygglovhandlingar (direktarkivering) ·1SO 0 150 
1427 Kvaliteetssäkring av befintl ig kartdatabas ·SO 0 so ·SO 
1428 Digital bygglovhantering • (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) ·SO 0 50 
1438 Mätut rustning (ny totalstation) ·3S2 ·284 68 

SUMMA SAMHÄllSBYGGNAD -702 -314 388 -107 

BARN &SKOlA 
1600 Inst rument Kulturskola ·100 ·100 0 
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg ·300 ·298 2 
1606 IKT·plan ·1 SOO ·1500 0 
1607 Pedagogisk ut rustning, grundskola ·SOO -496 4 
1610 Stöd och utveckl ing ·SO ·S9 -9 
1612 Datorer förskola, grundskola, personal ·1300 ·1 304 ·4 
1621 Barn och elever i behov av särskil t stöc ·2SO ·236 14 
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor ·SOO ·SOS ·5 

SUMMA BARN & SKOLA -4 500 -4 4 99 1 0 

BILDNING OCH ARBETE 
1609 Individ och familj, barn ·SO ·12 38 
1619 Datorer vuxenutbildning ·250 ·2SO 0 
1635 Socialstyrelsens metod system ASI (köp av licens) ·77 -64 13 
1641 Datorer bibliotek ·200 ·172 28 ·28 
1692 Datorer gymnasieskola -SO ·62 ·12 
1693 BioScala -200 0 200 ·200 
1696 A·huset Arbetsmarknad ·200 ·199 1 

SUMMA BILDNING & ARBETE -1027 ·75 9 268 ·228 

VÄRD & OMSORG 
1702 Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och person; ·1000 ·37 963 -963 Försenad upphandlingsprocess av helhetssystem 
1704 Trygghetstelefoner -760 ·382 378 ·378 Projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv 
1713 Arbetstekniska hjälpmedel ·215 -220 ·S 
1718 Verksamhetssystem -500 0 soo -soo Försenad upphandlingsprocess av helhetssystem 
1719 E·Hälsa -100 -100 0 

SUMMA VÄRD & OMSORG -2575 -739 1836 -1841 

TOTALT (inkl. exploatering) -167647 -116193 S14S6 -11650 
varav: 
Skattefinansierad investering -100004 -70701 29303 -14008 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -9079 -6 158 2921 0 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -68772 -43 932 24840 -3642 
Exoloaterine: 10208 4598 -5609 6000 

Summa Anslutningsavgifter 8537 2 007 -6530 5 485 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) -60 235 ·41925 18310 1843 
Summa Exploateringsintäkter 17808 183 -17 62S 6 000 



Verksamhetsberättelse 

Kommunfullmäktige 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 

Kommunfullmäktige och 

beredningar 

2016 2016 2016 2015 

-2409 -1525 884 -1521 

Årets viktigaste händelser 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta be
slutande organ och beslutade i ärenden av prin
cipiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Fullmäktige beslutade om mål och 
riktlinjer för den kommunala verksamheten, 
budget, kommunal skatt, årsredovisning med 
ansvarsfrihet för nämnderna. Fullmäktige beslu
tade också om kommunens organisation och 
verksamhetsformer. Kommunfullmäktiges 41 
ledamöter under mandatperioden 2015-2018 är 
fördelades på Bjärepartiet 13, Moderaterna 8, 
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Socialdemokraterna 5, Sverigedemokraterna 5, 
Centerpartiet 5, Folkpartiet 3, Miljöpartiet 2. 
Kommunfullmäktige sammanträdde 9 gånger 
under året. 

Ekonomiskt resultat 
Kommunfullmäktige får ett stort överskott. Un
der året fanns enbart en tillfällig beredning. 

Framtidsperspektiv 
Kommunfullmäktige kommer att ha 5 tillfälliga 
beredningar under 2017. 



Verksamhetsberättelse 

Skolpeng 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -165 009 -166150 -1141 -165 617 

Skolpeng, gymnasium -41365 -41449 -84 -39 826 

Ekonomiskt resultat 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 

Skolpeng barnomsorg/grundskola redovisade ett 
underskott mot budget uppgående till ungefär 
1100 tkr. Kostnader för köp av barnomsorg och 
skola (från egen och extern regi) översteg budge
ten med ca 1 500 tkr. Avvikelsen förklaras hu
vudsakligen av volymawikelser, alltså att utfallet 
för antal barn/ elever awiker mot budgeterat 
antal. Vid årets slut blev det 39 fler barn och ele
ver än vad det budgeterats med, vilket antals
mässigt avser en awikelse på 1,5 procent. Budget 
2016 baseras på det antal som var folkbokförda i 
Båstads Kommun september 2015. 

Tabell: Antal folkbokförda barn och elever barn

omsorg/grundskola 

Egen regi 

Fristående regi 

Annan kommun 

Summa 

Budget Utfall Avvikelse 

2204 2248 

323 318 

48 48 

2575 2614 

44 

-5 

0 

39 
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Förutom ökat barn- och elevantal har andelen 
barn som varit inskrivna i fritidshem och grund
skola 7-9 varit något högre än vad det budgete
rats för, främst inom fritidshem. Andelen barn 
som var inskrivna i förskolan mer än 15 tim
mar /vecka och därmed berättigad full förskole
peng var fler än budgeterat och andelen barn som 
var inskrivna mindre än 15 timmar/vecka var 
färre än budgeterat. Detta förhållande medför 
högre kostnader än budgeterat. 

Intäkterna för barnomsorgsavgiften blev drygt 
487 tkr mer än budgeterat vilket beror på högre 
barnomsorgsavgifter än vad det budgeterats 
med. 

Skolpeng, gymnasium 
Skolpeng gymnasium redovisade ett underskott 
om ca -100 tkr för 2016. Kostnader för köp av 
gymnasieplatser översteg budget med 500 tkr 
som främst beror på att snittpengen är högre än 
budgeterad fristående peng samt att elever har 
gjort utbildningsval som har varit högre än bud
get. 

Intäkterna visar ett överskott om 130 tkr som 
kan hänföras till att momsersättningen har varit 
högre än budgeterat. 

Tabell: Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

antal antal antal snittpeng snittpeng snittpeng 
(kr) (kr) (kr) 

Egen regi 146 149 3 76044 76266 222 

Fristående regi 84 101 17 124873 125 975 1102 

Annan kommun 199 180 -19 104280 100331 -3 949 

Summa 429 430 1 
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Kommunfullmäktige - Hemvårds och boendepeng 

Hemvårds- och boendepeng 

Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

Hemvårdspeng -51803 -47 488 4315 -49 857 

Boendepeng -56 955 -59 044 -2 089 -67 628 

Årets viktigaste händelser 
Hemvårdspeng 
Beviljade hemvårdstimmar är lägre 2016 
(151 000 timmar) i jämförelse med utfallet 2015 
(156 000 timmar). I dagsläget överbeläggs kom
munens platser för korttidsvård, vilket ska mini
meras genom bland annat ett mottagningsteam. 
Detta kommer i förlängningen sannolikt leda till 
fler antal hemvårdstimmar. 

Boendepeng 
Några av vård och omsorgsboendena har inte haft 
full beläggning under perioden, vilket till stor del 
beror på hanteringstiden för flytt efter att vård 
och omsorgstagare har avlidit. Beläggningsgra
den för vård och omsorgsboende var 99 procent. 

Korttidsboende inom kommunen har nyttjat 
samtliga disponibla vårdplatser då det fattats ett 
beslut om att inte köpa platser utanför kommu-

Diagram: Hemvårdspeng - Köp av timmar månadsvis 
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- - Utfa ll 2016 --Utfa ll 2015 Utfall2014 
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nen. Detta har inneburit att vård och omsorgsta
gare inom korttidsvården till viss del delat rum. 
Förvaltningen arbetar med att minimera behovet 
av korttidsplatser genom att så fort som möjligt 
säkerställa en trygg och säker hemgång, bland 
annat genom Mottagningsteamet 

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng 
Köp av hemvårdstimmar gav en positiv effekt på 
resultatet i jämförelse med budget om 3,5 mkr, 
beroende på att utfallet av hemvårdstimmar upp
gick till 151 000 timmar, i jämförelse med budge
terat antal timmar om 160 000. Intäkterna för 
omvårdnadsavgifterna översteg budget med 
800 tkr, vilket inkluderade en höjning av max
taxan från december 2016. 

--BIJd1et2016 - - Bud1et2015 

8 9 10 11 12 
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Boendepeng 
Köp av boendedygn uppvisade ett underskott om 
2,1 mkr, beroende på köp av fler korttidsplatser 
än budgeterat (1,4 mkr). 14 platser är budgete
rade och under året har det genomsnittligt be
lagts 16 platser. Den negativa avvikelsen beror 
även på ett större behov av demensplatser än 
budgeterat, och det har således skett ett skifte 
från somatikplatser till demensplatser (1,1 mkr). 
Åsliden har inte haft full beläggning under året 
vilket har bidragit till ett överskott om 400 tkr för 
beställaren. 

Framtidsperspektiv 
Förvaltningen planerar att arbeta med vidareut
veckling av befintligt vårdplaneringsteam samt 
en övergång till mottagningsteam i bostaden, där 
flertalet av vård planeringarna bör ske. 

Ett nytt vägledningsdokument beslutades i juni 
2016. Dokumentet tydliggör riktlinjer, för bi-

ståndshandläggare samt utförare av hemvård och 
vård och omsorgsboende, som ska möjliggöra en 
enhetlig hantering av ärende. 

För att möta framtidens behov av vård och om
sorg och nå målet om minst tionde bästa äldre
omsorgskommun krävs insatser i syfte att för
bättra kvalitet, effektivitet och medarbetarskap. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 
smartare lösningar på situationer. Digitalisering
en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 
att bidra till välfärd och möjligheten att rikta 
resurserna på ett ännu bättre sätt till dem som 
mest behöver det För att vara en attraktiv ar
betsgivare krävs det att "rätt händer gör rätt 
saker". 
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Val nämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 

Valnämnd -113 -3 110 

Överförmyndare -711 -1235 -524 

Kommunrevision -844 -851 -7 

Årets viktigaste händelser 
Val nämnd 

2015 

-146 

-1490 

-877 

Valnämndens 5 ledamöter ansvarar för att ge
nomföra allmänna val. Då 2016 var ett mellanår 
sammanträdde valnämnden enbart vid ett tillfälle 
för att svara på en remiss om nu vallag. 

Överförmyndare 
Överförmyndaren är en lagstadgad verksamhet 
med ansvar att utöva tillsyn över förmyndare, · 
förvaltare och gode män. Överförmyndarverk
samheten i Båstad granskades av länsstyrelsen i 
april 2016. Granskningen visade att handlägg
ningen är rättsäker och sker på ett lämpligt sätt i 
enligheter med reglerna i föräldrabalken och 
förmynderskapsförordningen. 

Länsstyrelsen konstaterade att det skett en mar
kant ökning av ärenden avseende ensamkom
mande barn sedan förra granskningen. Länssty
relsen noterar även att antalet övriga ärenden 
som är aktuella hos överförmyndaren är högt i 
förhållande till invånarantalet 

Överförmyndarens verksamhet har även grans
kats av kommunrevisionen. Även den gransk
ningen kom fram till att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt Granskningen förde fram en del 
verksamhetsutvecklande synpunkter och i svaret 
till revisionen framförs omedelbara åtgärder för 
ekonomi, intern kontroll m.m. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen med 7 ledamöter granskar 
och bedömer årligen all verksamhet som bedrivs 
i nämnder och styrelser avseende ändamålsen
ligheten, ekonomi, räkenskaper och intern kon-

troll. Målet med revisorernas arbete är ansvars
prövningen det vill säga revisorernas bedömning 
i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till fullmäk
tige inför deras prövning och beslut. Den kom
munala revisionen är samordnad vilket innebär 
att även bolag och stiftelser ingår i uppdraget. 
Kommunrevisionen sammanträdde 11 gånger 
under året. 

Ekonomiskt resultat 
Val nämnd 
Valnämndens verksamhet under året var minimal 
där av ett stort överskott. 

Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet får ett stort un
derskott. Verksamheten är underbudgeterad från 
början. 

Verksamheten avseende ensamkommande barn 
har ingen budget och alla kostnader återsöks från 
migrationsverket. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen håller i stort sett budget. 

Framtidsperspektiv 
Val nämnd 
Valnämndens förberedelser för val 2018 drar 
igång under våren 2017. 

Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet kommer att ses 
över i en utredning inför nästa mandatperiod. 
Fram till dess görs justeringar inom verksamhet
en för att särskilja de administrativa kostnaderna 
från kostnader för gode män och förvaltare. 



Verksamhetsberättelse 

Kommunstyrelse 

Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

Kommunstyrelse -2 053 -2 722 -669 -2571 

Årets viktigaste händelser 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter som ansvarar för samordning, 
planering och uppföljning av samtlig kommunal 
verksamhet, dess utveckling och ekonomi, samt 
uppsikt över kommunala verksamheter som bed
rivs i hel- eller delägda bolag. Kommunstyrelsen 
sammanträdde 10 gånger under året. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 5 ledamöter 
bereder ärenden till kommunstyrelsen. Arbetsut
skottet är även kommunens krisledningsnämnd. 
Arbetsutskottet sammanträdde 12 gånger under 
året. 

Kommunens förhandlingsutskotts 5 ledamöter 
ansvarar för kommunens lönerevision och är 
tillika pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
Förhandlingsutskottet sammanträdde 5 gånger 
under året. 

Till kommunstyrelsen hör även två råd: 

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan 
företrädare för pensionärsorganisationer i kom-
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munen och kommunens politiska ledning i frågor 
som rör de äldre i samhället. Pensionärsrådet 
sammanträdde 4 gånger under året. 

Handikapprådet är ett organ med uppgift att 
verka för att funktionshindersperspektiv beaktas 
i kommunens verksamheter, samt att vara refe
rensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta. 
Handikapprådet sammanträdde 8 gånger under 
året. 

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen får ett stort underskott för 
2016. Total kostnad för politikernas arbete inkl. 
reseersättningar, 08 och förlorad arbetsförtjänst 
uppgick till ca 2 265 tkr. I underskottet ingår en 
utredning från EY om drygt 127 tkr, utskicket 
Kommunstyrelsen informerar, ett fåtal kurser 
samt kostnader för handikapprådet och pension
ärsrådet. Budgetramen täcker inte ens kostna
derna för de politiska mötena. 
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Kommunledningskontor 
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Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

KS- KOMMUNLEDNINGSKONTOR -50 060 -51155 -1095 -49 908 

Kommunledningsstab -9360 -9478 -119 -9048 

Kundcenter -1210 -1778 -569 -491 

Kommunikationsavdelning -1811 -1798 13 -1705 

Kommunkansli -4420 -4289 131 -5 239 

Ekonomiavdelning -13 051 -12 895 156 -12599 

HR-avdelning -10643 -11186 -543 -11189 

IT-avdelning -9 565 -9729 -164 -*9 637 

INVESTERING -5 388 

Årets viktigaste händelser 
Kommunledningsstab 

-5131 

Under 2016 införde upphandlaren tillsammans 
med ekonomiavdelningen e-handel för Båstads 
kommun. Totalt har 10 avtalsområden införts. 

Externfinansiering söktes till 13 projekt och be
viljades till 12 projekt (varav 2 som söktes 2015). 

Ny kommunjurist rekryterades. 

Kommunikationsavdelning 
Avdelningens fokuserade i vanlig ordning på att 
möta invånarnas, besökarnas och medarbetarna 
behov avinformation och kommunikation. Till 
detta använde vi främst digitala kanaler såsom 
webbplatsen, sociala medier samt intranätet, men 
även tryckta medier såsom annonser och tryck
saker för att nå målgrupper som inte har tillgång 
till dator eller mobiler. 

Under de intensiva sommarveckorna inriktades 
arbetet på det personliga mötet genom den nu
mera traditionsenliga montern inne på tennisom
rådet samt guidade bussturer, båda på temat 
"Framtidens Båstad." 

För att bättre tillgodose allmänhetens krav på 
tillgänglighet lade avdelningen tillsammans med 
IT stort fokus på att planera och bygga en helt ny 
webbplats, anpassad till den ökade användningen 
av mobiler och läsplattor. Webbplatsen lansera
des i januari 2017. För att marknadsföra Båstads 
kommun som attraktiv arbetsplats samt sprida 

257 -5094 

information om vad vi gör, användes kommunens 
Instagram som ett stafettkonto av medarbetarna. 

Kundcenter 
Verksamheten startades upp vid halvårsskiftet. 
Medarbetarna har rekryterats internt och inom 
budgetram. 

Under 2016 lades en tydlig plan för hur arbetet 
ska utvecklas för att få största möjliga kundnöjd
het 

Kommunkansli 
I mitten av året gjordes en omorganisering som 
innebar att kansliets funktioner renodlades. 
Kansliet bestod i början av året av kansli, kon
torsservice och reception/växel. Efter halvårs
skiftet lämnade kontorsservice och gick över till 
teknik och service, samt att reception/växel bil
dade en egen avdelning, kundcenter. Efter omor
ganiseringen har kansliets ansvar för nämnds
administration, registratur och arkiv för samtliga 
politiska organ. 

Under året uppstod en stor vattenläcka i kom
munhuset som påverkade mångas arbete. Stora 
skador uppstod på lokaler och inventarier. Om
flyttning av möten och upplåtelse av lokaler 
gjorde att planerade aktiviteter senarelades. 

Kommunkansliet arbetade under året med ären
deprocessen dels tillsammans med lednings
gruppen, dels på egen hand med bl.a. process
kartläggning. 
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Ekonomiavdelning 
Ett nytt fakturahanteringssystem infördes under 
2016. 

HR-avdelning 
Under 2016 hade HR-avdelningen starkt fokus på 
de projekt som bäst bidrar till att Båstads Kom
mun uppfyller satta mål och därigenom blir en 
attraktiv arbetsgivare för nya men också redan 
anställda medarbetare. 

Följande projekt och processer har dominerat: 

CUB - Chefsutveckling i Båstads Kommun. Första 
gruppen chefer examinerades i september. Andra 
gruppen påbörjade sitt program en vecka senare. 

Kompetensförsörjning genom metoden 
ARUBA. I september startade ARUBA-processen 
med skolans chefer. Vi har haft ett antal works
hops där vi har jobbat med Attrahera Rekrytera 
Utveckla Behålla och Avveckla. Handlingsplan för 
hur skolan ska utveckla sitt arbetsgivar
varumärke ska vara klar i juni 2017 och sträcka 
sig över 3 år. 

Riktlinjer för hur vi ska "Rekrytera i Båstads 
Kommun" blev färdiga under hösten 2016. In
formation och delvis utbildning av samtliga led
ningsgrupper samt fackliga företrädare i CESAM 
har skett under november och december. 

Vårt projekt för öppenhet och inkludering -
Alla Lika Unika! har intensifierats under 2016. 
Utbildning för en liten grupp chefer i "genus, 
makt och normer", diskrimineringslagen med 
mera har inletts. Dessa chefer blir sedan ambas
sadörer och inspiratörer i organisationen. 

Arbetet med Organisatorisk och Social ar
betsmiljö (OSA) påbörjades i maj 2016 med in
formation till samtliga chefer. I oktober bildades 
en partssammansatt grupp som ska ta fram mål 
och handlingsplaner för hela kommunen. 

I oktober genomfördes vår stora medarbetar
undersökning med en hög svarsfrekvens -
86 procent! 

Under året har vi erbjudit medarbetare föreläs

ningar inom områdena arbetsmiljö, hälsa och 
livsstil. Vi har också erbjudit träningstillfällen och 
livsstilskurser. 

Den 23 december fick vi reda på att Båstads 
Kommun blivit utsedd till ett Karriärföretag 
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2017. Detta är en svensk kvalitetsstämpel för de 

arbetsgivare som har högst kvalite i sitt employer 
branding arbete i Sverige. Karriärföretagen är ett 
signum och en svensk kvalitetsstämpel för ett 
professionellt utfört arbete! 

IT-avdelning 
Fiberutbyggnaden fortskrider och nu har 51 % 
tillgång till fiber (utanför tätort har 40%), vilket 
är bäst i Skåne. · 1r -avdelningen har förstärkts 

med en Apple-specialist för att stödja skolans 

en-till-en satsning. Arbete med en ny hemsida har 
pågott. En e-handelslösning har satts igång. Sä
kerheten för våra servrar har förbättrats ytterli
gare. Det trådlösa nätverket har byggts ut fram
för allt på skolorna. Automatisering av behörighet 
i passagesystemet finns nu för KC, Lilla KC och 
Bjäredalen. Skolans Google Apps For Education 
och Unikum har utvecklats ytterligare. Ett ge
mensamt trådlöst nät för anställda, elever, politi
ker har upprättats. 

Ekonomiskt resultat 
Kommunledningsstab 
Underskott på grund av kostnad traineeavtal. 
Avtalet är uppsagt. Pågående trainee har kostat 
hela 2016. 

Kundcenter 
Underskott på grund av att flera budgetposter 
från övriga verksamheter tillkommer först år 
2017. 

Kommunkansli 
Kommunkansliet bemannades under året till viss 
del av vikarier, dock ej till full bemanning. Över
skottet beror på ej återbesatta tjänster. 

Ekonomiavdelning 
Negativa budgetavvikelser med anledning av 
fortsatta indexuppräkningar av befintliga avtal 
med exempelvis Skånetrafiken (Färdtjänst) och 
andra medlems- och förbundsavgifter kunde 
under året pareras genom återhållsamhet inom 
avdelningens övriga kostnadsposter. 

HR-avdelning 
HR-avdelningen överskred budget, beroende på 
ej uttagna semesterdagar, påtvingat ökat använ
dande av konsult för utdata samt ökat uttag av 
företagshälsovård - speciellt den lagstadgade 
delen inom Räddningstjänsten. 
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IT-avdelning 
Budgeten överskreds något. 

Årets investeringar 
IT-avdelning 
En stor utbyggnad av nätverket och det trådlösa 
nätverket för att leva upp till skolans behov. 
Microsoftlicenser för servrar och kontorspro
gram. En reservservermiljö är uppsatt i Ängel
holm datorhall. Arbetat med nya hemsidan. Sko
lan har fått Google Apps For Education (GAFE) 

IT-avdelningen i siffror 

Antal system inklusive applikationer 

Antal datorer 

Antal mobi lte lefoner 

Anta l surfplattor 

Antal ärenden ej felanmälan 

Antal felanmälningar 

Handläggningstid felanmälan inom 24 timmar 

Antal anställda på IT-avdelningen 

Framtidsperspektiv 

Kom mu ni edningsstab 
Det finns en tydlig plan för samtliga områden i 
staben som kommer att följas. 

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationens betydelse för att nå kommu
nens vision och mål ökar inom alla verksam
hetsområden, därmed ökar också trycket på 
kommunikationsavdelningen. Dessutom ställer 
den snabba digitala utvecklingen och det nya 
medielandskapet nya och ökade krav. Medan 
den lokala bevakningen av Båstads kommun i 
traditionell media minskar, ser vi en ökad in
formationsspridning via sociala medier. Därför 
fortsätter kommunikationsavdelningen med att 
fokusera på digitala och sociala medier, medan 
tryckt media successivt beräknas minska. 

Med järnvägstunnel genom Hallandsåsen, två 
nya stationer, samt byggandet av nya bostads
områden står Båstads kommun också inför stora 
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där elever och lärare kan utföra mycket av sko
lans arbete. GAFE är integrerad med metakatalo
gen som uppdaterar alla konton och grupper i 
GAFE med automatik. En lösenordsserver är upp
satt där användaren själv kan återställa sitt lö
senord med hjälp av ett SMS. Nytt e
handelssystem har införts. Automatiserat passa
gesystem har införts på KC, Lilla KC och Bjäreda
len. Nattrokamera-system för vården har tagits 
fram; 

2003 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

300 550 420 353 373 394 392 

600 1200 1600 1700 1750 1700 1700 

70 160 550 600 600 600 700 

200 400 500 1200 1300 

3000 4526 6780 5 956 19 251 10714 

1000 1114 957 221 404 148 

67% 74 % 76% 70% 75% 

6 6 6 (7) 6(8) 6(8) 6 7(8) 

kommunikativa utmaningar, i syfte att attrahera 
nya invånare. Även inom rekrytering ökar beho
vet av strategisk och operativ kommunikation. 

För att bättre tillgodose kraven på effektiv in
ternkommunikation kommer avdelningen i sam
råd med IT planera och bygga ett nytt intranät 
under 2017. Nästa steg är att se över och ut
veckla E-tjänsterna på den externa webben. 

Kundcenter 
Utveckla arbetet, integrera och samordna frågor 
från samtliga verksamhetsområden för att göra 
kontakten med Båstads kommun enklare för 
medborgare, besökare och företag. 

Kommunkansli 
Kommunkansliet behöver bemanna upp helt 
2017 för att hantera de uppdrag som fått vila 
med anledning av låg bemanning under 2016. 

Ekonomiavdelning 
Avdelningen fortsätter arbetet med att stötta 
kommunens verksamheter i arbetet med god 
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ekonomisk hushållning. Ett exempel på detta är 
fortsatt utveckling av den ekonomiska styrning
en. Under 2017 kommer utveckling beslutstöd
systemet av Hypergene att vara ett prioriterat 
område samt utbildning av systemets använ
dare. Avdelningen fortsätter även att bidra till 
införandet och utvecklingen av E-handel samt 
det nya fakturahanteringssystemet. 

HR-avdelning 
Utmaningen idag är den stora konkurrensen om 
kompetenserna inom många områden. Vi jobbar 
mycket med vårt arbetsgivarvarumärke och 
utmärkelsen Karriärföretag 2017 är ett bevis för 
detta. Vi kan dock inte slå oss till ro utan behö
ver växla upp våra insatser ytterligare speciellt 
inom områdena chefs- och medarbetarskap, 
kompetensförsörjning genom ARUBA samt ar
betsmiljö och hälsa för ett hållbart arbetsliv. 
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IT-avdelning 
Nytt intranät med funktioner för social gemen
skap. Fortsatt utbyggnad av fiber i kommunen 
enligt kommunens bredbandsstrategi. Öka re
dundansen med två internetförbindelser. En 
digital strategi/agenda för att möta kommande 
digitala utmaningar. Stödja verksamheterna i att 
uppfylla sina mål. Effektivisera genom att auto
matisera arbeten där det är möjligt för att öka 
kvaliteten och frigöra tid. IT-hoten mot kommu
nen har ökat under året och kommer troligtvis 
öka ännu mer, vilket gör att IT-säkerheten behö
ver höjas än mer. Hela dokumentflöden kommer 
att digitaliseras. Fortsatt utbyggnad av metaka
taloger med integration till Apple School Mana
ger och Mobile Device Manager för att hantera 
skolans iPads mer automatiskt. Införa ett be
slutsstödsystem och ett kvalitetsuppfyllningssy
stem. 



Verksamhetsberättelse 

Teknik och service 
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Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

TEKNIK & SERVICE -49 590 -53 645 -4 055 -47 748 

Tekniska kontoret 

Park. Gata och Natur 

Fastighet 

Fritidsverksamhet 

-1916 -3186 -1271 -2 010 

-21302 -22155 -853 -20 786 

-6 701 -9 139 -2 437 -5 344 

-7047 -6679 368 -7314 

Service (kontor, lokalvård & måltid) -1614 -1346 

Räddningstjänst -11011 -11139 

268 -1482 

-129 -10 812 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -1610 1660 3 270 4393 

Aterstäl Ini ng VA-regleringsfond 

Resultat VA 

1610 -1660 -3 270 -4 393 

0 0 0 0 

INVESTERING 

Skattefinansierad verksamhet 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 

-85 812 -55 650 30 162 -37180 

-9079 -9 767 -688 -36 591 

0 0 0 0 Renhå 11 ni ngsverksam het 

VA-verksamhet -68 772 -43 932 24 840 -29 728 

Övrig Exploateringsverksamhet 10 208 4 598 -5 609 16 427 

Årets viktigaste händelser 
Skattefinansierad verksamhet 
Inom Mark- och fritidsavdelningen skedde under 
2016 några organisatoriska förändringar. Fritids
gårdarna i Båstad och Förslöv flyttades över till 
verksamheten för Bildning och Arbete medan 
kontorservice flyttades över till avdelningen ifrån 
kommunkansliet. 

En av årets mer uppmärksammade händelse i 
Båstad var när svenska herrlandslaget i fotboll 
valde att förlägga sin EM-uppladdning i Båstad 
med Örebäcksvallen som träningsbas. Händelsen 
tog förklarligt en del tid och resurser i anspråk 
för verksamheten. 

Genom ett LONA-projekt har verksamheten un
der 2016 färdigstället en delsträcka av "Blå ban
det" - en tätortsnära vandringsled i Hem
meslövsområdet. 

Kommunhuset råkade ut för en större vat
tenläcka 2016. Verksamheten för kontorservice 

och möteslokaler påverkades i betydande om
fattning vid renoveringsarbetet som krävdes till 
följd av vattenläckan. 

Under 2016 har Båstads kommunrestauranger 
infört kvalitetshöjning för vårdtagarna på sär
skilda boenden genom ny måltidsordning. Bl.a. 
senarelagd middag på kvällen och kortare natt
fasta, vilket gett positiva resultat för vårdtagar
nas välmående. Dessutom har vårdpersonal fått 
inspirationsdagar omkring måltidsglädje. 

Räddningstjänsten har under året omorganise
rats från verksamhetsområdet Samhällsskydd till 
Teknik & service på grund av borttagandet av 
verksamhetsområdet Samhällsskydd. I och med 
omorganiseringen har arbetsuppgifter fördelats 
till kvarvarande personal. 

Efter en utredning om räddningstjänstens even
tuella medverkan i förbundet Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst beslutades det att fortsätta driva 
räddningstjänsten i egen kommunal regi. 
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Larmstatistiken för året 2016 visar på en ökning 
av antalet larm. Detta har till viss del sin förkla
ring av många automatiska brandlarm från en 
privat verksamhet i Båstads insatsområde. Denna 
verksamhet har under året arbetat mycket med 
åtgärder kring larmen och vi ser en minskning i 
slutet av året. 

Tabell: Antal larm i eget insatsområde 

Station/år 2013 2014 2015 2016 

Båstad 189 189 186 257 

Förslöv 85 49 73 64 

Torekov 51 57 65 44 

Summa 325 295 324 365 

Ungefär 27% av samtliga insatser 2016 utgjordes 
av hjälp till Region Skåne i form av sjukvårds- och 
i väntan på ambulans larm men även andra larm 
så som bärhjälp eller terrängtransport. 

Sammanlagt med larmen till våra grannkommu
ner i form av befälslarm och andra räddnings
tjänstärenden uppgick Räddningstjänstens totala 
antal larm till 542 stycken under 2016. 

Renhållningsverksamhet 
NSRs upphandlade renhållningsentreprenör 
Ragnsells startade sin entreprenad i april och 
hade mycket stora inkörningsproblem under 
våren och sommaren. Utredningar avseende loka
lisering av framtida ÅVC har fortskridit. 

VA-verksamhet 
Avtal tecknades under året med Laholms kom
mun gällande utbyggnad av Skottorps vattenverk 
samt Ängstorps reningsverk Arbetet med att ta 
fram en ny landsbygdsstrategi påbörjades i slutet 
av året. 

Investeringar 
Planeringsarbete för en ny förskola i Förslöv har 
påbörjats. Projektet omfattar rivning av befintlig 
förskola samt byggnation av en sexavdelnings 
förskola i två plan med tillhörande tillagningskök, 
lekytor och förrådsutrymmen. 
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Exploateringsområdet Östra Karup 6:7 slutfördes 
under sommaren. Utbyggnaden av området He
den startade. Utbyggnad av Vistorps industriom
råde slutfördes. 

Projekt har slutförts på Östra Karups skola där ett 
nytt ventilationsrum byggts med aggregat som 
kan försörja hela skolan. Vidare installerades 
bergvärme och flera reinvesteringar har också 
utförts. 

Arbetet med utbyte av gammal gatubelysning 
fortsatt och ny gång- och cykelväg längs Kustvä
gen har slutförts. Beläggning av ny asfalt har på
gått på flera gator. 

Projektering och upphandling för ny friidrottsan
läggning i Båstad har genomförts. Entreprenaden 
påbörjades under hösten och fortsätter under 
2017. 

Ekonomiskt resultat 
Skattefinansierad verksamhet 
Verksamheterna för Park, Gata och Natur redovi
sar ett negativt resultat om drygt 850 tkr. Det 
finns ett antal mindre avvikelser inom verksam
heterna men de större avvikelserna kan härledas 
till att kommunen erhöll knappt 300 tkr i lägre 
intäkter för parkeringsavgifter. Kostnaden för 
hanteringen av övergivna och feluppställda for
don överskred budgeterade medel med 180 tkr. 
Verksamheterna har även haft knappt 280 tkr i 
icke budgeterade kostnader för stormrelaterade 
återställningsarbeten. 

Fritidsverksamheterna redovisar knappt 370 tkr 
i positiv avvikelse. Den främsta orsaken till det 
var att föreningslivet fortfarande har få unga 
medlemmar i föreningarna och därmed betalades 
det inte ut lika mycket verksamhetsbidrag som 
budgeterats. 

Verksamheten för kontorservice som flyttades 
över ifrån kansliavdelningen redovisar ett nega
tivt resultat om knappt 340 tkr. Inför 2016 gjor
den en besparing och det budgeterades betydligt 
lägre tryck och portokostnader, denna besparing 
har inte kunnat genomföras. 

Tekniskt kontor och exploateringsverksamheten 
har en negativ avvikelse som beror på högre 
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tjänstgöringsgrad än budgeterat på grund av hög 
aktivitet inom exploateringsverksamheten samt 
generationsskifte. Det beror även på att personal 
inom tekniska kontoret inte har jobbat lika 
mycket mot investeringsprojekt som budgeterat. 

Båstads kommunrestauranger visar en negativ 
avvikelse på ca 800 tkr som är hänförligt till att 
man inte kunnat skära ned på de fasta kostna
derna efter att ha tappat vård och omsorgsboen
det Åsliden som kund. Den nya måltidsordningen 
inom Vård och omsorg kräver en extra mattrans
portrunda som kostar ca 250 tkr på helår. Avvi
kelsen kan också förklaras av höjda livsmedels
priser kopplat till högt ställda livsmedelskrav. 

Lokalvård har en positiv avvikelse på 1,4 mkr där 
större delen är hänförlig till det nya städavtalet 
Avtalet är på en lägre kostnad jämfört med tidi
gare städentreprenör. Del av avvikelsen är också 
hänförligt till effektivisering inom den egna städ
regin samt nya avtal som rör lokalvårdens verk
samhet. 

Fastighetsverksamheten har en negativ avvikelse 
jämfört med budget på ca 2,4 mkr. Avvikelsen 
beror delvis på kostnader för ersättningsmoduler 
till Skogsbyns förskola som stängdes under 2014. 
Sedan hösten 2014 bedrivs verksamheten i mo
duler. Vid renovering av Östra Karups skola be
hövdes ersättningsmoduler som belastade verk
samheten under renoveringen. Statsbidrag står 
för del av kostnaderna för modulerna på Östra 
Karups skola. Reparationskostnaderna för vat
tenläckan som skedde i kommunhusets sessions
sal förstärker den negativa avvikelsen. Försäk
ringsbolaget har ännu inte fattat något beslut om 
ersättning och därmed inte gjort någon utbetal
ning. 

Räddningstjänst har en negativ avvikelse på ca 
100 tkr. Utbildning räddningstjänsten har haft en 
negativ avvikelse som beror på att kommunens 
interna säkerhetsutbildningar inte har varit lika 
välbesökta jämfört med budget. Även förfråg
ningar om utbildningar från externa företag har 
minskat. 

Renhållningsverksamhet 
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Några avvikelser för NSR:s resultat avseende 
renhållningsverksamheten i Båstads kommun har 
inte redovisats. 

VA-verksamhet 
VA-verksamheten redovisade en positiv avvikelse 
innan avsättning till VA-regleringsfonden på cirka 
1, 7 mkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget 
på cirka 3,3 mkr. Utgående balans i reglerings
fonden efter 2016 års resultat är en skuld på 
cirka 12,6 mkr. Avvikelsen förklaras med mins
kade kostnader hos NSVA men även med lägre 
utgifter på grund av uteblivna investeringar som 
påverkat kapitalkostnaderna. 

Årets investeringar 
Ekonomisk slutreglering med Trafikverket, Skå
netrafiken och regionen avseende våra nya tåg
stationer blev klar i slutet av året. Tomtförsälj
ningarna kom inte igång på områdena Östra 
Karup samt Heden vilket gett minskade intäkter. 
En hel del projekt pågår över årsskiftet och medel 
begärs därför överflyttade. 

För de skattefinansierade investeringar är de 
största avvikelserna ombyggnad av värme och 
ventilation på Östra Karups skola. Projektet fi
nansierades delvis via bidrag från Boverket. Pro
jektet redovisade totalt en negativ avvikelse på ca 
2 mkr på grund av oförutsedda kostnader. Även 
reinvestering inom gatuverksamheten bedöms 
redovisa en negativ avvikelse på grund av oförut
sedda kostnader (ca 700 tkr). Samtidigt redovisar 
ett flertal projekt positiva avvikelser vilka balan
serar upp de negativa avvikelserna. 

Framtidsperspektiv 
De frekvent återkommande stormarna samt de 
signaler vi får på att vi i framtiden kommer ha ett 
klimat som främst kommer utmana kommunens 
kuster och strandnära anläggningar visar tydligt 
att arbetet med att förebygga erosion och negativ 
klimatpåverkan måste prioriteras. Inom gatu
verksamheten kommer det att fokuseras på att 
öka standarden på gatunätet samt fortsätta arbe
tet med att byta ut energikrävande belys
ningsarmaturer till energisnåla och miljövänliga 
LED-armaturer. Inom parkförvaltningen fortsät
ter det strukturerade arbetet med att höja status 
och funktioner vid våra lekplatser. 
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En fråga som allt oftare aktualiseras är frågan om 
kommunalt kontra enskilt huvudmannaskap på 
nya och befintliga allmänna ytor. Frågan kan bli 
omfattande då den bland annat berör ansvar, 
ekonomi, teknisk kunnande och rättviseperspek
tivet. 

Lokalkostnader utgör en betydande del av kom
munens budget. Det är av största vikt att lokalan
vändningen är resurseffektiv och att lokaler och 
fastigheter förvaltas och utvecklas på ett sätt som 
är kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

För att kunna möta framtida utmaningar för 
Räddningstjänsten Båstad så är det viktigt att 
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utveckla en långsiktig samverkan med andra 
räddningstjänster inom skadeförebyggande, ska
deavhjälpande och stödområdet. 

Den upplevda tryggheten i samhället har minskat 
vilket innebär att kommunens kris, risk och sä
kerhetsarbete kommer behöva uppdateras. 

En fordonsorganisation bör bildas för att hantera 
och effektivisera avtal och skötsel av kommunens 
samtliga fordon. 

Markförsörjningen är en viktig förutsättning för 
att byggnationen av bostäder kan fortgå men 
också för att verksamheter ska kunna utvecklas i 
enlighet med kommunens översiktsplan. 
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Samhällsbyggnad 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

KS - SAMHÄLLS BYGGNAD -2 964 -2605 359 -4 759 

Planarbete -1772 -1414 358 -3799 

Kart och mätningsverksamhet -1117 -1117 

Miljö- och hälsoskydd 

- hållbar utveckling -75 -74 

INVESTERING -702 314 

Årets viktigaste händelser 
Verksamhetsövergripande 

0 

1 

388 

Samhällsbyggnad lägger ytterligare ett intensivt 
år bakom sig. Ärendemängden har varit fortsatt 
stor för alla delar av verksamheten. Organisato
riska förändringar i förvaltningen innebar att 
Samhällsbyggnad fr o m halvårsskiftet också om
fattar kommunens miljösida. Verksamhetsområ
det utgörs därmed sedan halvårsskiftet av fem 
verksamhetsgrenar; plan, bygglov, kart/GIS, bo
stadsanpassning och miljö. Under året har både 
mijöchef och planchef varit föräldralediga, vakan
serna täcktes upp genom förordnande av bef 
handläggare. Under året har vakanta handläggar
tjänster både på bygglov och miljö tillsats. Vidare 
har en av våra planhandläggare under året backat 
upp Teknik och Service med projektledning för
kommunens utbyggnad projekt pga vakanser och 
föräldraledigt inom projektledning. Tjänsten som 
planstrateg har ej återbesatts. 

Planarbete 
Under året har bostadsförsörjningsprogram och 
befolkningsprognos utarbetats för kommunen. 
Inriktningsdokumentet för Båstad färdigställdes 
och beslut om upprättade av inriktningsdoku
ment både för Förslöv och Grevie fattades och 
planeringsarbetet har kommit igång för båda 
orterna. Under hösten har en tillfällig beredning, 
med hjälp av Samhällsbyggnad, utarbetat utveckl
ingsstrategierna för kommunens nya Översikts
plan så att arbetet med att ta fram samrådshand
lingen kan ske under kommande år. Flera viktiga 
detaljplaner har färdigställts och påbörjats. De
taljplanen för kommunala tomter vid Heden vann 
laga kraft i januari och detaljplanen för Tuvelyck-

-885 

-75 

-813 
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an ute vid Båstads stationsområde vann laga kraft 
i juni. Detaljplanerna för Förslöv 2:4 samt Bå
stads hamn har haft högsta prioritet. 

Kart/GIS 
Båstadkartan, som finns tillgäglig för alla via 
kommunens hemsida, har fyllts på med ytterli
gare information och under hösten gjordes förbe
redande arbete inför lanseringen av den nya 
versionen i samband med att kommunens nya 
hemsida publicerades. Utbildningar och sammar
beten kring kartor och GIS (Geografiska informat
ionssystem) har genomförts med Vård och om
sorg samt Barn och skola. Kundcenters medarbe
tare har utbildats i kommunens kartsystem, för 
att kunna ge bättre service till medborgarna. 

Ajourhållning och utveckling av våra kartdatab
ser och register har fortsatt och sedan halvårs
skiftet är kommunen, efter många år, i fas med 
åtagandet gentemot Lantmäteriet. 

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Högkonjunkturen i Sverige tillsammans med 
sammanfallande kommunspecifika fördelar med 
anledning av avsevärt förbättrad kollektiv trafik, 
sedan Hallandsåstunnelns invigning, har främjat 
goda ekonomiska resultat för Samhällsbyggnad. 
Verksamhetsområdet som helhet redovisar totalt 
sett ett positivt resultat för året med +900 tkr. 

Samhällsbyggnad har tillsammans med Kommun
ledningskontoret gemensamt bidragit till att 
kommunen under 2016 beviljades 6,5 mkr i sti
mulansbidrag för bostadsproduktion, så kallad 
Byggbonus. Kriterierna som skulle uppfyllas var: 



Verksamhetsberättelse 

Antagna kommunala riktlinjer för bostadsför
sörjningen, beslut om aktualisering av översikts
planen och beslut om startbesked för nya bostä
der. 

Planarbete 
Plansidan håller budget och redovisar ett över
skott på +350 tkr. Överskottet beror på att bevil
jade medel för inriktningsdokumenten för Förs
löv och Grevie inte har upparbetats under året. 
Dessa driftsprojekt är planerade i tid och sträcker 
sig in under kommande 2017 då de färdigställs. 

Kart/GIS 
En stor ärendenmägnd för Bygglov genererade 
fler kartbeställningar intäktsbudgeten uppnås. 
Kontinuerlig ajourföring av våra kartdatabaser 
har även i år genererat något högre intäkter än 
förväntat från Lantmäteriet och våra avtalskun
der. 

Årets investeringar 
Nytt mätinstrument (Totalstation) köptes in i en 
gemensam upphandling med Ängelholms kom
mun. 

Beslut om ny översiktsplan innebar att arbete 
påbörjades med en ny kartdatabas och webb
karta som skall stödja ÖP-processen. Med stöd av 
kartdatabasen kommer alla översiktsplanens 
kommande kartor att upprättas. Arbetet kommer 
pågå som en del av och parallellt med översikts
planearbetet. 
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Någon investering fick nedprioriteras och andra 
genomfördes till en lägre kostnad än förväntat. 

Framtidsperspektiv 
Båstads kommun har under flera år haft behov av 
att att komma igång med arbetet för att anta en 
ny kommunövergripande översiktsplan. På 
många sätt blir det allt tydligare att behovet av 
förnyade strategiska ställningstaganden är vä
sentligt för den förutsebaret som våra medbor
gare har rätt att förvänta sig. Viktigt är därför att 
det strategiska planeringsarbetet prioriteras och 
att arbetet med översiktsplanen kan komma 
igång under 2017. Utarbetade utvecklingsstrate
gier och beslut om dem i början på 2017 ger goda 
förutsättningar för att arbetet skall kunna skjuta 
fart. 

Ett ökat krav på tillgänglighet och transperans 
från medborgarna leder utvecklingen genom EU
direktiv mot krav på att kommuner ska öppna 
upp sin (geo-)data och tillhandahålla den utan 
avgift. Detta kan blandannat leda till klimatsmar
tare transporter, bättre krisberedskap och kris
hantering samt innovation som gynnar samhället 
i stort. En öka förståelsen för vad man vill åsta
komma med samhällsplaneringen kan fås genom 
tydligare visualisering. En del i den utvecklingen 
är att kommunen tillhandahåller en kartdatabas i 
3D. Bevakningen av "öppen geodata" och 3D fort
sätter för att kunna ta ställning till hur kommu
nen ska förhålla sig till detta. 
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Bildning och arbete 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

KS - BILDNING &ARBETE -41547 -34 663 6884 -42402 

Verksamhetsövergripande -1296 -1010 286 

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -6 942 -5187 1755 

Yrkeshögskola och Yrkesvux - 599 750 1348 

Arbetsmarknad -7 958 -6403 1558 

Bibliotek -9 237 -9245 -8 

Kultur -2225 -2235 -10 

Ungdomens hus -3 308 -3327 -19 

Ekonomiskt bistånd -9982 -7998 1984 

Flyktingmottagning och integration 0 -6 -6 

INVESTERING -1027 -759 268 

Årets viktigaste händelser 
Vuxenutbildning och SFI 
Inom Akademi Båstad Vuxenutbildning har 
svenska, matematik, engelska och samhällskun
skap erbjudits med närundervisning i Båstad. De 
elever som vill läsa på distans eller andra ämnen 
som inte finns i kommunen har köpts in från 
andra kommuner. Antalet elever som vill studera 
vuxenutbildning på distans har ökat under året. 

Inom SFI (Svenska för invandrare) har antalet 
elever varit 197 under året. Utbildning på distans 
inom SFI har erbjudits, till exempel för de som 
arbetar. Även snabbspår har utvecklats inom SFI. 

Antalet kommuninvånare som behöver studie
och yrkesvägledning har ökat under året. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Två nya YH-utbildningar inom trädgård har star
tat, arbetsledare inom trädgård samt kvalificerad 
trädgårdsanläggare. Inom trädgårdsbranschen 
finns mycket goda chanser till jobb. Yrkeshögsko
lan har haft färre avhopp av studerande. En ettå
rig grundläggande yrkesvuxutbildning har erbju
dits till 25 studerande, varav 44 procent kom från 
andra kommuner. 

-1181 

-6449 

-311 

-5 998 

-9047 

-2184 

-3 475 

-9 339 

-236 

-941 

Arbetsmarknad (AME) 
Arbetsmarknadsläget har förbättrats, arbetslös
heten har minskat och fokus har flyttats till grup
pen nyanlända. Arbetsmarknadsenheten har 
drivit projekt ByaMor, ett projekt för nyanlända 
kvinnor och projekt Manliga Förebilder riktat till 
män med utländsk bakgrund som bott i Sverige 
en längre tid. Projekten har finansierats med 
hjälp av Länsstyrelsen och medel från staten och 
dessa tar slut vid årsskiftet. Under det gångna 
året har även två aktivitetsledare och en praktik
samordnare arbetat för att de nyanlända ska 
integreras i det svenska samhället. 

Med delfinansiering av Arbetsförmedlingen arbe
tar AME service med ungdomar i projekt Båstad 
Move. Det är ett 12 veckors motivationsprogram 
för unga upp till 29 år som innebär möjlighet att 
ge stöd till ungdomar som identifieras inom ra
men för DUA och KAA. Motiverande arbete inför 
val av yrke, studier, arbete eller praktik är en stor 
del av insatsen 

Sommaren 2016 fick 38 ungdomar i åldern 15-17 
år anställning i kommunens olika verksamheter. 

Fas 3 fasas ut och AME Services uppdrag är att 
ordna fullt subventionerade anställningar (extra
tjänster) till dessa personer. Vid årets slut har 9 
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personer blivit anställda inom äldrevård, för
skola, grundskola och integration. Då Fas 3 plat
ser tidigare gav intäkter skapar nu Extratjänster
na kostnader istället. 

Verksamheten i Grevie, Arbetscenter (Jv9) har 
under året kunnat erbjuda allt fler arbetsträning 
då orderingången i legotillverkningen ökat. Åter
användningsprojektet BiBi (Båstads inventarier 
brukas igen) utvecklas även den positivt då ge
nomströmningen av inventarier är god. 

Bibliotek 
Under året har Bjäre bokhandel, Båstads biblio
tek och Region Skåne i samverkan planerat och 
förberett ett gemensamt bok- och filmprojekt, "Vi 
läser film", med syfte att lyfta fram skönlitteratur. 

De uppskattade föreläsningarna, från Lunds uni
versitet, som både vände sig till en intresserad 
allmänhet samt gymnasieskolans elever från 
Lunds universitet fortsatte även under hösten. 

Funktionaliteten i Kunskapscentrums aula 
(Agardssalen) har förnyats och förbättrats avse
ende teknik som projektor, ljudutrustning och 
filmduk. Ett treårigt samverkansprojekt mellan 
Doc Lo unge (en kulturförening i Malmö med syfte 
att lyfta fram dokumentärfilm) och Region Skåne 
innebar att kommunens innevånare kunde ta del 
av aktuell dokumentärfilm som visades 
Agardssalen. För att öka tillgängligheten på Bå
stads bibliotek togs ett beslut som innebar att 
huvudbiblioteket har söndagsöppet under vin
terhalvåret. Biblioteket i Förslöv har under hös
ten flyttats till 7-9 delen av Förslövsskola där det 
nu är placerat vid huvudentren och delar lokaler 
med skolans cafö. 

Kultur 
Kulturminnesvården inriktades på att underhålla 
kommunens konstinnehav samt samverkan med 
Länsstyrelsen och verksamhetsområde Teknik 
och Service utifrån en gemensam plan. Elever, 
barn och unga tar del av kulturgarantin som tas 
fram i samverkan med kulturskolan, verksam
hetsområde Barn och skola samt kulturavdel
ningen. De offentliga arrangemangen utgörs av 
sagosoppor. Arrangemang för vuxna utvecklas i 
samverkan med bibliotek och studieförbund samt 
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föreningsliv. Ett kulturråd bildades med repre
sentanter för näringsliv, kulturföreningsliv och 
kulturkreativa näringar samt kommunen. Pro
jektet "Profil- och identitetsskapande teman" 
avslutades och redovisades för förtroendevalda 
och tjänstemän i familjen Helsingborg. Statliga 
medel möjliggjorde aktiviteter (teater och bild & 
ljudskapande) för barn under sommarlovet. Fyra 
utställningar av kommunens konst med vernis
sage genomfördes i Galleriet. Ett program togs 
fram för kulturutbudet under sommaren för 
första gången. 

Fritidsgårdar 
Verksamheten övergick organisatoriskt till Bild
ning och Arbete från Teknik och Service den 1 
juli. Fritidsgårdarna har i högre utsträckning än 
tidigare fokuserat på arbete med integration då 
antalet besökare med utländsk bakgrund ökat 
stort i synnerhet gäller det Musteriet i Båstad. 
Med hjälp av integrationsmedel har personal som 
talat Dari/Persiska funnits i verksamheten från 
maj till november. Det har även varit möjligt att 
tillhandahålla praktikplats via Migrationsverket 
med personal med syrisk bakgrund. Delar av 
personalen har börjat en utbildning som kompe
tenshöjer dem som fritidsledare. 

Ekonomiskt bistånd 
Ansökningar om ekonomiskt bistånd har minskat 
under 2016. Dock kvarstår att ärendena är mer 
komplicerade och kräver mer omfattande utred
ningar och fler beslut. 

Under året har personal varit sjukskrivna och 
konsulter från bemanningsföretag har anlitats. 
Detta har medfört ökade personalkostnader. 

Flyktingmottagning och integration 
2016 har varit ett händelserikt år på integrat
ionsområdet med många positiva delar så som att 
inrätta en integrationhub för att tillgängliggöra 
arbetet och starta olika främjande projekt som 
Kompis Sverige och Invitationsdepartementet. 
När det gäller arbetet med ensamkommande har 
vissa organisationsförändringar gjorts och ett 
nytt HVB hem öppnat i Förslöv, Ekan. lntegrat
ionsavdelningen har även arbetat fram en helt ny 
arbetsmodell, MEDI, för hur "integrationsarbetet" 
ska bedrivas och den sätter numera ramarna för 
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hela arbetet Båstads kommun har tagit emot 43 
personer på anvisning under året vilket uppfyller 
det anvisningstal som tilldelats kommunen. 

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen Bildning och arbete redovi
sade totalt en positiv avvikelse om 6 884 tkr. 

Vuxenutbildning och Svenska för invandrare 
redovisade tillsammans ett överskott om 
1 755 tkr. Det positiva resultatet berodde på till
fälligt ökade intäkter under året. SFI - Svenska för 
invandrare: har erhållit extramedel på 500 tkr i 
budgeten för eventuella större förändringar i 
elevantalet med gruppen nyanlända. Integrat
ionspengarna från staten har kunnat användas 
till personalförstärkning. Dessutom har pengar 
från Migrationsverket tillkommit, vilket bidragit 
till det positiva resultatet 

Arbetsmarknadsenheten redovisade totalt en 
positiv avvikelse om 1 558 tkr, vilket främst be
ror på vakanser inom verksamheten utväxling. 
Verksamheten för ungdomsåtgärder redovisar ett 
visst överskott, vilket beror på att lönekostnader 
för ungdomsjobben understeg budget. 

Ungdomens hus redovisade ett underskott 
om -19 tkr, resultatet berodde på en besparing på 
238 tkr, detta har dock inte lyckats under den 
tidsram som krävts för helårseffekt 

Ekonomiskt bistånd redovisade en positiv avvi
kelse om 1 984 tkr. Utbetalning av ekonomiskt 
bistånd har varit lägre under 2016 än vad de var 
föregående år. 

Årets investeringar 
Överskottet för investeringar beror på att pro
jektet Bio Scala inte har kunnat genomföras 2016 
på grund av svårigheter att kombinera verksam
het och renovering samt projekt 1641 inventarier 
bibliotek som är ett pågående projekt Projektet 
har inte kunnat genomföras 2016 och kommer 
att slutföras 2017. Överskottet för dessa projekt 
kommer att äskas att få överföras till 2017. 

Framtidsperspektiv. 
Vuxenutbildning och SFI 
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Inom SFI (svenska för invandrare) kommer med 
all sannolikhet antalet elever att öka och många 
kommer att fortsätta läsa inom vuxenutbildning
en, med ett ökat elevantal som följd. Verksamhet
en är ramfinansierad, vilket innebär att fler ska 
dela på resurserna. Det kommer också sannolikt 
att bli svårt att rekrytera behörig personal de 
närmaste åren. 

Fler vuxna kommuninvånare kommer att behöva 
studie- och yrkesvägledning. Med en ny rättig
hetslagstiftning från och med januari 2017 är 
kommunen skyldig att låta elever studera kurser 
även för särskild behörighet. Detta kommer att 
medföra ökade kostnader. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Akademi Båstad Yrkeshögskola är beroende av 
att varje år lämna in ansökningar om att bedriva 
utbildning. Detta är ett "nålsöga" att komma ige
nom på grund av att myndigheten för yrkeshögs
kola har begränsade resurser. Det innebär att 
mycket tid läggs på omvärldsanalys och kontakt 
med näringslivet med medel som tas ur verk
samheten. 2016 lämnades sex ansökningar in, 
alla inom besöksnäring och trädgård. Besked ges i 
februari 2017. Fem utbildningar är befintliga och 
en är ny. 

Det är viktigt att även i fortsättningen erbjuda 
yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Samver
kansavtal med Familjen Helsingborg är en avgö
rande faktor för att med fritt sök kunna erbjuda 
en större mängd yrkesutbildningar till kommu
nens invånare. Trädgårdutbildning har inom 
detta område blivit en nisch för Båstad, där sam
verkan kan ske med yrkeshögskolans trädgårds
utbildningar. 

Arbetsmarknad (AME) 
Antalet personer, anvisade av AF och IoF, för 
arbetsträning och praktik kommer troligtvis att 
öka och även deras behov. Verksamheten i pro
jekt BiBi förväntas växa. En framgångsfaktor 
inom detta område är att utveckla en bättre 
intranätsfunktion. Arbetscenters verksamhet, är 
beroende av externa uppdrag och är känslig för 
det allmänna konjunktur läget i landet. 
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Nya överenskommelser har avtalats med Arbets
förmedlingen. Framförallt fortsatt projektmedel 
till att arbeta med motivationsarbete för de unga 
som står långt ifrån arbetsmarknaden och till att 
arbeta med arbetstränings-och särskilda arbets
träningsplatser för personer över 25 år 

Det förväntas att komma fler personer från Ar
betsförmedlingens Etableringsuppdrag under 
2017. AME Service kommer i början av året an
söka om ekonomiska medel från Sparbanksstif
telsen för att driva projekt ByaMor och projekt 
Manliga förebilder även under 2017. 

Bibliotek 
Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att 
lyfta fram biblioteket som mötesplats - att skapa 
välkomnande, kreativa, inspirerande och tillgäng
liga miljöer. Biblioteken ska kunna erbjuda för
djupade upplevelser kring verksamhetens medier 
genom exempelvis föredrag, arrangemang och 
utställningar. 

Viktigt är också att fortsätta stärka barn och ung
domars läslust och läsförmåga genom att kom
mundelarna har tillgång till väl fungerande och 
bemannade skol- och folkbibliotek med en 
fackutbildad barn- och ungdomsbibliotekarie. 

Stimulera ett ökat samarbete med ortens övriga 
kulturinstitutioner, förvaltningar, föreningar och 
enskilda kulturutövare. Samverka med andra 
bibliotek där arbetet inom Familjen Helsingborg 
utgör en viktig del. 

Att planera för att öka den digitala inkluderingen 
med särskilt fokus på prioriterade målgrupper 
utifrån bibliotekslagen samt äldre. 

Genom ett nytt lagerhållningssystem IMMS ta 
tillvara de digitala tekniska lösningar som kan ge 
vinster i form av minskad arbetsbelastning och 
ökad låntagarservice. IMMS reducerar hantering
en av media och skapar förutsättningar för bättre 
utnyttjande av nya media med snabbare cirkulat
ionshastighet. 

Kultur 
Arbetet med att leda kulturskolan är ett område 
som prioriteras under 2017. 
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Beslutet om en procentsregeln behöver följas upp 
med konkret plan för hur arbetet ska bedrivas 
inom de verksamhetsområden som blir berörda. 

Kulturens betydelse för samhällsplanering, tur
ism och näringsliv /Kultur kreativa näringar 
(KKN), folkhälsa, Individ och familj, barn och 
skola, fritid samt asylsökanden/ensamkomman
de barn med flera människor som inte kommer 
från Sverige kan inte nog betonas. 

Fritidsgårdar 
Ytterligare fokusera på jämlikhet och integration 
oavsett kön, religion eller etnisk bakgrund för att 
skapa de bästa förutsättningar för ungdomsverk
samhet. 

Ekonomiskt bistånd 
Många ärenderi om ekonomiskt bistånds förvän
tas även fortsatt vara komplicerade och kräva 
resurser vid biståndsbedömningen. Samarbetet 
med Försäkringskassa och sjukvården kommer 
långsiktigt att vara en avgörande faktor för såväl 
klienternas möjligheter till utveckling som sänkta 
kostnader. 

Processen att mm1mera personalgenomström
ning och förbättra rutiner samt fortsatt kvalitets
arbetet kommer att fortgå under 2017. 

Flyktingmottagning och integration 
Inför 2017 kommer ett fortsatt fokus vara på att 
sätta strukturen för arbetet, dels vad gäller det 
praktiska, men även vad gäller det organisato
riska och långsiktiga kopplat till MED!. Integrat
ionshubben och en del aktiviteter kopplat till den 
så som studiecirklar, läxhjälp, tjej/killgrupp, in
formationsträffar med mera ska sjösättas. Därtill 
måste arbetet med socialtjänsten och AME tätas 
ytterligare och glapp problematiken minimeras, 
för att öka förutsättningarna för en snabb etable
ring. När det gäller ensamkommande är målet att 
dels bibehålla samma kvalitet och lugn i verk
samheten trots förändrade ekonomiska förut
sättningar och dels utveckla den befintliga struk
turen till ett dokumenterat system för hur verk
samheterna ska bedrivas framöver. En ytterli
gare utmaning är att hitta både kort- och långsik
tiga boendelösningar. 
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Utbildningsnämnd 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

Utbildningsnämnd -388 -460 -72 -509 

Årets viktigaste händelser 
Utbildningsnämnden med 9 ledamöter ansvarar 
för de strategiska frågorna på kort och lång sikt 
för all utbildning och barn och unga i Båstads 
kommun. Nämnden ansvar för ekonomi, myn
dighetsutövning och verksamhet samt uppfölj
ning. Utbildningsnämnden har följande ansvars
områden: Öppen förskola, förskola 1-5 år, 
Grundskola F-9, Fritidshem, Grundsärskola, 
Gymnasium, Gymnasiesärskola, Individ och fa
milj för barn, unga och familj. Utbildningsnämn
den sammanträdde 11 gånger under året. 
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Utbildningsnämndens arbetsutskotts består av 5 
ledamöter som sammanträtt 20 gånger under 
året. 

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden får ett underskott som dels 
beror på att nämnden har ett utskott, dels har 
nämnden ett flertal yrkesverksamma som har 
rätt att få förlorad arbetsförtjänst. Ovanstående 
har ej beaktats vid budgetarbetet. 



Verksamhetsberättelse 

Barn och skola 

Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

UN - BARN & SKOLA -78 213 -73 239 4975 -74382 

Verksamhetsövergripande 

(inklusive tilläggsbelopp) -64 309 -60 362 3 948 -62148 

Kulturskola -3 356 -3 229 127 -3 200 

Öppen förskola (familjecentral) -1062 -969 93 -730 

Grundsärskola och specialskola -9485 -8678 806 -9 999 

Summa -78 213 -73 239 4975 -76077 

Resultatenheter 

Förskola 1-5 år 0 -298 -298 -658 

Grundskola F-9 inklusive fritids 0 745 745 2353 

Summa 0 447 447 1695 

INVESTERING -4500 -4499 1 -4 738 
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Resultatenheters Ingående Disponerat Över-/under Utgående 

ackumulerade resultat ack resultat 2016 skott från 2016 ack resultat 

(tkr) 

Förskola 1-5 år 2049 

Grundskola F-9 inklusive fritids 4405 

Summa 6454 

Årets viktigaste händelser 
Verksamhetsövergripande 

-495 

-2542 

-3037 

Grundskolans satsning med en-till-en enligt IKT
planen fortsatte och elever i årskurs 4-9 hade vid 
årsskiftet tillgång till varsin digital enhet, iPad. En 
stor del av komptensutvecklingsinsatserna inom 
förskola och grundskola riktades mot att öka 
pedagogernas och skolledarnas digitala kompe
tens. Uppgraderingen det trådlösa nätverket på 
skolenheterna fortgick. Arbetet med implemente
ringen av en digital barnomsorgstjänst, så kallade 
E-tjänst, fortgick under året. Fler system krävde 
mer systemkunskap och mer arbete för att få 
ihop informationsflödet. En av IKT-pedagogerna 
arbetade nästintill heltid med systemadministrat
ion under året. Arbetet med läroplattformen Uni
kum fortsatte och Google Apps for Education 
användes av flera skolledare och pedagoger. Pe
dagogerna inom förskola erbjöds flera utbild-

197 1751 

3286 5149 

3483 6900 

ningstillfällen med fokus på iPad och kommuni
kation och samspel. 

Organisationen kring mottagandet av nyanlända 
elever stabiliserades under det gångna året. Det 
påbörjade, omfattande arbetet med att rekrytera 
studiehandledare och modersmålslärare fort
satte. Flera studiehandledare och modersmålslä
rare arbetade även med olika tolkuppdrag. Detta 
gjorde att verksamheten blev mer kostnadseffek
tiv. Pedagoger och skolledare upplevde att det 
arbete som studiehandledare utförde med elever 
i behov av denna insats var mycket viktig. 

Kostnader för barn och elever som är föremål för 
tilläggsbelopp ökade under året. Lagförändringar 
påverkade bedömningen av vilka barn och elever 
som har rätt till tilläggsbelopp. 

Förvaltningen fortsatte arbetet med ansöka om 
och administrera riktade statsbidrag, en mycket 
tung, administrativ arbetsuppgift. 



Verksamhetsberättelse 

Rekryteringsproblematiken var under hösttermi
nen kännbar. Flera professioner var svårrekryte
rade, bland annat skolsköterskor, kuratorer, spe
cialpedagoger /speciallärare, fri tidspedagoger 
med flera. Rörelsen på arbetsmarknaden blev 
under året mer kännbar. Tidigare skedde den 
största personalförändringen i samband med 
terminsstart. Under året skedde uppsägningar 
och anställningar kontinuerligt under året. 

Utredningen "En optimal förskole- och skolorga
nisation" presenterades för Utbildningsnämnden 
och dialogen mellan skolledare och nämndens 
deltagare genomsyrades till stor del av lokalfrå
gor samt rekryteringsproblematik. De undermå
liga lokalerna utgjorde hinder för att fullt ut 
kunna jobba enligt förskolans och skolans läro
planer. 

Bo Hejlskov, psykolog, föreläste för alla pedago
ger inom Barn och skola samt för personal från 
Vård och omsorg i Grevieparken. Fokus var pro
blemskapande beteende. 

Stöd- och utvecklingsenheten fick i slutet av 2016 
flytta till andra lokaler som inte uppfyllde verk
samhetens krav. Flytten skedde på grund av be
sparingsskäl. Detta skedde med mycket kort var
sel. Elevhälsans medicinska del fortsatte med sin 
utökning med anledning av hög arbetsbelastning. 

Rekrytering av ny skolchef genomfördes under 
hösten. Sara Damber rekryterades och tillträder i 
mars månad 2017. 

Kulturskolan 
Året präglades av oro kring de personalnedskär
ningar som genomfördes och hot om nedläggning 
samt negativa konsekvenser för kulturskolans 
uppdrag när kulturskolans lokaler samutnyttja
des med grundskolan. Kulturskolan hade kö till 
många instrument. De planerade arrangemangen 
genomfördes: vårkonsert, kulturskolevecka, upp
trädande i biblioteket, nationaldagen, barnkon
ventionen, kulturministern och julshow. 

Förskola 1-5 år 
Varje förskolechef ansvarar för flera enheter som 
ligger geografiskt utspridda i kommunens olika 
tätorter. Sammanlagt finns det nio kommunala 
förskolor. Enheternas systematiska kvalitetsar
beten ligger till grund för utvecklingsdagarnas 
innehåll och nätverksträffar. 
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Utbildningsnämnd - Barn och skola 

Flera av förskoleenheterna beviljades statsbidrag 
för att minska barngrupperna. Detta bidrag ledde 
till att pedagogerna hade större möjlighet att ta 
tillvara på enskilda barns intresse och utifrån 
dessa skapa goda möjligheter för utveckling och 
lärande. Bidraget krävde nyrekryteringar, dessa 
nyrekryteringar anställdes under viss tid vilket 
medförde att andelen obehöriga pedagoger i 
verksamheten ökade. 

Specialpedagogen med inriktning mot förskolan 
sjukskriven under en längre tid. Förskolechefer 
och pedagoger upplevde att detta var problema
tiskt då resurserna kring specialpedagogik i för
skolan redan var underdimensionerade. 

Backabyn-, Ängsbyn- och Skogsbyns förskola 
utvecklade under året arbetet med Mulle och 
Knytte. Det medförde att medvetenheten kring 
hälsa, miljö och kunskap om allemansrätten 
ökade i verksamheten. Det fanns det en viss över
talighet av personal på Skogsbyns förskola under 
hösten på grund av att barn hastigt slutade och 
färre barn skrevs in än planerat med anledning 
av att en privat förskola i Förslöv öppnade i au
gusti. 

Fiskebyn, Klockarebyn och Äppelbyns förskola 
har tillsammans med förskoleutvecklaren arbetat 
kring pedagogiska och det arbetet kommer att 
fortgå. På flera av dessa enheter har det före
kommit omfattande sjukskrivningar, vilket har 
påverkat arbetet 

Vid höstens rekrytering såg Malen, Päronbyn och 
Östra Karups förskola förhållandevis många sö
kande. I slutet av 2016 tecknade verksamheten 
samverkansavtal gällande övningsförskolor med 
Halmstad högskola. Från Päronbyns förskola 
inkom både från personal och barn dokumentat
ion samt läkarintyg över eksem och allergiska 
symptom som upplevdes på förskolan men inte i 
hemmet. Miljöavdelningen och Båstadhem kon
taktades för utredning. I samband med att 
Båstadhem undersökte fastigheten visade det sig 
att utesovet är angripet av svartmögel. Utesovet 
stängdes med omdelbar verkan. 

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
I kommunen finns en F-9-skola: Förslövs skola, 
fyra F-6-skolor: Sandlyckeskolan, Strandängssko
lan F-6, Västra Karups skola och Östra Karups 
skola samt en 7-9-skola: Strandängsskolan 7-9. 



Verksamhetsberättelse 

Under året tog flera skolenheter emot en stor 

andel nyanlända/asylsökande elever vilket med
förde att organisationen behövde förändras för 
att möta behoven. Sandlyckeskolan, Strandängs

skolan 7-9 samt Östra Karups skola tog emot flest 
nyanlända elever. Detta innebar bland annat att 
Östra Karups skola var fortsatt trångbott. 

Elevenkäten som genomfördes i årskurs 3, 5 och 
8 visade även i år på mycket nöjda elever. Elever
na kände sig trygga och upplevde att pedagoger
na hade höga förväntningar på dem. 

De kommunövergripande ämnesnätverken foku
serade under höstterminen bland annat på frågor 
som rörde lärande med hjälp av digitala verktyg. 
Arbetet här fortgår under nästkommande termin. 
Under terminen initierades även ett liknande 
nätverksarbete med kommunens fritidshem. 
Arbetet fokuserade på implementeringen av den 
reviderade läroplanen samt arbetet med digitala 
verktyg. Även förskoleklasspedagogerna arbe
tade under terminen med den reviderade läro

planen. 

Under 2016 fortsatte utvecklingsarbetet av sko
lors EHT-team genom psykologen, författaren 
samt forskaren Petri Partanen. Det var ett pro
cessinriktat utvecklingsarbete som påbörjades i 
samverkan med Partanen för att utveckla elev
hälsan med målsättning att förtydliga organisat
ionen samt uppdraget på skolorna. Under vår
terminen anställdes en ny skolkurator på Västra 

Karup, Östra Karup och Sandlyckeskolan. 

Varje skolenhet fortsatte att utveckla verksam
heten utifrån specifika behov. Gemensamt var att 
alla enheter jobbade med kollegialt lärande i 

olika former. 

Flera av skolorna investerade i ökad fysisk aktivi
tet för eleverna. Strandängsskolan 7-9 rekryte

rade en personal med titeln aktivitetscoach. Syf
tet var att främja fysisk aktivitet och öka rastakti
viteten hos de äldre eleverna. 

Förslövs skola som sedan tidigare var trångbodda 
såg ett ökat elevantal. 2016 fick Förslövs skola, 
låg- och mellanstadiet, och Stöd- och utveckl
ingsenheten statsbidrag från SPSM, för att ut
veckla det relationella lärandet/bemötande. Me
toden implementerades under hösten på högsta

diet 
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Utbildningsnämnd - Barn och skola 

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden Barn och skola ramfinansi
erade verksamheter redovisar totalt en positiv 
avvikelse mot budget på +4 975 tkr. 

Förskolelokaler redovisar en negativ avvikelse 
om -1 438 tkr på grund av hyra moduler på 
Skogsbyn för tre stycken nya avdelningar med 
anledning av ökat barnantal. En av avdelningar
na, motsvarande 310 tkr, har finansierats genom 
besparingar inom kompetensutveckling och till

läggsbelopp. Ytterligare en avdelning, 310 tkr, 
har finansierats genom att inte tillsätta skolin

tendenttjänsten. 

För skolskjutsar grundskola redovisar det en 
negativ avvikelse om -214 tkr, på grund av utö
kad skolskjuts för elever med särskilda behov. 

För att täcka en del av underskottet inom Utbild
ningsnämnden, bland annat på grund av place
rade barn i familjehem, ålades Skolexperten ett 
sparbeting på 2 400 tkr 2016. På grund av detta 
har det hållits igen för att inte överskrida budge

ten. 

Resultatenheter 
Resultatenheterna redovisade tillsammans ett 
överskott om +44 7 tkr. 

1 detta resultat finns en förbrukning av 3 037 tkr 
av tidigare års ackumulerade överskott. Om för
brukningen av tidigare års överskott justeras 
bort visar resultatenheterna istället ett överskott 
om +3 483 tkr, motsvarande drygt två procent av 
den totala intäktsomsättningen på 206 859 tkr. 

Tidigare års överskott användes under året till 
personalförstärkning, läromedel, digital utrust
ning, förbättrad arbetsmiljö, utemiljö samt till att 
hjälpa barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Förskola 1-5 år redovisade ett underskott om -
298 tkr. I detta resultat finns en förbrukning av 
495 tkr av tidigare års ackumulerade överskott. 
Om förbrukningen av tidigare års överskott just
eras bort visar resultatet istället på ett överskott 
om + 197 tkr. Överskottet beror bland annat på 
svårigheter att rekrytera förskollärare. Dock 
reduceras överskottet eftersom det idag är längre 
vistelsetider för barnen och en högre andel yngre 
barn med större omsorgsbehov. Förskola 1-5 år 
har fått 3 711 tkr i statsbidrag för mindre barn-



Verksamhetsberättelse 

grupper i förskolan. Om kommunen inte uppfyll
ler kriterierna för det riktade statbidragen kom
mer bidragen att betalas tillbaka till skolverket. 

Grundskola F-9 inklusive fritidshem redovisade 
ett överskott om + 7 45 tkr. I detta resultat finns 
en förbrukning av 2 542 tkr av tidigare års acku
mulerade överskott. Om förbrukningen av tidi
gare års överskott justeras bort visar resultatet 
istället ett överskott om +3 286 tkr. 

Överskottet beror främst på svårigheter att re
krytera behöriga lärare och specialpedagoger, 
vilket medfört lägre lönekostnader. Antalet nyan
lända elever har ökat under året vilket också 
försvårade rekryteringen av modersmålslärare 
och studiehandledare. Tilldelade tilläggsbelopp 
täcker inte kostnaderna för barn och elever i 
behov av särskilt stöd. Grundskola F-9 inklusive 
fritidshem har fått 3 585 tkr i statsbidrag för 
lågstadie- och fritidshemssatsningen. Om kom
munen inte uppfyller kriterierna för det riktade 
statsbidragen kommer bidragen att betalas till
baka till skolverket. 

Årets investeringar 
lnvesteringsmedel om 4 500 tkr användes till 
inköp av en-till-en datorer eller läsplattor enligt 
IKT-planen, IT-utrustning inom förskola och 
grundskola, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler samt förbättring av arbetsmiljön. 

Framtidsperspektiv 
Arbetet med att bygga ut och komplettera det 
trådlösa nätverket på resterande skolenheter och 
förskolor kommer att fortgå under vårterminen. 
I takt med detta kommer även kompetensut
veckling av skolledare och pedagoger att fortgå. I 
enlighet med Barn och Skolas IKT-plan har även 
ytterligare en IKT-pedagog anställts och tillträde 
sker i mars månad. Fortsatt kräver verksamheten 
att systemadministrationen fungerar väl och 
personella resurser behövs även för detta. Ut
vecklingen kring IKT-verktygen går snabbt och 
det måste finnas resurser för att kontinuerligt 
byta ut och komplettera med annan viktig peda
gogisk teknisk utrustning för att öka barnen och 
elevernas digitala kompetens i enlighet med styr
dokumenten. Det innefattar bland annat utrust
ning för programmering och produktion. Perso
nalens arbetsredskap behöver också uppdateras i 
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Utbildningsnämnd - Barn och skola 

samma takt, för att kunna handleda barnen och 
eleverna. 

Verksamheten upplever att fler barn och elever 
är i behov av särskilt stöd och att tillgängliga 
resurser inte täcker behovet. Dessutom behovs 
mer resurser för att täcka behovet av studiehand
ledning och modersmålsundervisning. Ytterligare 
specialpedagogiska kompetenser behövs för att 
täcka behoven i förskolan. Förskolan skulle tjäna 
på att ha ett tvärprofessionellt team med olika 
yrkesprofessioner såsom logoped, psykolog och 
kurator. En översyn av skolpengen där barnens 
ökade vistelsetid tas i beaktan är också viktiga 
åtgärder som förskolecheferna uppmärksammar. 

Statsbidrag som har beviljats skapar endast kort
variga lösningar på ett behov som verksamheten 
upplever. För att lyckas organisera så att barn
grupperna i förskolan blir mindre och att försko
lecheferna kan rekrytera fler legitimerade förs
kollärare krävs strategiska ekonomiska satsning
ar. Det gäller även för att lyckas behålla lågstadie
satsningen som ger goda effekter för en hållbar 
arbetsmiljö för lärarna samt mer lärartid för ele
verna. 

Det har under många år varit ett bristande un
derhåll av lokaler samt utemiljöer. Trots att detta 
har påpekats under lång tid, så tar det mycket 
lång tid innan problem åtgärdas. Skolledare och 
personal efterfrågar en tydlighet när det gäller 
den framtida organisationen av kommunens för
skolor och skolor. Läroplanen anpassade special
lokaler för slöjd, NO-undervisning med mera, 
vilket enbart de större enheterna har tillgång till. 
I dag erbjuds inte likvärdig utbildning för kom
munens elever. 

Några intressanta utvecklingsområden inom 
förskolan inom den närmsta tiden är Läslyftet, 
som några enheter kommer att börja jobba med 
under 2017. Dessutom kommer arbetet med att 
utveckla samarbetet med Halmstad högskola att 
fortsätta och skapa förutsättningar för att jobba 
forskningsanknutet. 

Skolledarna upplever en komplex yrkesvardag 
som kräver ett gott samspel med övriga aktörer. 
Det pedagogiska ledarskapet kräver mer stöd för 
administration för att kunna leda verksamheten 
mot högre måluppfyllelse. 
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Bildning och arbete 

Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

UN - BILDNING &ARBETE -31721 -41092 -9 371-29474 

Gymnasiesärskola -3 816 -2250 1566 -2701 

Gymnasium ramfinansierad -10 602 -9 917 685 -10 042 

Individ- och familjeomsorg -17 303 -28 925 -11622 -15658 

Summa -31 721 -41092 -9 371 -28 401 

Resultatenhet 

Akademi Båstad Gymnasium 0 1644 1644 89 

Summa resultatenhet 0 1644 1644 89 

Resultatenheters 

ackumulerat resultat 

(tkr) 

Ingående Disponerat Över-/under Utgående 

ack. resultat 2016-12-31 Skott från 2016 ack. Resultat 

Akademi Båstad Gymnasium 324 

Årets viktigaste händelser 
Gymnasiesärskola 

-60 

Gymnasiesärskolan köps in i Ängelholm efter 
planering. 

Gymnasieskola 

Akademi Båstad Gymnasium har arbetat vidare 
med åtgärdsplanen efter skolinspektionens besök 
och förelägganden från 2014. Arbetet har kon
centrerats till tre utvecklingsområden; systemati
sera kvalitetsarbetet, undervisning och lärande 
samt trygghet och studiero, vilka sammanfattas i 
planen för systematiskt kvalitetsarbete (SKA
planen ). 

Fortbildning av personal har genomförts med 
anknytning till kollegialt lärande i syfte att skapa 
en organisation för lärande. Försteläraren och 
rektor har drivit processen där tidigare fortbild
ningsinsatser följts upp. 

Akademi Båstad Gymnasium har arbetat mot 
näringslivet genom samverkan med bland annat 
Vård och omsorgscollege och Båstad Turism och 
Näringsliv. Entreprenörskap och Ung Företag-

1704 1968 

samhet (UF) har gett skolans elever möjlighet att 
pröva mer praktiska inslag. 

Skolan har drivit internationaliseringsprojekt 
vilket har gjort att elever kunnat göra utbytesre
sor till Toledo i Spanien och Wolfsburg i Tysk
land. Erasmusbidrag har sökts och beviljats vilket 
har skapat möjligheter för elever på handelspro
grammet och vård- och omsorgsprogrammet att 
förlägga delar av sitt arbetsplatsförlagda lärande 
(APL) i London i England. 

En stor andel nyanlända elever har börjat på 
skolan varför en ny organisation kring introdukt
ionsprogrammets språkintroduktion skapats. 

Akademi Båstad Gymnasiums programstruktur 
sågs över under läsåret 2015/16 och beslut fat
tades om att på nytt erbjuda ekonomiprogram
met På vård- och omsorgsprogrammet arbetades 
två nya profiler fram; räddningstjänst och träning 
och hälsa. Programmen fylldes vid läsårsstart 
hästterminen 2016 med 16 respektive 18 elever. 

I syfte att öka antalet sökande elever till skolans 
nationella program har marknadsföringsinsatser 



såsom mässdeltagande och öppet hus genom
förts. Skolan har även omarbetat sin hemsida. 

Ny ansökan om RIG-verksamhet beviljades i juni 
2016 och skolan har 16 platser att fylla över en 3-
årsperiod. 

Gällande elittennis i övrigt, har goda resultat 
uppvisats såväl i skolan som tennismässigt. Riks
idrottsgymnasium (RIG) på Akademi Båstad 
Gymnasium har kunnat hävda sig på tennistäv
lingar nationellt såväl som internationellt. Ett 
större fokus har hållits kring gemenskapande 
aktiviteter under hösten i syfte att öka kamrat
skapen och förbättra den sociala miljön. 

Individ och familj 
Första kvartalet 2016 verkställdes ett sparbeting 
som fastslogs 2015. Som en följd av sparbetinget 
skedde en nedläggning av dåvarande öppenvård 
och fältverksamhet. Under andra kvartalet 2016 
anställdes och började ny personal som fick i 
uppdrag att bygga vår nya öppenvård. Antalet 
anställda inom öppenvården har sedan 2015 
minskat med 50 procent. Personalen kommer att 
fortsätta utveckla det förebyggande arbetet sam
tidigt som de arbetar med att bistå vid hem
maplanslösningar. 

Antalet utredningar gällande barn och unga har 
ökat något, men inte markant, under 2016. Dock 
har kostnaderna ökat. Detta beror delvis på att 
hemmaplanslösningar som öppenvården bistod 
med inte längre fanns tillgängliga. För att minska 
placeringskostnader på institution krävs en öp
penvård med professioner som matchar klienter
nas behov. En annan bidragande orsak till de 
ökade kostnaderna för placeringar är att det 
under första halvåret saknades en stor del av den 
personal som genomför utredningar på grund av 
sjukskrivningar eller att de hade slutat. För att 
fylla vakanserna tvingades verksamheten anlita 
konsulter via bemanningsföretag. Denna lösning 
är mer kostsam men nödvändig då verksamheten 
till stor del är lagstyrd. 

Som ett led i det fortsatta kvalitetsarbetet görs 
numera alla utredningar för barn och unga enligt 
BBIC (Barns behov i centrum). Samtidigt som 
säkerhet och kvalite säkerställs genom BBIC så 
stärks barnperspektivet och delaktigheten för 
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barn och unga. Processen med att utarbeta ar
betsrutiner är fortsatt prioriterat i syfte att sä
kerställa kvalite och rättssäkerhet. 

Antalet utredningar gällande vuxna har minskat 
något men har varit av tyngre karaktär med 
större problematik och mer långtgående miss
bruk Psykiatri i kombination med missbruk eller 
annan problematik är ett ofta återkommande 
inslag i problembilden. Öppenvården som har 
varit under uppbyggnad har inte kunnat möta 
behovet vilket delvis har visat sig i ett ökat antal 
vård- och behandlingsplaceringar. 

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden BA ramfinansierade verk
samheter redovisar totalt en negativ avvikelse 
om -9 371 tkr. 

Gymnasiesärskolan prognostiserar en positiv 
avvikelse om 1 566 tkr, som beror på att det är 
färre inskrivna elever än vad det finns budget för. 

Gymnasium ramfinansierat redovisar en positiv 
avvikelse om 685 tkr. Utbetalning av inackorde
rings bidrag och skolskjutsar för gymnasieelever 
redovisar en positiv avvikelse om 635 tkr. 

Individ och familj redovisar en negativ avvikelse 
om -11622 tkr. Detta beror på placeringar i kon
sulentstödda familjehem och HVB-hem. Kostna
derna för konsulter blev högre än vad man hade 
trott till följd av att några rekryteringar tog 
längre tid än beräknat. 

Avvikelsen inom Individ och familj beror främst 
på långa och vårdkrävande placeringar av främst 
barn och unga men även vuxna samt ökade kost
nader för våld i nära relationer. Sjukskrivningar 
och svårigheter med rekrytering för Individ och 
familj medför behov av bemanningsföretag, vilket 
är en stor bidragande faktor till underskottet. 

Resultatenhet 
Akademi Båstad gymnasium redovisade ett över 
skott med + 1 644 tkr, vilket förklaras av att gym
nasiet hade fler elever i verksamheten i jämfö
relse mot årets budget och därtill även fått er
sättning från Migrationsverket för asylsökande 
elever. En översyn av lärartätheten har genom
förts och man har även fått ett visst stöd från 



integrationsmyndigheten. Under året har gymna
sieskolan tagit emot flera nyanlända elever med 
stora behov av anpassningar och särskilt stöd. 

Framtidsperspektiv 
Gymnasiesärskola 
Fortsatt samverkan med Ängelholm kring gym
nasiesärskola där elevunderlaget beräknas 
komma att öka med en eller två elever. 

Gymnasieskola 

Tidigare nämnda utvecklingsområden och SKA
plan anknyter till Akademi Båstad Gymnasiums 
huvudutmaningar vilka handlar om ökad målupp
fyllelse och att öka antalet elever på skolans nat
ionella program. Ytterligare huvudutmaning finns 
i att utveckla organisationen kring elever i behov 
av särskilt stöd och gruppen nyanlända elever. 

Strategier för ökad måluppfyllelse; kartlägga 
varje elevs behov, intressen och förutsättningar 
och utveckla en organisation för lärande med en 
ständigt pågående pedagogisk och didaktisk dis
kussion. Erbjuda en varierad undervisning av 
pedagoger vilka står för ett tydligt ledarskap 
klassrummet. 

Strategier för att öka antalet elever på skolan; 
arbeta med inre kvalitetsarbete - utbildningskva
liten ska höjas genom utökat samarbete med 
näringslivet, internationaliseringsproj ekt, infärg
ning, holistiska arbetssätt och aktivt mentorskap, 
och yttre kvalitetsarbete - marknadsföringsinsat
ser och spridande av goda skolresultat. 

507 av 515 

Strategier för att utveckla organisationen för 
elever i behov av särskilt stöd och gruppen nyan
lända elever; ta del av goda exempel från andra 
skolor, dialog och samverkan med skolorna i 
Familjen Helsingborg, fortbildning av befintlig 
personal och rekrytering av kompetent och ut
vecklingsorienterad personal. 

Resurskrävande insatser krävs framförallt för att 
utveckla organisationen för elever i behov av 
särskilt stöd och gruppen nyanlända elever, dessa 
elevgrupper har ökat kraftigt och beräknas att 
fortsatt öka. 

Vid nationella jämförelser kan man se att skolan 
blir allt mer konkurrensutsatt varför det är vik
tigt att avsätta resurser för att höja lärarlönerna i 
kommunen i syfte att säkerställa att Båstad 
kommun behåller och attraherar de bästa lärarna 
vilket i förlängningen skapar goda skolresultat. 

För att rektor skall kunna fokusera på kärnupp
giften, elevers lärande, krävs ett ökat administra
tivt stöd i skolan när elevantalet är ökande. 

Individ och familj 
För att minska de höga kostnader som Individ 
och familj har haft under 2016 kommer proces
sen att minimera personalgenomströmningen att 
fortgå under 2017. Detsamma gäller att återigen 
intensifiera arbetet med hemmaplanslösningar 
genom öppenvården samt fortsatt kvalitetsar
bete. 
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Vård- och omsorgsnämnd 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

Vård- och omsorgs nämnd -387 -380 7 -370 

Årets viktigaste händelser 
Vård- och omsorgsnämnden med 9 ledamöter 
ansvarar för de strategiska omsorgsfrågorna på 
kort och lång sikt med syfte att möjliggöra ett så 
självständigt och tryggt liv för kommunens vård
och omsorgstagare som möjligt. Nämnden an-

svarar för verksamhet ekonomi och myndig
hetsuppföljning. Vård- och omsorgsnämnden 
sammanträdde 9 gånger under året. 

Ekonomiskt resultat 
Vård- och omsorgsnämnden håller budget 
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Vård och omsorg 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

VN- VÅRD & OMSORG -105 830 -117139 -11309 -100 904 

Centralt -10312 -10 939 -627 -10 623 

Myndighetsenhet -4088 -4391 -303 -3 725 

Stöd och omsorg -35 516 -38 589 -3073 -35 281 

Hälso- och sjukvård -29153 -29 372 -219 -27 672 

Verksamhetsövergripande 

äldreomsorg -26 561 -25 352 1209 -18 909 

Summa -105 630 -108 643 -3013 -96 210 

Resultatenheter 

Hemvård -104 -5303 -5199 

Vård- och omsorgs boende -96 -3193 -3097 

Summa -200 -8496 -8296 

INVESTERING -2575 -739 1836 

Årets viktigaste händelser 
I september påbörjade Mottagningsteamet sitt 
arbete. Syftet med Mottagningsteamet är att er
bjuda intensiv rehabilitering och omvårdnad i 
vård och omsorgstagarens hem och ta över an
svaret för vård, omsorg och rehabilitering direkt 
från sjukhuset. Detta förhållningssätt ska öka den 
enskildes trygghet och oberoende, minska beho
vet av kortvård och snabbare ge möjlighet till att 
komma hem för den enskilde. Mottagningsteamet 
har under de tre första månaderna skapat en 
plattform för sitt arbete med kriterier för invå
nare som ska få insatser från mottagningsteamet 
och rutiner som ska stödja det arbetet både in
ternt och externt. Utvecklingsarbete tar tid och i 
slutet av 2016 sattes extra resurser i syfte att fullt 
ut nå syfte och mål under våren 2017. 

Kvalitetsregister är ett viktigt arbetsredskap i det 
dagliga arbetet med vård och omsorgstagare men 
också som ett redskap för att ytterligare förbättra 
kvaliteten inom kommunen. Att kvalitetssäkra 
vården är ett prioriterat område. Båstads kom
mun deltar i fyra register. Palliativregistret som 
leder till förbättrad vård vid livets slut, Senior 
Alert som omfattar riskbedömningar och hand
lingsplaner för kommunens mest sköra äldre 
samt BPSD och SveDem. Genom att arbeta med 
både BPSD registret (kvalitetsregister för Bete-

-3154 

-1540 

-4694 

-126 

endemässiga och psykiska symtom vid demens) i 
kombination med Svedem (Svenska demensre
gistret) kan förbättringsområden att arbeta med 
identifieras. 

Vid årsskiftet anställdes en demenssamordnare i 
kommunen i syfte att stärka omvårdnaden av 
personer med kognitiv nedsättning. Under året 
har fokus legat på att etablera en struktur för ar
betet. Det har även genomförts en rad utbild
ningar till såväl vård och omsorgstagare som an
höriga, intresseföreningar och vård personal. 

Under året har kommunen inte tvingats betala 
ersättning till Region Skåne då samtliga vård och 
omsorgstagare kunnat erbjudas hemvård, alter
nativt korttidsvård, inom fem dagar efter att de 
bedömts som utskrivningsklara. 

Medarbetares sjukskrivningar är ett område där 
verksamheten har förbättringspotential. Sjuk
frånvaron varierar mellan de olika verksamhet
erna och är resursineffektivt i termer av minskad 
kvalitet för vård och omsorgstagaren och höga 
kostnader för verksamheten. Budget är satt till 
4,5 procent sjukfrånvaro och uppmätt siffra för 
året var 8, 77 procent. Under december har åtgär
der för att möjliggöra ett riktat arbete kring ar
betsmiljö, och därmed minskade sjukskrivningar, 
påbörjats. 
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I syfte att på sikt uppnå samordningsvinster har i 
stort sett all personal inom hemvård och hälso
och sjukvård flyttat till nya gemensamma lokaler, 
men detta är en bidragande faktor till underskot
tet 2016. Omorganisation och flytt kostar i arbe
tade timmar, då det innebär en ökad bemanning 
för att bibehålla god kvalitet för vård- och om
sorgstagarna under hela processen. 

Vård och omsorg 
E-planering infördes under våren i syfte att bättre 
och mer effektivt kunna schemalägga och mäta 
insatser för hemvården. Detta arbete har innebu
rit en minskad effektivitet under uppstartsar
betet men kommer att vara ett bidrag till en eko
nomi i balans under 2017. Dock har möjligheten 
att mäta utförd tid varit förknippad med svårig
heter som kraftigt försenat ett resultat. 

Under hösten fattade vård- och omsorgsnämnden 
beslut om att avveckla fem korttidsplatser på Bjä
rehemmet för att möta behovet av ytterligare 
platser inom särskilt boende och stärka kvali
teten i verksamheten och planeringen för detta 
startade under 2016 med successivt införande 
från januari 2017. 

Matglädje har funnit sina fo rmer inom boenden i 
vård och omsorg. Att servera frukost när vård och 
omsorgstagaren vaknat i sin egen takt, servera en 
lättare lunch till förmån för att kunna äta huvud
målet i lugn och ro på kvällen har visat sig ha sub
jektiv positiv effekt på bland annat aptit och 
minskat behov av sömnmedel. 

Stöd och omsorg 
Träffpunkt Cafösol öppnade under våren 2016 
och riktar sig speciellt till personer med soci
alpsykiatrisk problematik där utanförskap är 
vanligt förekommande. Besökarna har kommit 
för att samtala, bygga relationer och skapa nya 
kontakter. Verksamheten har fångat upp perso
ner som är isolerade och som lever i utanförskap. 
Innehållet styrs delvis utifrån gästernas önske
mål. 

Under 2016 har trapphuset Ängen varit under 
uppbyggnad och detta har varit efterlängtat av 
vård och omsorgstagare såväl som medarbetare. 
Trapphuset tog form under slutet av 2016 och 
vård och omsorgstagarna som flyttat in trivs väl 
med närheten till gemensamhetslokalen samt 
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närheten till medarbetare och vänner. Just när
heten till medarbetare och gemensamhetslokal 
ger en högre kvalitet för vård och omsorgstagar
na och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 
Närheten till den gemensamma lokalen innebär 
även att gemensamma fritidsaktiviter för brukar
na underlättas och kan ske mer spontant vilket 
bidrar till ett meningsfullt liv samt goda levands
villkor. 

Under året 2016 gjorde Vård och omsorg i sam
arbete med Barn och Skola en fortbildningssats
ning i lågaffektivt bemötande och förhållningssätt 
för medarbetarna. Drygt 100 medarbetare deltog 
i utbildningen från vård och omsorg. 

I syfte att stärka teamet närmst vård och om
sorgstagaren har majoriteten av medarbetarna 
deltagit i en flerdagars utvecklingsinsats. Målet 
med utvecklingsinsatsen är ökad kvalitet i den 
vård och omsorg som kommer vård och omsorgs
tagaren tillhanda. 

Ekonomiskt resultat 
Övriga enheter 
Vård och omsorgs totala underskott omfattar en 
stor negativ effekt rörande semesterlönekostna
der, till viss del relaterat till det faktum att bud
getramarna är satta utifrån 25 dagar semester 
men personalstyrkan har de facto fler semester
dagar. Översyn kommer att ske under 2017. 

Stimulansmedel om 4,2 mkr för ökad bemanning 
inom vård och omsorg har mottagits under 2016 
och efter utbetalning av Aleris del för Åsliden har 
4 mkr intäktsförts. Den ökade bemanningen har 
skett genom att hemvården, nattpatrullen och 
vård- och omsorgsboenden har förstärkt sin be
manning i syfte att möta det ökade behovet hos 
vård tagarna. 

Stöd och omsorg har haft ett ökat behov hos 
vårdtagare samtidigt som 2016 års budget inne
bar en del besparingar, vilket har lett till ett un
derskott om 3,1 mkr. En stor del av detta under
skott beror på behovet av gruppboende som lett 
till att två nya platser har inrättats. Då gruppbo
endet ännu endast omfattar två vård- och om
sorgstagare är boendet i dagsläget inte kostnads
effektivt. Underskottet innefattar även en extra 
köpt plats inom psykiatrin. 
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Hälso- och sjukvårdens totala underskott om 
220 tkr består dels av underskott i verksamheten 
för sjuksköterskor om 1,2 mkr som balanseras av 
ett överskott i verksamheten för rehabilitering 
om 1 mkr. Sjuksköterskornas underskott består 
främst av bemanning av vikarier under somma
ren, där bemanningsföretag och extrapass hos be
fintliga medarbetare varit lösningen för att garan
tera säkerheten för vård och omsorgstagarna. 
Rehabiliteringens överskott rör främst svårighet 
att tillsätta vikarier under sommaren samt för 
vakanta tjänster under 2016 där ordinarie med
arbetare, inom befintlig ram, intensivt arbetat 
med att möta behoven i befolkningen. 

Det budgeterade demensteamet förväntas starta 
upp under 2017, vilket resulterar i en positiv av
vikelse under 2016 om 1,1 mkr. 

Resultatenheter 
Hemvården uppvisar ett underskott om 5,2 mkr 
för året. Huvudorsaker till årets underskott är 
dels lägre timpeng 2016 i jämförelse med 2015, 
som utförarna succesivt anpassat sig till, och dels 
en allmän nedgång av antalet biståndsbedömda 
och beviljade hemvårdstimmar. Minskning i 
schema för kommunens medarbetare i samma 
takt har inneburit svårigheter, då framförhåll
ningen i lagda schema av naturliga orsaker är 
längre än planeringen för verkställighet av beslut. 

Vikariat, som till viss del täckts av kostsam över
tid, vid utbildningstillfällen och vid implemente
ring av nytt eplaneringsverktyg har också bidra
git till hemvårdens underskott. 

Vård- och omsorgsboende uppvisar i sin helhet 
ett underskott om 3,1 mkr. Beläggning på boende 
har under hela året varit god. 

2015 fattades ett beslut om att inte köpa kort
tidsplatser utanför kommunen, för att istället för
täta inom egen, befintlig, verksamhet. Detta har 
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medfört hög, men fungerande, beläggning inom 
korttidsvården i kommunen. Förtätningen av 
korttidsvården resulterar i en negativ effekt om 
1,1 mkr. Detta är relaterat till vård- och omsorgs
tagare med komplexa och omfattande behov, men 
beror även på strukturella lokalfaktorer som för
svårar effektiv bemanning. Ytterligare en förkla
ring till resterande del av underskottet för vård
boende (2 mkr) beror på extra vak och vikariat 
för personalens utbildningstillfällen, som delvis 
täckts med kostsam övertid. 

Årets investeringar 
Vårdboendenas sängar har inventerats och 15 
nya sängar köpts in. En femårs-plan är framtagen 
för investering i nya sängar. 

Avdelningen för korttidsvård på Skogsliden 
rustades upp under våren för att bättre kunna 
hantera den högre beläggningen. 

Hemvården har i år investerat i elcyklar. 

Analoga trygghetslarm byts kontinuerligt ut till 
digitala larm, vilket är i linje med vård och om
sorgs investeringsplan. 

Framtidsperspektiv 
För att möta framtidens behov av vård och om
sorg och nå målet om minst tionde bästa äldre
omsorgskommun krävs insatser i syfte att för
bättra kvalitet, effektivitet och medarbetarskap. 
Verksamheten är beroende av engagerade, inno
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 
smartare lösningar på situationer. Digitalisering
en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 
att bidra till välfärd och möjligheten att rikta re
surserna på ett ännu bättre sätt till dem som mest 
behöver det. För att vara en attraktiv arbetsgi
vare krävs det att "rätt händer gör rätt saker". 
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Myndighetsnämnd 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

Myndighetsnämnd -411 -238 173 -554 

Årets viktigaste händelser 
Myndighetsnämnden med 7 ledamöter ansvarar 
för myndighetsutövning inom miljö, bygg och 
säkerhet. Nämnden ansvarar även för verksam
hetens ekonomi och uppföljning. Myndighets
nämnden sammanträdde 11 gånger under året. 
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Ekonomiskt resultat 
Myndighetsnämnden får överskott med anled
ning av revidering och utredning av arvoden. 
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Teknik och service 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

Räddningstjänst -262 -167 95 263 

Årets viktigaste händelser 
Förutom det löpande tillsynsarbetet enligt lagen 
om skydd mot olyckor samt lagen om brandfar
liga och explosiva varor. En privat verksamhet 
står ut som ett pågående ärende, under året har 
uppföljning av de brister som konstateras vid 
larm till anläggningen skett. Ett antal hyresvärdar 
har varit föremål för tillsyn efter anmälan om 
dåligt brandskydd i boende. 

Båstads Sotningsdistrikt AB har genomfört ren
göring och sotning enligt fristerna. En kontinuer
lig uppdatering av kontrollboken har skett under 
året. 
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Ekonomiskt resultat 
Myndighetsnämnden har en positiv avvikelse 
som beror på förändrade arbetsuppgifter i och 
med omorganisationen sommaren 2016. Samt att 
planerade tillsyner genomfördes och ett antal 
tillstånd av brandfarlig vara utfärdades. 

F ramtidsperspektiv 

Räddningstjänsten ser ett starkt behov av att 
stärka brandskyddet för den enskilde och framför 
allt för de äldre som vårdas i hemmet Rädd
ningstjänsten vill samverka med Vård och om
sorg för att få full effekt i detta viktiga arbete för 
att öka säkerheten och tryggheten föra våra äldre 
kommuninvånare. 
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Samhällsbyggnad 

Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

(tkr) 2016 2016 2016 2015 

MN-SAMHÄLLSBYGGNAD -2827 -2068 759 -2 311 

Bygglov -253 367 620 649 

Bostadsanpassning -1478 -1244 234 -1744 

Miljö- & hälsoskydd -1096 -1192 

Årets viktigaste händelser 
Verksamhetsövergripande 

-96 -1215 

Samhällsbyggnad lägger ytterligare ett intensivt 
år bakom sig. Ärendemängden har varit fortsatt 
stor för alla delar av verksamheten. Organisato
riska förändringar i förvaltningen innebar att 
Samhällsbyggnad från och med halvårsskiftet 
också omfattar kommunens miljösida. Verksam
hetsområdet utgörs därmed sedan halvårsskiftet 
av fem verksamhetsgrenar. Under året har både 
mijöchef och planchef varit föräldralediga, va
kanserna täcktes upp genom förordnande av 
befintliga handläggare. Under året har vakanta 
handläggartjänster både på bygglov och miljö 
tillsats. Vidare har en av våra planhandläggare 
under året backat upp Teknik och service med 
projektledning för kommunens utbyggnadspro
jekt. Tjänsten som planstrateg har inte återbe
satts. 

Bygglov 

Byggverksamheten i kommunen har varit hög 
under året och bygglov har lämnats till både 
verksamhetslokaler och bostäder. Antalet an
sökningar om bygglov och anmälan om bygg
nadsåtgärder har minskat med knappt tio pro
cent jämfört med 2015, medan antalet beslutade 
ärenden ökat med 20 procent. Bygglov har läm
nats för cirka 150 bostäder varav ett sextiotal i 
flerfamiljshus i Båstad. Antalet tillsynsärenden 
har ökat med cirka 50 procent och. Antalet an
mälansärenden ("attefallare" med mera) har 
ökat något. 

Bostadsanpassning 
Antalet ärenden har 2016 varit något lägre än 
under fjolåret 

Miljö- och hälsoskydd 
Kommunens miljösida har under 2016 främst 
arbetat med inspektioner enligt tillsynsplan 
samt handläggning av händelsestyrda ärenden. 
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Arbetsbelastningen varit hög, till följd av va
kanta tjänster, och delar av den planerade tillsy
nen inom miljötillsyn och lantbrukstillsyn har 
inte kunnat utföras enligt den planerade till
synsplanen. 

Antalet inkomna klagomål fortsatte att öka un
der 2016, som mest under sommaren. Klagomå
len rör främst inomhusklimat, buller samt ned
skräpning. Under hösten har ett flertal klagomål 
beträffande nedskräpning på våra återvinnings
statoioner inkommit. Klagomålsärendena är 
tidskrävande och kräver skyndsam handlägg
ning. Under augusti antog nämnden riktlinjer för 
handläggning av enskilda avlopp, vilket nu ger 
tydliga ramar för handläggningen av enskilda 
avlopp. 

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Högkonjunkturen i Sverige tillsammans med 
sammanfallande kommunspecifika fördelar med 
anledning av avsevärt förbättrad kollektiv trafik, 
sedan Hallandsåstunnelns invigning, har främjat 
goda ekonomiska resultat för Samhällsbyggnad. 
Verksamhetsområdet som helhet redovisar to
talt sett ett positivt resultat för året med 
+900 tkr. 

Samhällsbyggnad har tillsammans med Kom
munledningskontoret gemensamt bidragit till 
att kommunen under 2016 beviljades 6,5 mkr i 
stimulansbidrag för bostadsproduktion, så kal
lad Byggbonus. Kriterierna som skulle uppfyllas 
var: Antagna kommunala riktlinjer för bostads
försörjningen, beslut om aktualisering av över
siktsplanen och beslut om startbesked för nya 
bostäder. 

Bygglov 
Högkonjunkturen inom byggsidan har gett ett 
totalt överskott mot budget på 620 tkr. Trots 
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vissa vakanser i personalstyrkan under del av 
2016 visar kostnadssidan på ett underskott. 

Bostadsanpassning 
Verksamheten visar på ett överskott på 234 tkr 
vilket i huvudsak beror på att antalet ansökning
ar minskat jämfört med 2015. 

Miljö- och hälsoskydd 
Kommunens miljösida har under 2016 inte kla
rat den planerade budgeten för verksamheten. 
Avvikelsen på -96 tkr beror främst på att det har 
funnits vakanta tjänster vilket har resulterat i att 
en stor andel av antalet tillsyner på verksamhet
er, med timavgift enligt den riskbaserade taxan, 
har uteblivit. 

Framtidsperspektiv 
Högkonjunkturen inom byggsidan förväntas 
fortsätta under 2017 med bland annat flera 
större bostadsprojekt. Försäljningen av kommu
nala villatomter i Östra Karup och Hedenområ
det väntas ge ett större antal ansökningar om 
bygglov i framförallt slutet av 2017 och under 
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2018. När det gäller andra typer av byggnation 
som fritidshus med mera är det mindre konjunk
turskänsligt och förväntas ligga kvar på samma 
nivå som tidigare år. 

Under 2017 kommer flera digitala så kallade e
tjänster införas för bygglovshanteringen för att 
dels ge medborgare och medlemmar i kommu
nen en bättre och snabbare service, dels för att 
öka kvaliteten och ta bort tidstjuvar i handlägg
ningen av ärenden. 

Miljösidan kommer medverka i regionala och 
nationella informations- och tillsynsprojekt. 
Samverkan och gemensamma tillsynskampanjer 
förväntas medföra att den samlade effekten av 
tillsynen blir större och resultera i en samlad 
märkbar miljönytta inom Skåne som helhet. 

Av vikt är också att avloppstillsynen effektivise
ras ytterliggare så att fler avlopp kan inventeras 
per år för att alla avlopp ska kunna vara inven
trerade till 2021, enlighet Havs- och vattenmyn
dighetens framtagna åtgärdsprogram för Väs
terhavets vattendistrikt. 


