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utföra behandling av trä- och trädgårdsavfall förutsätter alternativet att kommunen 

säkerställer ytor som idag berör flera fastigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de nu diskuterade alternativen ligger samtliga inom flera typer av riksintressen     

(friluftsliv, rörligt friluftsliv, kustzon och högexploaterad kust). Svenstad och Killeröd 

omfattas av landskapsbildskydd, Vistorp av strandskydd. Fornlämningar finns i 

anslutning till samtliga områden, vilket sannolikt innebär krav på arkeologiska 

undersökningar. Förutom vid ”Södra påslaget” innebär etablering att jordbruksmark 

tas i anspråk. Vid ”Södra påslaget” finns en golfbana som angränsande verksamhet 

mot norr. 

Från landskapsbildssynpunkt bedöms att lokaliseringen inom Vistorps industriområde 

är att föredra. Även beträffande avstånd till befintliga bostäder bedöms Vistorps 

industriområde bäst uppfylla kraven. I Svenstad (”område 6”, inte deponin) och vid 

Södra påslaget kan placering av verksamhetsytorna anpassas för att uppnå önskat 

skyddsavstånd (200 meter). 

4.2 Etableringskostnader, tillgänglig areal 

De diskuterade alternativen har ytmässigt olika förutsättningar. I Förslövs-alternativen 

bedöms att ytor kan skapas för en normal ÅVC, storleksanpassad till hushållens och 

småföretagens behov och med ytor för flisning och kompostering av trädgårdsavfall. 
För mottagning av avfall levererat av större fordon (>3,5 ton) krävs ytterligare ytor 

vilket bedöms möjligt endast vid Södra påslaget. Möjlighet till framtida utvidgning av 

arbetsytorna bedöms också möjligt vid Södra påslaget, men inte i övriga alternativ. 
Inom nuvarande ÅVC och deponiområde på Svenstad kan en mindre ÅVC, utan 

möjlighet till kompostering och flisning etableras. Utrymme för utbyggnad finns inte. 

 

 

Figur 2 Svenstad, större delen av nuvarande verksamhetsytor, inkl deponin, ligger inom 200 m-

zonen till närmaste bostad. Inom område 6 skulle teoretiskt en mindre anläggning kunna 

rymmas. 
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Tabell 1. Beräknat ytbehov för olika verksamheter vid en ÅVC  

Planerad verksamhet Bedömt 
ytbehov (m

2
) 

Anm 

ÅVC enligt dagens standard, bilar <3,5 ton 20 000  OK, alla fyra alternativen 

Framtida utbyggnad pga av t ex nya krav 5 000 Enbart möjligt vid Södra påslaget 

Ytor för flisning, kompostering, inkl viss 
mellanlagring 

8 000 OK i Förslövs-alternativen, dock inte 
inom nuvarande område i Svenstad 

Ytor för mottagning av avfall från fordon> 
3,5 ton (inkl viss lagring) 

7 000 Enbart möjligt vid Södra påslaget 

Kostnadsjämförelserna utgår från en ÅVC med ytor för flisning och kompostering i 

Förslövs-alternativen. I Svenstad avser kostnaderna den mindre ÅVC som eventuella 
skulle kunna inrymmas utanför gränsen 200 meter till närmaste bostad plus en 

teoretisk etablering av en arbetsyta på den avslutade deponin inom 200-meterszonen 

från närmaste bostad. 

Figur 3. Inom nuvarande ÅVC vid Svenstad är utrymmet utanför 200-meterszonen är mycket begränsat. Cirkeln 

visar avståndet 200 m från närmaste bostad. Orange yta visar enda tillgängliga alternativet för flis- och 
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(ovan sluttäckt deponi, inom skyddszonen 200 m) inom nuvarande arrendeområde. 

För jämförelse av investerings- och driftkostnader har en ”platsanpassad” bedömning 

gjorts där hänsyn översiktligt tagits till de olika förhållandena på respektive plats 

(markförhållanden, lutningar, väganslutningar, bedömda markpriser, 
anslutningskostnader m m). 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Bedömda investeringskostnader för en ny ÅVC inklusive kompostering/flisning i fyra alternativa lägen 
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Alternativ plats Investering ÅVC, inkl 
yta för flisning/ 
kompostering,  
milj SEK 

Markköp, 
milj SEK 

Summa, 
investering, 
milj SEK 

Antagna 
markpriser  
Kr/m

2
 

Tillgänglig 
areal 
m

2
 

Södra påslaget 25 3 28 100 40 000 

Bokesliden/Killeröd 26 0,3 26 10 28 000 

Vistorps ind omr*) 26 0,6 27 20-120**) 28 000(?)  

Svenstad 29 1,2***) 30 7,4 20 000****) 

*) Tillgänglig areal Vistorp osäker med hänsyn till strandskydd, marklutning m m 

**) Markpriset kan variera betydligt inom området. Delar är redan idag avsatta som industrimark, medan andra delar 

utgörs av naturmark.  

***) Inklusive värdeminskning ca 700 000 kr till följd av att befintlig villa försvinner. 

****) Tillgänglig areal Svenstad avser de ytor inom Svenstad där en ansökan skulle kunna övervägas (inte på deponin) 

Kostnader för framtagning av detaljplan, MKB och miljötillstånd ligger utanför 

kostnadsuppskattningen, men bedöms vara i samma storleksordning oberoende av 

plats. Med hänsyn till de olika potentiella konflikter som kan förväntas mellan olika 
intressen på samtliga platser bedöms att plan- och miljöprövningskostnaderna kan 

komma att uppgå till i storleksordningen 1 miljon SEK. 

4.3 Drift- och underhållskostnader 

Kostnaderna för drift- och underhåll av själva anläggningen bedöms vara relativt 

likvärdiga i de olika alternativen. I Svenstadsalternativet är avståndet till större väg 

betydligt längre än i övriga alternativ, vilket bedöms innebära en ökad 
underhållskostnad i storleksordningen 0,1 – 0,15 milj kr/år. 

NSR:s kostnader för borttransport av insamlat avfall från ÅVC till NSR:s 

huvudanläggning i Helsingborg är beroende av avfallsmängd, fördelning på 
avfallsslag och transportavstånd  

Mottagna mängder vid Svenstad uppgick 2015 till ca 9 600 ton, fördelat på 

nedanstående fraktioner: 

Tabell 3. Mottagna avfallsmängder vid ÅVC Båstad (Svenstad) enligt miljörapport för 2015. 

Avfallsslag Mångd till ÅVC 2015 Anm 

Restavfall 2 609 ton  

Trä 2 036 ton varav 278 ton tryckimpregnerat och 96 ton 
stubbar/stockar 

Trädgårdsavfall 2 486 ton  

Schaktmassor 1 100 ton Inkl 47 ton matjord 

Metallskrot 462 ton  

El-avfall 303 ton inkl stora vitvaror, 91 ton och kyl/frys 54 ton 

Gips  164 ton  

Wellpapp  115 ton  

Förpackningar/tidningar    106 ton  

Resårmöbler 96 ton  

Övrigt fa   49 ton  

Däck 32 ton  

Vattenbaserad färg 24 ton   

Återbruk     6 ton  (möbler/textil) 

Kabelskrot     5 ton  

Summa 2015 9 594 ton  
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Tabell 4. Transportarbete per år, jämförelse Svenstad och  Förslöv 

Sträcka Avstånd Antal tonkm (vid 9 600 ton/år) 

Svenstad – Helsingborg Ca 56 km 537 600 tonkm (9 600 ton) 

Förslöv - Helsingborg Ca 43 km 305 300 tonkm (7 100 ton)*) 
*) Trädgårdsavfall, ca 2 500 ton behandlas lokalt i Förslövsalternativet 

 

En etablering i Förslövsområdet skulle således innebära att NSR:s transportarbete 

minskar med drygt 40 %, eller 232 000 tonkm/år.  Ekonomiskt innebär bortforsling av 

trä och trädgårdsavfall en ökad merkostnad om ca 1 Mkr per år.   

Vid jämförelsen Svenstad/Förslöv tillkommer även att i Svenstadsalternativet skulle 

insamlat trä behöva transporteras obearbetat till Helsingborg, vilket innebär betydligt 

sämre utnyttjad lastkapacitet. 

Dessutom skulle jord för försäljning på ÅVC behöva transporteras till Svenstad. 

Miljömässigt ger varje körd tonkm med tung lastbil ett utsläpp av ca 120 gram 

koldioxid (Trafikanalys, Rapport 2015:12), vilket i detta fall skulle innebära en minskad 

miljöbelastning med ca 28 000 kg CO2/år, vid etablering i Förslöv jämfört med 

Svenstad.  

En etablering i Förslöv innebär även mindre risk för trafikolyckor (kortare 

transportavstånd, större vägar). 

Sammantaget skulle således en etablering i Förslöv ge fördelar från transportsynpunkt 

både beträffande ekonomi, miljö och olycksrisker.  

4.4 Kundnöjdhet, möjlighet till anpassning 
NSR strävar efter att utforma och lokalisera sina anläggningar så att de är lätta att nå 

och kan fungera så att väntetider och köer kan undvikas även vid hög belastning. 

Antalet besökare vid ÅVC Båstad har under andra halvåret 2016 uppgått till drygt 

23 000, med variationer mellan 6 200 besök i juli och 1 900 besök i december. ÅVC 

Båstad är en av de mindre anläggningarna i regionen.  

Tabell 5. Antal besök per ÅVC i NSR-regionen 

Anläggning ÅVC  Ca Antal besök per år 

Ängelholm (40 732 inv) 170 000 

Åstorp (15 193 inv) 70 000 

Båstad (14 373 inv) 60 000 

Bjuv (14 962 inv) 35 000 

Helsingborg (137 909 inv) 250 000 

Höganäs (25 610 inv) 110 000 

Körtiderna till en anläggning i Svenstad respektive en anläggning i Förslöv från 

kommunens tätorter redovisades i lokaliseringsutredningen, se nedanstående utdrag 

från utredningen. 

Tabell 6. Körtider från kommunens tätorter till en ÅVC i Svenstad respektive Förslöv 

Körtid från kom-
munens tätorter 

Område 6 Svenstad 
(dagens situation) 

Område 60,  
Södra påslaget, Förslöv 

157

157



 

Besöksadress Postadress Telefonväxel Hemsida  Org.Nr. 
Hjortshögsvägen 1 NSR AB 042-400 13 00 www.nsr.se  556217-4580 
254 64 Helsingborg 251 89 Helsingborg Fax 
 042-15 37 73  

8 (9) 

Båstad 8 min 10 min 

Torekov 9 min 13 min 

Västra Karup 4 min 7 min 
Grevie 7 min 3 min 

Östra Karup 13 min 15 min 

Förslöv 12 min 3 min 

Som framgår ovan är skillnaderna i körtid små. Störst blir skillnaderna för boende i 

Torekov (plus 4 minuter vid omlokalisering till Förslöv från Svenstad), respektive 

Förslöv (minus 9 minuter vid omlokalisering till Förslöv från Svenstad).   

Själva anläggningen bedöms kunna utformas på likartat sätt oberoende av plats, med 

en modell framtagen för nybyggda ÅVC i Ängelholm och Helsingborg som grund. 

Erfarenheterna från dessa anläggningar, med utbyggd trafikseparation av kund- och 

hämtfordon, särskilda delar för bl a farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruksmaterial 

är mycket goda.  

Möjligheten till anpassning av anläggningen efter framtida önskemål är beroende av 

tillgänglig yta. Som konstaterats ovan bedöms den möjligheten endast finnas i 

alternativet Södra påslaget, Förslöv.  

Vid etablering av nya ÅVC ser NSR till ”kundnyttan” i ett regionalt perspektiv. I detta 

ingår bl a att varje anläggning måste ha ett rimligt befolkningsunderlag, för att 

efterfrågade tjänster ska kunna tillhandahållas. Vid etablering i Förslöv skulle 

anläggningen bli attraktiv för hela Bjärehalvön, inklusive de delar som ligger inom 

Ängelholms kommun. Därigenom skull belastningen på ÅVC Ängelholm (Älvdalen) 

minska, vilket är positivt för att ”framtidssäkra” anläggningen (kapacitet för 

befolkningstillväxt och nya krav). 

NSR tillämpar samma synsätt i pågående diskussioner om etablering av en gemensam 

ÅVC för Åstorp och Bjuv.   

För att långsiktigt tillgodose kundbehovet bedömer NSR att det är rimligt med fem 

ÅVC i regionen, där alla ÅVC har ett rimligt befolkningsunderlag (> 20 000 inv): 

Tabell 7. Bedömt befolkningsunderlag för framtida ÅVC i NSR-regionen. 

Anläggning  Befolkningsunderlag Anm 

Helsingborg Filborna 138 000 inv Befintlig anläggning 

Söderåsen Åstorp/Bjuv 30 000 inv Placering inte bestämd 

Ängelholm Älvdalen 35 000 inv Bef anl (inv exkl Bjärehalvön) 

Kullabygden Tjörröd 26 000 inv Befintlig anläggning 

Bjärehalvön Förslöv 19 000 inv Inkl 5 000 inv inom Ängelholm (bl a 
Vejby)) 

5 Sammanfattning 

Genomgången av de nu aktuella alternativen för lokalisering av en ny ÅVC på 
Bjärehalvön pekar på att en etablering i Förslöv har bäst förutsättningar både för 

dagens planerade verksamhet och för att klara kommande behov av 

utökning/komplettering till följd av myndighetskrav, befolkningstillväxt och/eller 
önskemål från regionen.  
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Innan processen med miljöprövning av en ny anläggning påbörjas bör en detaljplan tas 

fram för det läge som väljs. 

 

Sammanställt av  

Conny Wettergren, Anl chef NSR 

Eric Rönnols, Rönnols Miljökonsult AB 
Mats Wiberg, Griab 

 

 

Bilaga: 

Jämförelse, lokaliseringsförutsättningar, fyra alternativa lägen för en ÅVC, 

plankontoret Båstads kommun 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Protokoll Styrelsemöte 1/2017 med styrelsen i NSR AB 
fredag 2017-02-10, kl. 09:00-16:00 
Villa Thalassa, Helsingborg 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren (-§5), Anders Månsson, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo Larnbertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson (§6-) och Robin Holrnberg (-§5). 

Niklas Svalö, Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, 
Rickard Sallermo, Sahand Kousha, Eva Ingers, Kjell Näslund, Rolf Ottosson, 
Carl-Axel Andersson och Lennal't Nilsson. 

Personalrepresentan ter: 
J ann Thomasen, Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-} onsson, Sveriges Ingenjörer (§5-) 

Anmält förhinder: "Överstruken" 

Övriga: 
Hans Eric Nilsson, senior advisor NSR, Mats Örth, ekonomichef NSR (-§5) 
Cecilia Holrnblad, renhållningschef NSR, Conny Wettergren, anläggningschef NSR 
(§12) samt Peter Sjöberg, revisor PwC (§6-8) 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 
VD Kim Olsson hade inte möjlighet att delta i mötet av personliga skäl. 
Lennart Jensen valdes till mötessekreterare. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 3 Val av justeringsperson 
Niklas Svalö utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 4 Godkännande av föregående styrelseprotokoll nr 8/2016 
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
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§5 

§6 

Ekonomiska rapporter 
Mats Örth förklarar, på övergripande nivå, NSR:s verksamheter och hur ekonomin är 
knuten till dessa. 

Mats Örth redovisar renhållningskollektivens och återvinningscentralernas ekonomi 
2016. 

Mats Örth informerar om det preliminära resultatet t.o.m. december 2016. Resultatet 
för NSR-koncernen visar på en vinst om 0,2 miljoner kronor. 

Styrelsen beslutar 
att renhållningskollektivens ekonomi och en text om solidarisk finansiering av åter
vinningscentralerna ska läggas in i underlaget till årsredovisningen som skickas till 
Bolagsverket samt redovisas i den tryckta versionen av årsredovisningen. 
att det uppdaterade underlaget ska distribueras till styrelsen. 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Årsredovisning för 2016 

Mats Örth redogör för årsredovisningen för 2016. 

Omsättningen i koncernen var 376 Mkr (411 Mkr 2015) och resultatet efter finansiella 
poster var 0,2 Mkr (9,4 Mkr 2015). 

Soliditeten var 15% 

88 % (93 % 2015) av omsättningen i moderbolaget var ägarhärledd. NSR uppfyller 
härmed Teckal-kriterierna. 

Investeringarna uppgick till 63,5 Mkr under 2016 (64,1 Mkr 2015). 

Peter Sjöberg informerar om revisionsarbetet där man noterat att bolaget har god 
ordning och bra processer även om det alltid finns förbättringspotential. 
Revisorerna avser att lämna en "ren" revisionsberättelse och rekommenderar 
styrelsen att godkänna årsredovisningen och resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna årsredovisningen och resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret. 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§7 

§8 

§ 9 

Redovisning av NSR:s låneskuld 2016-12-31 
Mats Örth redogjorde för den utskickade sammanställningen som visade att bolagets 
samlade låneskuld var 211,3 Mkr per 2016-12-31. 

Det utnyttjade låneutrymmet uppgick till 59,1 % av det maximala utrymmet enligt 
konsortialavtalet. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Uppföljning av finanspolicy. 
Mats Örth redogjorde för NSR:s finanspolicy och aktuell låneportfölj och ränte- och 
valutarisker. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Marknadsrapporter 
a. Slutligt avgörande i juridiska målet mot Stora Enso 
Cecilia Holrnblad berättar att Stora Enso inte beviljats prövningstillstånd vilket 
innebär att tidigare dom står fast. 

b. Diskussioner avseende ansvar för insamling av förpackningar 
Cecilia Holrnblad rapporterar att regeringen genom miljöministern föreslår att det 
ska bli kommunalt ansvar för insamling av hushållens tidningar och förpackningar. 
Beredningsarbetet fortsätter nu med ökad intensitet. Miljöministern kommer även att 
se över hur textil kan samlas in och vem som ska ha insarnlingsansvaret. 

c. Insamling av plastförpackningar 
Hans Eric Nilsson informerar om att Dagens Nyheter har avslöjat att plaståtervin
ningsföretaget Swerec skickat endast 38% av insamlade plastförpackningar till 
materialåtervinning vilket är långt under avtalade mängder, 80%. Resten har gått till 
energiåtervinning. 

NSR lämnar insamlade plastförpackningar till TMR som beslutat lämna dem vidare 
till Swerec. TMR har i sitt avtal med Swerec en garanti på att minst 80% material
återvinns. TMR för en dialog med Swerec om hur insamlat material återvinns. 
NSR samlar in betydligt mer än riksgenomsnittet, 13 kg/inv. mot 6 kg/inv. 

Plaståtervinning är svårt då det finns många olika plastfraktioner. Detta gör 
sorteringen dyr. Då oljepriset just nu är lågt pressar detta marknaden för 
återvunnen plast. 

NSR:s bedömning är att det är viktigt att fortsätta insamling av hushållens plastför
packningar för att kunna pressa fram en utveckling av återvinningstekniker. 

Teknikutveckling är ett krav, d:~~~r att utveckla nya material, d; r ; \ i 
\ 
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§10 

återvinna plast. NSR samarbetar med GAIA som utvecklar fossilfria och komposter
bara plastmaterial. Målet är att materialet ska kunna rötas framöver. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Verksamhetsrapporter 
Cecilia Holrnblad informerar om: 

a. Rapportering om införande av reglering av kostnadsfria besök Å VC 
Vid årsskiftet begränsades antalet fria besök på återvinningscentralerna till 12 per 
myndig invånare och år. 
Ändringen har inneburit att NSR mottagit ett antal skriftliga synpunkter och telefon
samtal från invånarna. Dessa har hanterats av kundservicepersonalen och av renhåll
ningschefen. 

b. Redovisning av utfall 2016 jämfört med övergripande måltal i affärsplan 
Utgår då statistiken ännu inte är klar. Redovisas på kommande möte. 

c. Återbruk inom NSR-regionen 
Redovisning av rapport om vilka organisationer som bedriver återbruk i NSR
regionen. I rapporten hade två fel insmugit sig: 
* NSR samarbetar inte längre med Kooperativ Framtid. 
* RSMH Nordväst och Idehotellets ekonomiska förening samarbetar med NSR:s 

återvinningscentral i Båstad. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 11 Renhållningen 
a. Nils Holgersson rapport 2016 
Cecilia Holmblad informerar om rapporten som jämför hur mycket avfallshämtning
en kostar i en tänkt standard lägenhet i en flerfamiljsfastighet i Sveriges alla kommu
ner. Helsingborg hamnar på en hedrande femteplats i landet gällande lägst kostnad. 

b. Uppföljning av ekonomiskt mål i ägardirektiv 
Cecilia Holrnblad informerar att enligt ägardirektiven ska NSR ta fram 
uppgifter om avfallskostnad/invånare. Detta görs bland annat genom Nils 
Holgersson-rapporten och Villaägarnas Riksförbunds rapport. 

Enligt NSR:s ägardirektiv skall den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare för 
de kommuner som är delägare i NSR minska från 795 kr/invånare 2010 till 450 kronor 
per invånare 2020. 
Preliminärt per 2016 har den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare sjunkit 
från 795 kr/invånare 2010 till 649 kr/invånare 2016 (KPI justerat). Detta motsvarar en 
minskning om knappt 20 %. 

4 (6) 
~ 
1 w j 
V 

163

163



c. Båstad - bäst på matavfall 
Cecilia Holrnblad informerar om att Båstad kommun är bäst i Sverige på att ta tillvara 
insamlat matavfall genom rötning. Grattis! 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 12 Lokalisering av återvinningscentral Bjäre 
Conny Wettergren redogör för bakgrunden och utredningen kring lokalisering av en 
ny återvinningscentral Bjäre. 

Styrelsen beslutar 
att med bakgrund av NSR:s ägardirektiv om solidarisk finansiering och den 
utredning som är genomförd så är Förslövsornrådet det ekonomiskt och miljömässigt 
mest hållbara alternativet till lokalisering av återvinningscentral på Bjäre. 
att ge VD i uppdrag att kommunicera styrelsens ställningstagande till Båstads 
kommun. 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 13 Uppföljning av intern kontroll 
Cecilia Holrnblad informerar om uppföljningen av internkontrollen. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna bolagets uppföljning av internkontroll för 2016. 

§ 14 Genomgång och uppdatering av företagets policys 
Cecilia Holrnblad presenterar företagets policys och berättar att uppdatering av 
Miljöpolicyn och Arbetsmiljöpolicyn planeras under 2017. 
Miljöpolicyn föreslås byta namn till Hållbarhetspolicy. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 15 Vera Park 
Hans Eric Nilsson redogör för processen för genomförda koncessionsupphandlingar. 
Företagen fungerar väl, samarbetet är utmärkt och personalen nöjd. 

a. Ekonomisk uppföljning av företag inom industriparken 
Då företagens årsbokslut för 2016 inte är klara har ingen uppföljning gjorts. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 16 Tillståndsrapport 
Hans Eric Nilsson berättar att frågan om vem som ska äga miljötillståndet på Vera 
park har diskuterats. 
NSR har, tillsammans med Länsstyrelsen, dragit tillbaka överklagandet och kommit 
överens om en lösning som är bra för alla parter. 
NSR äger miljötillståndet för all verksamheter utom för KAABS skrothantering. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 17 Anmälningar 
a. Utvärdering av styrelsearbetet 
Utvärderingen, som görs av styrelsen, är ännu inte klar. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 18 Övriga frågor 
Renee Sandberg Ohlander frågar om avtalet gällande dataprogram är klart. 
Cecilia Holmblad och Hans Eric Nilsson berättar att avtalen gällande verksamhets
systemen BFUS och FetchPlanner är klara men att kopplingen mellan programmen 
ännu inte är helt klar men att arbete pågår för att lösa detta. 

NSR har bidragit till utvecklingen av, framförallt, FetchPlanner och får ersättning för 
detta arbete. 

Upphovrätten ägs av programleverantörerna medan NSR har nyttjanderätt. 

§ 19 Mötets avslutande 

/

r, Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

"! _/ 

\ ;, ~ls gborg 20J7°02-;; 
\ //' 
' ' 

l.i· V~g,r.J ,: : kollet 
I: t" ' 

/UVJ\ \ 
rtLenn~rt ensen 

.\ ! 

~ 
KennethL~ ·· 

~~ 
Niklas Svalö 

Styrelseordförande Justerings person 
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KS au § 107  Dnr KS 000715/2015 - 500 

Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk 
 
Beskrivning av ärendet Upphandling av det gemensamma projektet Ängstorps reningsverk har 

genomförts och pro-jektet har startat igång. Följande förändringar har skett 
jämfört med tidigare bedömningar: 

 Båstads andel beräknas nu till 28 mkr år 2017 (tidigare 20 mkr) samt cirka 17 
mkr år 2018. Den totala anbudskostnaden är 82 590 000 kr som fördelas 50/50 
mellan Laholm och Båstad. För att kunna säkerställa en säker rötkammardrift 
planeras genomförandet av en option på rötkammaren på 3 349 000 kr. 
Summan blir då med denna option 85 939 000 kr. Vidare läggs 10 % på i tillägg 
vilket ger en beräknad totalsumma på 94 532 900 kr. Totalsumman blir då för 
Båstads del cirka 47,3 mkr fördelat på åren 2017-2018. Båstads andel var 
inledningsvis beräk-nad till 45 mkr. Tilläggsäskandet för 2017 kommer att 
resultera i ett minskat investeringsbehov år 2018.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-04-04.      
 
Förvaltningens förslag 1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget 

för projektet Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget 
för projektet Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004.     
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1 (1) 

 
Datum: 2017-04-04 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Fredrik Jönsson 

Dnr: KS 000715-2015-500 

 
 

Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget för projektet 
Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandling av det gemensamma projektet Ängstorps reningsverk har genomförts och pro-
jektet har startat igång. Följande förändringar har skett jämfört med tidigare bedömningar: 
Båstads andel beräknas nu till 28 mkr år 2017 (tidigare 20 mkr) samt cirka 17 mkr år 2018. 
Den totala anbudskostnaden är 82 590 000 kr som fördelas 50/50 mellan Laholm och Båstad. 
För att kunna säkerställa en säker rötkammardrift planeras genomförandet av en option på 
rötkammaren på 3 349 000 kr. Summan blir då med denna option 85 939 000 kr. Vidare läggs 
10 % på i tillägg vilket ger en beräknad totalsumma på 94 532 900 kr. Totalsumman blir då för 
Båstads del cirka 47,3 mkr fördelat på åren 2017-2018. Båstads andel var inledningsvis beräk-
nad till 45 mkr. Tilläggsäskandet för 2017 kommer att resultera i ett minskat investeringsbe-
hov år 2018. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun tecknade den 2 juni 2016 avtal med Laholms kommun om gemensamt 
ägande av Ängstorps reningsverk.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Beslutet innebär ett minskat investeringsbehov för projektet 2018. 
 
 
Teknik och service 
Fredrik Jönsson, projektingenjör 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Teknik och service 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 
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KS au § 108  Dnr KS 000406/2017 - 600 

Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för 
vuxenutbildning 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens vuxenutbildning. I skollagens 

4 kapitel finns bestämmelser om att varje huvudman inom skolväsendet ska 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildningen ska bedrivas i enlighet med det föreslagna årshjulet.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2017-04-11. 

Bilaga 1. Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildning.    
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen fastställer rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet för 

vuxenutbildning i enlighet med årshjulet. 
 
Föredragande Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen fastställer rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildning i enlighet med årshjulet.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000406/2017 – 600 
 
 

Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för vuxenutbildning 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen fastställer rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildning i enlighet med årshjulet.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens vuxenutbildning. I skollagens 4 kapitel finns 
bestämmelser om att varje huvudman inom skolväsendet ska bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen ska bedrivas i 
enlighet med det föreslagna årshjulet.   
 
Bakgrund 
Skollagens kapitel 4 handlar om kvalitet och inflytande. Här beskrivs de olika nivåerna i det 
sytematiska kvalitetsarbetet i paragraferna 2, 3 och 4 på nationell nivå, huvudmannanivå och 
enhetsnivå. I paragraf 5 står det att inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara 
att det mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls. Paragraf 6 
och 7 anger dokumentationskrav och att nödvändiga åtgärder ska vidtas vid brister i 
verksamheten. 
 

Aktuellt 
Då årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet tidigare omfattat alla skolformer under 
kommunstyrelsen och efter 2015 de skolformer som Utbildningsnämnden ansvarar för 
föreslås en revidering och anpassning med avseende på vuxenutbildningen.  
 

Konsekvenser av beslut 
Det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen i enlighet med årshjulet kommer att 
följas upp av kommunstyrelsen i enlighet med författningarna 
 
Ekonomi 
Årshjulet är anpassat för att stämma överens med den tertiala uppföljningen av kommunens  
ekonomi. 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson Bildningschef 
Akademi Båstad Vuxenutbildning 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildning    
 
Samråd har skett med: 
Ewa Nilsson, rektor Akademi Båstad Vuxenutbildning 
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Dialog om nulägesbedömning 
Redovisning av elevenkäter 

Tertialuppföljning

 

 

 
Fastställa utvecklingsområden
Elevprognoser

Dialog om nulägesbedömning 
och utvecklingsinsatser. 
Redovisning av elevenkäter 

Plan för systematiskt  
kvalitetsarbete 

Tertialuppföljning 
Betyg och nationella prov

   

Plan mot diskriminering 
och kränkande behandling 

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut. 
Nulägesbedömning: Behov inför nästa

års budget inklusive utvecklingsinsatser
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MAR     Underlag från  
rektor och förvaltning till 

huvudman. 
 

Hanteras på 
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närmast kommande 
sammanträde  

 

Huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet 
vuxenutbildning Skollagen kap 4 

Uppdaterat 
2017-04-10 171
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KS au § 113  Dnr KS 000409/2017 - 603 

Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 2015 
och 2016 

 
Beskrivning av ärendet Uppföljning av hantering av ansökningar enligt Alkohollagen och tillsyn enligt 

beviljade serveringstillstånd.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Per-Martin Boklund, daterad 2017-04-13. 

Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 2015 och 2016.     
 
Förvaltningens förslag 1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Föredragande Enhetschef Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte (M): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna.   
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-04-13  Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS 000409/2017 – 603 
 
 

Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 2015 och 2016 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av hantering av ansökningar enligt Alkohollagen och tillsyn enligt beviljade 
serveringstillstånd.   
 
 
Bakgrund 
Årligen beslutar kommunsstyrelsen om en tillsynsplan över hur ofta tillsynen av beviljade 
serveringstillstånd ska genomföras och vilka prioriteringar som ska göras. Med anledning av 
detta görs en uppföljning av hanteringen av ansökningar enligt Alkohollagen samt vilken 
tillsyn som har genomförts för att se om målen har uppnåtts. På grund av tidsbrist kunde en 
uppföljning inte genomföras av 2015, därför är bifogad uppföljning för två år. 
 
Aktuellt 
Uppföljning framgår av bilaga. Kommunsstyrelsens arbetsutskott föreslås att ta informationen 
till handlingarna. 
 
 
 
Bildning och arbete 
Per-Martin Boklund, enhetschef IoF 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Enhetschef FoF 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 2015 och 2016     
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Datum: 2017-04-13 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS 000409/2017-603 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun under 

2015 och 2016 
 
Tjänsten som alkoholhandläggare 
Tjänsten som alkoholhandläggare är på 50% av en heltidsanställning. Antalet stadigvarande 
serveringstillstånd per 2016-12-31 var 52 st.  
Behov föreligger att utvidga tjänsten som alkoholhandläggare till en heltidstjänst för att kunna 
möte behovet från näringen om korta handläggningstider. I jämförelse med kommuner i övrigt 
inom Skåne län är bemanningen i stark underkant. Enligt Länsstyrelsens sammanställning 
inom länet är antalet serveringstillstånd i genomsnitt cirka 60 st. per heltidstjänst.  
 
 
Ansökningar om serveringstillstånd 
  
Antal ansökning som behandlades under   2013 2014 2015 2016 
Stadigvarande serveringstillstånd  4 6 7 11 

Tillfälliga serveringstillstånd: 
till allmänheten  9 9 14 13 

till slutna sällskap  8 12 6 6 

Förändring i bef. serveringstillstånd   7 1 6 2 

Mindre förändringar   9 8 9 6 

Tillfällig tillstånd i avvaktan 
på permanent   0 0 1 0 

Ansökan om provsmakning   0 0 2 0 

Summa  37 36 45 38 
 
 
Antal anmälningar som behandlades  2013 2014 2015 2016 
Catering.   1 0 2 2 

Kryddning av snapps   1 1 0 0 

Summa   2   1  
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Beslut som fattats av alk.handläggaren: 2013 2014 2015 2016 
Tillfälliga tillstånd allmänheten 9 9 14 13 

Tillfälliga tillstånd slutna sällskap 8  12 6 6 

Utvidgning av tillstånd 5 1 3 1 

Tillfällig utvidgning av tillstånd 8  8 9 6 

Godkännande av ägarförändring 3  0 3 1 

Tillfälligt i avvaktan på stadigvarande 0  0 0 1 

Erinran 3 1 0 0 

Återkallelse av tillstånd som ej utnyttjas 3 6 11 4 

Summa 39 37 46 32 
 
Tillsyn 

 
Yttre tillsyn 
Vid yttre tillsyn på serveringsställena prioriteras kontroll av servering till minderåriga och 
överberusade. Kontroll sker även av den allmänna ordningen, kassarutiner, serveringsansvarig, 
matutbud, serveringstider. Vid behov kan även kontroll av lager, bokföring, personalliggare, 
anställningsbevis för personal och kassaregister göras.  
 
Samordnad yttre tillsyn har genomförts under tennisveckorna tillsammans med polismyndig-
heten, räddningstjänsten och miljökontoret på Samhällsskydd. Undertecknad observerade inte 
någon alkoholservering till underåriga eller till överberusade. Ordningen var överlag god med 
hänsyn till det stora antal gäster som var på serveringsställena. 
 
Samordnad tillsyn har även skett under resten av året tillsammans med räddningstjänsten och 
miljöavdelningen på Samhällsskydd. Servering till berusade personer eller till underåriga på 
serveringsställena har inte observerats någon gång under året.  
 
Antal utförda yttre tillsyner  2013 2014 2015 2016 
Före kl. 20.00  39 33 8 7 

Mellan kl. 20.00-23.00   18 18 12 6 

Efter kl. 23.00   16 19 9 8 

Summa   73 70 29 21 
 
 
Antal serveringsställen som besökts 2013 2014 2015 2016 
Stadigvarande serveringstillstånd 44 (56) 41 (52) 17 (56) 15 (52) 

Tillfälliga tillstånd, allmänheten 4 (9) 4 (9) 2 (14) 2 (13) 

(Inom parentes – beviljade tillstånd) 
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Besökstillfällen under året 2015 
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept  Okt Nov  Dec 
 0 0 0 0 1 5 23 0 0 0 0 0 
 
Besökstillfällen under året 2016 
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept  Okt Nov  Dec 
 0 0 0 0 0 5 11 0 0 0 4 0 
 
Inre tillsyn 
Vid inre tillsyn kontrolleras tillståndshavaren och eventuella delägare i driftsbolaget med po-
lismyndighetens belastningsregister samt med skatteverket och kronofogdens register. Några 
olägenheter som har lett till åtgärder har inte framkommit vid dessa tillsyner. 
 
Antal utförda inre tillsyner  2013 2014 2015 2016 
Polismyndigheten  11 49 0 0 

Skatteverket  10 49 0 0 

   
 
Folkölsförsäljning 
 
Antal försäljningsställen  2013 2014 2015 2016 
    16  13 12 16 

  
 
Antal tillsyner  2013 2014 2015 2016 
    9  9 3 0 
 
Vid tillsynsbesöken kontrolleras skyltningen om 18 års gräns och om bolaget har ett egenkon-
trollprogram för personalen. Vid tillsynsbesöken har det inte framkommit något att anmärka 
på. 
 
 
 
Övrigt 
I maj 2015 blev alkoholhandläggaren/budgetrådgivaren även tf. enhetschef då den dåvarande 
enhetschefen plötsligt blivit sjuk. I detta läge beslutades att tillsynen enligt Alkohollagen fick 
ske i mån av tid. Verksamheter med nöjeskaraktär prioriterades, dock valdes att inte tillsyna 
alla serveringställen. Ny alkoholhandläggare kunde inte anställas förrän till våren 2016 pga. 
besparingskrav på IoF med en efterföljande omorganisation. Den nye alkoholhandläggaren på-
började sin tjänst mars 2016 men valde att avsluta den juli 2016. Därmed kunde tillsynen återi-
gen inte utföras i den omfattning som kommunens tillsynsplan anger. I dagsläget ingår tjänsten 
som alkoholhandläggare i undertecknads tjänst som Enhetschef på IoF. 
 
En tvådagars utbildning av serveringspersonal och tillståndshavare i Ansvarsfull alkoholserve-
ring arrangeras årligen. Under 2015 deltog 23 personer och under 2016 deltog 9 personer från 
Båstads kommun i utbildningen, som hölls tillsammans med Ängelholms kommun. Externa fö-
reläsare hyrdes in. Kostnad för föreläsare och kaffe bekostades av de tillsynsavgifter som tas in 
från tillståndshavarna av serveringstillstånd.   
 
Alkoholhandläggaren ingår i en nätverksgrupp med alkoholhandläggarna i Nv. Skåne. Denna 
grupp träffaas ca. två gång under året och under 2015 deltog undertecknad 1 gång och under 
2016 deltog alkoholhandläggaren 1 gång. 

176

176



 
 

 

4 (4) 

 

 
Undertecknad har deltagit i kommunens evenemangsgrupp. Gruppen träffas vid behov. 
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att: 
 
1. Ta ovanstående information till handlingarna. 
 
I tjänsten  
 
 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
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KS au § 114  Dnr KS 000410/2017 - 603 

Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen för 2017 
 
Beskrivning av ärendet Tillsynsplanen enligt Alkohollagen ska innehålla hur kommunen tänkt arbeta 

förebyggande, hur inre, yttre och samordnad tillsyns ska bedrivas. Kommunen 
ska ange hur omfattande tillsynen ska vara och om några särskilda områden 
ska prioriteras.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Per-Martin Boklund, daterad 2017-04-13. 

Tillsynsplan för 2017.   
 
Förvaltningens förslag 1. Godkänna bifogad tillsynsplan och sända den till Länsstyrelsen Skåne. 
 
Föredragande Enhetschef Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Godkänna bifogad tillsynsplan och sända den till Länsstyrelsen Skåne.   
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Datum: : 2017-04-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS 000410/2017 – 603 
 
 

Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen för 2017 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Godkänna bifogad tillsynsplan och sända den till Länsstyrelsen Skåne.   

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillsynsplanen enligt Alkohollagen ska innehålla hur kommunen tänkt arbeta förebyggande, 
hur inre, yttre och samordnad tillsyns ska bedrivas. Kommunen ska ange hur omfattande till-
synen ska vara och om några särskilda områden ska prioriteras.   
 
Bakgrund 
Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning.  
Inre tillsyn är kommunens arbete med granskning av dem som har blivit beviljade stadigva-
rande serveringstillstånd, om de fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och 
ekonomisk lämplighet. 
Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringstället under pågående verksamhet. Samord-
nad tillsyn är när den yttre tillsynen sker tillsammans med andra myndigheter, t.ex. polisen 
och räddningstjänsten. 
 
Aktuellt 
Enligt Alkohollagens 9 kapitel 2 § ska kommunen upprätta en tillsynsplan över hur man har 
tänkt bedriva tillsynen enligt Alkohollagen inom kommunen.  Tillsynsplanen bör vara förank-
rad av den politiska nämnd som hanterar frågor enligt Alkohollagen. Tillsynsplanen ska årligen 
omarbetas och sändas in till Länsstyrelsen.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Syftet med tillsynen är att säkerställa att servering av alkoholdrycker sker enligt Alkohollagens 
intentioner. Intentionen i Alkohollagen är att minimera alkoholens skadeverkningar, förhindra 
servering av alkoholdrycker till minderåriga och överberusade samt förhindra att olägenheter 
uppstår för kringboende till ett serveringsställe. 
Ytterligare aspekt i tillsynsarbetet är att säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett konkur-
rensmässigt rättvist sätt, där alla agerar efter samma lagar och regler. 
 

Verksamhet 
För att kunna genomföra tillsyn enligt föreslagen plan krävs extra personalresurser för IoF. 
Tillsynsinspektörer kommer att anlitas för specifika uppdrag och vid behov.  
 

Ekonomi 
Anlitande av tillsynsinpsektörer kan medföra att budgeten för verksamheten överskrids. 
Avgifterna för ansökningar enligt Alkohollagen samt tillsynsavgifter för stadigvarande 
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serveringstillstånd har inte justerats sedan 2008, vilket planeras att göras under 2017 med 
tillämpning från och med 2018. 
 
 
 
 
Bildning och arbete 
Per-Martin Boklund, enhetschef IoF 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsynsplan för 2017   
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Datum: 2017-04-13 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS 000410/2017-603 

Till: Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Länsstyrelsen 
 

 

Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) under år 2017 inom Båstads 

kommun 
 
Kommunen är enligt Alkohollagen 9 kapitel 2 och 3 § skyldig att utöva tillsyn över dem som har 
beviljats serveringstillstånd samt anmält försäljning av folköl.  
 
Förebyggande tillsyn: En utbildningsomgång i Ansvarsfull Alkoholservering för serveringspersonal, 
ska anordnas den 14 och 20 juni i samarrangemang med Ängelholms kommun. Tillsynsbesök på 
serveringsställena ska ske under dagtid för då tillståndshavarna oftast har mer tid för att prat om sina 
verksamhet och om alkohollagens regler och tillämpning. 
 
Inre tillsyn: Målsättningen är att samtliga som innehar stadigvarande serveringstillstånd ska kontroll-
eras årligen. De som blev beviljade stadigvarande serveringstillstånd under 2016 ska prioriteras. 
Kontroll ska göras med skatteverket gällande betalning av skatter och polismyndigheten gällande 
personers lämplighet. Kontroll ska göras av driftsbolaget och personer med betydande inflytande 
över verksamheten.  
 
Yttre tillsyn: Målet är att alla som har beviljats stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska 
besökas av tillsynsmyndigheten minst en gång per år. De verksamheter som bedriver nöjesverksam-
het ska prioriteras och ska besökas vid minst tre tillfällen under året. 
 
Under 2017 kommer det som vanligt vara extra tillsyn under tennisveckorna, v. 29 och 30 men även 
under evenemangsveckan v. 28. Samordning kommer att ske med polis, livsmedelsinspektör och 
räddningstjänst några gånger under dessa veckor. Tillsyn ska ske under minst två kvällar/nätter per 
vecka då även utrymningstiderna kontrolleras. Tillsynen ska vara inriktad på ordning och nykterhet, 
servering till underåriga, marknadsföring samt kassarutiner. Ytterligare två kvällstillsyner ska göras 
under våren respektive hösten / vintern.  
 
Samtliga större arrangemang med tillfälliga serveringstillstånd som vänder sig till allmänheten ska 
tillsynas. 
 
Tillsyn av försäljningsställen av folköl ska ske med minst ett tillsynsbesök per år. Kontroll ska göras 
av skyltning av 18-års gräns samt att egenkontrollprogrammen följs. 
 
I tjänsten 
 
 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1

 

 

KS au § 115  Dnr KS 000346/2017 - 905 

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Medelpunkten. 
 
 Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 

verksamhetsberättelse för år 2016 samt även revisionsberättelse.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2017-04-10. 

Årsredovisning 2016 med granskning av bokslut och årsredovisning med 
revisionsberättelse.   

 
Förvaltningens förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 

för år 2016. 
 

 2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.  
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Datum: 2017-04-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000346/2017 – 905 
 
 

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. 

 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2016 samt även revisionsberättelse.   
 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten, Viktoriagatan 4, 252 29 Helsingborg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2016 med granskning av bokslut och årsredovisning med revisionsberättelse   
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BÅSTADS l<OMMUN 

Kommunstyre lsen 
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Hej! 

torsdag den 30 mars 2017 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm 
och Örkelljunga 

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Härmed överlämnas enligt förbundsdirektionens beslut 2017-02-28 § 3 

Årsredovisning för 2016 avseende Kommunalförbundet Medelpunktens verksamhet. 
Tillsammans med Årsredovisningen översänds Granskning av årsredovisning med 
revisionsberättelsen, PwC:s rapport 

Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse kommunalförbundets direktion i 
sin helhet. Om fullmäktigeförsamlingarna fattar olika beslut beträffande ansvarsfrihet anses 

sådan inte vara beviljad. Vilka konsekvenser detta får för ledamöterna bestämmer det 
fullmäktige som utsett dem 

Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Jessica Alfredson 
Förbundschef 

Bilagor: 

Årsredovisning 2016 med 

Granskning av årsredovisning med revisionsberättelse 

Medelpunkten 

Viktoriagatan 4 

252 29 HELSIN GBORG 

vxl 042-19 85 50 

direkt 042-19 85 60 
ku ndtjanst@med el punkten .se 
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Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

E:,,,,,., 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. Idag är Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga medlemmar i 
förbundet . 

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning 
såväl professionellt som ekonomiskt och målen för verksamheten kan sammanfattas i de fyra 
områdena Samordning, Inköp, Service och Utveckling. 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda 
hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är 
knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i 
detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och 
utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala konsumtionsvaror. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, 
rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till 
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion . 

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i 
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekonditioneringar och anpassningar av hjälpmedel. 

;· .... ~ r r. ·,. . .. ' s . j { erv1c;:e :.; 
' , 

Utveckling 

• att effektivt nyttja varor och produkter 
och optimera recirkulation 

• att effektivt upphandla och kontinuerligt 
· bevaka marknaden 

• att med hög ko mpetens och professionell t 
bemötande garantera snabba leveranser, 

reparationer och rekondttlonerlng 

• att medverka och bevaka utvecklingen Inom 
hj§lpmedelsomrAdet och sprida kunskapen Ull 

kommunerna 
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Ujälps11(i!del.,kumul0r1ter 

Den 31 december 2016 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 32 medarbetare. Av dessa var 28 
personer tillsvidareanställda och fyra var anställda på vikariat. Antalet tillsvidareanställda i 
förhållande till det totala antalet anställda uppgick till 85 %. Tjänstledighet på grund av studier och 
långtidssjukskrivning är orsaken till vikariatsanställningar. ,r 
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Medeltal anstältda 
med f&delnlns på Antal Kvinnor 
kvinnor och män 

2015 2016 

Ledningsgrupp 3 2 

Direktion och 
13 14 

förbundschef 

Verksamheten 9 8 

Totalt Medelpunkten 

Antal män 

2015 2016 

3 3 

8 6 

17 20 

SJukfrånVBfO kort 
<14 dagar 

2015 2016 

1.9% 2,3% 

Sjukfrånvaro lång 

2015 2016 

2,6% 3,3% 

Ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under perioden har ställts i relation till en 
inom verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, 
sjukfrånvaro (betald) och kompledighet men inte övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 49 år. Medelåldern för kvinnor var 46 år och för 
män 51 år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som går i pension under de närmaste 10 åren. Anställda 
som uppnår 65 års ålder: 

2018 2019 2 020, 2 024 2022 2023 2 024 2 025 

1 1 0 0 0 1 3 1 3 1 

Personalkostnader 

Den totala personalkostnaden för 2016 uppgick till 16,2 mkr och det är 26,6 % av Medelpunktens 
totala kostnader för 2016. 

Medellön 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl förbundschef är för 2016 (december) 31 200 kr. Kvinnors 
medellön är 32 900 kr och för män 30 100 kr. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för 2016 var totalt 5,64 % för hela verksamheten. För män var det 6,06 % och för 
kvinnor 4,75 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 2,3 % och icke arbetsrelaterad långtidssjukskrivning 
är 3,3 %. Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

Arbetsskador 

Ålder 

-29 

30-49 

SO-

Procent 

5,88% 

6,41% 

4,82 % 

Under 2016 rapporterades en arbetsskada till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 
Arbetsskadan var en trafikolycka med lindriga skador. I samband med detta togs fram en reviderad 
policy för Kris och första hjälpen för att göra tydligt för alla hur liknande situationer ska hanteras. Det 
ledde även till en genomgång av hur arbetsskador och tillbud ska registreras och hanteras då det 
händer något oförutsett.,{" 
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Personalomsättning 

Under året har det varit ett par förändringar på personalsidan, på administrationen har både 
systemförvaltare av Sesam och ekonomi- HR-administratör rekryterats under året då tidigare 

befattningshavare fått andra tjänster. Under hösten genomfördes rekrytering av ny 
hjälpmedelskonsulent i samband med pensionsavgång, denna rekrytering blev klar i januari 2017. 
I slutet av 2016 påbörjades rekrytering av hjälpmedelstekniker då en tekniker fick annan tjänst och 
slutade hos oss. Denna rekrytering slutfördes också i januari 2017. 
Den positiva trenden med att få in gott om ansökningar har fortsatt och vi har på alla tjänster haft 
bra kandidater och ett gott urval och vi ser att det finns intresse av att arbeta på Medelpunkten. 

Trivsel 

I november genomfördes en medarbetarenkät med fokus på trivsel på arbetet, tydlighet kring 
uppdrag och förväntningar, möjligheten att ta ansvar för sitt arbete och vilken återkoppling som ges. 
Enkäten gav en hög svarsfrekvens som visar på en hög grad av trivsel, att det finns en hög vilja att 
både ta och få ta ansvar för arbetet, att förväntningar i hög grad är tydliga och att arbetet oftast kan 
utföras effektivt. I enkäten lämnades också flera förslag och kommentarer som sammanställts för att 
sen ligga till grund för fortsatt arbete. 

Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft 7 sammanträden, och presidiet 11 möten. Det har hållits två 
samrådsmöten där tjänstemän och politiker för kommunerna bjudits in. I maj gavs information om 
bokslutet för 2015 vid ett möte i Landskrona och i november besöktes Klippan då 2016 års 
delårsrapport tillsammans med budget 2017 var i fokus. 

Under hösten meddelade ordförande Gunilla Karlsson sin avgång varför valberedningen tog fram ett 
förslag om nytt presidium .. Direktionen valde härefter enligt valberedningens förslag Rima Axelsson 
Alamin, Helsingborg till ordförande, Boris Svensson, Klippan till förste vice ordförande och Arvo 
Hellman, Bjuv till andre vice ordförande. 

Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet 

Under året har en revidering och översyn gjorts av förbundsordningen med syfte att förtydliga 
uppdraget för kommunalförbundet Medelpunkten. I samband med att förslaget skulle behandlas av 
alla medlemskommunerna framkom synpunkter vilket gjorde att ett nytt förslag nu tagits fram och 
som kommer att sändas ut för godkännande under 2017. 

Det arbete som tidigare påbörjats kring hur vi arbetar med planering, genomförande, uppföljning och 
rapportering av vår verksamhet har fortsatt även under 2016. 
Vi har arbetat med att se över våra mål och hur vi kan mäta att vi gör ett gott jobb och uppfyller vårt 
uppdrag. Att ta fram bra och tydliga mätetal och mål som både är inspirerande, tydliga och 
kvalitetssäkrade är en viktig del och som vi även fortsättningsvis behöver arbeta med. 
Som stöd i detta har vi också påbörjat process kartläggning vilket visuellt kommer visa våra olika 
processer. I samband med detta görs en översyn av hur vi arbetar och vi kan fastslå viktiga rutiner för 
att säkra processerna vilket i sin tur kan leda till arbetet med intern kontroll..f" 
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Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. I förlängningen av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet som tecknats mellan region Skåne 
och kommunerna kommer också ett ökat behov och efterfrågan av snabbare och ökat antal 
leveranser av hjälpmedel för att underlätta tidig hemgång från sjukhusen. 
Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka . Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser och de förändrade leveransbehoven 
ställer krav både på andra interna arbetssätt och krav på smidiga logistik och transportlösningar. 
Detta är utmaningar som till viss del kan lösas i förslaget om nya lokaler men också utmaningar som 
på sikt behöver hanteras. 

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Upphandlingar 

Gemensamma upphandlingar görs tillsammans med Kommunförbundet Skåne och under året har 
upphandlingar gjorts av arbetsstolar, rollatorer, personlyftar och lyftselar, och 
överförflyttningshjälpmedel. 

Särskild uppmärksamhet har lagts på kvaliteten och de reklamationer som varit på olika modeller och 
fabrikat av rollatorer, en produktgrupp som genomgående upplevs ha en annan kvalitet än tidigare. I 
upphandlingen av rollatorer gjordes därför ett särskilt förberedande arbete kring vilka kvalitetskrav 
och vilka kommersiella villkor som kan ställas. En del av detta kommer också att användas som 
underlag i övriga upphandlingar av hjälpmedel. 
Förutom detta har en upphandling gjorts av Medelpunktens avtal gällande de dagliga transporterna 
till medlemskommunerna. 

Under året har en hel del arbete lagts på upphandling av kommande verksamhetslokaler. Kontraktet 
på nuvarande lokaler går ut februari 2018 och inför detta har en analys gjorts av framtida behov. 
Dels behöver vi ta höjd för en fortsatt ökad verksamhet och dels finns redan i dagsläget behov av 
större ytor för att ha ett flexibelt lager och kunna ha ett bra flöde i verksamheten. I detta finns också 
med ett förslag om att dela lokaler med Region Skåne vilket kommer att öka möjligheten till 
samarbete och göra det enklare för våra olika besökare. 
Upphandlingen har gjorts tillsammans med konsult från Affärsconcept AB och tilldelningsbeslut 
kommer att fattas under februari 2017 ,,v 
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Uppföljning av mål 

Kund 

Förskrivarna känner förtroende för Medelpunkten och är trygga med den service och det stöd vi 
ger 

, ~ 
För att kunna utveckla behovet av stöd åt förskrivarna har konsulenterna åkt ut i kommunerna och 
träffat grupper med förskrivare. Syftet är att ha en dialog om förväntningar och på vilket sätt 
Medelpunkten ger ett bra stöd i deras arbete och på vilket vis det kan bli bättre. Vi får vid dessa 
möten uppfattningen att förskrivarna upplever konsulenterna som ett bra stöd, att de är tillgängliga 
och har en god kompetens att dela med sig utav. För att förenkla för förskrivarna har också 
systemförvaltare för WebSesam en nära dialog och reviderar rutiner, manualer och 
användarutbildningen utifrån frågor och synpunkter. 
Under december genomfördes en enkät som vände sig till förskrivarna. Denna visar på ett NKl-index 
om 72 vilket är något lägre än tidigare år. Det som framförallt drar ner nöjdheten är frågor om 
tillgängligheten att komma i kontakt med oss och tillgängligheten till rätt information på hemsidan. 
Problemen med telefonväxel är ett känt problem som vi trots olika försök inte kommit tillrätta med. 
Förslag finns om bättre system under 2017 vilket vi tror kommer att lösa en hel del. 
Lanseringen av den nya webbsidan har inte slutförts som planerat under 2016 av olika skäl, även om 
projektet nu gått in i de avslutande faserna i utvecklingsprocessen. Dels fördröjdes anpassningen av 
verksamhetens säkerhetssystem för identitetshantering samt integrationen med vår 
beställningsportal. Vi såg dessutom under arbetet ytterligare utvecklingsmöjligheter i framförallt 
interaktiv- och användarvänlig design. Arbetet är nu inne i sin slutfas och ny hemsida planeras kunna 
lanseras under våren 2017. Av denna anledning har ingen mätning gjorts av nöjd- kund hemsidan. 

Framgångsfaktoret Mätetal Ut&all Målvärde 

Websesam ska utvecklas för att 
underlätta och ge stöd I • Nöjd-kund extern verksamhet 72 71 
förskrivnlngsprocessen 

Hemsidan ska vara tydlig, relevant och - Nöjd-kund hemsidan 
lättanvänd 

Brukarna har en positiv upplevelse av kontakten med Medelpunkten 

I ~ 
Konsulenterna har under den senare delen av året arbetat med frågan om att uppmuntra till 
delaktighet vid utprovningar och bedömningar. En enkät har lämnats ut vid varje utprovning där 
brukaren ombeds bedöma känslan av delaktighet, om informationen som getts varit tillräcklig och 
om bemötandet har varit gott. Det har inkommit 43 enkäter som genomgående visar på ett riktigt 
högt betyg. I de 43 inkomna enkäterna är alla svaren på den högsta nivån, utmärkt, med undantag av 
två svar gällande tillräcklig information där svaren är Ja, mycket bra. I de kommentarer som har 
lämnats framkommer också att det upplevts positivt att få svara på enkäten samt att det varit en r 
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positiv upplevelse att varit på en utprovning. Arbetet för att öka den positiva känslan och ytterligare 
öka delaktigheten kommer att fortsätta under 2017. 

Framgångsfaktorer Mätetal UtfaH Målvärde 

Konsulenterna ska uppmuntra till • Brukarens upplevelse av kontakten, 

delaktighet i samband med utprovningar 
informationen och känsla av 100% 100% 
delaktighet 

Medlemskommunernas ledningar är nöjda och trygga i hur uppdraget förvaltas 

Under året har vi haft möte med ledningsansvariga i den lokala sam rådsgruppen där strategiska och 
övergripande frågor rörande förskrivning och hjälpmedelsfrågor diskuteras. Gruppen har under året 
uppmärksammat och bl.a diskuterat det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet, Socialstyrelsens olika 
uppdrag på hjälpmedelsområdet, Förskrivarutbildningen och avgifter för hjälpmedel. Uppfattningen 
är att detta är ett bra forum för att få en gemensam syn och en god grund för utveckling i både 
kommunerna och på Medelpunkten. Under året har vi också haft två samråd, vårens i Landskrona 
och höstens samråd i Klippan. Förutom information om Årsredovisningen 2015 och Delårsbokslutet 
2016 har det vid båda samråden diskuterats det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet och vad det kan 
komma att innebära för framtiden och för Medelpunktens utveckling. 
Inför budgetarbetet genomfördes flera möten med ledningsansvarig för kommunerna för att gå 
igenom de rapporter som sänds ut från Medelpunkten till respektive kommun. Detta ledde till en del 
anpassningar och tillägg i rapporterna för att dessa ska motsvara de behov som finns i kommunerna 
och förenkla deras uppföljning. 
För att mäta hur väl detta slagit ut sändes en enklare enkät ut i Januari i samband med 
månadsrapporterna. Svaren i denna enkät visar på en hög grad av nöjdhet och att uppdraget 
förvaltas väl. Svaren visar också att informationen inte alltid skickas ut i tid och att vi behöver arbeta 
vidare med att förtydliga och förenkla rapporterna. 

' Framgångsfaktorer Mit~ Utfall Målvärde 

Ledningsansvariga I kommunerna är nöjda • Genomsnittligt svar till 
med de rapporter och den information ledningsansvariga nöjdheten med 1,6 1 
som lämnas hur uppdraget förvaltas 

Omvärld 

Medelpunktens omvärldsbevakning ger förutsättningar till utveckling 

I _\ 

Under årets första månader höll konsulenterna tillsammans med förskrivare i Landskrona en 
utbildning i 24-timmarspositionering. Detta var en förenklad utbildning som tagits fram utifrån den 
tredagarsutbildning som konsulenterna tidigare varit på och som ett sätt att sprida kunskapen vidare . 
Vid mässan Hjälpmedel och Välfärdsteknologi som anordnades i Lund i mars var flera från 
Medelpunkten på plats och tog del av nyheter, seminarier och möten med andra intresserade av ,y 
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hjälpmedelsfrågor. 
Under hösten är inplanerat flera olika konferenser och användarmöten där Medelpunkten deltar 
vilket är ett väldigt bra sätt att ta del av omvärlds bevakning och förstärka kompetensen i 
verksamheten. Den omvärldsbevakning och den kompetensen sprids sen till representanter för 
kommunerna i de olika mötesforum som vi har. 

Framgångsfaktorer Mätetal UtfalJ Måh(~r,d,e 

Vi ska uppmuntra, stödja eller leda • Andel verksamhetsföreträdare som 
projekt som bidrar till utveckling av upplever att mötena gett 100 % 90 % 
hjälpmedelsområdet förutsättningar till vidare utveckling 

Medelpunkten bidrar t ill att möjliggöra ett gemensamt synsätt i förskrivning och hjälpmedelsfrågor 

\ 
Utifrån den omvärlds- och kunskapsbevakning som finns dagligen i verksamheten har vi ett särskilt 
ansvar att sprida kunskapen vidare till kommunerna . Även om ansvaret för förskrivning och lokala 
riktlinjer ligger hos respektive kommun finns ett ansvar och en ambition på Medelpunkten att 
uppmuntra och stimulera gemensamma diskussioner för att om möjligt uppnå ett gemensamt syn
och arbetssätt. 
Via Kommunförbundets samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor hanteras strategiska frågor 
för att på ett Skåneperspektiv möjliggöra gemensamt synsätt. För att ytterligare kunna diskutera och 
förankra frågorna avrapporteras och diskuteras frågorna numera också i den lokala sam rådsgruppen 
där ledningsansvariga från medlemskommunerna bjuds in. Detta ökar möjligheterna till ett 
gemensamt synsätt i förskrivning och hjälpmedelsfrågor. 

Framgångsfaktorer Mätetal Utfall M.ålvllr,de 

Vi ger förutsättningar och bidrar till 
Andel verksamhetsföreträdare som 

konstruktiva diskussioner och 
upplever att mötena är ett bra 

86 % 90 % 
kunskapsspridning mellan kommunerna 

forum för att dela kunskap och 
erfarenheter 

Medarbetare 

Medarbetare på Medelpunkten ska trivas och vara delaktiga 

I J\ 
För att uppnå målet om en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas har särskilt fokus 
under året lagts på arbetsmiljön och innebörden av en god arbetsmiljö. Utifrån de traditionella 
måtten på en god arbetsmiljö är det en hög trivsel på Medelpunkten. Sjukfrånvaron och 
personalomsättningen är låg, vi har ett gott rykte som bekräftas av vikarier som gärna önskar att 
stanna kvar och vid rekryteringar har vi gott om ansökningar. Arbetet med att skapa en god 
arbetsmiljö har därför, precis som föregående år, fokus på de organisatoriska faktorerna. En tydlig 
struktur kring ledarskap, arbetsorganisation och mål bedöms som viktiga delar för en god trivsel 
sa mt idigt som det är en förutsättning för att engagera och öka delakt igheten.H' 
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Under 2016 har en arbetsmiljöpolicy tagits fram i dialog med fackliga organisationer med en 
beskrivning över målen för arbetsmiljön och hur dessa ska uppnås. I den finns också en planering för 
hur det systematiska arbetet ska bedrivas under 2017. Utifrån arbetsmiljöpolicyn har sedan 
delegationer för arbetsmiljö- och miljöansvar tagits fram och skrivits under av respektive chef. 
Uppdragsbeskrivningar för olika befattningar är pågående och beräknas vara klart under året för att 
förtydliga uppdraget, ansvar och mandat för varje medarbetare. Underlaget för medarbet arsamtal 
har också reviderats för att den röda tråden mellan de olika dokumenten ska stämma överens. 

·-
Fram1ångsfaktorer Mätetal Utfall Målvärd~ 

Varje medarbetares roll, ansvar och • Andel av verksamhetens uppdrag 
100% 100 % mandat är tydliga som är beskrivna 

Vi har ett gott ledarskap som får 
Andel medarbetare som trivs på sin 

medarbetare att känna sig sedd och 84 % 100 % 
lyssnad till arbetsplats 

Kort sjukfrånvaro 2,3 % 2% 

Lång sjukfrånvaro 3,3% 3% 
Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön 
för att förebygga ohälsa och olycksfall Antal arbetsskador och tillbud 1 0 

Uttagen semester i förhållande till 
90 % 100% 

semesterrätt 

Process 

Medelpunkten arbetar effektivt och ändamålsenligt efter kartlagda processer 

Arbetet med att se över processer och arbetssätt är ständigt pågående i alla delar av verksamheten. 
Det finns en strävan att förenkla och underlätta arbetet både internt för att effektivisera men också 
externt för att "göra det lätt att göra rätt." 
Under året har systemet utvecklats för att ge möjlighet att använda mobila enheter i samband med 
plock och utleveranser, det finns möjlighet att lägga alla typer av hämtordrar direkt i WebSesam i 
stället för att använda fax och det är skapat en elektronisk transportlista vilket tidigare skrevs 
manuellt. Det finns också möjlighet för förskrivarna att boka en utprovning med konsulenterna direkt 
via WebSesam. 
Att göra de olika momenten direkt i systemet är både ett effektivare sät t att arbeta men också en 
betydligt mer säkrad process för att minska risken för fel. 

Som en fortsatt utveckling av mål och verksamhetsuppföljningen kommer processerna för 
verksamheten att beskrivas i ett processverktyg (2(8) kopplat till vårt mål- och uppföljningsverktyg. 
Genom detta får vi en visuell bild över alla processer samtidigt som mallar, checklistor och 
rut inbeskrivningar samlas på ett ställe. Detta kommer i ett senare skede ligga till grund för arbetet 
med intern kontroll. Under året har arbetet påbörjats med att kartlägga processer men kommer att 
fortsätta under 2017. 

Ett prioriterat område att arbeta vidare med är processen med att avhjälpa reparationer och 
monteringar inom 10 arbetsdagar. Andelen är högre än tidigare år men trots detta inte på en 
tillfredsställande nivå. Anledningarna till ut fallet kan vara brister i dokumentationen, väntan på ,.,.. 
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reservdelar eller svårigheter att få bokat tid för reparation. I process kartläggningen kommer varje del 
av arbetet att gås igenom för att framöver arbeta på ett mer effektivt sätt. 

Framgångsfaktorer Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har säkra processer och minimerar • Antal beskrivna processer i 2C8 1 1 
risker för verksamheten 

Vi har ett effektivt arbetssätt för att Andel reparationer och monteringar 
72 % 75 % 

snabbt åtgärda reparationer som avhjälps inom 10 arbetsdagar 

• Andel beställningar ur 
hyressortimentet som levereras till 98 % 100 % 

Vi optimerar reclrkulation av varor och kund inom 10 arbetsdagar 
har en hög lageromsättning • Andel utleveranser som är 

73 % 60% 
recirkulerade hjälpmedel 

Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är god ekonomisk hushållning att anskaffade resurser utnyttjas effektivt och att 
verksamheten redovisar åtminstone det överskott som har budgeterats. i begreppet ingår även att 
verksamheten är inriktad på att undvika onödiga kostnader. 

Anskaffade hjälpmedel för uthyrning hade vid årets slut det bokförda värdet 33 285 tkr. Av dessa var 
hjälpmedel för 30 300 tkr (91 %) uthyrda till brukare, vilket vi bedömer vara en godkänd andel. 

Förrådet består av såväl tillbehör som reservdelar. Under kortare perioder förekommer även 
färdigvaror för försäljning. Vid årets slut var det bokförda värdet 5 218 tkr. 

Onödiga kostnader uppstår främst vid förseningar. Under år 2016 inträffade ett stort antal fel i 
postens hantering av leverantörsfakturor, med följd att många av dessa aldrig ankom Medelpunkten. 
För att få kontroll över detta uppmanade vi samtliga varuleverantörer att senast vid årsskiftet via 
mail meddela oss vilka fakturor som ännu var obetalda . Gensvaret från leverantörerna var positivt 
och flertalet av dessa har nu börjat maila sina fakturor till oss (och därmed slutat sända fakturor med 
post). På detta sätt undvek vi ytterligare försenings- och inkassoavgifter. Tyvärr kan nuvarande 
ekonomisystem inte ta emot e-fakturor, vilket är ett starkt önskemål för framtiden. 

Framgår:lgsfakt9,rer Mätetal 

Verksamheten uppfyller resultatmålet • Överskottsmarginal 

Vi har en regelbunden analys av • Antal gjorda analyser av 
bokföringstransaktioner bokföringstransaktioner 

Vi undviker onödiga kostnader i form av 
förseningsavgifter, straffavgifter och Summa onödiga kostnader 

checkräkningsränta 

Vi har en god likviditetsplanering Kassalikviditet minst 1,0 

Utfall Målvarde 

11 % 10% 

11 11 

8 0 

92 % 100% 
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Kapitalbindningen blir inte större än budgeterad 

,_, 
Medelpunkten binder kapital i form av 

e Anläggningstillgångar 

o Hjälpmedel för uthyrning 

• Lagervaror 
o Kundfordringar 

• Förutbetalda hyror och andra kostnader 

De egna anläggningstillgångarna är nu bokförda till totalt 1948 tkr, fördelat på maskiner (1 018 tkr), 
bilar (639 tkr), inventarier (199 tkr) samt fastighetsförbättringar (SO tkr) och datorer (42 tkr). I princip 
samtliga dessa används dagligen i verksamheten. 

Det bokförda värdet på Medelpunktens anskaffade hjälpmedel för uthyrning var vid årets slut 
33 285 tkr. Av dessa var hjälpmedel för 30 300 tkr (91 %) uthyrda till brukare. 

Medelpunktens lager består av såväl tillbehör som reservdelar och, under kortare perioder, även av 
färdigvaror för försäljning. 

Det bokförda värdet på förrådsvaror var vid årsslutet S 218 tkr. Under 2016 omsattes lagervaror för 
totalt S 562 tkr (S 207 för interna reparationer samt 355 tkr för externa), vilket motsvarar en årlig 
omsättningshastighet på 1,1 ggr/år. 

Värdet på kundfordringar (mm) uppgick vid årsskiftet till 9 665 tkr, vilket är en vanlig nivå, beroende 
på att kommunerna förskottsfaktureras två månader i förväg. 

De förutbetalda utgifterna var 916 tkr och dessa brukar uppgå till cirka 1 000 tkr varje månadsslut. 

Den totala kapitalbindningen var vid årsskiftet 51 034 tkr. vilket är en förväntad nivå, med tanke på 
den stora uthyrningsverksamheten, liksom kravet på tillgång till reservdelar. 

Framgångsfäktorer Mlketal UtfaJI Målvllrdl! 

Vi har en god lagerhållning med ordning 
lnventeringsdifferens 5% 1% 

och reda 

Medelpunkten har tre lager: Huvudlager, sänglager och konsulenternas utställningslager. 

Inventering sker vid minst två tillfällen per år: i slutet av augusti - inför delårsbokslutet per 31/8 samt 
i december - inför årsbokslutet den 31/12. Även i april kan inventering bli aktuell, vid misstanke om 
att avvikelser kan förekomma. Selektiv inventering kan beordras vid vilken tidpunkt som helst. 

Under året har inventeringar utförts i augusti och december. Vid dessa har avvikelsen i pengavärde 
varit totalt 261 tkr (S % av UB). Vid genomgång av detta utfall visade det sig att av detta belopp 
utgjorde 167 tkr av två olika sorters stativ, vilka hade utlevererats till brukare utan att detta hade 
registrerats . om dessa räknas bort blir summan av övriga avvikelser 94 tkr (1,8 %) . Även detta belopp 
är oacceptabelt högt och föranleder ytterligare skärpning av omedelbar registrering av gjorda 
utleveranser. Detta gäller särskilt för konsulenternas utställningslager, där avvikelsen var 37 tkr. För 
detta sistnämnda lager är frågan om man ens ska betrakta detta som ett lager, eftersom huvuddelen 
av hjälpmedlen aldrig blir tillgängliga för annat än visning och utprovning.,y 
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Miljö 

Inköpta och upphandlade produkter är av god kvalitet 

Inför en ny upphandling av rollatorer har ett särskilt arbete gjorts i syfte att öka kvaliteten på 
produkterna. Detta är en följd av de reklamationer och upplevd försämrad kvalitets som vi sett på 
framförallt rollatorer under de senaste åren. Ett nytt avtal ska gälla från 1 januari 2017 och inför 
detta tillsattes en särskild arbetsgrupp redan sommaren 2015. Arbetsgruppen har inför 
upphandlingen scannat av marknaden efter flera olika rollatormodeller, köpt in och på flera olika vis 
testat produkterna för att utröna vilka krav som kan ställas för att uppnå god kvalitet. Särskilt arbete 
har också lagts på att stärka skrivningarna kring de kommersiella villkoren i avtalen. 
Modellen med att ta fram underlaget har varit uppskattat och kommer att ligga till grund för 
kommande upphandlingar. Ett aktivt arbete pågår också med att återkoppla kvalitetsfrågor till 
leverantörerna för att påverka utvecklingen. Detta görs både som anmälda reklamationer och 
avvikelser som i de leverantörsuppföljningar som regelbundet genomförs. 
En uppföljning av hur många rollatorer respektive rullstolar som används den beräknade livslängden 
visar att rullstolar i väldigt hög grad används den förväntade livslängden. För rollatorer är graden 
lägre vilket under 2016 påverkats av den förtida skrotning som gjordes med anledning av 
kvalitetsbristerna på en viss modell. 

Framgångsfaktorer- Mätetal Utfafl Målvlll:de 

Andel rollatorer som uppnår 
80% 90% 

Hjälpmedel uppnår i hög grad sin förväntad livslängd 

förväntade livslängd • Andel rullstolar som uppnår 
förväntad livslängd 

95% 95% 

Ett hjälpmedel ska under sin livstid vara i bruk hos mottagare mer än 90 % av tiden 

Att följa hur stor andel av sin livslängd som ett hjälpmedel varit i bruk hos mottagare är ett mått dels 
på kvaliteten på hjälpmedlet men också ett mått på hur effektivt vi recirkulerar ett hjälpmedel. 
Utfallen visar att rollatorer har en hög grad av recirkulation och används i princip hela sin livslängd 
ute hos mottagare. Rullstolar å sin sida har en betydligt lägre grad vilket kan bero på att det finns fler 
variationer, bredder och modeller för att tillgodose de bredare och mer skiftande behoven . 
Måttet kommer även att följas år 2017 och en fortsatt analys kommer att göras kring hur vi kan öka 
användandet även av rullstolar. 

Framgimgsfaktorer Mätetsl 

• Andel rollatorer som varit i bruk hos 
mottagare mer än 90 % av sin 

VI arbetar snabbt och effektivt med att livslängd 

recirkulera och rekonditionera [1 Andel rullstolar som varit i bruk hos 
mottagare mer än 90 % av sin 
livslängd 

Utfall 

92 % 

62 % 

M} lvärde 

90% 

90% 

'fl\ 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Intäkter 

Varav försäljning 

Varav hyror 

Verksamhetskostnader 

Avskrivningar 

Finansiellt netto 

Redovisat resultat 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Balansomslutning 

Eget kapital 

Soliditet% 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

2016 

66 747 

21169 

38928 

-52 787 

-10 811 

-205 

2 944 

2016 

51477 

16 520 

32 

2015 

65 079 

18 947 

39491 

-49 006 

-10 632 

-163 

5 278 

2015 

51610 

18853 

37 

2014 

59 269 

15 617 

37139 

-44 472 

-9 655 

-169 

4973 

2014 

53 386 

18 548 

35 

2013 

56 023 

13834 

35964 

-40 737 

-12 534 

-256 

2 752 

2013 

49493 

16371 

33 

2012 

55 570 

15 341 

34 781 

-40 632 

-11927 

-354 

3011 

2012 

54136 

15486 

29 

Årets fakturerade intäkter blev 66 370 tkr, att jämföra med budgeterade 61 812 tkr. Störst skillnad 
mot budget visade försäljningen, med 21169 tkr i utfall mot budgeterade 16 098 tkr. Även 
serviceintäkterna (3 598 tkr) blev högre än budgeterat (2 863 tkr), medan intäkterna för frakt och 
transporter (2 675 tkr) blev marginellt lägre än budget (2 774 tkr). Hyresintäkterna (38 928 tkr i utfall) 
hamnade nära budget (39 267 tkr), beroende på årets sänkning av hyrestaxorna med 5 %. 

Helsingborg är den klart största förbrukaren, med 27 705 tkr. Därefter följer Ängelholm med 
9 604 tkr och Landskrona med 8 862 tkr. Tillsammans svarar dessa tre för 69,2% av all förbrukning. 

Kostnader och resultat 

Årets verksamhets kostnader, inklusive av- och nedskrivningar blev totalt 63 597 tkr, mot budgeterat 
60 659 tkr. Materialkostnaderna (28 795 tkr) blev högre än budgeterat (25 535 tkr), liksom 
avskrivningarna (10 811 tkr mot 10 427 tkr) och kostnaderna för fordon (697 tkr mot 635 tkr). De 
högre kostnaderna förklaras till stor del av den ökade försäljningen samt att en del hjälpmedel 
utrangerades (skrotades) i förtid . Beslutet om detta fattades redan året innan, varför en del av dessa 
kostnader belastade år 2015. 

Övriga kostnader (personal, lokaler, externa transporter, kommunikation och IT samt administration) 
ligger dock under budget. 

Även de finansiella kostnaderna (205 tkr) hamnade under budget (330 tkr), beroende på fortsatt låg-Y" 
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räntenivå och att nivån på onödiga kostnader har hållits nere (8 tkr) . 

Den sammantagna effekten av ökade intäkter och återhållna kostnader blev ett slutligt överskott på 
2 945 tkr. 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Under året har anläggningstillgångarna fortsatt att öka. Ökningen har dock varit mindre jämfört med 
åren dessförinnan. 

Värdet på hjälpmedlen har ökat från 30 835 tkr till 33 285 tkr. Klart störst inköp har skett av manuella 
rullstolar (5 363 tkr). Denna grupp svarar också för ungefär halva ökningen av anläggningsvärdet. 

Vad gäller anläggningstillgångar för eget bruk har Medelpunkten under året investerat i ett nytt 
transportfordon (+240 tkr), som ersätter ett tidigare leasat fordon. övriga investeringar (i lyftbord, 
transportvagnar och brandtåligt skåp) har uppgått till totalt 66 tkr. 

Även lagret av tillbehör och reservdelar har ökat något från 4 726 tkr till 5 167 tkr. Kundfordringar 
och interimsfordringar har också ökat i värde, från totalt 10 162 tkr till 10 582 tkr. 

De totala tillgångarna (balansomslutningen) har dock minskat i värde, från 51 610 tkr till 51477 tkr. 
Minskningen beror huvudsakligen på att de likvida medlen har minskat från 3 417 tkr till 443 tkr. Den 
totala kapitalbindningen var vid årsskiftet 51034 tkr, vilket är en förväntad nivå, med tanke på den 
stora uthyrningsverksamheten, liksom kravet på tillgång till reservdelar. 

Skulder och eget kapital 

Medelpunktens tillgångar har under året finansierats av fem olika delar: 

• det egna kapital på nära 14 000 tkr, som kommunerna har skjutit till vid bildandet och de 
första åren därefter 

• ett långfristigt och amorteringsfritt banklån på 16 000 tkr 
o de förskottsbetalningar som kommunerna har gjort genom förfarandet med 

förskottsfakturor, vilket motsvarar cirka 4 000 tkr. 
• övriga kortfristiga skulder till leverantörer och myndigheter (moms, arbetsgivaravgifter, 

källskatter), vilket uppgår till cirka 9 000 tkr 
ett tillfälligt 1-årslån på 5 000 tkr (vilket återbetalas i januari 2017) 

Soliditet och soliditetsgräns 

Måttet soliditet anger hur stor andel av de totala tillgångarna som har finansierats med egna medel. 
Vid utgången av år 2016 var soliditeten 32,1 %, att jämföra med 36,5 % vid ingången av året. 

I gällande förbundsordning anges att om soliditeten överskrider 25 % av ingående balansomslutning 
ska överskjutande belopp utbetalas till kommunerna, såvida inte direktionen beslutar om annat. 

Bala nskravsutred ni ng 

Utfallet för år 2016 är ett överskott om 2 945 tkr, vilket motsvarar 4,4 % av årets omsättning (66 747//' 
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tkr). Eftersom även åren 2014-2015 uppvisade överskott över 2 % är balanskravet uppfyllt . 

God ekonomisk hushållning 

Begreppet god ekonomisk hushållning behandlas under rubriken Ekonomi på sidan 12. 

Resultaträkning (tabell) 

Belopp i tkr Not Utfall 2016 

Fakturerade intäkter 1 66 370 

Övriga intäkter 2 377 

Verksamhetslntäkter 66 747 

Materialkostnader 3 -28 795 

Personalkostnader -7 253 

Övriga verksamhetskostnader -16 225 

Av- och nedskrivningar 4 -11324 

Verksamhetskostnader -63 597 

Finansiella intäkter 6 

Finansiella kostnader -211 

Finansiellt netto -205 

Redovisat resultat 2 945 

Utfall 2015 

64323 

755 

65 078 

-26 910 

-6 806 

-14 950 

-10 972 

-59 638 

·163 

-163 

5277 

Budget 
2016 Utfall i % av Budget 

61812 107 

235 160 

62047 

-25 535 113 

-8180 89 

-16 517 98 

-10 427 109 

-60659 

-330 62 

-330 

1058 278 
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Balansräkning (tabell) 

Belopp I tkr Not 20161231 20151231 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner och inventarier 5 1948 2 368 

Övriga materiella anläggningstillgångar 6 33 285 30 835 

Summa anläggningstillgångar 35 233 33 203 

Omsättningstillgångar 

Förråd 7 5 219 4 726 

Kortfristiga fordringar 8 10 582 10 262 

Kassa och bank 9 443 3 417 

Summa omsättningstillgångar 16 244 18 405 

SUMMA TILLGÅNGAR 51477 51608 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 10 

Eget kapital 13 575 13 575 

Årets resultat 2 945 5 277 

Eget kapital vid årets slut 16 S20 18 852 

Skulder 

Långfristiga skulder 11 16 000 16 000 

Kortfristiga skulder 12 18 957 16 756 

Summa skulder 34 957 32 756 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51477 51608 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER 

Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 

Företagsinteckningar inga Inga 

Ansvarsförbindelser inga Inga f{ 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (indirekt metod) 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat 

Justeringar för poster som Inte ingår I kassaflödet 

Av- och nedskrivningar(+) 

Reavinst(-)/ Reaförlust (+) 

Erhållen ränta (+) 

Erlagd ränta(-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar I rörelsekapital 

Minskning(+)/ Ökning(·) av förråd 

Minskning(+)/ Ökning(·) av fordringar 

Ökning(+)/ Minskning(·) av skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Återbetalt överskott 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde (beräknat) 

Likvida medel vid årets slut 

Likvida medel vid årets början 

2016 

3150 

11324 

-58 

14 416 

6 

-211 

14211 

-382 

-320 

2 201 

15 710 

-19 508 

6101 

-13407 

-5 277 

-5277 

·2974 

3 417 

443 

2015 

5440 

10972 

-97 

16 315 

0 

-163 

16152 

-382 

654 

-2 083 

14 341 

-17 983 

5 966 

-12 017 

-4 972 

-4972 

-2 648 

6 064 

3417,v 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i tkr om inget annat anges . 
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är detsamma som i Årsredovisningen 2015, med samma avskrivningstider som då. Intäkter 
redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Kostnader har periodiserats om värdet överstiger 10 tkr. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. 

Materiella anläggningstillgångar 

Hjälpmedel 

Medelpunktens anläggningstillgångar utgörs i huvudsak av hjälpmedel som hyrs ut till 
medlemskommunerna. Det bokförda värdet utgörs av ursprungligt anskaffningsvärde efter avdrag 
för planenliga avskrivningar. Liksom under föregående år sker avskrivning linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna är detsamma som föregående år: 

Hjälpmedelskategori 

Kognitionshjälpmedel 

Rollatorer 

Madrasser och sittdynor 

Manuella rullstolar 

Arbetsstolar och lyftar 

Sängar och sänglyftar 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 

Maskiner och inventarier 

Ailskr.tid 

3 

4 

4 

7 

8 

9 

5 

Anläggningstillgångare som nyttjas i verksamheten redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde efter 
avdrag för planenliga avskrivningar med följande avskrivningstider. 

Kategori 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Datorer 

Bilar 

Fordringar 

Avskr.tid 

5 

5 

3 

5 

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta . Inte heller 
detta år har någon reservering för kundförluster behövt göras. 

Förråd 

Till förråd räknas de reservdelar och komponenter samt tillbehör till hjälpmedel som fysiskt befinner N 
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sig i Medelpunktens lager. Det innebär att vid utleverans av tillbehör som följer med ett uthyrt 
huvudhjälpmedel debiteras ett varukostnadskonto med värdet på dessa. Tillbehör som har 
återlevererats och kontrollerats, samt i förekommande fall rekonditionerats, återrapporteras till 
förrådet och värdet på dessa krediteras ett annat varukostnadskonto. Endast artiklar som bedöms 
vara i nyskick återrapporteras. Förrådet hålls fortlöpande kurant, genom att inkuranta artiklar 
löpande tas ut för kassation. 

Samtliga kuranta artiklar redovisas till genomsnittligt anskaffningsvärde. Omräkning av detta sker 
varje månadsskifte. 

Nyinköpta varor, vilka ännu inte har stämts av mot leverantörsfaktura, debiteras förrådskontot 
preliminärt till aktuellt genomsnittsvärde. Motsvarande belopp krediteras konto för interimsskuld. 
Vid avstämning debiteras kontot för interimsskuld och eventuell differens i inköpspris debiteras 
respektive krediteras. Samtliga infraktkostnader debiteras konto för infrakter. 

Även plockade och utlevererade varor räknas till förråd tills dessa har avrapporterats genom 
kundfakturering, vilket sker månadsvis. 

Huvudhjälpmedel som har klassats som försäljningsvara räknas till förråd under den tid då detta har 
ankommit Medelpunkten men kunden ännu inte har fakturerats. 

Huvudhjälpmedel som har klassats som uthyresartikel räknas inte till förråd . Ett sådant räknas i 
stället som anläggningstillgång, även i de fall då avsikten är att de ska säljas. 

Noter till resultaträkning 

Not 1 Fakturerade intäkter 

Försäljning av hjälpmedel för enskilda brukare 

Försäljning av hjälpmedel för vårdboende 

Övrig försäljning 

Hyresintäkter från medlemskommuner 

Hyresintäkter från övriga kunder 

Intäkter från service och tillsyn 

Intäkter från frakter 

Intäkter från transporter 

Summa fakturerade intäkter 

Not 2 Övriga intäkter 

Avgifter 

Leverantörsviten 

Erhållna bidrag 

Realisationsvinst 

Summa övriga Intäkter 

2015 

14 627 

4 206 

114 

39108 

383 

3 031 

1067 

1 787 

64323 

254 

170 

234 

97 

755 

2016 

16 796 

4 018 

355 

38 537 

391 

3 598 

1131 

1544 

66370 

10 

304 

58 

372 y-/ 
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Not 3 Materialkostnader 

Kostnad för sålda varor 

Övriga materialkostnader 

Summa materialkostnader 

Not 4 Avskrivning och nedskrivningar 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och fasta installationer 

Rollatorer 

Manuella rullstolar 

Sängar och sänglyftar 

Arbetsstolar 

Hygienhjälpmedel 

Kognitionshjälpmedei 

Lyftar 

Madrasser och sittdynor 

Övrigt 

Delsumma Årets avskrivningar 

Årets nedskrivningar 

Utrangeringar 

Summa Av- och nedskrivningar samt Utrangeringar 

Noter till balansräkning 

Not S Maskiner och inventarier för eget bruk 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Omklassificeringar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Ack. ansk.värde vid årets slut 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Om klassificeringar 

Avyttringar 

2015 

-17 718 

-9 732 

-26 910 

2015 

-282 

-499 

-2 007 

-2 264 

-938 

-515 

-510 

-108 

-232 

-1924 

-1022 

-10 301 

-331 

-340 

-10 972 

2015 

4 867 

757 

-41 

-68 

5 515 

-2 465 

E:''"'''"" 
2016 

-19 094 

-9 701 

-28 795 

2016 

-281 

-435 

-1948 

-2 765 

-890 

-586 

-580 

-125 

-257 

-1886 

-1059 

-10 812 

-513 

-11325 

2016 

5 515 

306 

-67 

-38 

5 716 

-3147 

34 56 ,V-
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E~.,, .. , 
Utrangeringar 65 38 

Årets avskrivningar enligt plan -781 -716 

Ack. avskrivn. vid årets slut ·3147 -3 769 

Redovisat värde vid årets slut 2 368 1947 

Not 6 Övriga materiella anläggningstillgångar 2015 2016 

Ackumulerade onskoffningsvärden 

Vid årets början 90 306 92 509 

Anskaffat 17 226 19 202 

Avyttrat .5 699 ·6 259 

Utrangerat -9 319 -11204 

Omvärderat/ korrigerat -5 

Vid årets slut 92509 94 248 

Ackumulerade avskrivingor enligt plan 

Vid årets början -60 758 -61343 

Anskaffat 1 

Avyttrat 174 139 

Utrangerat 8 756 10 667 

Omvärderat/ korrigerat 5 

Årets avskrivningar enligt plan -9 520 -10 096 

Summa -61343 -60632 

Ackumulerade nedskrivningar 

Vid årets början -331 

Årets nedskrivning, netto -331 0 

Vid årets slut -331 -331 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -61674 -60963 

Ack. av- och nedskrivningar vid årets slut -61674 -60 963 

Redovisat värde vid årets slut 30 835 33 285 

varav huvudhjälpmedel hos brukare 26403 30 300 

Not 7 Förråd 2015 2016 

Tillbehör och reservdelar 4 837 5 219 

Ackumulerad nedskrivning -111 

Summa 4 726 5 219 
,/ 
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Not 8 Fordringar 

Kundfordringar 

Vitesfordringar på leverantörer 

Fordringar på medlemskommuner, förskott 

Fordringar på Skatteverket 

Andra fordringar 

Förutbetalda hyror 

Övriga förutbetalda kostnader 

Summa 

Not 9 Kassa och bank 

Likvida medel, kassa 

Likvida medel, bank 

Likvida medel, spar 

Summa 

Beviljad kreditlimit 

Outnyttjad del 

Utnyttjat kreditbelopp 

Not 10 Eget kapital 

Vid årets början 

Återbetalt till medlemskommunerna 

Årets resultat 

Vid årets slut 

Not 11 Långfristiga skulder 

Banklån för investering av hjälpmedel 

Summa 

Banklånet är amorteringsfritt med rörlig räntesats och förfallodagar var tredje 
månad. 

Årets genomsnittliga upp/åningsränta har varit 0,93% 

Not 12 Kortfristiga skulder och Interimsskulder 

Kortfristiga skulder 

leverantörsskulder 

Ankomstregistrerat 

2015 

768 

30 

8 354 

2 

507 

601 

10262 

2015 

1 

3 416 

3417 

2 500 

-2 500 

2015 

18 547 

-4972 

5277 

18 852 

2015 

16000 

16000 

2015 

4 886 

2016 

754 

8862 

36 

13 

463 

454 

10582 

2016 

3 

440 

443 

2 500 

-2 500 

2016 

18 852 

-5 277 

3070 

16645 

2016 

16000 

16000 

2016 

5149 

-64 ,v 

23 

Årsredovisning 2016 

208

208



Momsskuld 

Personalens källskatt 

Kortfristigt banklån 

Kreditsaldon/reglering avräkning 

Interimsskulder 

Upplupna löner och semesterlöner 

Sociala avgifter 

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 

Upplupna hjälpmedelskostnader 

Betalda förskott från medlemskommunerna 

Fakturerade, ej inbetalda kommunförskott 

Upplupen räntekostnad 

Övriga interimsskulder 

Summa 

4 1412 

236 247 

5000 

-19 

866 1076 

558 623 

764 800 

144 

4 275 686 

4 316 3 616 

31 

708 400 

16 757 18957 N 
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Helsingborg den 28 februari 2017 

Ordförande, Helsingborg 

~dd/~ 
Arvo Hellman 

2:e vice ordförande, Bjuv 

Tjänstgörande ersättare, londskrono 

Anette Hallberg 

ledamot, Svalöv 

Annika Jönsson 

ledamot, Örkelljunga 

Boris Svensson 

l :e vice ordförande, Klippan 

ledamot, Båstad 

Torgny Lindau 

Tjänstgörande ersättare, Perstorp 

BrittMarie Hansson 

ledamot, Ängelholm 

~~~ 
Monica Pettersson
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Tjänstgörande ersättare, Åstorp 
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Revisorerna 

Revisionsberättelse år 2016 

Till 

Direktionen, 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 
Örkelljunga 

Vi har granskat Kommunalförbundet Medelpunktens (arg nr 222000-1594) verksamhet 
under år 2016. Granskningen har genomfö1ts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

• Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i 
allt väsentligt vara rättvisande. 

o Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2016 är uppfyllt. 

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis, men inte till fullo, är förenligt med direktionens övergripande mål för verk
samheten. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet medelpunkten beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2016 godkänns.it( 
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Vi har genomfört övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och samman
träffanden med representanter för förbundets ledning. 

Följande rapporter har avlämnats under året: 

• Granslming av delårsrapport 
• Granslming av årsredovisning 

Birgitta Alm 
Av Landskrona stad utsedd 
revisor 

r( 
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Anders 11wlin, 
auktol'isel'ad revisor~ 
certifierad kommunal 
revisol' 

Lotten Lasson, 
reuisionskonsult 

Mimmi Praks, 
reuisionskonsult 

mars 2017 

pwc 

www.pwc.se 
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Granskning av årsredovisning 

1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat Kom
munalförbundets årsredovisning för 2016. 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om års
redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda 
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet le
ver upp ti11 kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvalt
ningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal re
dovisning och god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Årets resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. Målet avseende kapital
bindningen anser vi svårt att bedöma huruvida det är uppfyllt eller ej utifrån den in
formation som ges i årsredovisningen. Detta eftersom kapitalbindningen inte kan be
dömas utifrån storleken på inventeringsdifferenserna och att det inte görs någon ana
lys avseende om kapitalbindningen är större än budgeterat. 

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen 
för god ekonomisk hushållning. 

o Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal för
bättringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1. 

mars 2 01 7 

Kommunalförbundet medelpunkten 
l'wC 

2 av8 

215

215



Granskning av årsredovisning 

2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, kommunal
förbund och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras 
den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i 
tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnänmdens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2.1. Syfte och revisions.frågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom
munal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen inom 
kommunalförbundet är tillräcklig. 
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Granskning av årsredovisning 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunalför
bundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångs
punkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och lands
ting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår 
av vägledningen kan implementeringen ske successivt vaiför tillämpliga ISA helt eller 
delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Gransk
ningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskaps
material och i förekommande fall registeranalys. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsekonom och förbundschef. 

2.2. Revisions kriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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Granskning av årsredovisning 

Granskningsresultat 3. 

3.1. Verksamhetens uifall,finansiering och ekono
miska ställning 

3.1.1 . Iakttagelser 
Utveckling av konununalförbundcts verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom 
olika delar av verksamheten. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi
ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar 
den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av dia
gram och verbal information. 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be
tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. 

3 .1.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi be
dömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3.2. 
3.2.1. 

God ekonomisk hushållning 
Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en viss avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål. Må
len anges nedan: 

1) Att uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning 

Kommunalförbundet har satt upp fyra "framgångsfaktorer" för att mäta om målet är upp
nått. Dessa är följande (bild från årsredovisningen); 
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Granskning av årsredovisning 

- -- -- ·-- - - ~- ·- - - - ·--
framglingsfaktorer Mätetal ~I ~alv rde .. ·-· 
Verksamheten uppfyller resultatmålet • Överskottsmarginal 11 % 10% 

VI har en regelbunden analys av • Antal gjorda analyser av 
11 11 

bokföringstransaktloner bokföringstransaktioner 

Vi undviker onödiga kostnader i form av 
förseningsavgifter, straffavgifter och Summa onödiga kostnader 8 0 
checkräknlngsränta 

Vi har en god likviditetsplanering Kassalikviditet minst 1,0 92 % 100% 

Kommunalförbundet uppfyller resultatmålet och målet avseende gjorda analyser för bok
föringstransaktioner. Målet avseende onödiga kostnader uppfylls inte (se vår iakttagelse 
avseende skatter och avgifter under avsnitt 3.3.1). Mål avseende kassalikviditet om 100 % 
anses delvis vara uppfyllt. Vi förhåller oss tveksamma till denna slutsats, eftersom utfallet 
är 92% och måler är 100%. 

2) Att kapitalbildningen inte blir större än budgeterat 

Medelpunkten binder kapital i form av anläggningstillgångar, hjälpmedel för uthyrning, 
lagervaror, kundfordringar och förbetalda hyror/andra kosb1ader. Kommunalförbundet 
har en "framgångsfaktor" för att mäta om målet är uppnått. Se nedan (bild från årsredo
visningen); 

Vi har en god lagerhållning med ordning 
och reda 

Mlltetal 

lnventeringsdifferens 5% 1% 

Målet avseende inventeringsdifferens uppnås inte. Se vår bedömning avseende invente
ringsrutinen i avsnitt 3.3.1. Kommunalförbundet gör inte någon avstämning avseende om 
kapitalbindningen är större än budgeterat. 

3.2.2 . Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning kommunalförbundets verksamhetsmål. Direktion
en har fastställt 9 övergripande mål för verksamheten utifrån områdena: miljö, kund, om
värld, medarbetare och process. Under dessa finns totalt 19 framgångsfaktorer för att 
mäta om målen uppfyllts. 1 o av framgångsfaktorerna bedöms som helt uppfyllda, 8 som 
delvis uppfyllda och 1 som ej uppfyllt. 

Bedömning 

Årets resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. Målet avseende kapitalbind
ningen anser vi svå1t att bedöma huruvida det är uppfyllt eller ej utifrån den information 
som ges i årsredovisningen. Detta eftersom kapitalbindningen inte kan bedömas utifrån 
storleken på inventeringsdifferenserna och att det inte görs någon analys avseende om 
kapitalbindningen är större än budgeterat. 

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen för 
god ekonomisk hushållning. 
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3 .3. 
3.3.1 . 

Rättvisande 1•äkenskaper 
I akttag el ser 

Granskning av årsredovisning 

Resultaträkning och balansräkning 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentlig kommunalförbundets intäkter och kostnader 
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 
föregående år lämnas för vaije delpost. Årets resultat uppgår till 2,9 mnkr (5, 2 mnkr). 
Resultat medför en positiv avvikelse mot budget med ca 1,9 mnkr. Av lämnade resultat
kommentarer redogörs för budgetavvikelserna. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter 

Vid granskningen av resultat- och balansräkning har följande avvikelser/ förbättringsom
råden noterats: 

Det har inte varit möjligt att göra en korrekt avstämning mellan huvudboken och 
anläggningsregistret/ lagersystemet. Vi har inte kunnat göra en korrekt avstäm
ning av de förändringar som skett i systemet, så som försäljningar, utrangeringar 
och avshivningar. Manuell handpåläggning krävs för att få en korrekt avstämning 
mellan konton i huvudboken och systemet. Vi har endast kunnat rimlighetsbe
döma att det inte finns några väsentliga avvikelser mellan huvudboken och an
läggningsregister/ lagersystem. Kommunalförbundet bör under verksamhetsåret 
2017 arbeta fram en rutin för att få en korrekt avstämning mellan systemen för an
läggningstillgångar/ lager och huvudboken. 

Vi har noterat att det i vissa fall värderas inte artiklar i lagret enligt lägsta värdets 
princip (L VP). Enligt uppgift från ekonomiavdelningen sker i vissa fall justeringar i 
lagersystemet avseende inköpspriset utifrån priset på nya registrerade artiklar. Vi 
bedömer detta som felaktig form av "uppskrivning" av lager. Kommunalförbundet 
bör tillse att samtliga artiklar i lagret alltid värderas enligt LVP. 

Avseende lagret noterar vi att inventeringen inte utförs i nära anslutning till bok
slutsdagen (inventeringen sker i bö1jan på december). Enligt de underlag vi in
hämtat från inventeringen påvisas differenser mellan lagerinventeringen och la
gersystemet på cirka 5 % av lagrets värde. En genomgång bör göras för att utreda 
hur dessa differenser kan minimeras. Vi anser även att om det inte är möjligt att 
utföra lagerinventeringen i närmare anslutning till bokslutsdagen, bör en rutin in
föras för att säkerställa att de lagerhändelser som sker mellan inventeringen och 
bokslutsdagen är exakta och korrekta, detta för att kunna säkerställa lagrets värde 
per bokslutsdagen. 

Vi har noterat att Kommunalförbundet vid fem tillfälle betalt in skatter och avgif
ter försenl till skatteverket. Vi anser att Kommunalförbundet för införa en rutin 
för att tillse att skatter och avgifter alltid betalas enligt skatteverkets bestämmel
ser. 
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Granskning av årsredovisning 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräck
liga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns inte avseende 
materiella anläggningstillgångar. Differensen är inte av väsentlig karaktär. Kommunalför
bundet bör tillse att det går att göra en korrekt avstämning mellan huvudboken och an
läggningsregistret (se bedömning ovan) för att kunna hämta korrekt information avse
ende årets förändringar till bl.a kassaflödesanalysen. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re
dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning, dock finns ett antal brister i underliggande 
processer vilka redogörs för under avsnitt ovan för resultat- och balansräkning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal förbätt
ringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1. 

2017-03-29 

jt;;ders Thulin 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1

 

 

KS au § 116  Dnr KS 000632/2016 - 906 

Reducering/förändring av 2017 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

tagit fram ett förslag till reduceringar, genom senareläggningar eller 
minskningar, av 2017 års budgeterade investerings- och exploateringsutgifter. 
Sammanlagt föreslår reduceringar om 11 168 tkr.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2017-04-05. 

Bilaga 1. Förslag till reducering av investeringsbudget 2017.     
 
Förvaltningens förslag Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras 

enligt följande:  
 
 1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från 

anslutningsavgifter minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med 
anledning av ökade utgifter och lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget 
uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings- och 
exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med  7 818 
tkr. 
 
2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i 
enlighet med upprättat förslag. 

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

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras 
enligt följande:  

 
1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från 
anslutningsavgifter minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med 
anledning av ökade utgifter och lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget 
uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings- och 
exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med  7 818 
tkr. 
 
2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i 
enlighet med upprättat förslag.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
Datum: 2017-04-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000632/2016 – 906 
 
 

Reducering/förändring av 2017 ärs investerings- och exploateringsutgifter 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras enligt följande:  

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från anslutningsavgifter 
minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med anledning av ökade utgifter och 
lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget uppgår reduceringar och senareläggningar av 
investerings- och exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med 7 818 
tkr. 
 
2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i enlighet med 
upprättat förslag.    
 
 
Sammanfattning av ärendet     
 Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag till reduceringar, genom senareläggningar eller minskningar, av 2017 års budgeterade 
investerings- och exploateringsutgifter. Sammanlagt föreslår reduceringar om 7 818 tkr.     
 
Bakgrund 
Förvaltningen fick i samband med att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behandlade 
ärendet om överföringar av investeringsmedel från 2016 till 2017 uppdraget att ”återkomma 
med vilka investeringar som kan skjutas på framtiden, med minst att hålla investeringsnivån 
oförändrad enligt kommunfullmäktiges budget för 2017”. 
 
Aktuellt 
Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag till reduceringar eller senareläggningar av 
budgeterade investeringsprojekt 2017 tagits fram. Förslaget framgår av bifogad bilaga ”Förslag 
till reducering av investeringsbudget 2017”. 
 

 

Urspr. 
Budget  

Över-
föringar 

  
Redu-
cering  

Ny  
Budget 

 

2017   2016   2017   2017 

TOTALT (inkl. exploatering) 168 574   6 165   -7 818   166 921 

varav:   
 

    
  

  

Skattefinansierad investering 111 503 
 

14 008   -16 050 
 

109 461 

Medfin. statliga infrastruktur 6 500 
 

0   0 
 

6 500 

Avgiftsfin.  investering (exkl anslut.avg.) 67 875 
 

3 642   0 
 

71 517 

Anslutningsavgifter -8 094  -5 485   3 582  -9 997 

Exploatering -9 210   -6 000   4 650   -10 560 
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2 (2) 

 

Av reduceringarna på sammanlagt -7 818 tkr så är -16 050 tkr minskningar av 
skattefinansierade investeringar i budget 2017. Av dessa är -18 400 tkr senareläggningar av 
skattefinansierade investeringar till 2018 som kommer att beaktas i budgetarbetet 2018. De 
fyra projekt där hela eller delar senareläggs är projekt 1496 ” Tillbyggnad brygga Torekov” 
(400 tkr), projekt 1718 ”Verksamhetsstödsystem Vård och omsorg” (2 000 tkr), projekt 7018 
”Förskola Skogsbyn” (11 000 tkr) samt projekt 7019 ”Ombyggnation Förslövs skola F-6” (5 000 
tkr). Resterande reduceringar av skattefinansierade projekt som uppgår till -1 050 tkr är ej 
senareläggningar utan definitiva. Ett investeringsprojekt, 7020 ”Ombyggnation Bjäredalen” har 
utökats i 2017 års budget med 3 400 tkr. 
 
Budgeterade intäkter från anslutningsavgifter 2017 om 3 582 tkr för exploateringsprojektet 
Heden/Hemmeslöv, (projekt 5213), senareläggs till 2018. 
 
Exploateringsutgifter och inkomst förändras med totalt 4 650 tkr genom att 
tomtförsäljningsintäkter för exploateringsprojektet Östra Karup 6:7 minskas 2017 med 3 150 
tkr på grund av förseningar i projektgenomförandet samt långsammare försäljningstakt än 
ursprunglig plan. Dessutom har ytterligare utgifter om 1 500 tkr har lagts till för den väntade 
rivningen av Grevie skola. 

 

 

Över-
föringar 

2015 
  

Redu-
cering 

2016 
  Jämför-

else 

TOTALT (inkl. exploatering) 6 165   -7 818   -1 653 

varav:     
  

0 

Skattefinansierad investering 14 008   -16 050 
 

-2 042 

Medfin. statliga infrastruktur 0   0 
 

0 

Avgiftsfin.  investering (exkl anslut.avg.) 3 642   0 
 

3 642 

Anslutningsavgifter -5 485   3 582  -1 903 

Exploatering -6 000   4 650   -1 350 

 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Teknik och service, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till reducering av investeringsbudget 2017     
 
Samråd har skett med: 
Samtliga verksamhetsområden 
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Beslut rev KF 2016‐11‐23 § 221
Uppdat.: KF 2017‐01‐25 § 5, KS 2017‐02‐01 § 34, samt förslag överföringar 2016

Senast ändrad: 2017‐04‐05

Förslag	till	reducering	av	investeringsbudget	2017
Budget Förändring Ny	Budget Budget Plan Plan

Kod Tkr 2017 2017 2017 2018 2019 2020

SUMMA	KOMMUNLEDNINGSKONTOR 4	615 0 4	615 0 0 0

TEKNIK	&	SERVICE
Skattefinansierad	verksamhet

Fritid
1496 Tillbyggnad	brygga	Torekov 500 ‐400 100 400

Fastighet
7018 Förskola	Skogsbyn 31	891 ‐11	000 20	891 11	000
7019 Ombyggnation	Förslövs	skola	F‐6 7	000 ‐5	000 2	000 5	000
7020 Ombyggnation	Bjäredalen 900 3	400 4	300
7082 Varmförråd	till	förskolor 300 ‐300 0

T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet) 93	917 ‐13	300 80	617 16	400 0 0
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet)	Medfin. 6	500 0 6	500 0 0 0

TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 71	517 0 71	517 0 0 0

Anslutningsavgifter
5213 Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv ‐3	582 3	582 0 3	582

Summa	Anslutningsavgifter ‐13	579 3	582 ‐9	997 3	582 0 0

TEKNIK	&	SERVICE
Exploateringsområden	(Ej	VA)

8005 Östra	Karup	6:7	(Etapp	1)
Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup"

8005 Tomtförsäljning ‐5	460 3	150 ‐2	310
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup" ‐5	460 3	150 ‐2	310 0 0 0

8026 Grevie	"Skoltomt"
Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt"

8026 Rivnings‐	och	planutgifter 1	600 1	500 3	100
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" 1	600 1	500 3	100 0 0 0

8014 Förslöv Väst 105 (Industrimark)
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105"

Vägar 200 ‐200 0
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105" 200 ‐200 0 0 0 0

8013 Nytt industriområde Båstad
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Nytt	industriområde	Båstad"

5313 Vägar 500 ‐500 0
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Nytt	industriområde	Båstad" 500 ‐500 0 0 0 0

T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Skattefin. 17	363 ‐700 16	663 0 0 0
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Övr.	Expl. ‐15	210 4	650 ‐10	560 0 0 0

SAMHÄLLSBYGGNAD
1428 Digital	bygglovhantering	‐	(Uppgrad.	av	ByggR/	Mittbygge) 50 ‐50 0

SUMMA	SAMHÄLLSBYGGNAD 257 ‐50 207 0 0 0

VÅRD	&	OMSORG
1718 Verksamhetssystem 2	000 ‐2	000 0 2	000

SUMMA	VÅRD	&	OMSORG 4	031 ‐2	000 2	031 2	000 0 0

TOTALT	(inkl.	exploatering) 188	318 ‐11	400 176	918 18	400 0 0
varav:
Skattefinansierad	investering 125	511 ‐16	050 109	461 18	400 0 0
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 6	500 0 6	500 0 0 0
Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exkl	anslut.avg.) 71	517 0 71	517 0 0 0
Exploatering ‐15	210 4	650 ‐10	560 0 0 0

Summa	Anslutningsavgifter ‐13	579 3	582 ‐9	997 3	582 0 0
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.avg.) 57	938 3	582 61	520 3	582 0 0
Summa	Exploateringsintäkter ‐22	310 3	150 ‐19	160 0 0 0
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KS au § 117  Dnr KS 000674/2016 - 906 

Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att remittera förvaltningens förslag 

daterad 2016-05-17: regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, 
skola och gymnasium KS 000674/2016-906 till Utbildningsnämnden för 
yttrande. Ekonomichefens förslag till beslut innehåller denna text: "En 
begränsning införs i nuvarande system med innebörden att inga fler 
ersättningar utöver de volymer som budgeterats för i skolpengsramen 
(beställaren) och eventuellt existerande central reserv (demografireserv) 
betalas ut till resultatenheterna (utförarna) för den verksamhets som bedrivs i 
egen regi. Chefen för resultatenheterna, "utförarchefen" (skolchef alt. 
bildningschef) har ansvaret och därmed befogenheten att bedöma volymerna 
för respektive enhet samt att tillse att det totala antalet inte överstiger 
beställarens totala budget. Nuvarande pengsystem med finansiering av 
resultatenheterna utifrån antal barn/elever finns kvar även om ersättningen 
per barn/elev begränsas till maximalt de antal barn/elever som budgeterats för 
hos beställaren. 

 
 På detta vis flyttas det ekonomiska ansvaret att hantera förändringar i 

elevunderlaget tillbaks till utföraren (resultatenheterna i verksamheten) när 
budgeterade volymer/resurser har uttömts. Beaktandet av förändrade volymer 
(antal barn/elever) vid resursfördelning på central nivå i samband med budget 
finns kvar vilket bibehåller ekonomisk följsamhet." 

 Samtidigt togs följande tilläggsyrkanden: "A) beställare och utförare ska läggas 
under respektive nämnd som ansvarar för verksamheten. Kommunfullmäktige 
redovisar alltså inte beställaren i fortsättningen. B) I regler för resursfördelning 
ska hänsyn även tas till behov av bl. a. socioekonomiska nyckeltal. C) 
Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska mål 
haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska i 
fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om 
disponering av medlen i reserven och kan därmed också föreslå utökning av 
demografireserven när behov så föreligger."Det finns även en 
"protokollsanteckning från kommunchefen Katarina Pelin: Då tjänsteskrivelsen 
ej är komplett och att jag bett att få tjänsteskrivelsen återremitterad står jag 
som förvaltningschef ej bakom tjänsteskrivelsen."Om tilläggsyrkanden: A) 
Hanteras inte här men av ekonomikontoret. B) Kommunstyrelsen beslutade 
2015-11-18 (KS 001384-2015-906) att "Inte ta hänsyn till socioekonomiska 
faktorer vid fastställande av skolpengen." Bakgrunden till detta beslut är att 
skillnaderna mellan de olika enheterna och orterna är marginell. C) 
Hanteringen av demografireserven ingår inte i detta underlag.  

 Skolpengen är en viktig styrfaktor då den ska spegla den lokala politikens 
ambition för utbildning av kommunens barn och unga. Målet för 2017 är: 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner.  

 Det fastställda förslaget följer inte gällande lagstiftning och måste därför 
utarbetas på ett annat sätt för att vara lagenligt.  

 
 Ärendet var upp på utbildningsnämndens sammanträde 2017-01-10, § 3. 

Utbildningsnämnden beslutade då förslå kommunstyrelsen att: 1. Omarbeta 
förslaget så att det följer lagstiftningen, 2. Beakta modellerna i tjänsteskrivelsen 
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från skolchef och bildningschef daterad 2016-12-30 och 3. Det nya förslaget 
skickas till utbildningsnämnden för yttrande innan ärendet går vidare till 
kommunfullmäktige.      

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 3, med tillhörande 

bilagor.      
 
Utbildningsnämndens 1. Omarbeta förslaget så att det följer lagstiftningen.  
förslag  

2. Beakta modellerna i tjänsteskrivelsen från skolchef och bildningschef 
daterad 2016-12-30. 
 
3. Det nya förslaget skickas till utbildningsnämnden för yttrande innan ärendet 
går vidare till kommunfullmäktige. 

 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): En politisk styrgrupp tillsätts för att ta fram 

resursfördelningssystem att gälla från 2018. Styrgruppen består att 3 
ledamöter från kommunstyrelsen och 2 ledamöter från utbildningsnämnden.      

 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Ingela Stefansson och 

finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. En politisk styrgrupp tillsätts för att ta fram resursfördelningssystem att 
gälla från 2018. Styrgruppen består att 3 ledamöter från kommunstyrelsen och 
2 ledamöter från utbildningsnämnden. 
 
2. För kommunstyrelsens vidkommande utses följande tre personer: Bo Wendt 
(BP), Christer de la Motte (M) och Thomas Nerd (S).      
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Beskrivning av ärendet 

2017-01-10 5av13 

UN§3 Dnr UN 000643/2016 - 600 

Regler för resursfördelning Inom förskola, fritldshem, skola och 
gymnasium 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att remittera förvaltningens förslag 
daterad 2016-05-17: regler för resursfördelning Inom förskola, frltldshern, 
skola och gymnasium KS 000674/2016-906 till Utblld1iingsnämnden för 
yttrande. Ekonomichefens förslag till beslut innehåller denna text: "En 
begränsning Införs i nuvarande system med Innebörden att inga fler 
ersättningar utöver de volymer som budgeterats för I skolpengsrarnen 
(beställaren) och eventuellt existerande central reserv ( dernografireserv) 
betalas ut till resultatenheterna (utförarna) för den verksamhets som bedrivs I 
egen regi. Chefen för resultatenheterna, "utförarchefen" (skolchef alt. 
bildningschef) har ansvaret och därmed befogenheten att bedöma volymerna 
för respektive enhet samt att tillse att det totala antalet inte överstiger 
beställarens totala budget. Nuvarande pengsystem med finansiering av 
resultatenheterna utifrån antal barn/elever finns tevar även om ersättningen 
per barn/elev begränsas till maximalt de antal barn/elever som budgeterats för 
hos beställaren. 

På detta vis flyttas det ekonomiska ansvaret att hantera förändringar l 
elevunderlaget tillbaks till utföraren (resultatenheterna I verksamheten) när 
budgeterade volymer/resurser har uttömts. Beaktandet av förändrade volymer 
(antal barn/elever) vid resursfördelning på central nivå I samband med budget 
finns kvar vilket bibehåller ekonomisk följsamhet." 
Samtidigt togs följande tilläggsyrkanden: "A) beställare och utförare ska läggas 
under respektive nämnd som ansvarar för verksamheten. Kommunfullmäktige 
redovisar alltså inte beställaren i fortsättningen. B) I regler för resursfördelning 
ska hänsyn även tas till behov av bl. a. socioekonomiska nyckeltal. C) 
Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska mål 
haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska i 
fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om 
dlsponerlng av medlen I reserven och kan därmed ocksä föreslå utökning av 
demografireserven när behov så föreligger."Det finns även en 
"protokollsanteckning från kommunchefen Katarina Pelln: Då tjänsteskrivelsen 
ej är komplett och att Jag bett att få tjänsteskrivelsen återremitterad står Jag 
som förvaltulngschef ej bakom tjänsteskrivelsen."Om tilläggsyrkauden: A) 
Hanteras Inte här men av ekonomikontoret. B) Kommunstyrelsen beslutade 
2015-11-18 (l<S 001384-2015-906) att "Inte ta hänsyn till socioekonomiska 
faktorer vid fastställande av skolpengen." Bakgrunden till detta beslut är att 
skillnaderna mellan de olika enheterna och orterna är marginell. C) 
Hanteringen av demografi reserven Ingår Inte i detta underlag. 
Skolpengen är en viktig styrfaktor då den ska spegla den lokala politikens 
ambition för utbildning av kommunens barn och unga. Målet för 2017 är: 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

lusterandes sl2naturer Utdra2sbestvrkande 
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[-=- D BÅSTADS 
<~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utblldnfngsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Ajournering 

Yrkanden 

2017-01-10 

Det fastställda förslaget följer inte gällande lagstiftning och måste därför 
utarbetas på ett annat sätt föt· att vara lagenligt. 

Tjänsteskrivelse från skolchef Blrgltte Dahlin och bildnlngschef Henrik 
Andersson daterad 2016-12-30 
Skolverkets statistik, bilaga 1 
Förskola - kostnader, bilaga 2 
Fritldshem - kostnader, bilaga 3 
Förskoleklass - kostnader, bilaga 4 
Grundskolan - kostnader, bilaga 5 
Gymnasieskolan - kostnader, bilaga 6 

6av13 

Regler för resursfördelning inom förskola, fri tidshem, skola och gymnasium KS 
000674/2016-906, bilaga 7 
Resursfördelnlngssystem för förskola, grundskola och gymnasieskola KS 
504/10-906, bilaga 8 

1. Fastställa att ett eventuellt samlat överskott hos resultatenheterna Inte får 
överstiga 4.000.000 kr. 

2. Fastställa att eventuellt underskott hos resultatsenhetema ska regleras Inom 
tre år. 

3. Fastställa en demografipott på 5.000.000 kr för att möta kommande 
Inflyttning 

4. Godkänna modell 1 för framtida hantering av skolpengen. 

Sammanträdet ajourneras 110 minuter 

Stefan Olsson (C), Susanne Jung (M), Carl-Magnus Fröjdh (M) och Linda 
lvarsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Helena Strid (BP) yrkar: 

1. Utblldnlngsnämnden föreslår kommunstyrelsen att omarbeta förslaget så 
att det följer lagstiftningen. 

2. Utbildningsnänmden föreslår kommunstyrelsen att beakta modellerna i 
tjänsteskrivelsen Från skolchef och blldnlngschef daterad 2016-12-30. 

3, Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att det nya förslaget 
skickas till utblldningsnämnden för yttrande Innan ärendet går vidare till 
kommun full mäktige. 

Ingrid Zäther (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till punkt 1 
samt avslag punkt 2 och 3 på Helena Strids (BP) yrkande. 

Proposltionsordnlngar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utblldnlngsnämnden 
bifaller Helena Strid (BP) yrkande. Omröstning begärs. Ordförande meddelar 
att Helena Strid (BP) är ht1vudförslag och ställer de andra yrkandena mot 
varandra och finner då att nämnden bifaller centerpartiets och moderaternas 
yrkande som motförslag. 

usternndes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Utblldningsnämnden 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2017-01-10 

Utbildningsnämnden beslutar anta följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla Helena Strids (BP) yrkande röstar Ja. 
Ledamot som vill bifalla Stefan Olsson (C), Susanne Jung (M), Carl-Magnus 
Fröjdh (M) och Linda Ivarsson (M) yrkande röstar nej. 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 

Kerstln Johansson (BP) X 

Marie-Louise Nilsson (BP) X 

Ingrid Zäther (S) X 

Helene Barnekow (BP) X 

Stefan Olsson (C) X 

Linda Ivarsson (M) X 

SusanneJung (M) X 

Carl-Magnus Fröjdh (M) X 

Helena Strldh (BP) X 

7av13 

Omröstningen faller ut med S Ja-röster och 4 nej-röster. Ordförande finner att 
utblldningsnämnden beslutar att bifalla Helena Strids (BP) yrkande. 

Utbildnlngsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Omarbeta förslaget så att det följer lagstiftningen. 

2. Beakta modellerna i tjänsteskrivelsen från skolchef och blldnlngschef 
daterad 2016-12-30. 

3. Det nya förslaget skickas till utblldnlngsnämnden för yttrande Innan 
ärendet går vidare till kommunfullmäktige. 

Moderaterna och Centerpartlet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
egetyrkande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrlcande 

~ ) ~. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-12-30 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Birgitte Dahlin och Henrik Andersson 
Dnr: UN 000643/2016 - 600 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Samtliga skolledare och ekonomikontoret 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
lskolverkets statistik, bilaga 1 
Förskola - kostnader, bilaga 2 
Fritidshem - kostnader, bilaga 3 
Förskoleklass - kostnader, bilaga 4 
Grundskolan - kostnader, bilaga 5 
Gymnasieskolan - kostnader, bilaga 6 

1 (5) 

Regler för resursfördelning inom förskola, fri tidshem, skola och gymnasium KS 000674/2016-
906, bilaga 7 
Resursfördelningssystem för förskola, grundskola och gymnasieskola KS 504/10-906, bilaga 8 

Samråd har skett med: 
Skoljuristen i Familjen Helsingborg 

Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och gymna
sium 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att remittera förvaltningens förslag daterad 2016-05-
17: regler för resursfördelning inom förskola, fri tidshem, skola och gymnasium KS 
000674/2016-906 till Utbildningsnämnden för yttrande. 
Ekonomichefens förslag till beslut innehåller denna text: "En begränsning införs i nuvarande 
system med innebörden att inga fler ersättningar utöver de volymer som budgeterats för i skol
pengsramen (beställaren) och eventuellt existerande central reserv ( demografi reserv] betalas ut 
till resultatenheterna (utförarna] för den verksamhets som bedrivs i egen regi. Chefen för resulta
tenheterna, "utförarchefen" (sko/chef alt. bildningschef) har ansvaret och därmed befogenheten 
att bedöma volymerna för respektive enhet samt att tillse att det totala antalet inte överstiger 
beställarens totala budget. Nuvarande pengsystem med finansiering av resultatenheterna utifrån 
antal barn/elever finns kvar även om ersättningen per barn/elev begränsas till maximalt de antal 
barn/elever som budgeterats för hos beställaren. 
På detta vis flyttas det ekonomiska ansvaret att hantera förändringar I elevunderlaget tillbaks till 
utföraren (resultatenheterna i verksamheten] när budgeterade volymer/resurser har uttömts. 
Beaktandet av förändrade volymer ( antal barn/elever] vid resursfördelning på central nivå i 
samband med budget finns kvar vilket bibehåller ekonomisk följsamhet." 
Samtidigt togs följande tilläggsyrkanden: ':4J beställare och utförare ska läggas under respektive 
nämnd som ansvarar för verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren i 
fortsättningen. B) I regler för resursfördelning ska hänsyn även tas till behov av bl. a. socioeko
nomiska nyckeltal. C) Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska 
mål haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografi reservens storlek ska i fortsättningen 
fastställas till m(nst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar omdisponering av medlen i reserven 
och kan därmed också föreslå utökning av demografireserven när behov så föreligger." 
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2 (5) 

Det finns även en "protokollsanteckning från kommunchefen Katarina Pelin: Då tjänsteskrivelsen 
ej är komplett och att jag bett att få tjänsteskrivelsen återremitterad står jag somförvaltnings
chef ej bakom tjänsteskrivelsen." 
Om tilläggsyrkanden: A) Hanteras inte här men av ekonomikontoret. B) Kommunstyrelsen 
beslutade 2015-11-18 (KS 001384-2015-906) att "Inte ta hänsyn till socioekonomiska faktorer 
vid fastställande av sko/pengen." Bakgrunden till detta beslut är att skillnaderna mellan de olika 
enheterna och orterna är marginell. C) Hanteringen av demografireserven ingår inte i detta 
underlag. 
Skolpengen är en viktig styrfaktor då den ska spegla den lokala politikens ambition för utbild
ning av kommunens barn och unga. Målet för 2017 är: Båstads kommun ska vara en av Sveri
ges 10 bästa skolkommuner. 
Det fastställda förslaget följer inte gällande lagstiftning och måste därför utarbetas på ett annat 
sätt för att vara lagenligt. 

Bakgrund 
Reglering i lag och förordning. 
Skollagen reglerar vilka delar som grundbeloppet ska bestå av för de olika skolformerna: För
skolan 8:23, förskoleklassen 9:20, grundskolan 10:38, grundsärskola 11:37, fritidshemmet 
14:16 och gymnasieskolan 16:53. 
I skollagen är det frågan om hur ersättning till fristående verksamheter ska regleras. 
Kommunfullmäktige beslöt våren 2010 att samma system ska tillämpas internt i Båstads 
Kommun. 
Ytterligare reglering finns i Skolförordningen kap 14 där det i§ 2 framgår att: 
"Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska motsva
rande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Om hemkommunen minskar ersättningen till 
sin motsvarande verksamhet får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån 
genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner." 
Kommunallagen kap 2 beskriver kommunernas och landstingens befogenheter. I §2 står det: 
"Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat." 
I grunden kan man säga att varje barn/ elev ska ha lika förutsättningar för att få utbildning och 
att ersättningen per barn/elev därför måste vara lika oavsedd var barnet/eleven än får sin 
utbildning. Varken kommunal eller fristående verksamhet ska gynnas eller missgynnas. Lika
behandlingsprincipen måste gälla. Det kan inte vara så att barn och elever i fristående verk
samhet ska gynnas men barn och elever i kommunal verksamhet missgynnas. Rättspraxis på 
denna punkt är fastställd i flera domslut. 

Skolpengens storlek enligt Skolverket och SCB. 
Varje höst rapporterar kommunen statistik till SCB. Uppgifterna tas direkt från ekonomisyste
met och personalbudgeten. Det åligger alla kommuner att göra detta. Under våren året efter 
kommer statistik med personaltäthetsmått och under hösten året efter offentliggörs kostnads
statistiken. Det är då möjligt att jämföra kostnaderna i Båstads Kommun med kostnaderna i 
andra kommuner. 
Statistiken visar att Båstads Kommun i relation till jämförbara kommuner (kommungruppen) 
ligger högre på lokalkostnader och lägre på personalkostnader i förskola, förskoleklass, grund
skola och gymnasieskola. 
Statistiken visar också att andelen årsarbetare med högskoleutbildning är högre i förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vilket egentligen borde ge högre per
sonalkostnad då rätt utbildad personal kostar mera än vikarier. 
Utifrån redovisad statistik borde skolpengen vara högre än den är i dag. Det finns inget i sta
tistiken som pekar på att nuvarande nivå på skolpengen är för hög - i vissa fall snarare för låg. 
Som det framgår av statistiken kommer en minskning av skolpengen att påverka personalen då 
merparten av de andra nivåerna redan är låga. 
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Om personaltätheten minskar blir det mest kännbart på de små enheterna i fråga om persona
lens arbetsmiljö, om man en kort stund bortser från tryggheten bland barn och elever. Ju flera 
anställda ju flera att dela på alla kringuppgifter som tillsyn på rasterna, it-ansvar, kulturansvar 
etc. På en större enhet kanske en pedagog har ansvar för en rast per vecka men på en liten en
het har man ansvaret ett par gånger varje dag. Och egentligen borde personalens fokus vara på 
barn och elevers lärande! 
Skolpengen är dessutom känslig då det är samma belopp per barn/elev oavsett enhetens stor
lek Dock är kostnaden för en kopiator /skrivare den samma på en liten som på stor enhet vil
ket påverkar enhetens samlade möjlighet att ge extra stöd till barn och elever. 
Nivån på skolpengen ska spegla den lokala politikens ambition med utbildning av kommunens 
barn och ungdomar. Målet för 2017 är: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skol
kommuner. 
(Bilagorna 1, 2, 3, 4, 5 och 6). 

Om riktade statsbidrag med direkt påverkan på personaltäthet. 
Inom förskola, grundskola 1-3 och fritidshem finns riktade statsbidrag. Dvs att regeringen be
slutat att satsa medel för att på olika sätt stärka dessa verksamheter. 
Kommunen söker dessa statsbidrag vars syfte är att öka personaltätheten bland barn och ele
ver. Varje halvår är kommunen skyldig att redovisa till Skolverket. Detta för att säkra att stats
bidraget används för att öka personaltätheten. Kan inte kommunen redovisa detta blir kom
munen återbetalningsskyldig. Kommunen får i dagsläget 5.400.000 kr per år för att bilda 
mindre barngrupper i förskolan och för att öka personaltätheten i lågstadiet och på fritids
hemmet Detta motsvarar 10-12 tjänster. 
Även fristående verksamheter i kommunen får ta del av dessa bidrag och är skyldiga att redo
visa på samma sätt som kommunen. 
Om personaltätheten minskas måste uppsägningar i relation till de riktade statsbidragen där
för genomföras. 

Om andra riktade statsbidrag. 
Det finns statsbidrag för att kommunen följer förordningen om maxtaxa och kvalitet i förskolan 
vilka motsvarar 3.800.000 kr. En del av detta bidrag fördelas till fristående förskolor i relation 
till antalet inskrivna barn. 
Statsbidrag för karriärtjänster motsvarar 3.230.000 kr. Statsbidrag för lärarlönelyftet motsva
rar 3.050.000 kr. 
Dessa statsbidrag är för närvarande oberoende av personaltätheten. 

Aktuellt 
Dagens skolpengsmodell. 
Där ett barn eller en elev får sin utbildning betalas en skolpeng. Det är utifrån likabehandlings
principen samma skolpeng till kommunala som till fristående verksamheter eller andra kom
muner. Den 15:e varje månad görs en avstämning och skolpengen betalas ut. 
Detta system infördes från 2011-01-01. (KS 000504/2010-906 enligt bilaga 7). Då bildades 
resultatenheter som fick det totala ekonomiska ansvaret - både för över- och underskott. På 
samma sätt är det i fristående verksamheter. Som resultatansvarig i kommunen kan överskott 
föras med till kommande år och underskott ska regleras inom tre år. En av grunderna i detta 
var att ge förskolechefer och rektorer fullt ansvar för ekonomin genom att planera, organisera 
och genomföra verksamheten - inte minst utifrån kännedom om barn/ elever med stora behov 
av särsldlt stöd. 
De första åren var det inte helt enkelt att gå från rambudget till fullt resultatansvar. I dagsläget 
är det ett helt accepterat system. Vetskap om barn och elever kan ge resultatenhetscheferna en 
möjlighet att planera långsiktigt. Ett år kan det bli ett överskott men kommande år ett under
skott på grund av barn/elev med stora behov av stöd. 
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Fördelen med resultatöverföringen mellan budgetåren är dessutom att det inte kan uppstå ett 
kommunalt överskott som i förekommande fall ska betalas ut till fristående verksamheter i 
samband med bokslutet. 
Under åren har smärre justeringer genomförts efter politiska beslut i ansvarig nämnd/styrelse. 
Ett exempel är frågan om tekniska justeringar under ett budgetår. (Bilaga 8). 

Övervägande/framtid 
Utveckling av dagens skolpengsmodell. 
Med tanke på den totala kommunala ekonomin bör en reglering av överskott begränsas till 
totalt 4.000.000 kr. Detta belopp motsvarar ungefär 2% av den samlade skolpengsbudgeten. 
Det behövs även en demografipott för att möta kommande inflyttning av barn och ungdomar. 
Demografipotten bör vara 5.000.000 kr vilket kan rymma en inflyttning på runt SO barn och 
ungdomar 1-18 år. Med tanke på nya områden i Östra Karup, Förslöv och Hemmeslöv blir det 
flera barn och elever som har rätt till barnomsorg och skola. 
I övrigt kan systemet med över- och underskott fungera som det gör i dagsläget. 

Anpassning av nuvarande skolpengsmodell. 
Det kan finnas flera vägar att anpassa nuvarande modell och då med olika konsekvenser. Dessa 
modeller beskrivas nedan. 
Modell 1. 
Skolpeng betalas ut under året som nu. Om antalet barn/elever överstiger prognosen fortsätter 
utbetalningarna men underskottet regleras i samband med bokslutet - dvs tas på resultatet. 
Detta innebär att resultatsenhetscheferna har en trygghet när planeringen av utbildningen 
genomförs. Denna modell ger bästa förutsättningar för barn och elevers lärande då det blir en 
kontinuitet rent personalmässigt. Samtidigt bibehålles den lokala politikens ambitionsnivå för 
barns och ungdomars utbildning. Denna modell tillämpas till exempel i Helsingborg och Svalöv. 
Modell 2. 
Skolpeng betalas ut under året som nu. Om antalet barn/elever överstiger prognosen begär 
Utbildningsnämnden en tilläggsbudget för att bibehålla den lokala politikens ambitionsnivå för 
utbildningen av kommunens barn och ungdomar. 
Modell 3. 
Utbetalningen av skolpengen följas noga under våren - varje månad från februari. Om det 
framkommer att antalet barn/elever överstiger prognosen vägs detta in i beslutet i juni om 
budgetramen för kommande budgetår. Detta innebär att resultatsenhetscheferna redan i juni 
vet om att skolpengen minskas från kommande budgetår. Det ger cheferna sex månader till att 
anpassa sina organisationer till nya förutsättningar. Kommunen blir återbetalningsskyldig av 
riktade statsbidrag för kommande budgetår. Även fristående verksamhet blir återbetalnings
skyldiga. 
Denna modell innebär också att skolpengsramen kan ändras tillbaka till den högre nivån i no
vember om det visar sig att prognosen ändå håller. 
Modell 4. 
Utbetalningen av skolpengen följas noga under våren - varje månad från februari. Om det 
framkommer att antalet barn/ elever överstiger prognosen tas ett nytt skolpengs beslut. När 
beslutet ägt laga kraft sker utbetalning av nya pengen till egna och fristående verksamhet. Mo
dellen innehåller ett stort mått av osäkerhet för skolledarna att klokt och långsiktigt planera 
sin verksamhet. Dessutom ökar ekonomikontorets administration i samband med utskick att 
nytt skolpengsbeslut till samtliga externa verksamheter. 

Återgång till rambudget. 
Det är möjligt att återgå till rambudget för förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasie
skola. Då blir det ingen kompensation till kommunala verksamheter vid inflyttning eller avdrag 
vid utflyttning. Däremot kompenseras fristående verksamheter fullt ut 
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Om den kommunala verksamheten visar på ett underskott måste fristående verksamheter 
kompenseras motsvarande i samband med bokslutet. 
Om den kommunala verksamheten visar på ett överskott kan fristående verksamhet ändå be
hålla utbetalda skolpeng. 
Det finns andra allvarliga konsekvenser vid återgång till rambudget. Ett ökat barn-/ elevantal 
får som konsekvens att kommunen blir återbetalningsskyldig av riktade statsbidrag som på
verkar personaltätheten - mindre barngrupper i förskolan, förstärkning på lågstadiet och för
stärkning på fritidshemmet - då personaltätheten inte kan bibehållas. Återbetalningen gör att 
10-12 medarbetare måste sägas upp direkt. 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvens bör genomföras när beslut om framtida regler för skolpengen har tagits. 
Innan beslutet är det inte möjligt att genomföra en professionell konsekvensanalys. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 

1. Fastställa att ett eventuellt samlat överskott hos resultatenheterna inte får överstiga 
4.000.000 kr 

2. Fastställa att eventuellt underskott hos resultatsenheterna ska regleras inom tre år 
3. Fastställa en demografipott på 5.000.000 kr för att möta kommande inflyttning 
4, Godkänna modell 1 för framtida hantering av skolpengen 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn &skola 

Henrik Andersson 
Bildningschef 
Bildning & arbete 
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FÖRSKOLA 
• Andel (%) inskrivna bam av 

samtliga barn i åldern 1-5 år 

Förskola, skola och vuxenutbildning i 
Båstad 2015 

Egna Kom- Samtliga 
kom- mun- kom• 
muncn gruooen muner 

GYMNASIESÅRSKOLAN 
* Antal elever per lärare(heltidstjänst) 

83 82 83 * Kostnad (kr) per elev 

Egna Kom- Samtliga 
kom- mun- kom-
munen ru en mune1· 

2,4 3,8 

•Andel(%) Inskriv. barn i ensk. regi 18 16 20 (exkl. skolskjuts) 575 200 381 500 
* Antal inskrivna barn per avd. 17,3 16,0 16,7 GYMNASIESKOLAN 
* And (%) årsarb. m ped högsk.exam. 51 43 44 I ko111111u11e11s skolor 
* Antal inskrivna barn per årsarbetare 5,3 4,9 5,2 • Andel (%) elever 
* Avgiftsfinansieringsgrad 7 7 7 • på yrkesprogram 30,4 39,4 29,4 
I ko11111111nal regi: • på högskoleforb. program 57,4 46,7 57,4 
* Kostnad (kr) per inskrivet barn 149 700 146900 138 800 • på introduktionsprograrn 12,2 13,9 13,2 
PEDAGOGISK OMSORG - från annon kommun 30 20 29 
*Andel(%) inskrivna barn av • Antal elever per lärare(heltidstjllnst) 11,1 9,3 11,4 
samtliga barn i åldern 1-5 år 1 3 2 * Andel (%) !lirare m ped högsk.exam. 95 71 83 
samtliga bam i åldern 6·9 år 0 I 0 * Kostnad (kr) per elev 

*Andel(%) inskriv. barn i ensk. regi 0 45 43 • för undervisning 63100 71 500 56 100 
* Antal inskrivna barn per personal .. 4,5 4,6 - för lokaler 30 IOO 29 200 22 IOO 
I ko11111111nal regi: Folkbo!s/]jrda i kommunen 
* Kostnad (kr) per inskrivet barn 102200 137 500 123 500 * Kostnad (kr) per elev 
FRITIDSHEM • totalt kommunala skolor 127 600 143 200 118 400 
• Andel(%) Inskrivna elever av • för ersättning till annan konunun 95 900 162 500 135 400 

samtliga barn i åldern 6-9 år 85,2 81,5 83,9 * Andel (%) elever som 
samtliga barn i åldern 10-12 år 28,l 26,4 21,1 - avbröt studierna efter år I 5 3 3 

• Andel (%) inskriv. elever i cnsk. regi 13,4 9,4 12,0 • tagit examen inom 3 år, totalt 77 65 65 
•And(%) årsarb. m ped högsk.exam. 58 44 47 - tagit examen inom 3 år, exkl. IM. 81 74 74 
• Antal inskrivna elever per anstlllid 11,8 12,3 12,9 • Andel (%) nvgångselever 
* Antal inskrivna elever per årsarbetare 19,7 21,4 21,9 med grundl. behörighet till 
• Antnl inskrivna elever per avd. ~2,3 36,2 40,9 universitet och högskola 71 63 71 
• Avgiftsfinw1sieringsgrad 15 16 17 KOMVUX 
I ko11111111nal regi: Folkbok/orda I ko1111111111e11 
* Kostnad (kr) per inskriven elev 44 500 37 800 35 300 • Andel (%) lnv. 20-64 år i komvux 3,1 3,2 3,7 
FÖRSl{OLEKLASS * Andel (%) elever i annan kom. 49,6 22,9 14,6 
•Andel(%) elever av I kommunens skolor 

samtliga 6-A.rh1gar 94,4 97,0 96,5 * Andel (%) J<orttidsutb. elever 15,5 19,0 20,2 
* Antal elever per lärare(heltidstiänst) 15,6 

' 
13,9 16,4 * Andel (%) elever fr. annan kom. 24,5 10,5 14,5 

* Andel (%) årsarb. m pcd högsk.exam. 96,9 84,0 83,4 * Andel (%) kursdeltagare hos 
I kommunal regi: annan utblldningsanordnare 0,0 31,9 44,7 
• Kostnad (k1') per elev 47 600 67 000 53 000 * Kostn (kr) per heltidsstud. totalt 49 IOO 70000 58 300 
GRUNDSKOLAN * Kosta (kr) pe1· heltidsstud. i skolor 
* Andel (%) 6-åringar i åk l 1,7 1,0 0,7 med kom. el. annan utb.anordnare 
+ Andel (%) elever - gnmdl!lggande vuxenutbildning 32000 47100 44 800 
• i fristående skolor 8,1 8,0 14,7 - gymnasial vuxenutbildning 38900 53 900 46 800 
- som deltar i modersmålsund. 6,5 4,2 14,2 * Andel(%) kursdeltagare 
+ Antal elever per Hirare(heltidstjllnst) 11,5 11,6 12,1 i gymnasial vuxenutbildning 
* Andel (%) !lirare m ped högsk.exam. 88 86 87 - som slutfört kurs 2i,8 73,9 71,4 
* Kostnad (kl) per elev • som avbrntit kurs 68,2 18,1 18,3 
- totalt 108 500 108 400 98 400 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 
• för undervisning 51600 55 100 52 500 * Antal timmar undervisning 
• för lokaler 26 700 22800 17 900 per elev och vecka 2,4 3,9 3,6 
* Andel(%) elever i åk 9 som * Kostnad (kr) per elev 50500 69600 61 700 
- ej nått lcunskapskrnven UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 
i ett eller flera !lumen 16,9 24,0 24,7 * Andel (%) elever som godklints 77 63 64 

• lir behöriga till gy-skola 91,5 84,1 84,I * Andel (%) elever som avbrntil 22 24 
• böijade i gy-skola 99,l 99,0 98,8 + Kostnad (kr) per heltidsstud. 45 800 51 700 37 500 
• bö1jnde I gy exkl. introd-pgm 92,2 87,0 86,3 KOSTNAD PER JNVÅNARE (KR) 
GRUNDSÅRSKOLAN * Förskola, ped. oms. och fritidshem 7649 7 541 8 781 
* Andel (%) integrerade elever 22 Il * Skola och vuxenutbildnin 16062 17 022 16 225 
t- Antal elever per lärare(heltidstjänst) 2,8 3,9 
* Kos!nad (kr) per elev Skoiv-erket September 2016 

(exkl. skolskjuts) 595 800 433 400 
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Uppgifterna om komvu>C, sfi och kostnader avser kalenderåret 2015. Uppgifter om resultat I grundskolan avser Juni 2015. Övriga uppgifter avser, 
om Inget annat anges, den 15 oktober 2015. 
Rapporter finns tillgängliga på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se/stalistlk). 

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR 
Gemensamt för alla verksamhets former 

•Kommungrupp 
'Kostnad per barn/elev 

'Pedagogisk högskoleexamen 
'Antal elever per lärare(heltldstjänst) 

Uppgift saknas eller är för osäker för att redovisas. 
Uppgift kan Inte förekomma. 

Enligt 2011 Ars kommungruppslndelning, som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. 
Vid beräkningen av kostnad per barn/elev har antalet barn/elever beräknats som ett medeltal av 
antalet den 15 oktober 2014 och den 15 oktober 2015. 
Lärarexamen, förskollärarexamen eller frltidspedagogexamen. 
Antal elever per lärare omräknat till hellldsljänster under matveckan exklusive lärare som 
undervisar asylsökande elever. 

Förskola, pedagogisk omsorg och frltldshem 
'Avgiftsfinanseringsgrad (%) Den andel ev kostnaden för kommunal förskola, pedagogisk omsorg och frltldshem som bekostas 

av föräldraavgifter. 
'Årsarbetare Antalet anslAllda har omräknats till hellldstjänster (årsarbetare) med hjälp av tjänstgöringsgraden. 

Såvida Inget annat framgår, avser uppgifterna får förskola, pedagogisk omsorg och fritfdshem såväl kommunala som fristående verksamheter I kommunen. 

Grundskolan 
'Kostnad (kr) per elev, totalt 
*Andel (%) elever I åk 9 som 
- ej nått kunskaps kraven I ett 

eller flera ämnen 
- är behörig 1111 gymnasieskolan 

- började I gymnasieskolan 
- började I gy exkl. lnlrodpgm 

Gymnasieskolan 
•Andel(%) elever 
- på yrkesprogram 

- på högskoleförb. program 

- på lntroduktlonsprogram 

- från annan kommun 

• Koslnad (kr) per elev, folkbok
förd I kommunen, totalt för 
elever I kommunala skolor 

'Andel(%) elever som 
- avbröt studierna efter år 1 
- tagit examen Inom 3 år, totalt 

*Andel(%) evgångselever som 
fått grund!. behörighet till univer
sitet och högskola 

Komvux 
'Andel{%) korttldsutb. elever 
'Andel(%) kursdeltagare hos 
annan ulblldnlngsanordnare 

• Heltidsstuderande 

• Kostnad (kr) per hellidsstud. , total! 

Särskild utblldnlng förvuxna 
'Kostnad (kr) per elev 

Utblldnlng I svenska för Invandrare 
'Andel (%) elever som godkänts 
'Andel(%) elever som avbrutit 
'Kostnad (kr) per hellldsstuderande 

Den totala kostnaden per elev får kommunens grundskola exklusive koslnaden för skolskjuts. 

Andel elever som saknar godkänt betyg I ett, nere eller alla amnen. 

Andel elever som ar behöriga Ull yrkesprogrammen, dvs har godkänt betyg I 8 ämnen Inklusive 
ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. 
Andel elever som fanns I gymnasieskolan direkt efter årskurs 9. 
Andel elever som fanns I något nationellt program direkt efter årskurs 9. 

Andel av elever folkbokförda I kommunen: 
på programmen barn- och fritid, bygg- och anläggning, el- och energi, fordon- och 
transport, handel- och administration, hantverk, hotell- och turism, Industritekniska, naturbruk, 
restaurang- och livsmedel, WS- och fastighet, vård-och omsorg samt rlksrekryterande 
yrkesutblldnlngar med egna examensmäl. 
Uppglner avser folkbokförda elever I kommunen oavsett huvudman för skolan. 
på programmen ekonomi, estellska, humanistiska, naturvetenskap, samhällsvetenskap, 
teknik samt lntemallonal Baccalaureale. Uppgifter avser folkbokförda elever I kommunen oavsett 
huvudman för skolan. 
på preparandutblldning, programinriktat Individuellt val, yrkeslntrodukllon, Individuellt ellernallv och 
språkintroduktion. Uppgllter avser folkbokförda elever I kommunen oavsett huvudman för skolan. 
andel av alla elever som studerar I kommunen I skolor med kommunal huvudman som var 
folkbokförda I en annan kommun. 
Kostnaden får gymnasieskolan Inkl. skolskfuts, reseersältnlng och Inackordering. Ersättningar för elever 
från annan kommun har dragits Ifrån, ersättningar för elever foll<boklörda I kommunen har lagts Ull. 
Kostnaden år dividerad med antalet elever, folkbokförda I kommunen, som går I kommunal gymnasieskola. 

Andel av elever folkbokförda I kommunen: 
år 1 på program 15 oktober2014 som Inte fanns I gymnasieskolan 15 oktober 2015. 
Andelen elever som tagit gymnasieexamen Inom den förväntade studietiden, lre år. Uppgiften 
gäller elever som vid utblldnlngsstart var folkbokförda I kommunen och som för första gången 
började en gymnasieutbildning hösttermlnen tre år före det år som visas I tabellen. 
Andel elever som avslutat gymnasieskolan våren 2015 med grundläggande behörighet till 
högskole- och unlversltetsstudler, folkbokförda I kommunen. Elever som avsluta! gymnasieskolan (avgångs
elever) är elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om minst 2500 poäng. 

Andel ev eleverna I kommunens komvux som har tidigare utblldnlng högst motsv. grundskola. 
Andel kursdeltagare som deltog I kurs som huvudmannen (kommunen) köpt av annan utblld
ningsanordnare ån kommun eller landsUng. 
Antal heltldsstuderande I komvux beräknas som totalt ental verksamhetspoäng under 
kalenderåret dividerat med 800. 
Kostnad per heltidsstuderende exklusive köpt utbildning. 

Kostnaden dividerad med antalet genomsniltselever, där genomsnlttselev llr antalet elever 
multiplicerat med antalet undervfsnlngsllmmar per vecka och dividerat med riksgenomsnlttet 
undervisnings limmar per vecka. 

Andel nybörjare 2013 som erhållit betyget Godkänd eller Väl Godkänd på någon kurs 2013, 2014 eller 2015. 
Andel nybörjare 2013 som evbrullt utbildningen. 
Totalkoslnaden 2015 dividerad med totala antalet elever omräknade till heltidsstuderande. 
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Förskola ~ Kostnader Sida 1 av 1 

n ii) o Skolverket 
I 

Förskola - Kostnader 
Valt Ar: 2015 Vald organlsallan: Båstad Från och med 2010 har SCB lagil Ove, ansvaret ro, koslnaderpå kommunal 

nivå. Eventuella frågor om kosloaderna på kommunnivå be>varas av SCB. 

GtnonunJt1iOt Kostn1d1r ptr elov 1lerlnd:.1MI hm ()ttonOf) 
,nWa!1ffi 

Tot.Ltk01lna~cr P11rsot1a1 tHtrtlsbtma 
(tvnnhhbonof) Toblt Lohkr och PtuDnal 

bom ffi•nl•rfu 
HUWdn\111 kv0.1nhg 

Skåne Kommunal 54 644 7 472 362 5471 433 136 700 22900 100100 

Turism- Kommunal 9731 1 426976 1046919 146900 16900 107 800 
och be,Oksnl!rlngskommuncr 

Båslad Kommunal 452 67595 46997 149 700 23000 104100 

====--~---=-·======~====== = ======= = = ===== 
Rapportbeskrivning och definl11oner etc. 

• Geno.msnillligt antal elever 
ener Inskrivna barn 

Totala kostnader 
•Tolall 

• Undervisning/Personal 

Koslnader per elev eller Inskrivet bom 

•rotalt 

• Lokaler och lnvenlarler 

• Undervisning/personal 

Madellal av antalet elever eller lnskrlVna bem 15 oktober vall år och 15 oklober fOregåendo år. 

Denna stalislikuppglft visar den totala kosloaden I lusentals kronor f!lr valt år. 

Danna •latlsUkuppgllt visar den tolala kostnaden ror undervlsnlng/par.onal 1 tusentals kronor för vall Ar. 
Avser kostnader !Or skolans rektor ooh andre anstallda med tednlngsuppgme,, •kolans undervisande 
personal, stOdålglrder Ull elever, arbetslivsorfenlerlng, kompetensutveckling ev personalen och liknande 
koslnader. 
I statlsb'l<en Ingår lnle koslnader !<lr kompetensutvecknng såsom kurs- och semlnarleavglner. 

Denna slallallkuppgttt visar den lolala koslnaden per elev/inskrtvet barn för valt år. I stallsliken lngär 
koslnador ror: lokaler och Inventarier, skolmållider, elevvård, undervlsnilg, lilromedel, ulruslnlng och 
skolblbllotek, 
övriga ko,tnador, till exempel SYV-verksamhol, skolledning och edmlnls~allon aaml grundskolan, del 
av kommungemensam verksamhet d som kompetensutveckling av larare och pensonal, elevassistenter 
och skolvardar. 

I statistiken Ingår lnle kostnader för skolsl<ju1sar. 

Denna slallsUkuppgift visar kostnad<ln ror lokaler och lnvenlarler per elevAnskrlvel barn !Or vall år. I 
statistiken Ingår koslnaderför lokaler och lnvenlerier, Inklusive underhåll, st4dning och koslnader for 
vaktmaslare avseende fasllghetsskotsel. I koslnaden kan Interna hyror vara sjalvkostnadsberaknade. 

I slallstiken ingår Inte kostnader för Ovrlga vaklmlslarljdnster. 

Denna &tallsllkuppgilt visar kostnaden ror undervisning per elevfinsklfvel barn ror vall år. Avser 
kostnadertor skolans rektor och amta anslällda med ledningsuppglRer, •kolans undervlsando porsonal, 
1IOd~lgOrdor till alever, orbetsllVsorlenlerlng, kompeleosutveckling av personalen och liknande 
koslnader. 
I slallsliken Ingår Inte kostnader ror kompelensutvackllng såsom kurs- och seminarieavglRer. 

httn· //sirk.slrnlverket.se/renmts/rwservlet?cmdkev=common&geo= 1 &report=kostnad... 2016-12-28 
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Fritidshem - Kostnader Sida 1 av 1 

Skolverket 

Frltldshem - Kostnader 
Valtår: 2015 Vald organtullon: Båstad Från och med 2010 har SCB legil over ansvaret rar kostnader pA kommunal 

nivå. Eventuella hAgor om kostnaderna på kommunnlvi besvaras ev SCB. 

, ,, ' 

o,nom,n)MJI Ko~dtrp1ttl1vdorln1kriv.tl b1m (ktonot) 
anlaltflVH 
•Uetfn1krivn.a Tol•l•koilnder Pcu~MI 

(lutnlahbonot) Tol:•• Lok&!tt och Pmonal ba,n lmtt1l1rltr HU1ovdml/l lnrt.-Jmg 

SkAne Kommunal 54299 1941 835 1355506 35800 6000 25000 

Tuism- Kommunal 10313 36~611 286 021 37600 6100 27700 
och basöksnGringskommuner 

Båslad Kommunal 624 23333 15936 44600 6700 30400 

= 
Rapportbeskrivning och doflnltloner etc. 

• Genomsnitllgt antal elever 
ellor 01skrivna bom 

Tolala kostnader 
0 Totall 

• Undervisnlng/Per<onaf 

Kostnader per elev eller Inskrivet barn 

'Totalt 

• Lokaler och lnvenlarlar 

• Undervisning/personal 

Medeltal av antalet elever eller tnskrfvna barn 15 oktober vall Ar och 15 oktoberföregående år. 

Denna slalislikuppg'ft visar den totala kostnaden I tusentals kronor för vall k 

Dann• staUsllkuppg~t visar den totala koslnaden lörundervisnlng/peraonal I lusentals kronor för vall&-. 
Avser koslnader för skolans reklor och andra anslaJlda med lednlngsuppglner, skolans undervisande 
personal, stOdåtgätder Ull elever, erbetsnvsorlentering, kompetensutveckling ev personalen och lillnando 
koslnllder. 
I stallsliken Ingår Ini• koslnader för kompetensutveckling dsom kur.,.. och seminarieavgifter. 

Denna stallsUkuppglR visar den lotala koslnaden per elavnnokrlvet barn lclr vaH Ar. I •tallstiken Ingår 
koslnader för; loko!er och tnvenlsrler, 11,olmAllider, elevvård, undervisning, låromedal, Wtlstning och 
skolbl>llolek, 
övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhsl, skolledning och admlnlslratlon samt grundskolans cel 
av kommungemensam verkssmhel såsom kompetensulveckllng av lllrare och personal, elevassistenter 
och •kolvårdar. 

I statistiken Ingår Inta kostnader l<lr skolskjutsar. 

Denna ,tatlsllkuppgln vlsarkoslnadan för lokaler och ln'lenlsrier per elevfonskrivet barn lclr vall dr. I 
slatlsliken Ingår kostnader för lokaler och lnvanlarier, lnkluslva undorhåtl, sl4dning och kostnader för 
vaktmAstaro avseende fastlghelsskotsel. I koslnaden kao Interna hyror vara s)alvkoslnadsberåknade. 

I slallstlken Ingår Inte koslnader f<lr clvrlgo veklmåstarl)Anster. 

Denna statlstlkuppglft visarkostnaden rör undervisning perelev/lnskrivel barn förval! år. Avser 
kostnader ror skol.ans rektor och anåa anställda med lednlogsuppglner, skolans undervisande personal, 
stödålgårder lin elever, aibatsllvsorlenterlng, kompetensutveckling av personalen och tlknanda 
kostnader. 
I stallstlken Ingår lnla koslnader ror kompelensulveckllng såsom kurs- och seminarleavg!Rer. 

httn://siris. sko lverket.se/renorts/iwservlet?cmdkev=coll1llon&geo= 1 &rep01t=kostnad... 2016-12-28 
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Förskoleklass - Kostnader Sida 1 av 1 

Skolverket 

Förskoleklass - Kostnader 
ValtAr: 2015 Vald organlsallon:Båstad Från och med 2010 har SCB tagit 6ver ansvaret för kostnader på kommunal 

nivå. Evenluela lråoor om kostnaderna på kommunnivå besvaras av SCD. 

GcnOfTlll\it:(JI Koiln.adtfput~v 1fft rln1lutwt hm (litfonorJ 
anlaltflYU 
cl1r1Aw>,n1 Total1kostn1der P,rsonil 

{tuunbls k.ronor) Total Lok.akt Kh PeUON.I 
b1m rn .. n1trler 

~IVUO!UO lrufUn1ng 

Skåne Kommunal 13 703 7nB91 514 579 55600 10700 37600 

Tllfism- Kommunal 2599 173 979 115390 67000 12300 44400 
och bastlksnArlngskommunar 

Båstad Kommunal 120 5716 4335 47600 1600 36100 

Rapportbeskrivning och dannltloner etc. 

• Genomsnlllllgl antal elever 
enar Inskrivna barn 

Totala kostnader 
•rolall 

• Undervisning/Personal 

Kostnader per elev eller '1skrlvel barn 

·rotalt 

• Lokaler och Inventarier 

• Undervisning/personal 

Medeltal av entalal elever eller k\Slulvna barn 15 oktober vall är och 15 oktober fOregående år. 

Denna slaUsUkuppgift Visar den totala kostnaden I tusentals kronor for vall Ar. 

Denna slaUsUkuppgilt visar den totala kostnaden fOr undeivlsnlng/personal I tusentals kronor förvalt Ar. 
Avser kostnader ror skolans rektor och andra anställda med lednlngsuppglfler, skolans undervisande 
personal, stödåtgarder tnt elever, erbetslivsorienlertng, kompetensutveckling ev peraonelen och liknanda 
kostnader. 
I statistiken ingår illa kostnader för kompelensulveckling såsom ktn- och semlnarieavgtner. 

Denna sla!lstlkuppgnt visar den lolala kostnaden per elevnnskrlvet barn för valt Ar. I slellsllken Ingår 
kostnader fclr. lokaler och Inventarier, skolmålllder, elevvård, undel\'lsn!ng, laromede\ ulruslnlng och 
skolbbliolek, 
Ovriga kostnader, Ull exempel SYV-v8fksamhel, skolledning och admills~allon samt grundskolans del 
av kommungomensem verksemhel ahom kompelensulveckUng av IGrare och personal, elevasalslenler 
och •kolvärdar. 

I slatisbl(en Ingår Inte kostnader för okolskjutsar. 

Denna stallstikuppgift visar kostnaden för lokaler och lnvenlarter per elevfinslulvel barn för vall Ar. I 
,tatisllken Ingår kostnader ror lokaler och Inventarier, '1kluslva underhåll, stadnlng och koslnaderfllr 
vaktmaslare avseende lasllghelsskotsel I kostnaden kan Interna hyror vara sJIJvkoslnadsberttknade. 

I staUsliken Ingår lnle koslnoder för övriga veklmGslartjAnsler. 

Denna olallstikuppglll visar kostnaden fdr undervisning per elevnnskrlvel barn fOr vell Ar. Avser 
kostnader ror skolans rektor och andra anslallda med lednlngsuppgmer, skolans undervisande personal, 
stOdålgardsr lill elever, arbetstivsorlenlerlng, kompelensulveckl119 ev personalen och liknande 
kostnader. 
I sla!lsllken Ingår lnle kostnader fOr kompelensulveckllng såsom kt.rs- och seminarieavgifter. 

httn://siris.sko Jverket.se/reo01is/rwservlet?cmdkev=common&geo= l&reoort=kostnad.. . 2016-12-28 
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Grundskolan - Kostnader Sida 1 av 1 

Sk(}/verket 

Grundskolan - Kostnader 
Valt6r: 2015 Vald organisation: Bhtad FrAn och med 2010 har SCB tagit 6ver ansvaret f6r koslnader på kommuns! 

nlvA. Evenluella frAgorom koslnadema pA kommumlvå besvaras av SCB. 

a.,.omw11g1 Talalabutnader(tuuntalst1ono1) K01&\1dn par elev alllr ln1bN1t •11" 
1nl1!,t1vu ·-··''!W!I. t.1111Mlufvina 
hm T~an UndtMtnlng To1111 L•hler Undtr· ik:ol-Utom1d1~ EflV• 

Hh \'1'11''1119 IN~ lllNslnhgi, hlln 
Huwdman ln~na lnvlnlut.r We.r blb!bld: 

Skåne Kommunal 110 389 10 643955 6 818398 96 400 18100 62700 6500 4700 2920 

Turism- Kommunal 23433 2540198 1 290719 108 400 22 800 65100 7 200 4200 3470 
och besaksnårlogskommuner 

Båslad Kommunal 1125 122100 68053 108 600 26 700 51600 5300 2600 4230 

Rapportbeskrivning och definlllonor etc. 
Som)imfarelsamAll presenteras umlflama fl5r riket tolal och fl5rdelat enar huwdmannalyp (kommun, fristående). Kostnader avseende fnslhnde skolor visas 
enbart på oonivå f6rd1lal por lnriklnlng på grund av ekonomisk 1lellsUsk oekreless. 
Fardetnlng per lnriklnlng fllr fristående skolor göra frlln och med år 2006. FOr tidigare Ar visas endasl summor f6r ssmlliga frlslhnde lnnldnhgar. 

• Genornsnlllligt anis! elever 
eller Inskrivna barn 

Tolala koslnadar 
'Totalt 

• Undervisning/Persons! 

Koslnader per elev eller Inskrivet barn 

'Total! 

• Lokaler och Inventarier 

• Undervisning/personal 

·SkolmAlllder 

Medeltal av anlalel elever eUer Inskrivna barn (Inkl. lnlegrerada sai.koleelever) 16 oktober valt lir och 15 
okloberfllreghndo •r. 

Denna slalfstikuppglfl visar den tolala kostnaden I tusentals kronorfl5r valt lir. 

DeMa ,talfslikuppgifl visar den totala kostnaden för undervfsnfng/personal I tusentals kronor för ~alt Ar. 
Avser kostnader 16' skolans rektor och andra anstAUda med lednlngsuppglRer, skolans undervlsende 
personal, stadåtgllrdar 1111 elever, arbolslivsorfentering, kompelensutvecldlng av personalen och lil<nende koslnader. 
1 stallsUken Ingår lnle kostnader ror kompelensutvockling ,Asom kur$· och ,amlnarfeavglRer. 

Denna slallslikuppgjn visar den tolala kostnaden per elevfinskrfvet barn fclrvallAr. I slaU,liken lnglr kostnader för. 
lokaler och lnvenlarler, skofrnåflfder, elovvård, undorvisnlng, lllromodel, U1ruslnlng och ,kolblbliotok, 
övriga koelnader, Ull exempel SYV-verksamhe~ skolledning och adrnlnlslrallon samt grundskolans del av 
kommungemensam vocksarnhel såsom kompelensulveckling av Illrar• och personal, elovasslslenter och 
,kotvlrder. 

I slaUsUken Ingår Inte koslnader far skolskjutsar. 

Denna slallsllkuppgfn vlsarkoslnaden rar lokaler och Inventarier per elev/Inskrivet barn rar va Ur. I 
stallsliken lngAr koslnader för lokaler oeh Inventarier, Inklusive underhåll, stadnlng och koslnader för 
vaklmhtare avseende rasllgheteskcllseL I koslnadan kan lnl~rna hyror v•!• .. •Jilvkoslnadsbarlknade. 

I atallsliken lnglr lnle koslnader rarovrlga vaklmåslMJilnster. 

Denna 1tall•llkupp91n visar kostnaden rar undervisning pe< alovnnskrlvel barn fllr vall 'r. Avser ko&lnader ror 
&kolans rektor och endre anslilllda med l•dnlngsuppgfnar, skolans undervisande personal, stcldå:gArder tnl elever, 
arbelslivsortonlemg, kompelensulvockllng ev personalen och liknande kostnader. 
I stallsliken Ingår Inte kostnaderfl5r kompetensutveckling såsom kurs- och semlnerteavoVter. 

Denne slallsllkuppom visar kostnaden f6r skolmAllkler parelev/inskrivet bem fOrvall llr. 1 slellsUken Ingår kostnader 
rar skotmåltids-och caf6verksamhet, dvs. kostnader fl5r pocsonel, livsmedel, transporter, administrativa kostnader, 
I.ex. f6r koslkonsulenl och inUlkl•r fr!n I.ex. fOraAljnlng 1111 frlslAende skolor och 11meskolan. 

I olall,tlken Ingår Inte lokalkoslnader. Lokaler m.m. kan Ingå för de kommuner som via onlrepronad k6per 
skolrnålUder. F6r kommuner Ar kostnaden fl5r skolmållidsverksamheten nettorAknad si alt lnlAkterför l.ox. 
rarsajnlng har dragits frAn kostnaderna 

• Lllromedel, utrustning och skolblbllolek Danna slatlsm,uppgift vlsarkoslnadan fllr lllrornedel, utrustning och skolbibliotek per elevflnskrivet barn ror vall Ar. t 
slaUsUken Ingår kostnader rar. IAromodel, dvs. skan- och facklflteratur, Udnlngsr, lld1k11"er, bfoschyrer och amal 
lryckl material ••ml för kopior fremlagna rar undervisningen. Datorer, maskiner och verktyg som används I 
undervisningen. Blid och Uudmodler, förbrut<.nlngsmeleriel och progreinvara för undervisning. Kopllal och 
servicekostnader för datorer, maskiner etc. Kostnader ror resor I samband med studiebesak, kulturakUvileler och 
IAgerskolor. BoklnkOp 111,kolblbllolek. Skolbibllotskarl•. 

• Elevhalsa Denna slaUslikuppgill vl•ar koslnaden för elevhälsa/elevvård per elevfinskrivet barn rar vall Ar. I 
slallsllken lngAr kostnader för. skollAkare och skolsjukskalerskor, skolkuratorer och 1kolpsykologer, 
kapta ijAnsler, I.ax. fnln landsllng. 

• Övrigt 

I alaUsllken Ingår nio kostnader för lokaler, elevassistenter, personliga assistenter, skolvlrdaroC:1 elevfön;äktlngor . 

Denna sletlsllkuppgift visar övriga kostnader per elevfinskrivel barn rar vall Ar. I slallsliken Ingår alla avrlga 
kostnader som Inte Ingår I ovanstående kostnadsslag I.ex. SYV-verksamhal, admlnlslrallon och koslnad ror 
kompetensutveckling. 

I slalisliken lnglr !nio lönekostnader för vikarier under (/en lid ordlnarte persons! de liar I kompetensutveckling. 

0-.Jgt 

12600 

15700 

18100 
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