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Omslagsbilden – JSM 08 I Båstad
 Svenska Juniormästerskapen i segling den 25-29 juni 2008 
lockade hundratals ungdomar och deras familjer till Båstad. 
Närmare 500 båtar kom till start. Det blev trångt i hamnen 
när alla optimistjollar och segelbåtar skulle få plats. En folkfest 
för både seglare och publik då det hände mycket både till 
havs och på land. Foto: Patrik Johansson. 
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kommunstyrelsens ordförande

Båstad 2008

År 2008 går till historien som ett speciellt år. Man 
skulle kunna säga att det startade i dur och slutade i 
moll. Även om inte vi i Båstads kommun direkt har 
bidragit till krisen, ser vi tydligt hur vi hänger ihop 
med både resten av Sverige och världen. För våra 
kommun invånare och vårt näringsliv visar det sig i 
form av finanskris, lågkonjunktur och de följder dessa 
har. Ur kommunens perspektiv märker vi framför 
allt av drastiskt sänkta skatteintäktsprognoser, vilket 
påverkar våra verksamheter de kommande åren.

Fokus under 2008 låg på olika planer. Flera kon-
troversiella planer antogs: översiktsplanen samt 
detaljplanerna för Påarps golfbana och Norrvikens 
trädgårdar. Därutöver prioriteras detaljplaneringen 
av bostäder. 

För Nya Hemmeslöv – kommunens stora fram-
tidsområde för bostäder och verksamheter – finns 
spännande idéer om ekologiskt byggande. I juni 2008 
gjorde kommunen ett studiebesök till Tyskland för 
att se hur man framgångsrikt byggt nya områden på 
detta sätt. I budgetdokumentet 2009 informerades 
vi om att detaljplaner för 860 villor och lägenheter 
antas under åren 2008–2009. Detaljplanerna berör 
olika platser över hela Bjärehalvön och bildar en god 
grund för kommande befolkningstillväxt.

Tyvärr minskade antalet kommuninvånare under 
2008, främst på grund av det negativa födelse nettot 
(fler personer avlider än som föds). Även under 2008 
flyttade däremot fler personer in i kommunen än ut. 
En ny vision: ”Båstads kommun ska vara det själv-
klara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen” 
antogs. Den ska vi nu tydligare arbeta för, både poli-
tiskt och i våra verksamheter. 

Flera satsningar genomfördes för att förbättra 
förutsättningarna för näringslivet. Företagslotsen är 
igång och bygglovsavdelningen arbetade fram nya 
rutiner som visar resultat. Det bolag som närings livet 
startat tillsammans med kommunen rekryterade en 
vd, som tillträdde i september. Kommunens förvalt-
ningar arbetar med värde- och attitydfrågor, samti-
digt som politiska beslut om konkurrensutsättning 
av kommunal verksamhet förtydligas. Tillsammans 
med de företagsbesök som genomförs förbättras där-
med basen för ett fortsatt framgångsrikt näringslivs-
klimat i kommunen.

Under året skedde en del förändringar i den poli-
tiska organisationen. Ny ordförande i socialnämn-
den tillträdde i augusti. I samhällsbyggnadsnämnden 
skedde byte i september. Demokratiberedningen kom 

igång med sitt arbete med att se över den politiska 
organisationen inför kommande mandatperiod. 

Andra händelser i korthet: Arbetet med att åtgärda 
enkelt avhjälpta hinder fortskrider. De sista besluten 
för genomförandet av en ny förvaltningsorganisation 
fattades. Ett nytt bolag bildades tillsammans med fyra 
andra nordvästskånska kommuner för drift av vatten 
och avlopp, NSVA. Tillsammans med Laholms kom-
mun inleddes arbetet med att utöka avloppsrenings-
verket Hedhusets kapacitet.  Kommunen uppfyllde 
kraven för en finansiell elitlicens. Bygglov är numera 
möjligt att söka via internet. 

Båstads kommun är fortfarande bäst på taxor i 
Skåne (Nils Holgersson-rapporten) och hamnar på 
femte plats i landet när Företagarna och UC utser 
tillväxt kommuner sett över fem år. I Statistiska 
Central byråns medborgarundersökning förbättrade vi 
vårt resultat jämfört med 2006, inte minst när det gäl-
ler information och öppenhet. Även i Sveriges Kom-
muner och Landstings öppna jämförelser visar vi goda 
resultat inom grundskolan (fjärde plats i Sverige) samt 
äldreomsorgen (bland de 26 främsta i Sverige, ingen 
rankning görs inom dessa 26). 

Ett stort tack till vår personal som med sitt enga-
gemang och sin yrkeskunskap bidrar till dessa goda 
resultat. Vi har en del utmaningar framför oss de 
kommande åren, men jag är övertygad om att vi till-
sammans, anställda och politiker, klarar det på bästa 
möjliga sätt!

Anette Åkesson
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Anette Åkesson, kommunstyrelsens ordförande.    Foto: Magnus Torle.
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fem år I sammandrag
Finansiella nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004

Årets resultat, mkr – 9,4 5,7 16,2 13,0 4,6

Årets resultat i procent av skatteintäkterna – 2 1 3 3 1

Nettokostnaderna i procent av skatteintäkterna 1) 102 99 97 97 99

Soliditet, procent 2) 63 68 68 66 63

Skuldsättningsgrad, procent 37 32 32 34 37

Likvida medel, mkr 2,4 13,3 41,1 53,0 60,5

Tillgångar, mkr 552,1 529,4 521,8 507,3 510,7

Tillgångar per invånare, kr 38 873 37 168 36 827 36 122 36 422

Låneskuld, mkr 93,2 60,8 64,0 67,2 88,0

Låneskuld per invånare, kr 6 562 4 269 4 517 4 785 6 275

Eget kapital, mkr 348,9 358,3 352,6 336,4 323,4

Eget kapital per invånare, kr 24 568 25 161 24 885 23 955 23 063

Nettoinvesteringar, mkr 48,0 61,9 54,0 44,6 29,9

Nettoinvesteringar per invånare, kr 3 378 4 346 3 811 3 175 2 132
Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 9 11 10 9 6

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

Antal invånare 31 december 14 203 14 242 14 170 14 044 14 022

1) Nettokostnaderna består av verksamhetens kost-
nader minus intäkter, avskrivningar och finansnetto. 

2) Soliditeten definieras som eget kapital i förhållande 
till tillgångarna. Pensionsskulden redovisas utan-
för balansräkningen som ansvarsförbindelse. Skulle 
denna betraktas som skuld sjunker kommunens solid-
itet till 15 procent.
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n Båstads kommuns resultat blev –9,4 (5,7) mkr. 
Eftersom det budgeterade resultatet var 0 blev 
således budgetavvikelsen –9,4 mkr.

n Verksamheten, exkluderat realisationsvin-
ster, visade underskott mot budgeten med 7,0 
(–0,1) mkr. Finansieringens underskott blev 3,6 
(+0,3) mkr.

n Årets nettoinvesteringar uppgick till 48,0 (61,9) mkr. 
n De likvida medlen minskade från 13,3 mkr till 

2,4 mkr. 
n Kommunens nettolåneskuld ökade med 32,4 mkr 

och skulden uppgick till 93,2 mkr.

(Siffrorna inom parentes avser 2007.)

ÅRETS RESuLTAT
Resultatet blev –9,4 mkr. Under 2000-talet, med 
undantag av 2003 och 2008, har kommunen haft 
positiva resultat och klarat balanskravet som inför-
des 2000. Se vidare under avsnittet Avstämning mot 
balanskravet. 
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NämNDERNAS BuDgETuTFALL
Nämndernas budgetavvikelser uppgick till –10 mkr.

NämNDERNAS AVVIKELSER mOT BuDgET
(mkr) 2008 2007 2006

Kommunstyrelse – 0,6 2,3 – 0,7
Samh byggnadsnämnd – 0,9 0,0 0,1
Kultur- och fritidsnämnd 0,0 0,4 0,3
Barn- och utb nämnd – 0,4 4,4 1,1
Socialnämnd – 8,1 – 9,8 – 0,9
Summa – 10,0 – 2,7 – 0,1

KOmmuNSTyRELSEN redovisar ett underskott mot 
budget med 0,6 mkr. Den skattefinansierade verksam-
heten visar –3,2 mkr medan vatten, avlopp och ren-
hållning redovisar överskott med 2,6 mkr.

Kommunledningskontorets verksamheter redo-
visar underskott med 0,1 mkr. Underskottet beror på 
ökade politiska kostnader, framför allt inom överför-
myndarverksamheten.

Administrationen visar underskott med 0,2 mkr. 
Det berodde bland annat på att färdtjänstkostnaden 
inte till fullo var finansierad. Personalavdelningen 
fick ökade lönekostnader i samband med att ett nytt 
lönesystem infördes. 

 Tekniska kontorets skattefinansierade verksam-
heter gav underskott mot budget med 2,9 mkr. Ökade 
kostnader för fastighetsavdelningen och åtgärder 
för att bibehålla standarden på kommunens vägar är 
några orsaker till avvikelsen. 

SAmhäLLSByggNADSNämNDENS underskott upp- 
gick till 0,9 mkr. Stor arbetsbelastning, extrain-
satta konsulter och hög personalomsättning inom 
bygglovsverksamheten i kombination med minskade 
intäkter innebar underskott med 2,8 mkr. Överskott 
blev det däremot inom kartverksamheten på grund av 
icke besatta tjänster samt att intäkterna för tunneltill-
synen 2007 erhölls.

KuLTuR- Och FRITIDSNämNDEN redovisar ingen 
budgetavvikelse. Emellertid blev badanläggningarnas 
resultat –0,4 mkr beroende på dåligt väder och slutreg-
lering av elkostnader för 2007. För att täcka underskot-
tet gjordes åtstramningar inom andra verksamheter. 

BARN- Och uTBILDNINgSNämNDENS underskott 
uppgick till 0,4 mkr. Inom förskola och skolbarns-
omsorg blev det ett överskott på 2,2 mkr, men i grund- 
och särskola –1 mkr och gymnasieskola –2,3 mkr. Bib-
lioteksverksamheten, som överfördes till nämnden 
2008, redovisade ett underskott med 0,5 mkr. 

SOcIALNämNDEN lämnar även 2008 ett stort under-
skott på 8,1 mkr. Vård- och omsorgsverksamheten 
fick ett underskott med 5,5 mkr. Även individ- och 
familje omsorgen visade underskott med 2,6 mkr. 
Stora ansträngningar gjordes under året för att komma 
till rätta med obalansen i ekonomin.
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NETTOKOSTNADER Och 
SKATTEINTäKTER
Årets driftkostnader inklusive avskrivningar uppgick 
till 722 mkr och intäkterna till 153 mkr; det vill säga: 
verksamheterna kostade netto 569 mkr. Nettokostna-
den ökade med 36,8 mkr eller 6,9 (6,3) procent. 

Kommunalskatt och generella statsbidrag, det 
vill säga de totala skatteintäkterna, är de viktigaste 
inkomstkällorna. De utgjorde 79 procent av kommu-
nens intäkter. De totala skatteintäkterna ökade med 
23,1 mkr eller 4,3 (4,9) procent till 563 mkr. Skatte-
intäkternas utveckling jämfört med utvecklingen av 
nettokostnaden är mycket viktig för den kommunala 
ekonomin, se nedanstående diagram. 

Nettokostnaderna blev 5,8 mkr högre än budgete-
rat. För skatteintäkterna och de generella statsbidra-
gen blev utfallet 2,1 mkr lägre än budgeterat. 

Det är ogynnsamt för kommunens ekonomi att 
nettokostnaden ökade mer än skatter och statsbidrag. 
För att inte kommunen ska ställas inför ekonomiska 
bekymmer, är det angeläget att hålla nere nettokost-
nadsutvecklingen så att den är i balans med skatte- 
och bidragsutvecklingen. 
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Skatteunderlaget har växt kraftigt de senaste åren. I 
Båstad ökade skatteunderlaget 2007 med 7,5 procent, 
medan utfallet i riket blev 5,6 procent. Sveriges Kom-
muner och Landstings (SKL) prognos för 2008 var att 
skatteunderlaget skulle öka med 5,3 procent. (Enligt 
SKL:s prognos i februari 2009 beräknas ökningen till 
5,0 procent.) Den preliminära skatt kommunen fick 
under 2008 baserade sig på regeringens uppräknings-
faktor på 6,1 procent. I bokslutet används SKL:s prog-
nos för 2008 års beräknade skatteintäkter, vilket inne-
bär att 3,4 mkr bokförts som skuld i bokslutet.

Den kommunala skattesatsen var 20:23 kr, medan 
den genomsnittliga utdebiteringen i länet var 20:29.

Lägst skatt i Skåne hade Vellinge med 18:50 kr, 
medan Bromölla hade högst med 21:76, en skillnad 
på 3:26 kr. Genomsnittet i riket var 20:71 kr.

Nettokostnadernas (inklusive finansnettot) andel 
av skatteintäkterna ökade från 99 till 102 procent. 
Det innebär att intäkterna inte räckte till för att täcka 
kostnaderna och att balanskravet inte uppnåddes. 
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PENSIONER/PENSIONSSKuLD
Årets kostnad för pensioner till dagens pensionärer 
uppgick till 6,6 mkr. Därtill betalades löneskatt med 
24,26 procent eller 1,6 mkr. 

För dagens anställda har kommunen ett framtida 
pensionsåtagande. Enligt den så kallade blandmodel-
len redovisas de intjänade pensionerna till och med 
1997 som ansvarsförbindelse och utanför balans-
räkningen. Denna förbindelse uppgick vid årsskif-
tet till 264 mkr. På balansräkningen finns pensioner 
upptagna som avsättningar och kortfristig skuld med 
22 mkr inklusive löneskatt. Det innebär att 92 procent 
av pensionsskulden ligger utanför balansräkningen. 
Denna del av pensionsskulden är viktig att beakta ur 
risksynpunkt, eftersom den ska finansieras de kom-
mande 40 åren. De ökade pensionsavgångarna leder 
till större pensionskostnader. De största kostnaderna 
blir under perioden 2020 till 2030. 
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RöRELSEKAPITAL Och LIKVIDITET
Rörelsekapitalet, som är skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångarna och de kortfristiga skulderna, mins-
kade med 7 mkr och är negativt, –79 mkr. 
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RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING
(mkr)

De likvida medlen minskade under året med 11 mkr 
till 2,4 mkr. Nettoinvesteringarna uppgick till 48 
(62) mkr. 

(procent) 2008 2007 2006

Kassalikviditet 19 28 52

Kassalikviditeten har sjunkit under de senaste åren. 
Omsättningstillgångarna (exklusive förråd) uppgår till 
28 procent av de kortfristiga skulderna. Förhållandet 
bör vara 100 procent, men det ska noteras att 29 pro-
cent av den kortfristiga skulden utgörs av semester-
löneskuld, som inte omsätts den närmaste tiden. 

SOLIDITET
Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som är finansierade med egna medel i stället för med 
lånade pengar. Måttet visar kommunens betalnings-
förmåga på lång sikt.

Nyupplåningen som skett sedan 1980-talet har 
gjorts för kunskapscentrum Agardh. 100 mkr lånades 
upp under 2002 och 2003. Även 2008 krävdes upp-
låning med 20 mkr för att finansiera de två senaste 
årens investeringar. Ytterligare 14 mkr lånades upp 
för att finansiera Båstads Ridklubbs anläggning. 
Efter amorteringar uppgår kommunens låneskuld till 
93 mkr. Det motsvarar 6 562 kr per invånare (genom-
snitt för kommuner i samma storlek var 10 735 kr 
2007). 

Soliditeten sjönk från 68 till 63 procent. Som 
nämndes under avsnittet Pensionsskuld finns en stor 
del av skulden utanför balansräkningen. Räknar man 
in den skulden blir soliditeten 15 procent.
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INVESTERINgAR
Kommunen investerade under 2008 för 48 (62) mkr. 
I budget och tilläggsbudget fanns 64 mkr avsatta. För 
projekt som inte färdigställdes under året överförs 
13 mkr till 2009.

Bland större investeringar kan nämnas va-investe-
ringar på 18 mkr samt gatu- och markanläggningar på 
8 mkr. I skolor och förskolor med inventarier inves-
terades 8 mkr, inom sociala verksamheten 2 mkr och 
i datainvesteringar 4 mkr.

Sett i ett femårsperspektiv har genomsnittsinves-
teringen legat på 33 mkr per år exklusive va-inves-
teringar. De har kunnat finansieras med egna medel 
från 2004 och 2005, tack vare låga investerings-
nivåer i kombination med bra resultat. Under 2008 
finansierades 65 procent av de skattefinansierade 
investeringarna med egna medel; 46 procent om va-
investeringar inkluderas. Upplåning krävdes för va-
investeringarna. 
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Nedanstående diagram visar självfinansieringsgraden 
av de totala investeringarna under den senaste femårs-
perioden. Med 100 procent menas att samtliga investe-
ringar täckts genom den löpande verksamheten. 
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BORgENSÅTAgANDEN
Kommunens borgensåtaganden uppgår totalt till 
389 (391) mkr. Det motsvarar 27 413 kr per invånare 
(genomsnitt 2007 för kommuner i samma storlek var 
25 220). 354 mkr eller 90 procent är borgen för kom-
munens båda bolag Båstadhem AB och BUTAB.

Kommunens borgensåtagande för egnahem mins-
kade med 0,3 mkr till 1,3 mkr. Numera görs inga nya 
borgensåtaganden för privat byggenskap. I takt med 
att lånen amorteras av minskar borgen.

Andra större åtaganden gäller Apelrydsskolan med 
6,6 (7,2) mkr och Nordvästra Skånes Renhållnings-
bolag med 21,4 mkr. För Norrvikens Trädgårdar upp-
går borgensåtagandet till 2 mkr.

Eftersom kommunens bolag för närvarande har 
god ekonomi och visar vinst, bedöms risken för bor-
gensinfriande vara liten. Vad gäller lån till egnahem 
har inget borgensåtagande behövt infrias sedan 1996. 
Inte heller har kommunen behövt lösa några lån till 
föreningar. 

VERKSAmhET I ANDRA JuRIDISKA PERSONER

Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än 
kommunen. I den sammanställda redovisningen ingår 
de bolag där kommunen har stort inflytande (över 20 
procent). Båstadhem AB och Båstad Utveckling AB 
(BUTAB) är helägda kommunala bolag. Under 2008 
bildades Båstad Näringsliv AB (BNAB) i vilket kom-
munen äger hälften.

Båstad beslutade att ingå i en va-organisation till-
sammans med fyra andra skånska kommuner. Verk-
samheten startar under hösten 2009.

Därutöver har kommunen ett inflyt ande i Stiftel-
sen Norrvikens Trädgårdar, genom att kommunen 
utser dess ledamöter. Förutom borgen på 2 mkr har 
kommunen lånat ut 2,2 mkr till stiftelsen. 

Båstads kommun har andelar i Bjäre Kraft ekono-
misk förening, som motsvarar cirka 10 procent.

Tillsammans med fem andra kommuner i nord-
västra Skåne sker samverkan i regional avfallshante-
ring genom Nordvästra Skånes Renhållningsbolag, 
NSR AB. Kommunen äger 6 procent av aktierna.

Kommunen är tillsammans med elva andra kom-
muner medlem i Kommunalförbundet AV Media 
Skåne (verksamhet kring AV-läromedel). Båstads 
kommun och nio andra Skånekommuner äger till lika 
delar Kommunalförbundet Medelpunkten (verksam-
het som tillhandahåller hjälpmedel till funktions-
hindrade).

Förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet i kom-
munen bedrivs även av Montessori (Båstad och Gre-
vie) och två föräldrakooperativ (Grevie och Torekov) 
för totalt 203 barn. 

AVSTämNINg mOT BALANSKRAVET
Årets resultat enligt resultaträkningen  –9,4 mkr
Justering, realisationsvinst –1,2 mkr
Justerat resultat  –10,6 mkr

I kommunallagen sägs att kommunen ska ha en god 
ekonomisk hushållning. Det lagstadgade balanskravet 
innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 
kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får rea-
lisationsvinster inte medräknas. Balanskravet är inte 
uppfyllt 2008. Underskottet måste täckas under de 
närmaste tre åren.

AVSTämNINg mOT FINANSIELLA mÅL
Kommunen har satt upp följande finansiella mål:

1 Överskottet ska uppgå till 2 procent av skatteintäk-
ter och generella bidrag. 

Målet har inte uppfyllts. Resultatet, realisations
vinsten ej medräknad, blev knappt –2 procent av 
skatte intäkter och bidrag.

2 Investeringarna ska finansieras fullt ut med skatte-
medel. Härmed avses de skattefinansierade inves-
teringarna.

Målet har inte uppfyllts. Av de skattefinansierade 
investeringarna finansierades 65 procent av egna 
medel.

3 Kommunalskatten ska vara oförändrad, 20:23 kr.
Målet har uppfyllts.



Båstads kommun årsredovIsnIng 2008 9

ekonomIsk analys

KOmmENTAR
Den tidigare så positiva ekonomiska utvecklingen 
för kommuner och landsting bröts 2008. Under våren 
2008 rådde en stor osäkerhet i den internationella 
ekonomin, framför allt i den amerikanska, och kring 
omfattningen av kreditkrisen på de finansiella mark-
naderna. Tillväxten var dock fortsatt stark på de euro-
peiska och asiatiska marknaderna. Sveriges Kommu-
ner och Landstings (SKL) bedömning i april var att 
tillväxten skulle komma att försvagas, men vända upp 
igen 2009. SKL gjorde då en nedrevidering av skatte-
underlagsprognosen för 2008 och 2009. Det beaktades 
då kommunen upprättade 2009 års budget.

  Turbulensen i samhällsekonomin tilltog under 
hösten och finanskrisen uppstod genom konkursen av 
investmentbanken Leeman Brothers i USA. Resulta-
tet blev kraftiga börsras och konkurshot. Den ame-
rikanska regeringen fick gå in med kraftfulla stödåt-
gärder för att rädda ekonomin.

Nedrevideringen av skatteunderlaget för 2008 
gjordes från 5,7 procent till 5,3 procent. För kommu-
nen motsvarade det 3,5 mkr, vilket belastat 2008 års 
resultat. Nämnderna kompenserades 2008 för 1 pro-
cents inflation medan den faktiskt blev 3,4 procent. 
Räntorna låg på en hög nivå under året. Riksbankens 
reporänta var som högst 4,75 procent, för att i decem-
ber hamna på 2,0 procent. Den genomsnittliga räntan 
på kommunens lån var knappt 5 procent jämfört med 
budgeterade 3,5 procent.    

För Båstads kommun innebar ökade räntekostna-
der, lägre skatteutfall och underskott i nämndernas 
verksamheter att resultatet blev minus. Under 2000-
talet var även 2003 ett förlustår. Övriga år har över-
skotten varierat mellan 5 och 16 mkr, oftast beroende 
på god skatteintäktsutveckling och därmed ökade 
skatteintäkter. Nämnderna lyckades däremot i flera 
fall inte hålla sina budgetar. 2008 uppgick nämnder-
nas budgetavvikelser till sammantaget –10 mkr. Av 
dem svarade socialnämnden för 8 mkr. 

Det är viktigt att budgetera tillräckligt stort över-
skott. Överskott krävs för att kommunen ska kunna 
hantera oförutsedda händelser. Det behövs också för 
att kommunen ska kunna finansiera investeringar och 
betala av på låneskulden.

Sverige är inne i en lågkonjunktur. Arbetslös heten 
ökar och fler utförsäkras från arbetsmarknaden. De 
ändrade ekonomiska förutsättningarna för perioden 
2009–2011 innebär kraftiga minskningar av kommu-
nens skatteintäkter jämfört med de prognoser som låg 
till grund för budget och plan. Den senaste progno-
sen från SKL innebär att skatteunderlagsökningen 
för 2009 och 2010 reviderats från 4,8 procent per år 
till 2,3 procent 2009 och 1,6 procent 2010. I kronor 
innebär det minskade skatteintäkter med 16 mkr 2009 
och 34 mkr 2010. Även de generella statsbidragen blir 
lägre, beroende på att befolkningen förra året mins-
kade. I budgeten antogs, i enlighet med kommunens 
övergripande mål, att befolkningen skulle öka med 
100 personer. I själva verket blev det en befolknings-
minskning med 39 personer. Statsbidraget är därför 
5 mkr för högt beräknat i budgeten för 2009.  Dessa 
förändrade förutsättningar gör att kommunens led-
ningsgrupp måste föreslå åtgärder som innebär en 
kostnadsreducering med 15 mkr 2010 och som får så 
stort genomslag som möjligt under 2009. Med hän-
syn till de senaste prognoserna krävs kostnadsminsk-
ningar med ytterligare 15 mkr 2010 för att få balans i 
budgeten. Det krävs en strikt budgetföljsamhet från 
alla nämnder för att inte kommunens ekonomi ska 
undergrävas.

Sveriges kommuner står inför många utmaningar. 
Nödvändiga anpassningar av verksamheterna krävs. 
Antalet elever i grundskolan minskar, samtidigt som 
gymnasieeleverna ökar i antal. Även de äldre blir 
fler. Med anledning av de demografiska förändring-
arna krävs också att resurser förs från krympande till 
växande verksamhet. 
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Personal

Personal
INLEDNINg
Personalkostnaden är den största kostnadsposten för 
kommunen. Personalens kompetens, närvaro, motiva-
tion och attityder till arbetet är därför avgörande för 
verksamheternas kvalitet och för produktiviteten. (Vid 
avvikelse anges 2007 års siffror inom parentes.)

PERSONALSTRuKTuR
PERSONALVOLym

Antalet tillsvidareanställda uppgick till 1 074 (1 052) 
personer. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
den 31 december var 84 (83) procent av heltid. 44 
(47) procent arbetar heltid och 56 (53) procent arbe-
tar deltid.

Medelåldern för anställda i kommunen är 47 år. 
Kvinnornas medelålder är 47 och männens 49 år. 

Könsfördelningen i kommunen är 83 procent kvin-
nor och 17 procent män.

Befattningskategorier Tillsvidareanställda Andel Viss tid Andel
Antal Procent Antal Procent

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Vård och omsorg 418 27 445 41 140 8 148 50
utbildning/kultur 293 60 353 33 83 13 96 32
Teknik 86 73 159 15 21 10 31 10
Ledning 35 15 50 5 3 1 4 1
Administration 55 12 67 6 14 4 18 7
Summa 887 187 1074 100 261 36 297* 100
*Av dessa har 160 personer även tillsvidareanställning. På grund av ny klassificering kan inte siffrorna jämföras med tidigare år. Bland annat 
redovisas ledningen separat.

Katarina Mårtensson, personlig assistent till Rebecca Carlsson 
till vänster, blev Årets medarbetare i Båstads kommun 2007. 
Foto: Hans Kjellman.
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Personal

KOmPETENSuTVEcKLINg

Kommunens chefer och skyddsombud utbildades i 
arbetsmiljö.

Kommunerna inom Skåne Nordväst driver gemen-
samt ledarskapsutbildning.

En medarbetare gick utbildningen om femton 
dagar för nya och blivande chefer. Utbildningen inne-
håller följande moment: 

n personligt ledarskap
n samtal och kommunikation
n projektmetodik
n ledning och styrprinciper för den kommunala 

sektorn
n grupputveckling
n arbetsgivarrollen.

Fem medarbetare gick utvecklingsprogrammet om 
fjorton dagar för mer erfarna chefer. Det behandlar:

n den kommunala omvärlden och framtiden
n den egna utvecklingen och det egna ledarskapet
n teamutveckling och att leda individer och grupper
n svåra samtal och konfliktlösningar
n retorik och framförandeteknik
n kommunens kultur och värderingar
n kommunalt ledarskap och arbetsgivarrollen
n att utveckla verksamheten och leda mot en vision.
I samverkan med Skåne Nordvästs traineeprogram 
är en trainee placerad på kommunledningskontoret 
under 2008–2009.

PERSONALSOcIALT
SJuKFRÅNVARO

Sjuktalet avser tillsvidareanställda, visstidsanställda 
och beredskapsarbetare.

Sjuklön betalades under året med 4,4 (4,4) mkr 
inklusive sociala avgifter, vilket motsvarar 1 procent 
av den totala lönesumman. 

(Procent) 2008 2007 2006

Sjukfrånvarotid totalt 5,4  6,1 6,8
Sjukfrånvarotid – kvinnor 5,6 6,5 7,5
Sjukfrånvarotid – män 4,5 4,3 4,3
Sjukfrånvarotid ≤ 29 år 2,5 3,2 2,4
Sjukfrånvarotid 30–49 år 4,4 5,1 5,8
Sjukfrånvarotid ≥ 50 år 6,8 7,7 9,0

Långtidssjukfrånvaron är 59 (62) procent av den totala 
sjukfrånvaron.

31 anställda var sjukskrivna hela året och 624 
(601) anställda hade ingen sjukfrånvaro alls.

PERSONALOmSäTTNINg

Personalomsättningen har både för- och nackdelar. 
Nackdelen är initialt en kostnadsökning. Kostnaden 
måste dock vägas mot det mervärde som nyanställda 
kan bidra med i form av nya kunskaper, värderingar 
och förslag till lösningar. 

Under året slutade 95 (58) anställda och 20 (40) 
nyanställdes i kommunen. Dessutom fick visstids-
anställda fast anställning.

97 (158) lediga befattningar utannonserades under 
året. Antalet ansökningar per annonserad tjänst var 
i genomsnitt 25.

PERSONALKOSTNADER 
LöNEKOSTNADER

Kostnaden för löner och arvoden inklusive sociala 
avgifter uppgick till 433 (404) mkr, varav 4,0 (4,2) mkr 
var arvoden till förtroendevalda. I lönekostnaden 
ingår även ersättning till personer som omfattas av 
arbetsmarknadsåtgärder. Medellönen för tillsvidare-
anställda är 22 861 (21 559) kr/mån; för kvinnor 
22 315 (20 952) kr/mån och för män 25 487 (24 373) 
kr/mån. Löne enheten utbildade under året 420 med-
arbetare, assistenter och chefer i självservice. Cirka 
200 medarbetare återstår att utbilda. Därefter rappor-
terar samtliga månadsavlönade själva sina avvikelser 
i löne systemet.

öVERTID Och mERTID

Under året utgick ersättning för övertid och mertid 
med 8,6 (8,0) mkr inklusive sociala avgifter för totalt 
46 587 (45 313) timmar övertid, varav 35 239 (31 698) 
timmar mertid, vilket motsvarar 1,9 (1,9) procent av 
den totala lönekostnaden och cirka 24 årsarbetare. 

Ersättning för jour, beredskap och obekväm 
arbetstid utbetalades med 20,9 (16,3) mkr, vilket mot-
svarar 4,7 (4,6) procent av den totala lönekostnaden.

PENSIONSKOSTNADER

Under året betalades kommunal pension till 280 (292) 
pensionstagare. Kostnaden var 8,7 (7,9) mkr inklu-
sive löneskatt.

(Antal personer) 2008 2007 2006

Ålderspension 257 267  267
Visstidspension 2 2 2
Särskild ålderspension 1 1 3
Avgångsförmån AgF-KL 1 1 1
Efterlevandepension 18 21 21
Totalt antal pensionärer 279 292 294



Båstads kommun årsredovIsnIng 200812

Personal

ANPASSNINg Och REhABILITERINg

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsanpassning och 
rehabilitering av dem som drabbats av sjukdom eller 
skada. När en anställd varit sjuk mer än fyra veckor 
eller haft många korta sjukperioder, ska arbets givaren 
göra en handlingsplan för återgång i arbete tillsam-
mans med den anställda. Syftet är att hon eller han 
ska kunna arbeta kvar inom kommunen.

Kommunens rehabiliteringspolicy bygger på rekom-
mendationer från Sveriges Kommuner och Lands-
ting. Avsikten med policyn är att göra rehabiliterings-
processen effektivare och snabbare genom tydlig 
ansvarsfördelning, att noga tidsbestämma insatserna 
och att ha regelbundna uppföljningsmöten. Inom sjuk-
försäkringen infördes en rehabiliteringskedja med 
fasta tidpunkter för Försäkringskassans prövning av 
arbetsförmågan. Det innebar att rehabiliterings arbetet 
i kommunen intensifierades.

FöRETAgShäLSOVÅRD 

Kommunens anställda är anslutna till Avonova Hälsa. 
Anställda med en genomsnittlig arbetstid om minst 
femton timmar per vecka omfattas av företagshälso-
vård. Dess uppgift är att medverka till en god fysisk 
och psykisk arbetsmiljö, att spåra hälso- och skaderis-
ker samt att arbeta med rehabilitering av de anställda. 

FRISKVÅRD

Friskvård är en av flera åtgärder för att förebygga 
ohälsa.

Under året har 599 (761) anmälningar inkommit till 
friskvårdsaktiviteter i olika former.

Friskis & Svettis hade 231 deltagare, Vårruset 162 
(150), Friskvårdskampanjen 127 (134) och Hälso-
studions aktiviteter 45 (43) deltagare. 

Personalen från Malens förskola, Rebecka Johansson, Lotta Wallin och Kina Persson nominerades till priset Årets medarbetare. 
Foto: Hans Kjellman.
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Den hälsoutvecklare som har varit anställd under 
tre år slutade i mars 2008. 

Båstads kommun ingår i ett hälsonätverk med flera 
företag: Lindab, Peab, NP Nilsson och Nolato. Två 
gånger om året anordnas föreläsningar med hälso-
frågor. Föreläsningar 2008: ”Vår plats i syskon skaran” 
med Elisabet Schönbeck och ”I huvudet på en ton-
åring” med Mia Börjesson.

ANmäLDA ARBETSSKADOR

Arbetsgivaren har lagstadgad skyldighet att före-
bygga hälsorisker på arbetsplatsen. Alla arbets skador 
ska utredas.

Antal anmälda arbetsskador
2008 2007 2006 2005 2004 2003

35 42 37 51 36 63

Av årets anmälda arbetsskador är 29 (37) olycksfall, 
4 (2) sjukdom och 2 (3) färdolycksfall.

SAmVERKAN FAS 08
Det lokala samverkanssystemet har tillämpats i kom-
munen sedan 1999.

Avtalet har omarbetats i enlighet med centralt av tal 
FAS 05.

Överenskommelse om avtalet träffades 2008. Avta-
let börjar genomföras under våren 2009.

FAS står för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan. 
Syftet är: 

n att ge de anställda ökat inflytande över sin arbets-
situation

n att förbättra arbetsmotivationen och partsrelation-
erna

n att främja arbetsmiljöarbetet för ett långsiktigt 
hållbart arbetsliv

n att förenkla förhandlingsarbetet
n att utveckla kommunens jämställdhetsarbete och 

motverka diskriminering på grund av kön, sexuell 
läggning, etnisk tillhörighet, ålder eller funktions-
hinder

n att främja den kommunala verksamhetens effek-
tivitet, förnyelse och servicenivå.

FAcKLIgA ORgANISATIONER
Kommunens anställda är organiserade i 18 fackliga 
organisationer. Kostnaden för fackligt arbete var 1 037 
(908) tkr. Därtill kommer kostnaderna för MBL-för-
handlingar vid de olika förvaltningarna.

JämSTäLLDhET
Kommunens jämställdhetspolicy ligger till grund för 
förvaltningarnas arbete. Som en del i lönebildnings-
processen gjordes under hösten 2008 en arbets värdering/
lönekartläggning av kommunens löner. Arbetet inklu-
derade kartläggning och analys av löneskillnader mel-
lan män och kvinnor med lika och likvärdiga arbeten, 
som ska göras enligt diskriminerings lagen. 
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vIsIon

Båstads kommun ska året om vara attraktiv att 
bo och verka i, bygga på tradition och förnyelse, 
präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och 
generositet.

Våra verksamheter ska baseras på våra natur-
liga förutsättningar samt präglas av mångfald och 
kvalitet.

Med det menas att:

n Bevara och utveckla Bjärehalvöns själ och karak-
tär. Ta tillvara och behålla ett öppet landskap med 
betesmarker och väl bevarade fornminnen.

n Utveckla och fördjupa dialogen med kommun-
medborgarna och ge individuell valfrihet i skola, 
vård och omsorg i samverkan med dem.

n Skapa en tryggare kommun där ungdom och äldre 
möts över generationsgränserna.

n Erbjuda kommunmedborgarna attraktiva boende-
miljöer med tillgång till goda kommunikationer 
och kommunal service.

Utifrån visionen finns nio strategiska mål:

n Ett attraktivt boende
n Ett rikt och varierat arbets- och näringsliv
n Utbildning med kvalitet och inflytande
n Goda kommunikationer och bra infrastruktur
n En hög livskvalitet, goda miljöer och trygghet
n En stark ekonomi 
n En attraktiv arbetsgivare
n Kundorienterade och serviceinriktade med-

arbetare
n Konkurrensutsättning av verksamheter.

Det övergripande målet är en stabilt växande befolk-
ning med cirka 100 personer per år.

Visionen och de strategiska målen ligger till grund 
för nämndernas mål.
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omvärldsanalys

SAmhäLLSEKONOmI Och 
KOmmuNERNA
Sveriges kommuner och landsting, SKL, räknar med 
låg eller negativ tillväxt under större delen av 2009. 
Mot slutet av året förväntas låga styrräntor, åtgärder 
för att återställa förtroendet på de finansiella mark-
naderna samt expansiv finanspolitik leda till en eko-
nomisk återhämtning och successivt positiva tillväxt-
tal. Både efterfrågan från utlandet och den inhemska 
efterfrågan har minskat. Samtidigt har en kraftig 
ökning av hushållens sparkvot inneburit lägre pri-
vat konsumtion, trots en bra utveckling av hushål-
lens disponibla inkomster. Sysselsättningen minskar 
och arbetslösheten stiger snabbt. Lägre räntor, sjun-
kande energipriser och svag efterfrågan leder till låga 
prisökningar 2009.

Den svaga ekonomiska tillväxten innebär små 
ökningar av kommunernas skatteunderlag, främst 
till följd av minskande sysselsättning och avtagande 
löneökningstakt. Det innebär att många kommuner 
får svårt att få balans i sina budgetar de närmaste 
åren. Det kräver olika former av åtgärder som upp-
sägningar, omprioriteringar och effektiviseringar.

KäNSLIghETSANALyS
En kommun påverkas av händelser utanför sin egen 
kontroll. En känslighetsanalys visar hur olika för-
ändringar påverkar kommunens ekonomi.

(mkr +/–)

Löneförändring, 1 procent 4,0
Prisförändring, netto, 1 procent 3,4
Ränteförändring, 1 procent 1,0
Statsbidrag, 100 kommuninvånare 3,9
1 kr kommunalskatt 25,0

BEFOLKNINg
Båstads kommuns befolkning minskade med 39 per-
soner till 14 203 invånare. De tre senaste årens posi-
tiva utveckling bröts. Tidigare år har inneburit både 
ökningar och minskningar. Sedan 1997 har invånar-
antalet pendlat mellan 14 011 (2001) och 14 244 invå-
nare (1997). Det politiska målet är att öka befolk-
ningen till 16 000 invånare år 2020.

De generella statsbidragen och utjämningen påver-
kas av antalet invånare. Antalet invånare mäts per den 
1 november året före bidragsåret. Avgörande för stats-
bidragen 2008 var därför antalet invånare per den 1 
november 2007. Befolkningen beräknades uppgå till 
14 270 invånare, men blev 14 237. Skillnaden på 33 
invånare innebar ett intäktsbortfall på 1,3 mkr. 

För Båstad är det angeläget att människor stannar 
kvar i kommunen och att det råder en stabil inflytt-
ning. För det krävs god tillgång på tomter och lägen-
heter med rimliga priser, arbetstillfällen och goda 
kommunikationer. 

Flyttningsnettot har varit positivt de flesta år och 
nettoinflyttningen blev 28 personer 2008. 787 personer 
flyttade in till kommunen medan 759 flyttade ut. 

Födelsenettot var negativt med –69 personer. 108 
barn föddes och 177 personer avled, vilket förklaras 
av en hög andel äldre personer. Som framgår av tabel-
len nedan är 26 procent av invånarna i Båstad över 65 
år, jämfört med 18 procent i riket.

Av invånarna är 49 procent män och 51 procent 
kvinnor.

Olika åldersgrupper fördelar sig procentuellt på 
följande sätt:

ANDEL (PROcENT)
Ålder Båstad Riket

0–17 18 21
18–64 56 61
65–79 18 13
80– 8 5
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BEFOLKNINgSuTVEcKLINgEN 1997–2008
År Förändring Befolkning

1997 +50 14 244
1998 –86 14 158
1999 +31 14 189
2000 –99 14 090
2001 –79 14 011
2002 –2 14 009
2003 +79 14 088
2004 –66 14 022
2005 +22 14 044
2006 +126 14 170
2007 +72 14 242
2008 –39 14 203

BEFOLKNINg PER FöRSAmLINg Och FöRäNDRINg 
uNDER ÅRET
Församling Förändr

2008
Förändr

2007
Invånare

2008-12-31

Båstad – 23 +28 3 787
Förslöv–grevie – 8 +35 4 753
Västra Karup +9 – 18 1 672
hov – 18 +21 635
Torekov – 44 – 22 1 115
östra Karup +45 +28 2 241
SUMMA – 39 +72 14 203

BOSTADSmARKNAD
I Båstad bor man traditionellt i villa. 

Kommunens bostadsbolag, Båstadhem AB, för-
valtar 952 lägenheter av totalt cirka 2 100 lägen heter. 
Några tomma lägenheter finns inte.

Efterfrågan på bostäder är störst i centrala Båstad, 
där det råder stor brist på lägenheter.

Kommunen sålde 8 tomter (2007: 14) i Förslöv, 
Östra Karup och Hov. Under året färdigställdes 55 
tomter för småhus och hyreshus i Förslöv, varav 49 
återstår att sälja. I övrigt finns inga kommunala tom-
ter att tillgå.

Ett stort problem är de höga fastighetspriserna i 
Båstads tätort och Torekov.

I Båstads kommun finns 8 900 fastigheter. Av 
dem är 3 100 fritidsfastigheter. Det innebär att anta-
let invånare fördubblas sommartid.

NäRINgSLIV
Bilden av Båstads kommun som en sommar- och 
turistort är väl etablerad, trots att kommunens närings-
liv till stor del är baserat på industriföretagande samt 
jordbruk med inriktning på primörodling.

I kommunen finns cirka 900 företag, främst 
fåmansbolag med snabb tillväxt inom service och 
turism. 

Båstad är en av få småkommuner där tre börs-
noterade företag har sina huvudkontor: PEAB, inom 
bygg- och anläggningssektorn, Nolato, med plast- och 
gummiprodukter och Lindab med produkter i tunn-
plåt. Dessa tre tillsammans med Hotell Skansen sva-
rar för nästan 30 procent av arbetstillfällena i kom-
munen. Lindab är kommunens största arbetsgivare 
med omkring 900 anställda. 

Nyföretagandet är bland de högre i Skåne och 
överlevnadsfrekvensen hos de nystartade företagen 
är hög. Totalt finns 1 600 registrerade näringsverk-
samheter, varav 700 är aktiebolag.

Ett nytt gemensamägt näringslivsbolag, Båstad 
Näringslivs AB, startade sin verksamhet under året. 
Bolaget ska främja utvecklingen av befintligt närings-
liv och tillkomst av ny näringsverksamhet.
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kommunens räkenskaPer

KOmmuNEN
(mkr) Not 2008 2007

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

 
Verksamhetens intäkter 1 148,4 153,4 5,0 147,8
Verksamhetens kostnader 2 – 680,4 – 690,9 – 10,5 – 649,2
Avskrivningar 3 – 31,3 – 31,6 – 0,3 – 30,9

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 563,3 – 569,1 – 5,8 – 532,3

Skatteintäkter 4 503,6 501,6 – 2,0 479,2
generella bidrag och utjämning 5 61,3 61,2 – 0,1 60,5
Finansiella intäkter 6 1,5 1,9 0,4 1,2
Finansiella kostnader 7 – 3,1 – 5,0 – 1,9 – 2,9

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 0,0 – 9,4 – 9,4 5,7

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 8 0,0 – 9,4 – 9,4 5,7

resultaträknIng
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kommunens räkenskaPer

KOmmuNEN

(mkr) Not 2008 2007

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat – 9,4 5,7
Justering för av- och nedskrivningar 31,6 31,0
Justering för gjorda avsättningar – 0,3 1,1
Justering för ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 21,9 37,8

minskning kortfristiga fordringar – 1,7 – 4,5
minskning förråd och varulager – 1,9 – 0,1
ökning/minskning kortfristiga skulder 0,1 3,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,4 37,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar – 50,6 – 68,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2,7 7,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 – 0,1 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 48,0 – 61,9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 34,0
Amortering av skuld – 1,6 – 3,2
ökning av långfristiga fordringar 11 – 14,9 – 0,0
minskning av långfristiga fordringar 1,2 0,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18,7 – 2,9

Årets kassaflöde – 10,9 – 27,8

Likvida medel vid årets början 13,3 41,1
Likvida medel vid årets slut 2,4 13,3

RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början – 28,0 – 3,2
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut – 57,5 – 28,0

fInansIerIngsanalys
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kommunens räkenskaPer

KOmmuNEN

(mkr) Not 2008 2007

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
materiella anläggningstillgångar
1. mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 438,2 421,6
2. maskiner och inventarier 13 52,7 53,1
3. övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 14 36,5 22,6
Summa anläggningstillgångar 527,4 497,3

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 15 5,0 3,0
Kortfristiga fordringar 16 17,3 15,7
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0
Kassa och bank 17 2,4 13,3
Summa omsättningstillgångar 24,7 32,0

SUMMA TILLGÅNGAR 552,1 529,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början 340,6 336,9
Va-regleringsfond 2,6 0,5
Pensionsfond 15,2 15,2
Årets resultat – 9,4 5,7
Summa eget kapital                           18 349,0 358,3

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 19 5,8 6,2
Summa avsättningar 5,8 6,2

Skulder
Långfristiga skulder 20 93,2 60,8
Kortfristiga skulder 21 104,1 104,0
Summa skulder 197,3 164,8

SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 552,1 529,3

Ansvarsförbindelser 22 653,5 652,5

Ställda panter inga inga

BalansräknIng
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resultat- och BalansräknIng för va-verksamhet

resultaträknIng
vatten/avloPPsverksamhet
(mkr) 2008 2007

Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

Verksamhetens intäkter 28,7 26,1 – 2,6 24,7
– Brukningsavgifter 28,7 25,7 – 3,0 24,2
– Anläggningsavgifter 0,0 3,3 3,3 4,6
– Periodisering av årets anläggningsavgifter 0,0 – 2,9 – 2,9 – 4,1
Förlusttäckning från VA-fonden 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader – 23,4 – 19,1 4,3 – 17,3
– Varav Internkostnader inom koncernen 1 – 5,9 – 4,4 – 1,5 – 1,6
Avskrivningar – 3,0 – 3,0 0,0 – 2,9

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2,3 4,0 1,7 4,5

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader – 2,4 – 2,4 0,0 – 2,4

ÅRETS RESULTAT – 0,1 1,6 1,7 2,1

BalansräknIng
vatten/avloPPsverksamhet

not
va-verksamhet

(mkr) 2008 2007

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar 71,8 60,5
maskiner och inventarier 0,3 0,6
Summa anläggningstillgångar 72,1 61,1

Omsättningstillgångar
Fordran Skattekollektivet 11,1 6,6
- Varav fordran anläggningsavgifter 6,9 4,0
Summa omsättningstillgångar 11,1 6,6

SUMMA TILLGÅNGAR 83,2 67,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början 2,6 0,5
Va-regleringsfond 0,0 0,0
Årets resultat 1,6 2,1
Summa eget kapital 4,2 2,6

Långfristiga skulder
Lån av kommunen 72,1 61,1
Förutbetalda intäkter från anl. avgifter 6,9 4,0
Summa skulder 79,0 65,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83,2 67,7

(mkr)

1 Interna kostnader

Interna kostnader fördelas uifrån hur mycket
va-verksamheten tar i anspråk av kommunens 
gemensamma resurser.

Kommunledningskontoret 0,4
Administration 0,6
Tekniska kontoret 0,5

Direkta interna kostnader
Samhällsbyggnadskontoret 0,3
Tekniska kontoret gata/park 2,6

Totala Interna kostnader 4,4

Gemensamma nyckeltal för kommuner i Skåne Nordväst

Drift och underhållskostnader för 2008
Produktion av dricksvatten (kr/levererad m3) 0,62
Behandling av avloppsvatten (kr/behandlad m3) 4,83
Distribution av dricksvatten (kr/levererad m3) 1,23
Distribution av dricksvatten (kr/m vattenledning) 7,26
Avledning av avloppsvatten (kr/avledd m3) 0,23
Avledning av avloppsvatten (kr/m ledning) 2,1
Svinn
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kommunens räkenskaPer

noter
KOmmuNEN
(mkr) 2008 2007

1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen består av 
externa och interna avgifter och ersättningar. I resultaträkningen 
har interna poster exkluderats.

Enligt driftredovisning 252,5 245,6
Interna poster – 99,1 – 97,7
Summa 153,4 147,9
Varav vinst vid fastighetsförsäljning 1,2 1,5

2 Verksamhetens kostnader

I resultaträkningen består posten av 
följande:

Enl driftredovisning 830,5 791,1
Kapitalkostnader – 48,0 – 48,3
Interna poster – 99,1 – 97,7
Kalk KP m m – 21,7 – 20,4
utbetalda pensioner 24,7 23,9
Nyintjänade pensioner 1,5 2,6
Semesterlön/okomp övertid 1,9 – 2,7
Fordringsförlust 0,3 0,3
övriga kostnader 0,2 – 0,5
Retroaktiva löner 0,6 0,9
Summa 690,9 649,2

3 Avskrivningar

maskiner och inventarier 17,5 16,8
Fastigheter 14,1 14,1
Summa 31,6 30,9

4 Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 506,0 472,7
Slutavräkning 2006 0,0 – 1,6
Slutavräkning 2007 – 0,9 0,0
Prognos slutavräkning 2007 0,0 8,1
Prognos slutavräkning 2008 – 3,5 0
Summa 501,6 479,2

(mkr) 2008 2007

Kommunalskatten periodiseras och redovisas det år den 
beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. 
Enligt rådet för kommunal redovisning skall kommunerna 
använda sig av  SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) 
decemberprognos. Tidigare år användes ESV 
(Ekonomistyrningsverket). 
   SKL bedömer att skatteunderlaget 2008 minskar med –242 kr/
inv eller 3,4 mkr. För 2007 skall 0,9 mkr återbetalas.

5 Generella bidrag och utjämning

generella statsbidrag 18,7 0,0
Inkomstutjämning, bidrag 73,0 66,9
Kostnadsutjämning, avgift – 6,1 – 5,9
Regleringsbidrag – 6,5 12,9
utjämning LSS – 17,9 – 13,4
Summa 61,2 60,5

6 Finansiella intäkter

utdelning aktier och andelar 0,2 0,3
Ränta på likvida medel 0,3 0,5
Ränta på utlämnade lån 0,8 0,3
Borgensavgift 0,4 0
övrigt 0,1 0,1
Summa 1,8 1,2

utdelning aktier och andelar består framför allt av utdelning från 
kommunens bolag.

7 Finansiella kostnader

Ränta på anläggningslån 4,6 2,5
Ränta , intjänade pensioner före 1998 0,2 0,2
övriga finansiella kostnader 0,2 0,2
Summa 5,0 2,9
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kommunens räkenskaPer

(mkr) 2008 2007

8 Avstämning mot balanskravet

Enligt resultaträkning – 9,4 5,7
Realisationsvinst – 1,2 – 1,5
Summa Justerat resultat – 10,6 4,2
Återbetalning balanskrav 0 0
Avstämning balanskravet – 10,6 4,2

9 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster

uppskrivning 0,0 0,0
Nedskrivning 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0

10 Förändring av finansiella anläggningstillgångar

Aktier i Båstads Näringslivs AB (BNAB) 0,1 0,0
Summa 0,1 0,0

11 Förändring Långfristiga fordringar

Årlig amortering – 0,2 – 0,3
Båstads turism – 1,0 0,0
utlåning Båstads ridcentrum 12,5 0,0
Depositionsavgift Bergen energi 2,4 0,0
Summa 13,7 – 0,3

12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

markreserv 20,4 17,7
Verksamhetsfastigheter 293,5 293,5
Fastigheter för affärsverksamhet 80,9 70,2
Publika fastigheter 38,6 35,2
Fastigheter för annan
verksamhet 4,8 4,9
Summa 438,2 421,5

Anskaffningsvärde* 659,0 619,3
Årets investeringsutgifter 36,9 46,8
Årets investeringsbidrag/ försäljningar – 2,6 – 11,4
Justering omsättn.tillgång – 1,9 – 1,9
Årets avskrivningar, nedskrivningar 0,0 4,5
och uppskrivningar – 17,4 – 16,8
Ackumulerade avskrivningar* – 235,8 – 219,0
Summa 438,2 421,5
* Justerade för årets försäljning

(mkr) 2008 2007

13 Maskiner och inventarier

maskiner 2,7 3,1
Inventarier 40,3 39,9
Bilar och transportmedel 8,7 9,1
Konst 1,0 1,0
Summa 52,7 53,1

Anskaffningsvärde* 249,2 230,6
Årets investeringsutgifter 13,7 18,6
Årets investeringsbidrag/ försäljningar – 0,1 – 0,1
Årets avskrivningar/nedskrivningar – 14,1 – 14,1
Ackumulerade avskrivningar – 196,0 – 181,9
Summa 52,7 53,1
* Justerade för årets försäljning

14 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier o andelar kommunala företag 5,3 5,2
Aktier o andelar andra företag 5,5 5,5
Fordran Förslövs bygdegård 0,0 0,1
Fordran Båstadkappseglarna 0,0 0,0
Stiftelsen Norrvikens trädgårdar 2,2 2,2
Luftfartsverket 0,5 0,5
Båstad-malens tennissällskap 4,9 4,8
holmqvist 0,4 0,4
Båstadsturism 0,0 1,0
grevie idrottscenter 2,7 2,9
Depositionsavgift Bergens energi 2,5 0,0
Båstads ridcenter AB 12,5 0,0
Summa 36,5 22,6

15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Förråd 1,8 1,1
Exploateringsfastigheter 1,9 1,9
Exploateringsområde hemmeslöv 1,3 0,0
Summa 5,0 3,0

Förrådet är värderat enligt senaste anskaffningsvärde. Diesel ingår 
numera som förrådsvara.
under exploateringsfastigheter redovisas de fastigheter som 
beräknas säljas nästkommande år.
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kommunens räkenskaPer

(mkr) 2008 2007

16 Kortfristiga fordringar

Statsbidragsfordringar 0,7 1,0
Fakturafordringar 10,5 7,5
Interimsfordringar 6,3 5,0
övrigt – 0,2 2,2
Summa 17,3 15,7

17 Kassa och bank

Kassa 0,0 0,0
Plusgirot 0,1 0,7
Bank 2,3 12,6
Summa 2,4 13,3

18 Eget kapital

Ingående kapital
- Skattefinansierad del 340,6 336,9
- Pensionsfond 15,2 15,2
- Va-regleringsfond IB 2,6 0,5
Årets resultat – 9,4 5,7
Utgående kapital 349,0 358,3

19 Avsättningar

Avsättning för pensioner 3,2 3,2
Löneskatt på avsättning 1,1 1,8
garantipensionärer 1,5 1,2
Summa 5,8 6,2

20 Långfristiga skulder

Banklån 96,4 64,0
Avgår amortering nästa  år – 3,2 – 3,2
Summa 93,2 60,8

21 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 18,0 18,5
Personalens skatt 6,3 6,7
Interimsskulder 10,2 6,4
Semesterskuld/Okomp övertid 38,1 41,7
Arbetsgivaravgifter 7,9 8,0
upplupna pensionskostnader 16,1 15,3
övrigt 7,5 7,4
Summa 104,1 104,0

(mkr) 2008 2007

Kommentar pensionsöverenskommelse Region Skåne
Kommunerna för gemensamma överläggningar med Region 
Skåne angående ekonomisk reglering i form av en ny 
pensionsöverenskommelse p g a uteblivna kostnadsbidrag för bl a 
ädel sedan tillkomsten av pensionsavtalet PFA 1998. Storleken på 
för kommunen aktuellt retroaktivt engångsbelopp samt framtida 
löpande kostnadsbidrag kan inte preciseras i bokslut 2008.

22 Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte
har tagits upp bland skulderna
eller avsättningarna. 264,0 261,6
Summa 264,0 261,6

Löneskatt ingår med 24,26 % som en
del av pensionsförpliktelsen.

Borgensengagemang

Kommunala bolag 353,8 354,6
Egnahem 1,3 1,6
Föreningar 6,1 6,2
övrigt 28,1 28,5
Summa 389,3 390,9

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. 
Samtliga 223 kommuner som per 2008-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. mellan 
samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall 
fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av 
borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en 
beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners 
respektive ägarandel i Kommuninvest. Båstads kommun hade vid 
årskiftet 2008/2009 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 
0,25 procent.
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redovIsnIngsPrIncIPer och ord- och BegrePPsförklarIngar

redovIsnIngs PrIncIPer
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänför-
liga till redovisningsåret har bokförts på och belastat årets 
redovisning.

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

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, löne-
skuld för december månad 2008 och därpå upp lupen 
arbetsgivaravgift redovisas under kortfristiga skulder. Den 
årliga förändringen kostnadsförs.

Den del av långfristiga lån som beräknas bli amorte-
rad under nästkommande år har upptagits som kortfris-
tig skuld.

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu ej 
inbetalade har fordringsförts.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella perso-
nalkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.
Anställda med kommunalt avtal: 41,52 %
Arvodesanställda: 32,42 %

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till 
anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella inkomster) med 
avdrag för avskrivningar. 

Avskrivningar påbörjas det år som investeringen tas i bruk. 
Avskrivningstiderna följer Sveriges Kommuner och Lands-
tings rekommendationer.

Kapitalkostnader består av avskrivningar och intern-
ränta. Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod 
och internräntan uppgår till 5,0 %.

Va-anslutningsavgifter har bokförts fram till 2006 som 
investeringsinkomst och reducerar utgiften på tillgångarna. 
På denna punkt följde kommunen inte Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation. Från och med 2007 intäkts-
bokförs 10 % av anläggningsavgiften, och resterande ses som 
skuld till va-kollektivet och kommer att bokföras som intäkt 
på driftbudgeten under en 50-årsperiod.

Pensionsförmåner intjänade under 2008 redovisas som en 
kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner intjänade före 
1998 samt visstidspension redovisas som en ansvarsförbin-
delse i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har 
periodiserats enligt Rådet för kommunal redovisnings rekom-
mendation nr 5. Löneskatten uppgår till 24,26 %.

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation. Detta innebär att 
i bokslut 2008 har den definitiva sluträkningen för 2007 och 
en preliminär slutavräkning för 2008 bokförts.

ord- och BegrePPsförklarIngar
Resultaträkningen visar årets resultat och hur det har 
uppkommit.

Finansieringsanalysen visar hur kommunen fått in pengar 
och hur de har använts under året. Skillnaden mellan tillförda 
och använda medel ger förändringen av rörelsekapitalet.

Balansräkningen visar vilka tillgångar, skulder, avsättningar 
och eget kapital kommunen har på bokslutsdagen.

Tillgångar indelas i anläggningstillgångar (fastigheter, inven-
tarier, aktier och långfristiga fordringar) och omsättningstill-
gångar (likvida medel, kortfristiga fordringar m m).

Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år), dels 
långfristiga.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek 
eller betalningspunkt inte är helt bestämd.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder/
avsättningar. Det egna kapitalet delas upp i:

Rörelsekapital, som är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder.

Anläggningskapital, som är skillnaden mellan anläggnings-
tillgångar och långfristiga skulder.
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drIftredovIsnIng

drIftredovIsnIng
(tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall

2008 2008 2008 2007

Kommunstyrelse
 –  Kostnad 192 995 193 130 – 135 199 378
 –  Intäkt 132 463 132 015 – 448 138 632
 –  Nettokostnad 60 532 61 115 – 583 60 746

Samhällsbyggnadsnämnden
 –  Kostnad 25 017 26 687 – 1 670 25 081
 –  Intäkt 9 914 10 690 776 9 196
 –  Nettokostnad 15 103 15 997 – 894 15 885

Kultur-  och fritidsnämnden
 –  Kostnad 14 633 14 644 – 11 25 003
 –  Intäkt 3 341 3 342 1 4 227
 –  Nettokostnad 11 292 11 302 – 10 20 776

Bildningsnämnden
 –  Kostnad 332 477 335 207 – 2 730 302 630
 –  Intäkt 58 137 60 501 2 364 49 809
 –  Nettokostnad 274 340 274 706 – 366 252 821

Socialnämnden
 –  Kostnad 250 967 260 134 – 9 167 238 289
 –  Intäkt 43 618 44 636 1 018 42 017
 –  Nettokostnad 207 349 215 498 – 8 149 196 272

Revision
 –  Kostnad 734 733 1 715
 –  Intäkt 50 50 0 85
 –  Nettokostnad 684 683 1 630

SUMMA NÄMNDER
 –  Kostnad 816 823 830 535 – 13 712 791 096
 –  Intäkt 247 523 251 234 3 711 243 966
 –  Nettokostnad 569 300 579 301 – 10 001 547 130

Finansiering
 –  Kostnad 95 565 96 306 – 741 77 599
 –  Intäkt 664 865 666 207 1 342 630 443
 –  Nettokostnad – 569 300 – 569 901 601 – 552 844

TOTALT
 –  Kostnad 912 388 926 841 – 14 453 868 695
 –  Intäkt 912 388 917 441 5 053 874 409
 –  Nettokostnad 0 9 400 – 9 400 – 5 712
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InvesterIngsredovIsnIng

InvesterIngsredovIsnIng
(tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall

2008 2008 2008 2007

Kommunstyrelse
 –  utgift 57 858 43 752 14 106 59 042
 –  Inkomst 5 000 3 688 – 1 312 12 523
 –  Nettoutgift 52 858 40 064 12 794 46 519

Samhällsbyggnadsnämnden
 –  utgift 1 765 1 552 213 4 362
 –  Inkomst 0 0 0 13
 –  Nettoutgift 1 765 1 552 213 4 349

Kultur-  och fritidsnämnden
 –  utgift 1 075 244 831 838

Bildningsnämnden
 –  utgift 4 955 4 297 658 3 976
 –  Inkomst 0 0 0 20
 –  Nettoutgift 4 955 4 297 658 3 956

Socialnämnden
 –  utgift 3 200 1 740 1 460 1 746
 –  Inkomst 0 0 0 0
 –  Nettoutgift 3 200 1 740 1 460 1 746

TOTALT
 –  Utgift 68 853 51 585 17 268 69 964
 –  Inkomst 5 000 3 688 – 1 312 12 556
 –  Nettoutgift 63 853 47 897 15 956 57 408
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ekonomIskt utfall

2007 Utfall 2008 2008
Netto Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningskontoret
100 Politisk verksamhet 4 066,8 3 573,0 – 231,6 3 341,4 3 220,6 – 120,8
130 övrig verksamhet 1 703,3 2 439,5 – 399,5 2 040,0 1 886,4 – 153,6
200 Fysisk o teknisk planering 1 686,3 3 030,8 – 1 693,8 1 337,0 1 304,7 – 32,3
201 Fysisk o teknisk planering 0,0 200,9 0,0 200,9 112,0 – 88,9
220 Näringslivsfrämjande 903,9 891,1 – 2,7 888,4 1 049,5 161,1
240 gator o vägar 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 – 0,1
263 miljö, hälsa o hållbar utv 217,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
275 Samhällsskydd 510,4 1 154,8 – 642,8 512,0 663,4 151,4
301 Allmän fritidsverksamhet 26,8 2,0 0,0 2,0 0,0 – 2,0
610 Arbetsmarknadsåtgärder 3 257,4 4,7 0,0 4,7 0,0 – 4,7
810 Kommersiell verksamhet 37,6 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
910 gemensamma lokalkostnader 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 – 0,4
930 gem administration 7 825,6 11 085,4 – 2 532,5 8 552,9 8 595,9 43,0
931 övr gem service 752,2 743,3 0,0 743,3 728,0 – 15,3
Summa kommunledningskontoret 20 987,6 23 176,0 – 5 502,9 17 673,1 17 610,5 – 62,6

Administrationen
110 Stöd till pol partier 374,1 333,1 0,0 333,1 333,0 – 0,1
130 övrig verksamhet 685,0 717,9 0,0 717,9 701,0 – 16,9
215 Bredband 363,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 Konsumentrådgivning 84,2 82,2 0,0 82,2 83,0 0,8
230 Turistverksamhet 561,1 715,7 0,0 715,7 721,0 5,3
275 Samhällsskydd 23,0 23,0 0,0 23,0 23,0 0,0
315 Allmän kulturverksamhet 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
530 Färdtjänst 3 673,4 4 080,0 – 4,7 4 075,3 3 935,0 – 140,3
834 Sjötrafik 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0
910 gemensamma lokalkostnader 11,4 2 068,9 – 896,0 1 172,9 1 260,1 87,2
920 gemensamma verksamheter 4 591,2 4 839,6 – 6,0 4 833,6 5 108,5 274,9
930 gem administration 8 420,9 10 119,5 – 1 337,3 8 782,2 8 331,2 – 451,0
931 övr gem service 7 047,0 7 321,9 – 318,0 7 003,9 7 005,4 1,5
Summa administrationen 25 942,3 30 409,8 – 2 562,0 27 847,8 27 609,2 – 238,6

Tekniska kontoret skattefinansierad verksamhet
201 Fysisk o teknisk planering 1 853,0 8 433,7 – 6 406,7 2 027,0 1 506,9 – 520,1
240 gator o vägar 8 079,1 9 977,8 – 2 453,9 7 523,9 7 009,3 – 514,6
250 Park / lekplats / strand 3 842,1 8 409,6 – 1 627,5 6 782,1 6 479,3 – 302,8
280 Service/ park / gata / va – 69,9 7 909,1 – 8 019,4 – 110,3 – 119,4 – 9,1
800 Näringsliv o bostäder 304,5 2 155,0 – 2 179,7 – 24,7 124,0 148,7
805 hamnverksamhet 319,8 1 483,8 – 1 182,3 301,5 185,0 – 116,5
810 Kommersiell verksamhet 1 125,6 1 147,9 – 396,9 751,0 765,0 14,0
815 Bostadsverksamhet – 40,5 128,0 – 174,5 – 46,5 – 41,0 5,5
910 gemensamma lokalkostnader 799,8 56 329,6 – 55 985,6 344,0 – 1 197,7 – 1 541,7
931 övr gem service 323,3 1 016,5 – 542,6 473,9 434,6 – 39,3
Summa tekniska kontoret skattefinansierad verks 16 536,8 96 991,0 – 78 969,1 18 021,9 15 146,0 – 2 875,9

ekonomIskt utfall
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Netto Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse

Tekniska kontoret va-verksamhet
865 Vattenförs o avloppshantering – 2 109,4 24 532,5 – 26 115,0 – 1 582,5 165,8 1 748,3
Summa tekniska kontoret va-verksamhet – 2 109,4 24 532,5 – 26 115,0 – 1 582,5 165,8 1 748,3

Tekniska kontoret va-verksamhet
870 Avfallshantering – 610,6 18 021,2 – 18 866,4 – 845,2 0,0 845,2
Summa tekniska kontoret avfallshantering – 610,6 18 021,2 – 18 866,4 – 845,2 0,0 845,2

Summa tekniska kontoret 13 816,8 139 544,7 – 123 950,5 15 594,2 15 311,8 – 282,4

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 60 746,7 193 130,5 – 132 015,4 61 115,1 60 531,5 – 583,6

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
100 Politisk verksamhet 525,4 513,2 0,0 513,2 450,5 – 62,7
200 Fysisk o teknisk planering 3 316,8 11 310,5 – 5 992,7 5 317,8 3 556,8 – 1 761,0
225 Konsumentrådgivning 60,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
257 Tunneltillsyn – 731,3 663,5 – 1 568,4 – 904,9 12,4 917,3
260 miljöskydd 2 052,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
261 myndighetsutövning 0,0 2 890,7 – 1 363,1 1 527,6 1 116,3 – 411,3
263 miljö, hälsa o hållbar utv 0,0 304,9 – 342,8 – 37,9 186,0 223,9
270 Räddningstjänst 9 618,2 9 899,9 – 1 423,7 8 476,2 8 761,0 284,8
520 övr vård behandl 1 043,4 1 104,5 0,0 1 104,5 1 020,0 – 84,5
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 15 885,0 26 687,2 – 10 690,7 15 996,5 15 103,0 – 893,5

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
100 Politisk verksamhet 182,7 182,3 0,0 182,3 239,4 57,1
300 Allmän fritidsverksamhet 5 272,3 4 185,0 – 20,6 4 164,4 4 177,3 12,9
310 Stöd till studieorganisat 475,0 422,8 0,0 422,8 425,0 2,2
315 Allmän kulturverksamhet 728,6 1 767,4 – 153,5 1 613,9 1 720,5 106,6
320 Bibliotek 9 178,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
340 Idrotts- o fritidsanläggn 2 914,6 5 798,0 – 3 064,9 2 733,1 2 298,9 – 434,2
350 Fritidsgårdar 1 810,8 2 258,6 – 102,6 2 156,0 2 310,8 154,8
440 grundskola – 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
510 Vård o omsorg – 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
800 Näringsliv o bostäder 218,0 30,0 0,0 30,0 120,0 90,0
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 20 776,2 14 644,1 – 3 341,6 11 302,5 11 291,9 – 10,6

BILDNINGSNÄMNDEN
100 Politisk verksamhet 589,1 508,5 – 0,7 507,8 550,0 42,2
320 Bibliotek 0,0 10 554,8 – 810,9 9 743,9 9 234,0 – 509,9
330 Kulturskolan 1 549,8 2 702,5 – 244,1 2 458,4 2 718,4 260,0
400 Familjecentral öppen förskola 419,0 424,1 0,0 424,1 430,7 6,6
405 Familjedaghem – 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
407 Förskola 39 729,5 49 033,8 – 7 115,6 41 918,2 42 462,5 544,3
410 Förskola – 16,2 – 7,8 0,0 – 7,8 0,0 7,8
412 Familjedaghem 4 235,1 5 313,6 – 733,1 4 580,5 4 332,3 – 248,2
419 gemensam verksamhet 2 437,7 4 005,3 – 572,8 3 432,5 4 112,1 679,6
425 Fritidshem 11 209,0 14 942,1 – 3 559,8 11 382,3 12 297,6 915,3
435 Förskoleklass 5 661,9 5 961,5 – 101,3 5 860,2 6 102,0 241,8
440 grundskola 105 574,7 121 011,9 – 13 558,9 107 453,0 105 835,0 – 1 618,0
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441 grundskola 2 064,6 2 270,9 0,0 2 270,9 2 446,1 175,2
443 Obligatorisk särskola 5 026,3 3 784,7 – 11,0 3 773,7 4 262,6 488,9
450 gymnasieskolan 59 161,9 70 168,1 – 6 924,2 63 243,9 61 178,1 – 2 065,8
453 gymnasiesärskola 3 047,7 2 923,6 – 13,3 2 910,3 2 708,3 – 202,0
470 grundl vuxenutbildning 463,2 535,0 0,0 535,0 584,3 49,3
472 gymn, vuxenutbildning påb 3 955,2 4 474,0 – 196,1 4 277,9 4 130,0 – 147,9
474 Särvux 224,6 181,9 0,0 181,9 247,7 65,8
475 Kvalificerad yrkesutbildning 1 730,9 16 083,3 – 15 813,9 269,4 207,2 – 62,2
476 Svenska för invandrare 481,8 987,7 – 423,9 563,8 559,7 – 4,1
478 uppdragsutbildning – 12,0 507,7 – 305,6 202,1 26,7 – 175,4
479 gem verksamhet akademi båstad 1 112,2 4 980,6 – 3 977,7 1 002,9 859,9 – 143,0
495 Buf ej fördelad kostnad 4 176,7 4 710,6 – 261,6 4 449,0 5 642,8 1 193,8
610 Arbetsmarknadsåtg 0,0 9 147,8 – 5 876,8 3 271,0 3 412,4 141,4
910 gemensamma lokalkostnader 2,0 0,8 0,0 0,8 0,0 – 0,8
SUMMA BILDNINGSNÄMNDEN 252 821,3 335 207,0 – 60 501,3 274 705,7 274 340,4 – 365,3

SOCIALNÄMNDEN
100 Politisk verksamhet 522,0 702,3 0,0 702,3 524,8 – 177,5
180 Tillfällig – 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267 Tillstånd o tillsyn – 173,2 233,6 – 407,4 – 173,8 – 130,7 43,1
453 gymnasiesärskola – 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
501 Förvaltningsgem 13 107,2 15 055,9 0,1 15 056,0 14 240,8 – 815,2
502 Områdeskontor 8 592,9 8 839,0 – 119,8 8 719,2 8 315,4 – 403,8
510 Vård o omsorg 130 834,6 163 433,2 – 18 919,0 144 514,2 141 784,1 – 2 730,1
513 Lss 20 148,7 36 982,7 – 18 207,5 18 775,2 19 051,1 275,9
535 Förebyggande verksamhet 1 388,0 1 312,0 – 43,0 1 269,0 1 712,6 443,6
552 Inst-vård för vuxna missb 1 388,9 983,3 – 23,9 959,4 940,0 – 19,4
554 hvb-vård för barn och unga 4 162,9 2 831,1 – 159,6 2 671,5 1 900,0 – 771,5
556 Familjehemsvård för vuxna 99,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
557 Familjehemsvård barn o unga 1 070,2 1 949,8 – 158,6 1 791,2 823,0 – 968,2
558 övr öppna insatser vuxna 1 666,3 1 371,9 – 37,5 1 334,4 1 407,7 73,3
568 övr öppna ins barn o unga 413,4 1 144,0 – 114,8 1 029,2 1 301,0 271,8
571 övrig vuxenvård 3 687,0 4 002,3 – 486,3 3 516,0 3 482,4 – 33,6
575 Ekonomiskt bistånd 4 099,3 5 312,3 – 476,5 4 835,8 3 906,0 – 929,8
585 Familjerätt o rådgivning 485,7 403,3 – 6,0 397,3 427,0 29,7
599 Projekt o lokaler 5 700,7 15 577,0 – 4 892,5 10 684,5 7 846,5 – 2 838,0
600 Flyktingmottagande – 917,4 0,0 – 583,6 – 583,6 – 283,0 300,6
810 Kommersiell verksamhet – 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMMA SOCIALNÄMNDEN 196 272,1 260 133,7 – 44 635,9 215 497,8 207 348,7 – 8 149,1

KOMMUNREVISION
120 Revision 629,7 733,5 – 50,0 683,5 684,1 0,6
SUMMA KOMMUNREVISION 629,7 733,5 – 50,0 683,5 684,1 0,6

SUMMA NÄMNDER BÅSTADS KOMMUN 547 131,0 830 536,0 – 251 234,9 579 301,1 569 299,6 – 10 001,5

FINANSIERING
9901 Finansförvaltning – 552 843,8 – 569 901,3 0,0 – 569 901,3 – 569 279,9 621,4
131 Till kf:s förfogande 0,0 0,0 0,0 0,0 – 20,0 – 20,0
SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN – 552 843,8 – 569 901,3 0,0 – 569 901,3 – 569 299,9 601,4

ÅRETS RESULTAT BÅSTADS KOMMUN – 5 712,8 260 634,7 – 251 234,9 9 399,8 – 0,0 – 9 399,4
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(tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall

2008 2008 2008 2007

Kommunledningskontoret
maskiner 500 268 232 391
möbler, kansli 100 100 0 569
Förstudier e-tjänster 200 294 – 94 0
SUMMA 800 662 138 960

Administrationen
Adb-utrustning 3 900 3 875 25 3 555
Nytt hr-system 0 0 0 755
SUMMA 3 900 3 875 25 4 310

Tekniska kontoret
Adm/ prod/ gata och va
mark och exploatering 1 206 2 893 – 1 687 – 1 166
hamnar 0 0 0 122
gator och vägar 6 446 5 494 952 6 020
maskiner och inventarier 599 619 – 20 1 855
Vatten & avloppsanläggningar 26 542 13 985 12 557 12 088
upprustning återvinningsgårdar 0 0 0 86
SUMMA 34 793 22 991 11 802 19 005

Fastighetsenheten
Skollokaler 6 282 5 261 1 021 12 064
Barnomsorgslokaler 3 552 4 315 – 763 2 493
Lokal för ungdomsverksamhet 493 379 114 594
Förvaltningsfastigheter 0 0 0 5 755
övrigt 3 039 2 612 427 1 339
SUMMA 13 366 12 567 799 22 245

Samhällsbyggnadsnämnden
Brandmaterial 200 115 85 369
utalarmeringsteknik 0 0 0 275
Brandfordon 1 075 1 086 – 11 3 392
Inventarier 145 116 29 156
övrigt 345 236 109 155
SUMMA 1 765 1 553 212 4 347

Kultur- & fritidsnämnden
Bibliotek inventarier/IT 0 0 0 289
ungdomssatsning, inventarier 380 0 380 238
Idrottshallar 25 22 3 6
utomhusbad 470 108 362 306
övrigt 200 114 86 0
SUMMA 1 075 244 831 839
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(tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall
2008 2008 2008 2007

Bildningsnämnden
Inventarier adm 275 185 90 136
Bibliotek inventarier/it 550 552 – 2 0
Inventarier skolor 2 280 1 786 494 2 376
Inventarier förskolor 620 556 64 579
Inventarier kulturskola 145 153 – 8 270
Inventarier gymnasieskola 210 130 80 595
Inventarier vuxenutbildning 875 935 – 60 595
SUMMA 4 955 4 297 658 4 551

Socialnämnden
Inventarier 975 868 107 921
Bilar 525 304 221 128
Trygghetstelefoner 400 113 287 251
Brandsäkerhet äldre boende 600 0 600 0
handikapps politisk prog 0 0 0 56
Skogsliden, verksamhetsankn 100 334 – 234 187
Vårdsängar 200 68 132 203
Takliftar 400 21 379 0
SUMMA 3 200 1 708 1 492 1 746

NETTOINVESTERING 63 854 47 897 15 957 58 003
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sammanställd redovIsnIng

I stället för begreppet koncernredovisning används 
begreppet sammanställd redovisning.

I Båstads kommun ingår förutom kommunen 
också de övriga juridiska personer i vilka kommu-
nen har ett betydande inflytande. Andra juridiska 
personer där kommunen har intresse av mindre art är 
beskrivna i avsnittet ekonomisk analys. I denna redo-
visning ingår Båstadhem AB och Båstad Utvecklings-
bolag AB  (Butab), som i sin helhet ägs av kommu-
nen. 2008 tillkom Båstads Näringslivs AB (Bnab), 
som ägs av Båstads kommun till 50 procent.  Aktie-
kapitalet uppgår till 4,0 mkr respektive 1,2 mkr för 
de helägda bolagen samt 0,1 mkr för Bnab.

Syftet med den sammanställda redovisningen är att 
ge en samlad bild av kommunens totala ekonomiska 
ställning och åtaganden. 

I den sammanställda redovisningen gjordes eli-
minering för interna mellanhavanden mellan kom-
munen och bolagen. Obeskattade reserver, exklusive 
latent skatt, fördes till eget kapital. Latent skatt, som 
utgör 28 procent av de obeskattade reserverna, redo-
visas under posten avsättningar.

För redovisningen används en proportionell konso-
lideringsmetod, som innebär att den andel som kom-
munen äger ingår i den sammanställda resultat- och 
balansräkningen.

öVERSIKT
Koncernen Båstads kommun redovisade ett negativt 
resultat på – 8,3 mkr. Jämfört med året innan för-
sämrades resultatet med 15,9 mkr. Bolagen redo visar 
ett överskott.

Koncernens kostnader inklusive avskrivningar 
ökade under året med 6,1 procent (2007: 5,5 procent).

Intäkterna ökade jämfört med 2007 med 4,1 pro-
cent.

Det är stora variationer i finansnettot på kommun-
nivå respektive sammanställd nivå. I bolagen sker 
finansieringen av investeringarna med lån, medan de 
kommunala investeringarna till stor del är finansie-
rade med egna medel. 

Soliditeten för de sammanställda juridiska perso-
nerna uppgår till 39 procent. 

De likvida medlen minskade med 18,2 mkr 
(–23,9 mkr). Nettoinvesteringarna uppgår totalt inom 
koncernen till 53 mkr. Rörelsekapitalet (omsättnings-
tillgångarna minus kortfristiga skulder) ökade med 
23 mkr till –91,5 mkr.

BÅSTADhEm AB
Båstadhems vision är att ”Båstadhem ska vara det 
naturliga valet av hyresboende i Båstads kommun”.

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

I ägardirektivet sägs att ”bolaget skall som lång-
siktigt mål sträva efter att uppnå en god och konso-
liderad ekonomi”. 

I ägardirektivet anges också att Båstadhem ska 
vara föregångare inom följande områden:

n omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle
n boendeinflytande för hyresgästen
n motverkande av segregation
n trygghet i boendet
n tillgänglighet för rörelsehindrade.

Båstadhem förvaltade 952 lägenheter, 92 lokaler, 50 
garage och 22 carportar. Ytan uppgår till 73 942 kvm, 
en ökning med 425 kvm från föregående år.

Uthyrningen var fortsatt god. Intäktsbortfallet 
uppgick till 209 tkr (87 tkr), motsvarande 0,39 pro-
cent av intäkterna. 

I kommunen finns en stor efterfrågan på hyresrät-
ter. Störst efterfrågan är det i Båstads centralort och 
Förslöv medan övriga orter visar jämvikt.

I hyresförhandlingar för 2009 kom parterna över-
ens om en höjning med i genomsnitt 3,6 procent (3,1 
procent). 

Underhållskostnaderna var höga även under 2008. 
Främst beror det på renovering av lägenheter. Även 
arbete med energibesparande åtgärder fortsatte under 
2008. För periodiskt underhåll nedlades 9,8 mkr 
(10,3 mkr). 

Samtliga lägenheter har möjlighet till internetupp-
koppling.

Intäkterna uppgick till 65,2 mkr. Resultatet efter 
finansiella poster blev 0,9 mkr (3,4 mkr). Boksluts-
dispositionerna uppgår till 0,9 mkr och resultatet före 
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100%
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50%
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skatt till 0 mkr. Resultatet efter skatt blev 0,4 mkr 
(0,6 mkr). Bolaget lämnade under året utdelning till 
kommunen med 185 tkr, motsvarande 4,6 procent på 
insatt kapital.

Under 2008 ökade låneskulden med 4,6 mkr. 
Solid iteten uppgår till 10 procent. 

Tillbyggnad av Åsliden i Östra Karup om 24 
lägenheter påbörjades hösten 2008 och ska vara klar 
ett år senare.

BÅSTAD uTVEcKLINgSBOLAg AB 
(BuTAB)
Butab äger och förvaltar fastigheter för näringslivets 
behov. Bolagets verksamhet förändrades under året till 
ett rent mark- och fastighetsförvaltande bolag.

Hyresgästernas verksamhet spänner över produk-
tion, handel, distribution, konsultverksamhet med 
mera. Fastigheterna, tio stycken, är spridda över kom-
munen och omfattar 18 300 kvm. Vakansgraden var 
under en stor del av året mindre än 1 procent, men 
ökade under senhösten till cirka 9 procent, bland 
annat på grund av konkurser hos hyresgäster.

Bolaget förfogar över 280 000 kvm exploaterings-
bar mark fördelad på tre områden inom Båstad, Förs-
löv och Östra Karup.

Hyresintäkterna uppgick till 9,5 mkr (9,7 mkr). 
Resultatet efter f inansiella poster blev 0,3 mkr 
(–0,4 mkr). Bokslutsdispositionerna uppgick till 

–0,2 mkr (0,5 mkr) och resultatet före skatt till 0,2 mkr 
(0,0 mkr). Vinsten efter skatt blev 0,1 mkr (0,0 mkr).

Under året avyttrades en fastighet, vilket starkt 
påverkar skillnaden i resultatet mellan åren 2007 och 
2008. Större investeringar skedde på Dillenfastig-
heten i Båstad. 

Soliditeten uppgår till 22 procent. Låneskulden 
minskade med 5,3 mkr.

BÅSTAD NäRINgSLIV AB (BNAB)
Båstads kommun bildade tillsammans med närings-
livet i kommunen ett näringslivsbolag, Båstad 
Näringsliv AB, Bnab.  Bolaget ägs till 50 procent av 
kommunen och 50 procent av Bjäre Näringslivs Eko-
nomiska Förening (BNEF), som är en förening bil-
dad enbart i syfte att äga näringslivsbolaget. Fören-
ingen är i princip öppen för alla näringsidkare med 
koppling till Bjärehalvön. Bolagets övergripande 
mål är att vara ett effektivt forum för näringslivs-
frågor och andra gemensamma frågor som påverkar 
näringslivets utveckling positivt. Styrelsen i bolaget 
består av elva personer, varav kommunen utser fem 
och näringslivet fem ledamöter. Den elfte ledamöte-
ten som tillika skall vara ordförande i bolagsstyrel-
sen utses av ägarna gemensamt. Resultatet för för-
sta verksamhetsåret 2008 innebar ett positivt utfall 
om 0,1 mkr. Intäkterna var uteslutande bidrag från 
ägarna.  

Fyren på Hallands väderö
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SAmmANSTäLLD REDOVISNINg

(mkr)
2008 2007

Not Bokslut Bokslut

 
Verksamhetens intäkter 1 208,4 200,1
Verksamhetens kostnader 2 – 718,7 – 675,8
Avskrivningar 3 – 40,4 – 39,5

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 550,7 – 515,2

Skatteintäkter 501,6 479,2
generella bidrag & mellankom utjämn 61,2 60,5
Finansiella intäkter 2,1 2,0
Finansiella kostnader 4 – 22,5 – 18,0

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER – 8,3 8,5

Extraordinära intäkter 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0
Bokslutsdisposition 5 0,0 0,0
Skatt 6 0,0 – 0,9

ÅRETS RESULTAT – 8,3 7,6

resultaträknIng
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SAmmANSTäLLD REDOVISNINg

(mkr) Not 2008-12-31 2007-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat före extraordinära kostnader – 8,1 8,7
Justering för av- och nedskrivningar 40,4 39,6
Justering för gjorda avsättningar – 0,3 1,1
Betald skatt 0,2 – 0,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster – 2,1 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 30,1 48,8

minskning kortfristiga fordringar – 4,1 – 4,2
minskning förråd och varulager – 3,7 8,7
ökning/minskning kortfristiga skulder – 5,5 9,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,8 63,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar – 62,1 – 96,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9,2 7,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar – 0,3 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 53,2 – 89,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 38,6 7,2
Amortering av skuld – 6,7 – 5,0
ökning av långfristiga fordringar – 14,8 – 0,1
minskning av långfristiga fordringar 1,2 0,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18,3 2,4

Årets kassaflöde – 18,1 – 24,0

Likvida medel vid årets början 22,3 46,3
Likvida medel vid årets slut 10 4,2 22,3

fInansIerIngsanalys
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sammanställd redovIsnIng

SAmmANSTäLLD REDOVISNINg

(mkr) Not 2008 2007

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 7
materiella anläggningstillgångar
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 903,3 890,0
2. Maskiner och inventarier 54,3 55,1
3. Övriga materiella anläggningstillgångar 1,8 0,1

Finansiella anläggningstillgångar 8 31,4 17,4
Summa anläggningstillgångar 990,8 962,6

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 5,5 3,4
Kortfristiga fordringar 9 25,7 19,4
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0
Kassa och bank 10 4,1 22,3
Summa omsättningstillgångar 35,3 45,1

SUMMA TILLGÅNGAR 1 026,1 1 007,7

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början 11 391,6 386,1
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0
Va-regleringsfond 2,6 0,5
Pensionsavsättning 15,2 15,2
Årets resultat 12 – 8,3 7,6
Summa eget kapital 401,1 409,4

Avsättningar
Avsättningar för latent skatt 7,8 7,8
Avsättningar för pensioner 6,5 6,7
Summa avsättningar 14,3 14,5

Skulder
Långfristiga skulder 13 483,9 424,0
Kortfristiga skulder 14 126,8 159,8
Summa skulder 610,7 583,8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 026,1 1 007,7

Ansvarsförbindelser 15 228,4 244,6

BalansräknIng
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SAmmANSTäLLD REDOVISNINg
(mkr) 2008 2007

1 Verksamhetens intäkter

Båstads kommun 153,4 147,8
Båstadhem AB 65,2 60,9
Bnab 0,4 0,0
Butab 11,1 9,7
Summa 230,1 218,4

2 Verksamhetens kostnader

Båstads kommun 690,9 649,2
Båstadhem AB 42,8 39,2
Bnab 0,3 0,0
Butab 6,2 5,7
Summa 740,2 694,1

3 Avskrivningar

maskiner o inventarier 14,4 17,7
Fastigheter 25,4 21,9
Summa 39,8 39,6

Någon justering har inte gjorts för skillnader i
redovisningsprinciper mellan bolagen.

4 Finansiella kostnader

Båstads kommun 4,9 2,9
Båstadhem AB 15,5 13,3
Butab 2,1 1,8
Summa 22,5 18,0

5 Bokslutsdispositioner

Båstadhem AB har gjort avskrivning utöver plan med 1 042 tkr 
samt återfört 146 tkr netto till periodiseringsfond. Butab har gjort 
avskrivningar utöver plan med 157 tkr netto.

Bokslutsdispositionerna är eliminerade i den

sammanställda resultaträkningen.

noter

(mkr) 2008 2007

6 Skatt

Av skatten avser 0,3 mkr avsättning för latent
skatt på årets ökning av obeskattade reserver.

7 Materiella anläggningstillgångar

Båstads kommun 491,0 474,7
Båstadhem AB 411,0 408,1
Butab 55,6 62,5
Summa 957,6 945,3

8 Finansiella anläggningstillgångar

Kommunen har aktier i Båstadhem AB med 4 mkr och 1,2 mkr  
i Butab. Det nybildade bolaget Bnab innehar Båstads kommun 
0,1 mkr, ägarandelen uppgår till 50 %.
Aktierna har eliminerats i balansräkningen.

9 Kortfristiga fordringar

Båstads kommun 17,3 15,7
Båstadhem AB 4,4 2,2
Butab 4,0 1,7
Summa 25,7 19,6

10 Kassa bank

Båstads kommun 2,4 13,3
Båstadhem AB 0,0 8,9
Bnab 0,1 0,0
Butab 1,5 0,1
Summa 4,0 22,3

11 Eget kapital vid årets början

Båstads kommun 340,6 336,9
Båstadhem AB 48,3 45,4
Bnab 0,1 0,0
Butab 15,3 15,7
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(mkr) 2008 2007

12 Årets resultat

Båstads kommun – 9,4 5,7
Båstadhem AB 0,4 0,6
Bnab 0,1
Butab 0,1 0,0
Summa – 8,8 6,3

13 Långfristiga skulder

Båstads kommun 93,2 60,8
Båstadhem AB 353,0 320,2
Butab 37,7 43,1
Summa 483,9 424,1

14 Kortfristiga skulder

Båstads kommun 104,1 104,0
Båstadhem AB 14,7 50,0
Bnab 0,0 0,0
Butab 8,0 5,9
Summa 126,8 159,9

15 Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelse 264,0 261,6
Borgensengagemang 389,3 390,9
Fastighetsinteckningar 48,5 45,1
Summa 701,8 697,6
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kommunfullmäktIge/kommunstyrelse

kommunfullmäktIge/ 
kommunstyrelse
RESuLTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2008
Utfall
2008

Utfall
2007

Intäkter 132 463 132 015 125 019
Kostnader – 192 995 – 193 130 – 195 182
Nettokostnad – 60 532 – 61 115 – 70 163 

Anslag 60 532 60 532 69 257
Årets resultat 0 – 583 – 906

Nettoinvesteringar –  52 858 – 40 064 – 41 943

FuLLmäKTIgE (41) 

Mandatfördelning:
M 13, C 6, FP 4, S 7, KD 2, BP 7, SPI 1, SD 1.

Ordförande:   Benkt Ragnarsson (M)
1:e vice ordförande: Kjell Andersson (BP)
2:e vice ordförande: Håkan Philipsson (S)

Kommunfullmäktige 2008 2007 2006

Antal sammanträden 10 9 12
Antal ärenden §§ 209 195 279
Sammanträdestid timmar 28,40 22,45 33,25
Sammanträdestid/§ minuter 8,23 7 7,15
Inlämnade motioner 111) 11 24 
Framställda interpellationer 32) 10 4
Återremitterade ärenden 2 4 -
Bordlagda ärenden 2 0 -
1) (S) 4, (c) 7 
2) (S) 1, (SPI) 1, (c) 1

Junior-SM i segling avgjordes i Båstad i juni 2008.  Foto: Patrik Johansson.
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kommunlednIngskontoret

RESuLTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2008
Utfall
2008

Utfall
2007

Intäkter 4 849 5 503 5 030
Kostnader – 22 460 – 23 176 –22 760
Nettokostnad – 17 611 – 17 673 – 17 730

Anslag 17 611 17 611 17 368
Årets resultat 0 –  63 – 362

Nettoinvestering – 800 – 733 – 961

ÅRETS uPPmäRKSAmmADE 
häNDELSER
n Torekovs hamn utarrenderades till Torekovs Båt- 

och Segelsällskap.
n Nytt näringslivsbolag bildades tillsammans med 

näringslivet i kommunen: Båstad Näringsliv AB 
(BNAB).

n Beslut om VA-samverkan Skåne nordväst.
n En ny översiktsplan för hela kommunen antogs. 
n Detaljplaner för Påarps golfbana och Norrviken 

antogs.
n En stor genomlysning och översyn av socialnämn-

dens verksamheter gjordes.
n Organisationsförändringar etapp 3 slutfördes med 

samlokalisering av förvaltningschefer, centraliser-
ing av stabsresurser, överföring av ansvar för IFO 
till bildningsnämnden, ansvar för gymnasieskola 
och kulturverksamhet f lyttades till framstegs-
förvaltningen.

n Demokratiberedningens arbete med ny nämnd-
organisation inför nästa mandatperiod inleddes.

n Det nya intranätet togs i bruk.
n Servicedeklarationer togs fram och beslutades av 

fullmäktige.
n Löfte från regionen om ambulans i kommunen dyg-

net runt hela året.
n Kommunfullmäktigemöten började sändas på 

webb-tv.

EKONOmISKT RESuLTAT
Kommunledningskontoret uppvisar positivt ekono-
miskt utfall om cirka 90 tkr. Kostnaderna för bland 
annat överförmyndarverksamheten pekade mot ett 
kraftigt underskott redan tidigt under året (cirka 
180 tkr) samtidigt som kommunfullmäktige minskade 
kommunstyrelsens ram med 1,2 mkr varav 500 tkr 
belastade kommunledningskontoret. Vissa vakanta 
tjänster tillsattes inte för att ramen skulle hållas. 

Den politiska verksamheten kostade cirka 220 tkr 
mer än budgeterat, främst beroende på ökade kostna-
der för överförmyndarverksamheten.

ÅRETS INVESTERINgAR
Bland årets investeringar kan nämnas det nya 
intranätet med flera enkla e-tjänster samt möbler till 
kontorsrum i försäkringskassans gamla lokaler. 

mÅLuPPFyLLELSE

RESuLTATmÅL: Planläggning ska ske för minst 100 nya 
bostäder per år.
uTFALL: målet uppnått. Planer innehållande 118 nya 
bostäder vann laga kraft under året. Planerna för bland 
annat Norrviken, Kattvik och Boarp överklagades. 

RESuLTATmÅL: Brev och fax ska besvaras inom två veckor. 
Om svar ej kan ges inom två veckor ska detta meddelas 
inom en vecka. E-post bekräftas eller besvaras inom två 
arbetsdagar.
uTFALL: målet uppfylls väl. under våren infördes en ny 
rutin med bekräftelsevykort med uppgifter om hand-
läggare och status.

RESuLTATmÅL: medborgarenkät genomförs årligen. målet är 
att mer än 80 % ska uppleva att kommunen är lätt tillgänglig 
och har hög servicenivå.
uTFALL: målet  uppnåddes inte. Kommunen som helhet 
nådde upp till 76,2 %. Alla verksamheter utom bygglovs-
avdelningen låg över målet, endast 31 % svarade att avdel-
ningen är lättillgänglig och har hög servicenivå. 

RESuLTATmÅL: Antalet anställda/arbetstillfällen i kommu-
nens näringsliv ska öka jämfört med föregående år.
uTFALL: målet uppfyllt. Antalet anställda ökade enligt 
ScB:s officiella statistik med knappt 4 procent.
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NycKELTAL
KOmmuNSTyRELSEN

Antal ledamöter 13.

Ordförande:  Anette Åkesson (M) 
1:e vice ordförande: Bertil Mattsson (BP)
2:e vice ordförande: Ann-Margret Kjellberg (S)

KOmmuNSTyRELSEN
2008 2007 2006

Antal sammanträden 12 12 12
Antal ärenden §§ 232 297 231
Sammanträdestid timmar 51,25 47,35 31,25
Sammanträdestid/§ minuter 13,30 9,6 ca 8
Återremitterade ärenden 4 4 -
Bordlagda ärenden 0 0 -

KOmmuNSTyRELSENS ARBETSuTSKOTT

Antal ledamöter 5

KOmmuNSTyRELSENS Au
2008 2007 2006

Antal sammanträden 13 12 21
Antal ärenden §§ 219 297 289
Sammanträdestid timmar 57,10 77,30 89,30
Sammanträdestid/§ minuter 15,66 15,6  ca 19

öVERFöRmyNDARE

 2008 2007

Antal pågående ärenden 88 78
Antal ärenden som bekostas av kommunen 24
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KOmmuNLEDNINgSKONTORET
Några nyckeltal 2008 2007 2006

Antal anställda (05–06 enbart kansli) 22,08 (varav 1,1 tjl) 19,975 (varav 0,15 tjl)  10,5 (varav 0,4 tjl)
Antal planlagda nya bostäder 118 54 -
Antal diarieförda ärenden 1 347 1 437 1 647
Antal elektroniska kallelser 12 av 12 (KSAu) 20 av 21 (KSAu)
Antal sidor i magasinen/gemensam
information till hushåll

11 sidor i magasinen
74 sidor i lokaltidningen

13 sidor i magasinen
43 sidor i lokaltidningen 

10 sidor i magasinen
38 sidor i lokaltidningen 

(+ 8 sidor bildningsbil)
Antal pressmeddelanden och referat från kf 65 pressmeddelanden.

11 kf referat
28 från nämnder och 26 

allmänna. 7 kf referat.
-

Antal offsettryck/risograf - - 368 082
Kopiering, antal kopior svart/vit 1 776 824 1 872 383 1 700 825
Kopiering, antal kopior färg 220 629 - -
Portokostnad inkl e-brev 716 000 756 407 716 160
* Kopieringsökningen beror på att fler nu är anslutna till central 
skrivare/kopiator.

FRAmTIDSPERSPEKTIV
I juni 2009 hålls EU-parlamentsvalet. Valnämnden 
slutför under våren sin planering inför valet. För-
tidsröstning i kommunens regi inleds tre veckor före 
valet.

Viktiga ärenden för kommunstyrelsen och kom-
munledningskontoret 2009 och framåt:

högST PRIORITERAT äR ATT

n ta fram förslag till besparingar för att komma i 2010 
års driftkostym

n stödja förverkligandet av förändringar inom vård- 
och omsorgsförvaltningen

n ta fram förslag till nytt resursfördelningssystem 
och rutin för uppföljning av politiska mål, riktlin-
jer och beslut

n fortsätta arbetet med strategi för planläggning av 
Hemmeslöv i god tid innan den nya tågstationen 
tas i drift

n stödja produktion av bostäder med särskilt fokus 
på hyresrätter

n genomföra alla fattade beslut om konkurrensutsätt-
ning

n stödja införande av kundvalssystem inom hem-
tjänsten och initiera projekt som ska få kommunalt 
anställda att ta steget till eget företagande

n fullfölja arbetet med demokratiberedningen och den 
politiska organisationen efter 2010

n fortsätta arbetet för att få en Pågatågsstation i Förs-
löv och en fastställd tidsplan för den inre kustvägen

n ta fram en strategi för långsiktig markförsörjning.

öVRIgA PRIORITERADE FRÅgOR äR ATT

n slutföra översynen av kommunens måltidsverk-
samhet

n ta fram förslag till styrdokument för de kommu-
nala bolagen

n ta fram system för effektivare lokalanvändning i 
kommunen

n genomföra den reviderade budgetprocessen, som 
ska innefatta produktion av servicedeklarationer 
och införande av klagomålshantering samt initiera 
arbetet med omvärldsanalys för hela kommunen

n fortsätta implementeringen av organisationens 
kärnvärden samt initiera och stödja insatser för 
förbättrat kundbemötande och ökad kundorienter-
ing. Införa lokala lönekriterier som tar hänsyn till 
kärnvärdena 

n genomföra medarbetarundersökning samt analy-
sera och planlägga förbättringsarbete

n införa ett personalindex för att kunna följa upp och 
initiera utvecklingsinsatser inom personalområdet

n se över chefsrollen i Båstads kommun
n initiera ett dokumentations- och kvalitetssäkrings-

arbete
n utveckla det lokala folkhälsoarbetet och inom 

ramen för det söka fortsatt medfinansiering av 
länsstyrelsen för alkohol- och drogförebyggande 
arbete 

n utarbeta nya interaktiva blanketter och skaffa e- 
id-lösning, som möjliggör fler elektroniska tjän-
ster på sikt.
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admInIstratIonen

RESuLTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2008
Utfall
2008

Utfall
2007

Intäkter 3 069 2 562 2 233
Kostnader –30 678 –30 410 –28 175
Nettokostnad –27 609 –27 848 –25 942

Anslag 27 609 27 609 25 983
Årets resultat 0 – 239 41
Nettoinvestering – 3 900 – 3 875 – 4 310

Administrationen omfattar avdelningarna för eko-
nomi, personal och it. Tjänsten som kommunens fast-
ighetschef är knuten till förvaltningen med uppdrag 
att också vara vd i Båstads Utvecklings AB. I tjäns-
ten ingår att ansvara för lokalförsörjning samt vara 
beställare och hyresvärd. Inför 2008 överfördes arbets-
marknadsenheten till den nya framstegsförvaltningen. 
It-avdelningen hanterar växel- och trafik avgifter, 
medan växelfunktionen tillsammans med kommunens 
reception ingår i kommunledningskontoret.

ÅRETS VIKTIgA häNDELSER
Nedan följer ett axplock av de händelser som förvalt-
ningen var involverad i:
n Kommunen beslutade om en ny finanspolicy.
n Kommunen meriterade sig för Finansiell Elitlicens, 

för god skötsel av finanserna, av ratingföretaget 
Svensk Kommunrating.

n Ett arbete med att utveckla ett resursfördelnings-
system för barnomsorg och skola pågår.

n Ett tiotal upphandlingar skedde i egen regi eller 
tillsammans med Ängelholms kommun eller Kom-
mentus.

n Utbildning genomfördes för upphandlingsgrupp och 
chefsgrupp i lagen om offentlig upphandling samt 
konkurrensutsättning.

n Tio anställda genomgick personligt effektivitets-
program som ska hjälpa personalen att frigöra tid 
och arbeta på ett effektivare sätt.

n Under året genomfördes åtta informationsträffar i 
ekonomi- och personalärenden för samtliga kom-
munens arbetsledare.

n Personalhandboken lades ut på kommunens intranät 
och är under uppbyggnad.

n Arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering 
genomfördes till stor del.

n Löneöversynsförhandlingar 2008 genomfördes.

n Inom sjukförsäkringen infördes en rehabiliterings-
kedja med fasta tidpunkter för försäkringskassans 
prövning av arbetsförmågan.

n Ett nytt backup-system samt en helpdesk-funktion 
sjösattes.

n Fiberkommunikationen byggdes ut och mer än 30 
verksamhetsplatser är anslutna. 

mÅLuPPFyLLELSE

mÅL: Förvaltningar och allmänhet skall till 90% vara nöjda 
med verksamheten.
uTFALL: utvärdering av nöjdhetsgraden hos förvaltningar 
och allmänhet genomfördes inte.

mÅL: Långtidssjukskrivningarna skall minska.
uTFALL: Långtidssjukskrivningarna minskade med två 
procent och uppgick till 59 procent av den totala sjuk-
frånvaron

mÅL: 90% av de anställda skall uppleva att de har en god 
arbetsmiljö
uTFALL: Arbetsmiljöutbildning för arbetsledare och 
skyddsombud ägde rum. Någon mätning skedde inte 2008 
men sker 2009 i medarbetarenkäten.

mÅL: helpdesk löser 70% av samtliga ärenden inom 8 timmar.
uTFALL: målet uppfyllt. helpdesk löser de flesta ärenden 
direkt via telefon eller e-post.

mÅL: IT-support ser till att användarna har fungerande da-
torer inom 8 timmar.
uTFALL: målet uppnått, användarna har fungerande dato-
rer inom åtta timmar. 

mÅL Samtliga hyresgäster skall från 2008 ha ett internt 
hyreskontrakt.
uTFALL: målet att under året upprätta interna hyreskon-
trakt uppnåddes inte.

EKONOmISKT RESuLTAT 
Administrationens budget omsluter drygt 30 mkr. 
Nettokostnaden uppgick till 27,8 mkr. Förvaltningen 
redovisar ett budgetunderskott på 0,2 mkr. Mindre 
negativa avvikelser förekommer inom ekonomi- och 
personalavdelningarna. I huvudsak finns under skottet 
inom färdtjänsten. Anslaget för denna verksamhet jus-
terades därför upp för 2009.
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ÅRETS INVESTERINgAR
It-investeringarna uppgick till 3,9 mkr. Investering 
skedde i utbyggnad av kommunikationsnätet, ett nytt 
backup-system och licenser för Microsoft Office.

FRAmTIDSPERSPEKTIV 
n Arbetet med en modell för resursfördelning med 

bred förankring fortsätter.
n Påbörja arbete med att införa elektronisk handel.
n Inom pa-verksamheten är fyra områden speciellt vik-

tiga att arbeta med: personalförsörjning, kompetens-
utveckling, frisknärvaro samt samverkan med andra 
kommuner. När fyrtiotalisterna lämnar den kommu-
nala verksamheten uppstår ett stort rekryterings-
behov. Hittills har Båstads kommun inte haft några 
problem att möta det, men behovet accelererar under 
kommande år.

n Samverkan i Skåne nordväst fortsätter med ledar-
utbildningarna och trainee-programmet samt att i 
gemensamt uppdrag ta fram en plan för att bli en 
attraktivare arbetsgivare.

n Långtidssjukfrånvaron är fortfarande hög inom 
den kommunala sektorn, så även i Båstad. De 
åtgärder som vidtagits innebar minskad sjukfrån-
varo. Arbetet fortsätter.

n De förändrade reglerna för sjukskrivning och reha-
bilitering innebär mer arbete och ökade kostnader.

n It-verksamheten fortsätter att automatisera användar-
konton och behörigheter med målet att ha ett använ-
darkonto i samtliga system. 

teknIska 
förvaltnIngen   
skattefInansIerad 
verksamhet

RESuLTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2008
Utfall
2008

Utfall
2007

Intäkter 79 491 78 969 79 094
Kostnader –94 637 –96 991 –95 630
Nettokostnad –15 146 – 18 022 –16 536

Anslag 15 146 15 146 15 606
Årets resultat 0 – 2 876 –930

Nettoinvestering –19 981 –20 437 –29 075

ÅRETS VIKTIgA häNDELSER
Ett stort antal pågående och nystartade investerings-
projekt innebar en hög arbetsbelastning för förvalt-
ningens del. Den framtida utvecklingen är mycket 
högt prioriterad för kommunen och kräver stora insat-
ser från tekniska förvaltningen. Efterfrågan på bygg-
bara kommunala tomter minskade och under fjärde 
kvartalet avbröts flera försäljningar.

Hamnen i Torekov arrenderades ut till TBSS, 
Torekovs båt- och segelsällskap.

Ett femtiotal nya tomter färdigställdes på fastig-
heten Förslöv 2:4. Försäljningen startade våren 2008. 

Under årets Swedish Open slogs publikrekord, vilket 
ställde stora krav på förvaltningen. Med entreprenad-
verksamhet, ökade insatser på gatu- och park renhållning 
samt fler toaletter kunde evenemanget genomföras utan 
större problem.

Trafiksäkerhetsarbetet intensifierades i enlighet 
med trafiksäkerhetsplanen.

Enligt beslut i kommunfullmäktige fördes fritids-
avdelningen, kommunekologen och naturvårds laget 
organisatoriskt över till tekniska förvaltningen 2008.

Naturvårdsarbetet innefattade bland annat iordning -
ställande och invigning av vandringsled och utställnings-
lokal i Sinarpsdalen och att våtmarks projektet ”Klar-
ningen” vid Östra Karup påbörjades.

Båstad fick utmärkelsen ”Financiell Elitlicens” 
Foto: Hans Kjellman.
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mÅLuPPFyLLELSE

mÅL: minst 50 byggklara tomter skall färdigställas under 
året.
uTFALL: målet uppnått. under året färdigställdes cirka 
80 byggklara tomter, varav 25 i privat regi.

mÅL: Antalet trafikolyckor skall minska med 10 %.
uTFALL: målet inte uppnått. Totalt inträffade 34 (32) 
polisrapporterade olyckor i kommunen.

mÅL: Energiförbrukningen i kommunägda fastigheter skall 
minska med 5 % inom två år. 
uTFALL: Det gick inte att utvärdera minskad energi åtgång 
på ett relevant sätt, eftersom ett antal dominerande fastig-
heter byggts om väsentligt. 

EKONOmISKT RESuLTAT
Totalt visar den skattefinansierade delen av tekniska 
förvaltningen ett underskott om 3,5 mkr. Större 
av vikelser mot budget redovisas i sammanställningen 
nedan. Generellt sett kan de mindre avvikelserna inom 
park- och gatusidan hänföras till att servicen hölls på 
en hög nivå i hela kommunen.

ÅRETS INVESTERINgAR
Under 2008 genomfördes ett stort antal projekt. Bland 
dessa kan nämnas:

n Informationsplats vid Östra Karup
n Ombyggnad av Tulpanvägen och parkeringsplats 

Örebäcksvallen
n Trafiksäkerhetsåtgärder längs Tunbyvägen/

Litorina vägen i Torekov
n Ombyggnad av Malens torg påbörjades
n Takbyte på Strandängsskolan (etapp 3 av 3)
n Ombyggnad av Klockarebyns och Skogsbyns för-

skolor (arbetena initierades på grund av fukt-
problematik)

n Diverse åtgärder för tillgänglighetsanpassning
n Anpassning av Sandlyckeskolan för bibliotek.

Investeringsbudgeten för den skattefinansierade verk-
samheten var i balans med utfallet. 95 procent av bud-
geten var förbrukad vid årets slut. 

FRAmTIDSPERSPEKTIV
Under 2009 läggs grönyteskötsel på kommunens 
fastig heter i Östra Karup, Västra Karup, Förslöv och 
Grevie ut på entreprenad liksom 50 procent av städ-
verksamheten i kommunala byggnader.

Verksamhet Avvikelse 
mot budget

Avvikelse 
(tkr)

Orsak till avvikelse

Tekniskt kontor – 520 tkr
centralförråd – 380 Verksamheten belastades under året med dubbla löner 

för förrådsmästare.
hamnförvaltning – 116 Elsäkerhetsåtgärder i Torekovs hamn.

Gatuförvaltning – 515 tkr
Väghållning –485 Åtgärder på vägnätet för att förebygga 

skadeståndsanspråk på grund av undermåliga vägar.
Parkförvaltning – 302 tkr
Naturvård – 280 ökade kostnader för handikappåtgärder vid 

utställningslokal i Sinarpsdalen.
Fastighetsförvaltning –1 542 tkr

Lokaler ägda –  850
–  310
– 190

Inköp av anläggningsmaterial och hyra av anl tillgångar.
Förbrukningsinventarier inköp och reparation.
Försäkringsavgifter.
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Förvaltningen ska ta fram och förankra skötsel-
planer för utemiljön vid skolor, i parker, i skog och 
vid stränder.

För Båstads tätort skapas ett evenemangsområde 
tillsammans med intressenter.

När det gäller mark och exploatering ligger fokus 
i Hemmeslöv och Torekov. I Hemmeslöv rör det mark 
vid det tilltänkta stationsområdet. I Torekov färdig-
ställs 94 byggklara tomter, varav 25 kommunala, 
under våren.

På fastighetssidan ligger fokus på att ta fram 
underhållsplan samt på energioptimering för de kom-
munala fastigheterna. 

Vidare ska status och underhållsbehov kart läggas 
för samtliga fastigheter. Tillgänglighetsanpassning 
prioriteras de närmaste åren.

2008 2007 2006 2005 2004

Dödsolyckor 1 3 2 0 1
Olyckor med allvarliga skador 7 5 3 4 4
Olyckor med lindriga skador 26 23 24 32 31
Totalt antal olyckor med personskador 34 32 29 36 36

NycKELTAL
TOmTFöRSäLJNINg

Tomtförsäljningen tog rejäl fart under 2005, till viss 
del tack vare samarbete med byggföretag. Under 2006 
till 2008 skedde en nedgång, beroende på brist på 
lediga tomter i kommunen samt det försämrade eko-
nomiska läget under 2008.

2008 2007 2006 2005 2004 2003

Antal sålda tomter 7 14 16 23* 2 2
* Varav 9 till byggföretag.

TRAFIKOLycKOR I BÅSTAD

I tabellen nedan anges de polisrapporterade olyckorna 
i Båstads kommun. Under året inträffade tyvärr även 
en dödsolycka i kommunen.

En av årets händelser var den nya gasmacken i Båstad. Bilden är från premiärtankningen då macken invigdes i januari 2008.
Foto: Hans Kjellman.
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renhållnIngsenhet
RESuLTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2008
Utfall
2008

Utfall
2007

Intäkter 19 090 18 866 18 126
Kostnader –19 090 –18 021 –17 516
Nettokostnad 0 845 610

Anslag 0 0 – 14
Årets resultat 0 845 596

Nettoinvestering 0 0 – 100

ÅRETS VIKTIgA häNDELSER
Fastighetsrenhållningen fungerade tillfredsställande 
med få klagomål från abonnenterna.

ÅRETS INVESTERINgAR
Investeringarna vid renhållningsenheten rör fram-
förallt återvinningsstationerna. Inga investeringar 
utfördes under 2008.

FRAmTIDSPERSPEKTIV
Genom fortsatt information ska insamlingsresultatet 
för samtliga fraktioner bli bättre.

NycKELTAL
Returmaterial 
(ton)

2008 2007 2006 2005

Restavfall 3 212 3 463 3 539 3 660
Organiskt avfall * 1 152 1 126 1 050 863
Tidningar 991 891 949 1 090
Pappersförpackn 450 508 406 379
Ofärgat glas 205 221 196 209
Färgat glas 270 286 246 266
hårdplast 74 84 79 57
mjukplast 95 89 68 73
metallförpackn 49 48 59 43
grovsopor fni * 283 289 317 317
* Fastighetsnära insamling.
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teknIska 
förvaltnIngen 
va-enhet

RESuLTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2008
Utfall
2008

Utfall
2007

Intäkter 25 964 26 115 24 693
Kostnader –26 130 –24 533 –22 584
Nettokostnad –166 1 582 2 109

Anslag 166 166 690
Årets resultat 0 1 748 2 261

Nettoinvestering – 28 176 – 15 018 –4 818

ÅRETS VIKTIgA häNDELSER
Extrema nederbördsmängder under sommaren orsa-
kade stora problem främst i Förslöv. Utbyggnad med 
flödesmätare på alla pumpstationer i enlighet med 
saneringsplanen påbörjades. VA-utbyggnad inom 
Förslöv 2:4 slutfördes. VA-utbyggnad inom Eskilstorp 
9:3 påbörjades och slutfördes. VA-utbyggnad inom 
Torekov 98:50 påbörjades. Fortsatt utbyggnad av dag-
vattenledningar i Hemmeslöv upphandlades. Projek-
tering av ledningar till Boarp påbörjades.

Utredningar angående framtida vattenförsörjning 
fortsatte.

Beslut togs om att gå med i ett gemensamt VA-
bolag (NSVA).

VATTENFöRSöRJNINg

Utredning om framtida vattenförsörjning för Båstads 
kommun fortsatte med fältförsök. Vattenskydd-
sområdena reviderades.

Produktionen av renvatten uppgick till cirka 2,2 
miljoner kubikmeter, 1,25 i Båstads försörjnings-
område och 0,99 i Torekovs. Den högre siffran för 
Båstads försörjningsområde jämfört med 2007 för-
klaras av provpumpning av Eskilstorps vattentäkt. 

OmhäNDERTAgANDE AV AVLOPPSVATTEN

Stora flöden avloppsvatten kom till reningsverket på 
grund av sommarens myckna regnande. Detta ställde 
till med besvär för kvävereningen, som ska vara 
12 mg/l. Redovisat värde var 13,2 mg/l. 

EKONOmISKT RESuLTAT
VA-verksamheten visar på ett överskott på 1,7 mkr.

ÅRETS INVESTERINgAR
n Fler utbyggnader och därmed nyanslutningar 

utfördes under året, bland annat i Eskilstorp, 
Förslöv 2:4 och Torekov. 

n Nya dricksvattenledningar lades i Torekov vid 
golfbanan. 

n Relining av spillvattenledningar skedde i Östra 
Karup. 

n Den ny etappen av dagvattensystemet i Hem-
meslöv påbörjades vid årets slut. 

n Vattentäkten i Eskilstorp undersöktes för att VA-
enheten skulle bedöma möjligt uttag. 

n Projektering av VA till Boarp respektive flyttning 
av pumpstation i Östra Karup pågår. 

n Ny överföringsledning till Hedhusets Arv lades 
utmed kusten vid Hemmeslöv.

VA-enheten redovisar ett överskott för 2008. Det beror 
på projekt som påbörjades under året och pågår över 
årsskiftet. Många stora projekteringar innebar att ram-
avtalskonsulten hade svårt att utföra arbeten inom 
önskade tidplaner.

FRAmTIDSPERSPEKTIV
Projekt Dagvatten Hemmeslöv fortsätter med projek-
tering och utbyggnad. Utbyggnad av VA-ledningar 
till Boarp. 

Fortsatt utredning samt ställningstagande angå-
ende den framtida vattenförsörjningen. 

Utbyggnad av Hedhusets reningsverk i Laholms 
kommun.

2008 togs ett beslut att gå med i Nordvästra Skå-
nes Vatten AB, NSVA. NSVA är ett driftbolag ägt av 
Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp och Båstad. 
NSVA beräknas vara i drift i september 2009.

NycKELTAL
Liter/person och dygn Båstad Båstad enl 

off statistik
Riket

Specifik hushållsförbr 320 480 294
Specifik förbrukning  
inkl industrier 332 505 330

Dygnsförbrukningen för Båstad är baserad på faktiskt 
antal anslutna personer (26 000).

Dygnsförbrukningen enligt Svenskt Vatten är 
baserad på antal mantalsskrivna personer (9 500) 
anslutna till kommunens vattenledningsnät.
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samhällsByggnadsnämnd

(tkr) Budget
 2008

Utfall
2008

Utfall
2007

Intäkter 9 914 10 690 9 196
Kostnader –25 017 –26 687 –25 081
Nettokostnad –15 103 –15 997 –15 885

Anslag 15 103 15 103 15 885
Årets resultat 0 –894 –9

Nettoinvestering 1 765 1 552 4 349  

Kategori 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Inkomna och diarieförda ärenden*) 1 863 2 271 2 044 1 941 1 706 1 438 1 650 1 503
ärenden i miljö- och byggnadsnämnd*) 265 300 431 475 442 448 419 414
Delegationsbeslut
Bostadsanpassningsbidrag 122 123 142 135 150 140 136 100
miljöbalk, livsmedel, djurskydd, hälsoskydd  388 449 369 222 165 163 150 170
PBL (bygglov, bygganm, kvalitetsansv) kontrollplan) 544 670 846 962 969 813 946 829
Fördelning beviljade bygglov:
Nämnd/delegation 44/298 39/382 54/368 59/518 56/448 81/354 71/364 64/325
Räddningstjänsten
Antal utryckningar 347 383
Antal tillsynsbesök 84 37
Antal utbildade personer 467 350
Löpande kontroll/tillsynsbesök
miljöbalk, livsmedel, djurskydd, hälsoskydd 597 645 500 454 540 572 499 501
Ventilation/brandfarlig vara 44/12 27/2 29/7 34/5 51/7 85/11 73/– 20/–
Kartavdelning
utdrag ur primärkarta 298 313 283 281 231 127 131 161
*) under 2000–2006 ingår planavdelningens ärenden i statistiken.

EKONOmISKT RESuLTAT
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2008 visar 
ett underskott med 894 tkr. Underskottet fördelar sig 
mellan verksamheterna enligt nedan:
Förvaltningsövergripande + 32 tkr
Bygglov –2 726 tkr
Miljö –188 tkr
Karta/GIS + 870 tkr
Räddning + 288 tkr
Tunnelkontroll + 917 tkr
Bostadsanpassning – 85 tkr

KOmmENTARER TILL uTFALLET

Den största avvikelsen finns inom bygglov (se sepa-
rata kommentarer). För att försöka nå de prioriterade 
målen vidtogs åtgärder i övriga verksamheter. 

ByggLOV

Bygglovsverksamheten hade under föregående verk-
samhetsår en extra hög arbetsbelastning på grund av 
hög personalomsättning. När många nya medarbetare 
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ska läras upp samtidigt medför det att bygglovsansök-
ningarna samlas på hög. Antalet obehandlade ären-
den var så stort, att nästan all arbetstid gick åt till att 
besvara frågor om när man skulle få bygglov. 

Kommunfullmäktige beviljade ett extra anslag på 
1 mkr för att lösa den ohållbara situationen. Anslaget 
skulle användas till konsulter som skulle avlasta ordi-
narie personal, skapa rimliga handläggningstider och 
arbeta bort den ackumulerade mängden ärenden. 
Dessutom beslutades att bygglovspersonalen skulle 
arbeta övertid under en koncentrerad tid.

Efter första kvartalet 2008 ändrades budget-
förutsättningarna. Det utlovade extra anslaget drogs 
in. Kostnaden för den extraordinära satsningen skulle 
klaras genom intern besparing på övriga verksamhe-
ter. Konsulter var då redan upphandlade.

Övertidsarbete och externa konsulter räckte inte 
för att klara av de ackumulerade bygglovsansökning-
arna. En extern organisationskonsult anlitades för 
att utreda hur kontoret skulle kunna arbeta effekti-
vare. Under pågående organisationsutredning fattades 
beslut om att avdelningen behövde en ny bygglovschef. 
Rekryteringen sköttes av ett rekryteringsföretag.

Kostnaden för organisationsutredning och rekry-
tering uppgick till cirka 350 tkr. Kostnaden för kon-
sulter för bygglovsgranskning uppgick till cirka 
1,2 mkr. Resterande del av underskottet härrör från 
kostnader för ordinarie personal, bland annat för 
övertidsarbete.

Minskade intäkter under verksamhetsåret 2008 
berodde till en del på att bygglov inte beviljats i den 
omfattning som budgeten förutsatte. I budget arbetet 
inför 2008 överskattades intäkterna, eftersom det 
extra anslaget som senare drogs in räknades med. 

Bygglovsverksamheten bedömer att förändring-
arna som genomförts under 2008 ger positiva åter-
verkningar 2009. 

Miljö
En orsak till den ekonomiska avvikelsen är att anta-
let avloppsinspektioner inte överensstämde med de 
planerade. Orsaken är att riktlinjerna för bedömning 
inte var färdiga. 

Karta/GIS
Den ekonomiska avvikelsen beror på lägre personal-
kostnader än budgeterat, då verksamheten var under-
bemannad motsvarande en heltidstjänst under i stort 
sett hela 2008. Intäkterna var högre än budgeterat 
beroende på många beställningar. Den största delen 
av resurserna satsades på att leverera kartprodukter. 
Uppdatering av vår primärkarta, med lantmäteriför-
rättningar, nyinmätta byggnader, senast antagna pla-
ner med mera prioriterades inte. Uppdateringen är 

emellertid absolut nödvändig för en rationell karthan-
tering inom kommunen.

Räddning
Intäkterna för räddningstjänsten blev högre än bud-
geterat, medan intäkterna för utbildning samt teknik 
och underhåll var något mindre. De sistnämnda beror 
på mindre efterfrågan och en större konkurrens uti-
från, samt att den utbildningsansvarige varit på egen 
utbildning under en del av hösten. Ökade intäkter för 
ledning av räddningstjänst beror på att ett brandfordon 
såldes. Den operativa verksamhetens avvikelse beror 
på ett ökat antal onödiga automatlarm, sjukvårdslarm 
samt larm till Ängelholms kommun. På förebyggande 
avdelningen har intäkterna ökat genom fler genom-
förda tillsyner samt avgifter för tillstånd för hante-
ring av brandfarlig vara.

Tunneltillsyn
Tunneltillsynen redovisar ett överskott på 917 tkr. Det 
förklaras av att halva intäkten för tunneltillsyn för 
2007 periodiserades på 2008. Förhandlingarna med 
Banverket om avtalet för 2007 slutfördes vid årsskif-
tet 2007/2008.
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ÅRETS VIKTIgASTE häNDELSER 
Och mÅLuPPFyLLELSE
ByggLOVSAVDELNINgEN
Bygglovsansökningar
Flera år av underbemanning och ny personal på många 
tjänster har lett till en eftersläpning av ärenden. En 
inventering visade att det i oktober fanns cirka 200 
obehandlade, icke påbörjade ansökningar, bygglov 
samt förhandsförfrågningar. 

Alla sökande har fått förklarande brev. Det hjälpte 
till att minska antalet samtal och besök till avdel-
ningen. Ärendena förhandsgranskades och kategori-
serades under våren enligt nämndens direktiv. Den 
långa kötiden minskade inte med detta arbetssätt. 

Förvaltningen beslöt att anlita en extern organi-
sationskonsult för att utreda avdelningens arbets-
sätt. Arbetet slutfördes och antogs under oktober–
november. Ett nytt arbetssätt infördes den 1 december 
2008. 

Satsningen på ärenden kring olovligt byggande, 
som inleddes föregående verksamhetsår, ledde till 
att ärendena minskade från 100 till 40. Satsningen 
på olovärenden avstannade, eftersom konsulten som 
anlitades övergick till en tjänst som byggnadsin-
spektör. Antalet olovärenden som inte har behand-
lats ökade till cirka 60.

Avdelningen uppfyllde inte de prioriterade målen 
under året. Störst eftersläpning finns i målen kundtill-
fredsställelse och i att meddela lov inom tre veckor. 

Bostadsanpassning
Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för sam-
hällets mål att människor med funktionshinder ska 
kunna leva som alla andra i en egen bostad. Bidraget 
gör det möjligt för den enskilde att göra de indivi-
duella anpassningar av bostaden och närmiljön som 
han eller hon behöver, men som inte har krävts enligt 
bygglag. 

Både kostnaderna och antalet ärenden ligger på 
en hög nivå. Bidraget följer utvecklingen i landet i 
övrigt. Under 2008 beviljades 122 ansökningar. De 
flesta ansökningar gäller handtag, trösklar och mon-
tering av ramper. De kostsammaste gäller ombyggnad 
av badrum och installation av lyftanordningar.

Målen enligt internbudgeten 2008 uppfylldes.

mILJöAVDELNINgEN

Miljöavdelningen registrerade 1 127 ärenden. Av dessa 
avslutades 898 under året och 158 stycken kvarstår. 
Handläggningen ledde till 388 myndighetsbeslut som 
delegationsbeslut och 24 beslut i samhällsbyggnads-
nämnden. Mycket tid lades på budgetarbete.

Miljö och hälsoskydd 
Enheten genomförde 124 inspektioner, varav 104 var 
miljöskyddsrelaterade och 20 hälsoskyddsrelaterade. 
Misstänkta brott påträffades tolv gånger under året 
varav sju gällde brott mot tobakslagen och anmäldes 
till polismyndigheten. Arbetet med anmälningarna 
tog mycket tid.

Inom området miljö- och hälsoskydd avgjordes 
209 myndighetsbeslut.

Miljöavdelningen deltog i ett regionalt samver-
kansprojekt om egenkontroll för fastighetsägare (fler-
familjshus). Informationsmaterial om olika risker i 
fastigheter och om hur man upprättar en egenkon-
troll togs fram. 

Djurskydd 
Under året har 177 miljö- och djurskyddsinspektio-
ner genomförts. Bland annat registrerades 28 ären-
den om misstänkt bristfällig djurhållning. Totalt togs 
36 delegationsbeslut under året i djur- och lantbruksä-
renden. Särskilt ett pågående djur- och miljöskyddsä-
rende som behandlats i nämnden med fem olika beslut 
tog mycket tid. Eftersom djurskyddstillsynen fördes 
över till länsstyrelsen från och med 2009-01-01 avslu-
tades pågående djurskyddsärenden i så stor utsträck-
ning som möjligt. 

Livsmedelstillsyn
Totalt 178 inspektioner genomfördes under året. 
Vidare godkändes 40 verksamheter, och 10 verksam-
heter registrerades. Inom livsmedelsområdet avgjor-
des 138 myndighetsbeslut. Under 2008 var beman-
ningen delvis reducerad på grund av föräldraledighet. 
Vissa ärenden tog lång tid, till exempel ett utbrott av 
vinterkräksjuka, där många var inblandade. Under 
året inspekterades kommunens alla vattenverk och 
nya godkännanden utfärdades.

Energi och klimatrådgivning
Från den 1 januari 2008 övertogs energi- och klimat-
rådgivning av miljöavdelningen i Båstads kommun. 
Tidigare sköttes detta av energikontoret i Malmö. 
Energirådgivaren har utbildats enligt krav från Ener-
gimyndigheten. Under november månad upprättades 
en verksamhetsplan för 2009 enligt krav från Energi-
myndigheten. En stor del av verksamheten består av 
telefonrådgivning.

Naturvård
Under året fördes naturvårdsarbetet över till tekniska 
förvaltningen. Tillsyn enligt miljöbalken ligger kvar 
på miljöavdelningen. Ett par ärenden rörande biotop-
skydd handlades av miljöavdelningen.
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KARTA/gIS

I början av året genomfördes övergången i Båstads 
kommun till ett nytt nationellt referenssystem för 
koordinater, Sweref 99.

Totalavstämning av adresserna gjordes under hös-
ten, vilket innebär att en nyregistrerad adress nu får 
direkt genomslag i Skatteverkets register. 

Antalet grundkartor som togs fram till detalj-
planer ökade mot föregående år. Antalet producerade 
bestyrkta och enkla utdrag för underlag till bygglovs-
prövning låg på samma nivå som 2007.

Uppdateringen av kartmaterial till Geodata center 
och övriga avtalsintressenter skedde kontinuerligt 
under 2008. 

Samverkansavtalet med Ängelholms kommun 
fortsatte att fungera på ett positivt sätt. 

Tillsammans med Båstad Turism togs en turist-
karta för 2009 fram.

RäDDNINgSTJäNST

Räddningstjänsten var under 2008 fullt bemannad, 
vilket innebar att verksamhetsplanen kunde genom-
föras. Arbetet under året har till stor del varit inrik-
tat på information till allmänheten. Informationen 
gavs av beredskapsstyrkorna vid större evenemang i 
kommunen. 

Avdelningens mötesstruktur anpassades till de 
minskade budgetramarna. Tillsammans med kart/
GIS-avdelningen genomfördes ett arbete för att 
genom GIS-applikationer visa var i kommunen hän-
delserna sker. Arbetet medförde att redovisningen 
av insatstiderna i kommunen kunde åskådliggöras 
bättre.

Operativ verksamhet
Antalet insatser i kommunen för den operativa verk-
samheten ökade något, beroende på att antalet IVPA/
Sjukvårdslarm ökade. Under året omkom en person i 
brand i Båstads kommun. En särskild olycksförlopps-
utredning gjordes i det fallet. Arbetet för att minska 
antalet onödiga automatiska brandlarm gav gott resul-
tat och målet uppfylldes med råge.

Tillgången på deltidsbrandmän är fortfarande 
begränsad. Aktiva insatser fortsätter inom detta 
område. En bidragande orsak till få sökande är de 
besparingar som föreslagits på de operativa enhe-
terna. Antalet IVPA/sjukvårdslarm ökar och FIP-
funktionen bidrar där till att behövande får en snabb 
hjälp. 2008 utförde Förslövsstationen 35 insatser i 
Ängelholms kommun enligt samverkansavtalet för 
Skåne nordväst, varav 20 larm debiterades.

Förebyggande verksamhet
Den förebyggande verksamheten genomförde till-
syner enligt LSO och LBE. Antalet tillsyner ökade 
genom omprioriteringar i verksamheten. Under året 
genomfördes två stora samverkansprojekt. Dels en 
utredning om utökad samverkan med Laholms kom-
mun, dels om en tillsynshandbok för Skåne nordväst. 
Därutöver genomfördes risk- och sårbarhetsanalyser 
samt ett handlingsprogram i samverkan med säker-
hetssamordnaren.

Utbildning
Under året utbildades totalt 415 personer i brandkun-
skap och HLR. Ett försök att erbjuda gratis utbild-
ning till boende i flerfamiljshus genom statsbidrag 
gav klent resultat, trots ett stort utskick och tidnings-
artiklar. Kompetensutbildning för certifikat för heta 
arbeten genomfördes för 52 personer.

TuNNELTILLSyN

Strax före årsskiftet hade 58 procent av huvudtunn-
larna borrats. 

Före borrstart med tunnelborrmaskinen (TBM) 
hade man med borra-sprängmetoden till 1997 utfört 
6 591 meter inklusive cirka 200 meter gjutna betong-
tunnlar i bägge ändar.

Sedan borrstart med TBM har till den 1 januari 
2009 utförts 3 641 meter. Då återstår 7 200 meter.  

Man har därmed borrat cirka 34 procent av de 
återstående tunnlarna.

2008 byggdes 1 441 meter tunnel mot cirka 1 253 
meter under 2007. Totalt omfattar projektet 17 432 
meter eller 8 716 meter dubbeltunnel.

Den 10 april nådde borrmaskinen mellanpåslaget 
och där vidtog en större översyn av maskinen, bland 
annat byttes det gigantiska borrhuvudet.

Helt planenligt återupptogs borrningarna den 
22 maj och därefter har det gått bättre med mindre 
underhåll. Maskinen befann sig vid årsskiftet cirka 
1 100 m norr om mellanpåslaget och har cirka 900 
meter kvar till den besvärliga frysta Möllebackzonen. 
Till norra sidan, då den första östra tunneln blir fär-
dig, är det 1 800 meter.

I oktober månad presenterades en ny tidplan för 
projektet, som beräknas bli tre år försenat. Därmed 
skulle tunnlarna stå färdiga för tågtrafik 2015.

Under året utfördes 35 större miljöbesiktningar på 
de fyra olika arbetsplatserna.

Inga gränsvärden för avloppsvatten överskreds 
under året och inga miljövillkor åsidosattes.

Kontroll av grundvattennivåer sker i 225 observa-
tionspunkter i berg och 220 i jord.
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Bäckvattenkemi kontrolleras i Axeltorpsbäcke-
noch Vadbäcken och påverkan var liten.

Precis som förra året inkom klagomål på buller. 
De följdes upp och vissa åtgärder vidtogs. I en del 
fall utförde Banverket kompensationsåtgärder. Ban-
verket fick förlängt tillstånd av miljödomstolen för att 
bortleda vatten från arbetstunneln vid mellanpåsla-
get till 2013-07-14. Det nya tillståndet medger liksom 
tidigare rätt att avleda till Vadbäcken och Axeltorps-
bäcken, men även rätt att avleda vattnet till huvud-
tunnlarna och via reningsverk till Skälderviken och 
efter genombrottet i norr till Laholmsbukten. I enlig-
het med det nya tillståndet avleds vattnet sedan 1 
december till Skälderviken.

ÅRETS INVESTERINgAR
n Inventarier: Möbler med mera för en ergonomiskt 

riktig arbetsmiljö införskaffades.
n Mätutrustning: En ny ljudnivåmätare införskaf-

fades. 
n Utökning primärkarta: Boarp (49 ha), Gräsryd (65 

ha) och Grevie Kyrkby (108 ha).
n Fordon: En begagnad lastväxlare som ersättning 

för befintlig tankbil i Båstad införskaffades. Inves-
teringen slutförs 2009. Köp av ett begagnat fordon 
innebar en besparing på minst 400 tkr.

n Brandmaterial: Navigationsutrustning till Förslöv 
och Torekov samt förnyelse av utrustning för and-
ningsskydd.

De nya poliserna i Båstad gjorde bland annat ett studiebesök på Musteriet, fritidsgården i Båstad. Från vänster föreståndaren Kent 
Larsson, Cina Långbacka, Åsa Jorvalli, kommunalrådet Anette Åkesson, BRÅ:s samordnare Benkt Ragnarsson, Thomas Johansson, 
Patrik Johansson, Mattias Nildén och Roger Pettersson.  Foto: Hans Kjellman
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RESuLTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2008
Utfall
2008

Utfall
2007

Intäkter 3 317 3 342 4 227
Kostnader – 14 609 – 14 644 – 25 008
Nettokostnad – 11 292 – 11 303 – 20 781

Anslag – 11 292 11 292 21 157
Årets resultat 0 – 11 376

Nettoinvestering – 1 075 – 104 – 838

ÅRETS VIKTIgA häNDELSER
Beslut har tagits om att anlägga en skatepark i Båstads 
tätort, centralt vid Örebäcksvallen.

Ett markområde vid Pershögsskogen i Båstads tät-
ort arrenderades ut till Båstad BMX- och Skatefören-
ing för anläggande av en BMX-bana.

Kommunen anlade en boulebana i anslutning till 
Båstad PRO:s stuga i Båstad.

Kommunfullmäktige tog beslut om ny organisa-
tion som innebär att kulturavdelningen överförs till 
framstegsförvaltningen.

En kulturstrategigrupp inrättades för att kulturen 
ska genomsyra all verksamhet i kommunen.

Nolatopriset 2007 gick till Angelica Hammar, en 
mycket lovande golfspelare.

Ungdomsledarpriset tilldelades Lars Haavimb, 
Båstad Budoklubb, samt Per och Gunilla Grönkvist, 
Troentorps Ridklubb, för deras insatser som ledare 
inom respektive förenings barn- och ungdomsverk-
samhet.

Båstads kommuns kulturpris tilldelades Ulf Berg-
gren, som gjort verksamheten på Scala Bio i Båstad 
till en viktig kulturell mötesplats för olika kultur-
former. Kulturstipendiet gick till Jens Bengtsson som 
med kraftfull men varsam hand renoverat och åter-
uppbyggt Gamla Gästgivaregården i Västra Karup.

mÅLuPPFyLLELSE
Målen för verksamheten inom kultur- och fritids-
nämndens verksamhetsområde uppnåddes i stort sett.

PERSONAL

Medarbetarsamtal och lönesamtal genomfördes med 
samtlig personal. Utbildningsinsatser utifrån aktuella 
behov genomfördes. 

STöD TILL FöRENINgAR, STuDIE-
ORgANISATIONER Och SAmLINgSLOKALER

Stöd till ungdomsföreningar i form av lokal-, drifts- och 
verksamhetsbidrag samt ledarutbildnings bidrag läm-
nades enligt gällande bidragsnormer. Även förening-
arna för funktionshindrade fick bidrag enligt gäl-
lande normer. Pensionärsföreningarna erhöll bidrag 
till sin verksamhet. Ettåriga avtal slöts med de kultur-
föreningar som får större bidrag än 5 000 kr. Reglerna 
för bidrag till studieförbunden kompletterades. Äng-
elsbäcks-Segelstorps Badförening fick investerings-
bidrag till renovering av en byggnad vid Segelstorps 
sim bassäng, för att simundervisning ska kunna fortgå 
här. En ny barn- och ungdomsförening tillkom: Båstad 
BMX- och Skateförening.

ARRANgEmANg Och ALLmäNKuLTuRELL 
VERKSAmhET

Det rika föreningslivet bidrog till ett allsidigt kultur- 
och fritidsutbud. Arrangemangsbidragen till kultur-
föreningar, föreningskväll och badbuss till Laholms 
simhall för allmänheten drogs in andra halvåret av 
besparingsskäl. Av samma skäl var nämndens egna 
arrangemang förhållandevis få. Arrangemang för barn 
och ungdomar prioriterades. Alla barn och ungdomar i 
åldern 4–18 år erbjöds ett kulturarrangemang. 
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EKONOmISKT RESuLTAT 
Kultur- och fritidsnämnden höll sig inom tilldelad bud-
getram för 2008. Beträffande de olika verksamhets-
områdena finns vissa avvikelser från detaljbudgeten:

KuLTuR- Och FRITIDSNämNDEN visar ett över-
skott om 57 tkr, beroende på färre antal nämndssam-
manträden.

PARK- Och FRITIDSAVDELNINgEN visar ett 
underskott om 110 tkr. Underskottet beror på en icke 
budgeterad personalavvecklingskostnad.

STöD TILL FöRENINgAR visar ett överskott 
om 127 tkr. Orsakerna är dels att föreningarna inte 
utvecklat sina anläggningar och verksamheter i den 
takt nämnden räknat med, dels att det är färre barn 
i föreningarna.

BADANLäggNINgAR visar ett underskott om 
418 tkr. Underskottet beror dels på en dålig sommar, 
väder- och besöksmässigt, dels på el- och vattenkost-
nader från 2007 som påfördes 2008. 

uNgDOmENS huS visar ett överskott om 155 tkr. 
Överskottet beror på att Ungdomens Hus i Båstad och 
Förslöv varit mycket restriktiva med sina medel för 
att få en budget i balans. 

BIDRAg TILL SAmLINgSLOKALER uppvisar ett 
överskott om 90 tkr. För att få en budget i balans läm-
nades inga bidrag till samlingslokaler under året.

ÅRETS INVESTERINgAR
En välbehövlig renovering av elutrustningen på Malen-
badet genomfördes under året. Ombyggnad av Malen-
badets entré och personalutrymmen sker under vintern 
08-09. Beslut togs om att anlägga en skateboard bana i 
anslutning till Örebäcksvallen. Arbetet påbörjas våren 
2009.

FRAmTIDSPERSPEKTIV 
Kultur- och fritidsnämnden ser som en av sina stora 
uppgifter för framtiden att synliggöra fritidens och 
kulturens betydelse för medborgarna och för samhäl-
lets sociala och ekonomiska utveckling.

Nämnden vill på ett tidigt stadium delta i plane-
ringen av nya bostadsområden, till exempel Hemmes-
löv, för att säkerställa möjligheterna till spontanidrott, 
tillgång till idrottsanläggningar och annat utbud som 
gör området attraktivt ur fritids-/kultursynpunkt.

Nämnden är också angelägen att dels skapa möj-
ligheter att bejaka nya initiativ och stimulera till 
utveckling inom föreningslivet och tillsammans med 
olika samarbetspartners, dels skapa nätverk mellan 
olika aktörer på Bjärehalvön.

KuLTuRmILJöVÅRD

Vården av fornlämningar enligt ett treårigt avtal med 
länsstyrelsen fortsatte.

IDROTTSANLäggNINgAR

Önskemål om hyrtider tillgodosågs i samtliga hallar. 
Behovet av en läktare i Förslövs idrottshall är stort. En 
kundundersökning genomfördes i kommunens idrotts- 
och gymnastiksalar. 

BADANLäggNINg

Malenbadet hade öppet under perioden 25 maj till 31 
augusti. Kvalitetsmålen beträffande vattentempera-
tur och vattenkvalitet uppnåddes med god marginal. 
En kundundersökning genomfördes och badet fick ett 
högt betyg av besökarna. Besöksantalet ökade något 
jämfört med 2007.

SImuNDERVISNINg

Kommunal simskola bedrevs vid Malenbadet. Alla 
barn som anmälts fick plats. Simskola genomfördes 
också i Segelstorp och i Torekov genom arrendatorer.

uNgDOmENS huS BÅSTAD

Musteriet är en populär mötesplats med ett stort antal 
besök per vecka. Målet att vara en trygg och säker 
mötesplats är vid vissa tidpunkter svårt att uppnå på 
grund av den låga personaltätheten i förhållande till 
antalet besökare. I samarbete med Apelrydskolan har 
Musteriet öppet för gymnasieungdomar måndags-
kvällar med gott resultat. Ungdomens Hus i Förslöv 
har hittat formerna för sin verksamhet med tjej kvällar, 
lussevaka, turneringar och konserter, och under hös-
ten ökade besöksantalet betydligt. 
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NycKELTAL/BALANSERAT STyRKORT
FöRENINgAR

Andelen ideella föreningar i Båstads kommun är oför-
ändrat. En barn- och ungdomsförening har tillkommit 
och en kulturförening har upphört.

Kulturföreningarna hade under 2007 (senast till-
gängliga siffror) cirka 325 arrangemang för allmän-
heten, bland annat Lilla Filmfestivalen och Båstads 
Kammarmusikfestival. 

Studieförbunden genomförde under 2007 (senast 
tillgängliga siffror) totalt 6 172 studietimmar i Båstads 
kommun.

ARRANgEmANg

Kultur- och fritidsnämnden, kommunens fören-
ingar och Ungdomens Hus arrangerade aktiviteter på 
hemma plan under sport- och höstlovet med många 
besökare.

KuLTuRmILJöER

Under året sattes sju informationsskyltar upp vid 
intressanta kulturmiljöer. Vid nio fornlämningar röj-
des marken.

BAD- Och FRITIDSANLäggNINgAR 

Kundundersökningar genomfördes på Malenbadet 
och på kommunens samtliga idrotts- och gymnastik-
salar. Malenbadet fick ett högt betyg av besökarna. 
Gymnastik salarna i Förslöv, Grevie, Västra Karup 
och Östra Karup fick alla högt betyg, däremot kom 
inte hallarna i Båstad, Förslöv och Torekov upp i bra 
betyg. Nyttjandegraden av kommunens idrotts- och 
gymnastiksalar ligger på 65 procent (gymnastik salar 
59 och idrottshallar 80 procent). Säkerhetsbesikt-
ningar genomfördes i kommunens samtliga idrotts- 
och gymnastiksalar samt på Malenbadet i Båstad. 
Vatten temperaturen på Malenbadet i Båstad låg i 
genomsnitt på 24 grader. 

uNgDOmENS huS

Musteriet har i snitt 650–700 besökare per vecka. Ung-
domens Hus i Förslöv har cirka 300 besök per vecka.

Interiörbild från kommunens huvudbibliotek.
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RESuLTATRäKNINg
(tkr) Budget

2008
Utfall
2008

Utfall
2007

Intäkter   58 137   60 501   49 809
Kostnader 332 477 335 207 302 624
Nettokostnad 274 340 274 706 252 815

Anslag 274 340 257 243
Årets resultat        –365    4 432

Nettoinvestering     4 955     4 280    3 956

              Utveckling för livet
Bildningsnämndens verksamheter finns till 
för att tillsammans med invånarna i Båstads 
kommun skapa en verksamhet som präglas 
av engagemang, omtanke, samarbete och 
ansvarstagande. Detta inspirerar till livslångt 
lärande och personlig utveckling samt ger 
en grund för delaktighet i arbetslivet, vilka 
är förutsättningar för utveckling av vårt 
demokratiska samhälle.

” 

Bildningsnämndens vision

ÅRETS VIKTIgASTE häNDELSER
öVERgRIPANDE. Barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) bytte namn till Bildningsnämnden (BIN). 
Verksamheterna delades upp mellan barn- och utbild-
ningsförvaltningen och framstegsförvaltningen. Barn- 
och utbildningsförvaltningen ansvarar för: kultur-
skolan, familjedaghem, förskola, öppen förskola med 
familjecentral, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasie-
särskola. Framstegsförvaltningen ansvarar för: vuxen-
utbildning inklusive särvux, svenska för invandrare 
(sfi), kvalificerad yrkesutbildning (KY), uppdrags-
utbildning, lärcenter, bibliotek och arbetsmarknads-
enhet inklusive flyktingmottagning. Skolinspektionen 
genomförde regelbunden tillsyn under hösten. Båstads 
kommun tog fram kärnvärden som alla anställda ska 
omfatta. Skolchefen implementerade dessa i verksam-
heterna. Besparingar påverkade alla verksamheter.

” SKOLINSPEKTIONEN – REgELBuNDEN TILLSyN I 
BÅSTADS KOmmuN. Inspektionen skriver att utbild-
ningsverksamheten har en god kvalitet. Åtgärds-
områden som är gemensamma för alla verksamheter är 
likabehandlingsplanerna, uppföljning och utvärdering 
samt kvalitetsarbete. I förskolan och skolbarnsomsor-
gen pekar man på att gruppstorlekarna och grupper-
nas sammansättning måste följas upp och utvärderas. 
Rapporten finns på www.skolinspektionen.se.

BARNOmSORgEN. Stor inflyttning i åldersgruppen 
och ökande förvärvsfrekvens ger kö till barnom s orgen. 
Den befintliga förskoleverksamheten utökades med 20 
platser. BIN har fattat beslut om utbyggnad av Päron-
byns förskola med två avdelningar. Arbetet påbörjas 
snarast. Montessori förskola fick beviljat att öppna 
en ny förskoleavdelning om tio platser. BIN:s bespa-
ringsåtgärder bestod bland annat i att i augusti dra in 
utvecklingspedagogens tjänst och medel för kompe-
tensutveckling.

gRuNDSKOLAN. I Lärarförbundets årliga rankning 
av Sveriges bästa skolkommun kom Båstad på fjor-
tonde plats. Förra året kom Båstad på tredje plats. 
Båstad hade bra värden inom områden som utbildade 
lärare, friska lärare, kommunen som avtalspart och 
kunskapsresultat för årskurs nio. Sämre värden hade 
Båstad när det gällde resurser och lärartäthet. 86 pro-
cent av eleverna uppnådde målen i alla ämnen i åk 9. 
Det modellberäknade värdet för kommunen var att 78 
procent skulle uppnå målen. I Båstad lämnade 95 pro-
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FRAmSTEgSFöRVALTNINgEN: VuxENuTBILD-
NINg, BIBLIOTEK, ARBETSmARKNAD mED INTE-
gRATION, KVALIFIcERADE yRKESuTBILDNINgAR 
(Ky). Ett större tryck rådde på sfi-utbildningarna. För-
valtningen inledde ett förändringsarbete inom sär-
vux. En omfattande uppgradering av biblioteksdata-
systemet gjordes i januari. Biblioteket flyttade in i 
skolan i Torekov. I Grevie pågår arbetet med att flytta 
in i Backaskolan. Flytten är planerad till sommaren 
2009. Fram till dess är biblioteket tillfälligt förlagt 
till Jv9:s lokaler. Huvudbiblioteket i Båstad anpassas 
till att bli en modern lärcentermiljö. Familjecentralen 
flyttade in i lokaler i KunskapsCentrum (KC). Arbets-
marknadsenheten planerar och förbereder inför kom-
mande lågkonjunktur: man tar över driften av kom-
munens café och Biblos i gymnasiebyggnaden. Där 
ska man kunna arbetsträna inom serviceyrken. 40 
inskrivna deltagare var aktiva inom arbetsmarknads-
enheten. Alla utbildningar inom kvalificerade yrkes-
utbildningar (KY) har en god sökbild. KY-myndig-
heten fattade beslut om att turism och service samt 
gastronomiutbildningen fortsätter nästa år. Flykting-
mottagningen nådde upp till den nivå som avtalet med 
Migrationsverket stipulerar. Möjligheterna att hitta 
boende förbättrades genom gott samarbete med pri-
vata och kommunala hyresvärdar. 

STATENS STyRNINg. Regeringen fattade beslut om 
att införa skriftliga omdömen i alla ämnen från åk 1 i 
grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obli-
gatoriska särskolan. Allmänna råd för individ uella 
utvecklingsplaner kompletterades med skriftliga omdö-
men. Skolverket presenterade mål och nationella prov i 
åk 3 för svenska, svenska 2 och matematik. Regeringen 
presenterade en proposition om ny struktur för läro-
planer och kursplaner, ”Tydligare mål och kunskaps-
krav – nya läroplaner för skolan” (prop. 2008/09:87). 
Regeringen fattade beslut om att nationella prov ska 
genomföras i de naturorienterande ämnena i åk 9 från 
och med våren 2009. Utredningen ”En hållbar lärar-
utbildning” lades fram med fokus på långsiktighet, 
professionalitet och hög kvalitet. Den 1 augusti inrät-
tades Statens skolverk, Myndigheten för specialpe-
dagogik och Skolinspektionen. De ersatte Skolverket 
och Myndigheten för skol utveckling. I propositionen 
”En ny betygsskala” (prop. 2008/09:66) föreslås att 
en betygsskala med betygsstegen A, B, C, D, E och F 
ska användas när betyg sätts inom det offentliga skol-
väsendet. Betygsstegen A–E står för godkända resul-
tat och F står för icke godkänt resultat.

cent av eleverna i åk 9 grundskolan med behörighet 
till gymnasiet. I riket var motsvarande resultat 88,5 
procent. I grundskolan minskar elevantalet generellt. 
Upptagningsområdena för 7–9-skolorna förändras för 
att skolorna ska kunna genomföra sitt uppdrag med 
likvärdig kvalitet. Antalet barn i behov av fritidshem 
ökade. Det innebar att verksamheten omfördelade 
resurser. Utvecklingspedagoger inom didaktik och 
hälsofrämjande skolutveckling drogs in av besparings-
skäl liksom medel för kompetensutveckling. 

gymNASIET fick ett nytt namn: Akademi Båstad 
Gymnasium. Teknikprogrammet avvecklas. Istäl-
let startar omvårdnadsprogrammet med två inrikt-
ningar: hälsa och räddningstjänst. Comeniusprojektet 
innebar dels besök från olika länder, dels att personal 
och elever besökte andra länder i studiesyfte. En biträ-
dande rektor anställdes i augusti. En lagsamordnar-
grupp utvecklar ledningsarbetet och i viss mån skol-
utvecklingsarbetet. 82 procent av eleverna lämnade 
skolan med grundläggande behörighet. Rikssnittet är 
80 procent.

STöD- Och uTVEcKLINgSENhETEN (STu) hade 
ett sparbeting om 1,5 miljoner. Det innebar konse-
kvenser för metodutveckling och insatser för barn i 
behov av särskilt stöd. 

mÅLTIDSVERKSAmhETEN. BIN fattade beslut om att 
certifiera skolmaten i framtiden. I den årliga trivsel-
enkäten framkommer negativa synpunkter på skol-
maten från ett stort antal elever. 

SKOLSKJuTSAR. BIN fattade beslut om att 40–60 pro-
cent av skolskjutstrafiken ska konkurrensutsättas med 
bibehållen kvalitet. 

KuLTuRSKOLAN. Ledningen arbetade för att ändra 
fokus från besparingar till ett klokt användande av till-
delade resurser. Samverkan inom kulturskolan ökade. 
Ett exempel är årets julshow. Kulturskolan har tre 
orkestrar med varierande färdighetsgrad, där arbetet 
vilar på kvalitet snarare än kvantitet. För närvarande 
är det kö till piano, sång och gitarr.
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”Vi vill skapa en miljö för barn och elever 
som präglas av nyfikenhet, kreativitet, lust att 
lära och ömsesidig respekt.
Bildningsnämndens verksamhetsidé

mÅLuPPFyLLELSE AV mÅL 
SOm FASTSTäLLTS AV 
KOmmuNFuLLmäKTIgE 
INRIKTNINgSmÅL
n Alla barn, elever och studerande är trygga och trivs i 

verksamheten – en förutsättning för deras lärande.
Elevenkäter i grundskolans åk 2, 5, 8 och gymnasiets 
åk 1 visar att de allra flesta elever generellt sett trivs i 
skolan, har kompisar och tycker att de kan prata med 
lärare och andra vuxna i skolan. Värdegrundsarbetet 
prioriteras i alla verksamheter. Skolinspektionen skri-
ver att verksamheterna bedriver ett engagerat värde-
grundsarbete. Under våren genomförde förvaltningen 
en föräldraenkät. Resultatet visar att de flesta för-
äldrar anser att deras barn trivs i den verksamhet de 
befinner sig, att verksamheten ger deras barn möjlig-
het till engagemang och utveckling samt att man har 
förtroende för personalen i kontakten med verksam-
heten. Det är dock skillnad i svaren beroende på vilken 
ålder barnet har. Det faktum att barn- och utbildnings-
nämnden 2007-10-16 beslöt att skriva in ett barn till 
per förskoleavdelning påverkade många föräldrars 
kommentarer i årets resultat. Föräldrar uttrycker oro 
för både barn och personal. Den samlade bedöm-
ningen är att inte alla, men de flesta, barn, elever och 
studerande är trygga och trivs i verksamheten. Mål-
uppfyllelsen är god, men alla verksamheter måste fort-
satt arbeta med värdegrunden. Den lägger grunden för 
förhållningssätt och god förmåga till inlärning. 

n Alla barn, elever och studerande kan vistas i en god 
och inspirerande lärandemiljö.

En god lärandemiljö definierar vi som en god fysisk 
och psykosocial miljö. De allra flesta kan vistas i en 
god fysisk miljö med nära till skog och hav. 89 pro-
cent av pedagogerna i grundskolan, 54 procent av 
förskole personalen och 72 procent av gymnasie-
personalen är högskoleutbildad. Utvecklingspedagog 
i förskolan, kvalitetsutvecklare i förskolan och grund-
skolan, lagsamordnargruppen på gymnasiet och gy/
vux- arbetslaget arbetar med skolutvecklingsfrågor. 
Skol inspektionen skriver att bland annat förskolan har 
medveten personal och att läroplanen är ett levande 
dokument som styr inriktningen. 

För barn/elever med särskilda behov finns en 
stöd- och utvecklingsenhet som kan stötta rektor-
erna. Besparingar inom det området innebär att stö-

det minskar. Kvalitativt goda pedagogiska materiel 
finns på de flesta enheter. Framtidens klassrum, där 
it dominerar, utvecklas nu vid alla skolor. Den sam-
lade bedömningen är att inte alla, men de flesta, barn/
elever kan vistas i en god och inspirerande lärande-
miljö. Trots att måluppfyllelsen är god finns det områ-
den att utveckla. Den yttre miljön är ett exempel, lik-
som lärmiljön inomhus kopplad till pedagogik och 
nya tankar. Utomhuspedagogik är ett område som 
kan undersökas.

n Det primära i verksamhetsutvecklingen är barnens, 
elevernas och de studerandes individuella förmåga 
till ökad måluppfyllelse.

För att göra måluppfyllelsen tydlig, ska eleverna få 
skriftliga omdömen i alla ämnen från och med åk 1. Ett 
utvecklingsarbete startade hösten 2008 för att bryta 
ner kursplanemål till konkreta, lokala mål. Rektorer i 
grundskolan och kvalitetsutvecklare deltar. Därutöver 
har kvalitetsutvecklarna i uppdrag att ta fram bedöm-
ningsmatriser i alla ämnen. Projektet it-kommunika-
tion skola–hem pågår.  Syftet är att utveckla kom-
munikationen samt ta fram tydliga sätt att beskriva 
varje elevs utveckling och färdigheter i förhållande 
till styrdokumenten. Under andra kvartalet 2008 bör-
jade förvaltningen introducera TietoEnators program 
Pro Capita Education. Det är meningen att alla verk-
samheter i framtiden ska arbeta med programmet. En 
utvecklingspedagog i it hjälper till.

Kvalitetsutvecklarna i förskolan och en utveck-
lingspedagog träffades för att gå igenom styr dokument 
och öka måluppfyllelsen. På grund av besparingar 
avslutade utvecklingspedagogen sitt uppdrag i augusti. 
I november påbörjade utvecklingspedagogen på upp-
drag av skolchefen en ny tidsbegränsad arbetsupp-
gift. Rektorerna arbetade med en plan för kompetens-
utveckling för grundskolorna F–9. Vissa delar berör 
också förskolan. Kvalitetsutvecklare vid fritidshem-
men träffades två gånger. Den samlade bedömningen 
är att om måluppfyllelsen ska bli bättre måste mer föl-
jas upp och utvärderas. 

n Gruppstorleken i förskolan ska vara anpassad efter 
barns ålder och behov.

De allmänna råden för kvalitet i förskolan slår fast 
att barngruppens storlek är avgörande för måluppfyl-
lelsen. Man rekommenderar 15 barn i barngruppen. 
Skolplanen hänvisar till de allmänna råden för kva-
litet i förskolan när det gäller gruppstorlek. I decem-
ber 2007 fattade dåvarande BIN beslut om att 20 barn 
skulle fördelas inom befintlig verksamhet under 2008. 
Det innebär att idag är omkring 19 barn inskrivna 
per grupp. Många förskolor har mycket små barn i 
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grupperna. Småbarn kräver mer och andra saker än 
de större barnen. Skolinspektionen skriver att Båstad 
behöver följa upp och utvärdera gruppstorlekarna. 
Antalet barn i verksamheten, schematid och vistel se-
tid redovisades till BIN. Gruppstorleken är inte alltid 
anpassad efter barnens ålder och behov. Utvecklings-
pedagogen arbetade med läroplanen, Lpfö, och peda-
gogik i förhållande till organisation och barnsyn till-
sammans med personalen i förskolan. Det är önskvärt 
att utvecklingspedagogen kan återuppta det arbetet. 

n Alla barn, elever och studerande har ett verkligt 
inflytande över och tillsammans med sina vårdnad
shavare ett medansvar för såväl sitt eget lärande 
som verksamhetens/undervisningens planering och 
den gemensamma miljön.

Skolinspektionen skriver att f lera skolor behöver 
utveckla detta område. Det gäller både F–6, 7–9, gym-
nasiet och Akademi Båstad. Elevernas möjlighet att 
vara med och påverka innehåll och arbetsformer ska 
utvecklas. Enkätundersökningen i åk 3, 6 och 9 från 
hösten är inte sammanställd ännu. Resultatet redovi-
sas på webbplatsen under början av 2009.

n Bredda utbildningen för vuxna för att utveckla kom
munen som utbildningskommun för en levande och 
livskraftig bygd. 

Sommarkurser erbjöds på distans. KY-utbildningen 
radiomedia gjordes under året om till en högskole-
utbildning tillsammans med Högskolan Kristianstad. 
En sjuksköterskeutbildning på distans i samverkan med 
Högskolan i Kristianstad beslutades. En studiegrupp 
förläggs till Båstad.  KY-myndigheten har hittills god-
känt två av fyra ansökningar om fortsatt KY-utbildning. 
Beslut om de andra två fattas under januari 2009. Sfi 
utökades med en kvällsundervisningsgrupp. Kortare 
datakurser genomfördes för kommunens personal. 

RESuLTATmÅL
n Plats inom barnomsorgen ska erbjudas inom fyra 

månader. 
Båstad erbjöd plats inom garantitiden, dock inte all-
tid förstahandsvalet. Närhetsprincipen kunde inte 
beaktas.

n Samtliga grundskoleelever ska lämna årskurs 9 med 
gymnasiebehörighet.

Sex elever från Strandängsskolan 7–9 hade inte god-
känt i ett eller fler kärnämnen, det vill säga, de var 
inte behöriga att söka till gymnasiet. 

BETyg 2008
Antal elever, inom parentes 

andelen i procent
IG G VG MVG Elev-

antal

Förslöv åk 9
matematik 4 (6) 35 (51) 21 (31) 8 (12) 68
Engelska 1 (1) 40 (59) 22 (32) 5 (7) 68
Svenska/sv2 0 44 (65) 19 (28) 5 (7)  68 
Strandäng åk 9
matematik 3 (2) 76 (59) 28 (21) 24 (18) 131
Engelska 6 (5) 41 (31) 57 (44) 27 (20) 131
Svenska/sv2 3 (2) 56 (43) 57 (44) 15 (11) 131

FAKTA PER 2008-10-15  
I KOmmuNAL VERKSAmhET
Förskola och familjedaghem: 424 barn. Förskoleklass: 
89 elever. Fritidshem: 363 elever. Grundskola 1–9: 
1 199 elever. Båstads gymnasium: 235 elever. Vuxen-
utbildningen: 157 studerande. KY-utbildningar: 243 
studerande.
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EKONOmISKT RESuLTAT

DRIFTREDOVISNINg
(tkr)
År

Kostnad Intäkt Netto-
kostnad

Budget-
avvikelse

2008 335 207 60 501 274 706  –365
2007 302 624 49 809 252 815   +4 432
2006 291 255 53 278 238 344 +1 110

I bildningsnämndens resultat ingår semesterlöne-
skulden vilken vid årets utgång minskat med 1,3 mkr. 
Frånräknat semesterlöneskuldens förändring upp-
visar barn- och utbildningsförvaltningen ett positivt 
resultat på 461 tkr medan den nybildade framstegs-
förvaltningen, exklusive Akademi Båstadgymnasium, 
lämnar ett underskott på –768 tkr. Nämndens verk-
samhetsresultat, –307 tkr, ska bedömas även i skenet 
av uppfyllt sparbeting på 3,3 mkr.

BARN- Och uTBILDNINgSFöRVALTNINgEN
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns stora 
avvikelser inom förskole- och skolbarnsomsorg 
(+1,9 mkr), grundskola (–1,1 mkr)och gymnasie-
verksamheten (–2,3 mkr). De övriga verksamheterna 
lämnar tillsammans ett överskott på 1,3 mkr, varav 
853 tkr hänför sig till minskade kostnader för sjuk-
dom, vikarier och liknande. I förskolan utgör vikarie-
kostnaderna 7,1 procent och i grundskolan endast 1,8 
procent av lönekostnaderna och andra ersättningar 
till personalen.

Överskottet inom barnomsorgen blev 597 tkr lägre 
än förväntat, eftersom nämnden beviljade fler platser 
hos annan huvudman än budgeterat. Av kvarstående 
överskott härrör 707 tkr från medel – ursprungligen 
statsbidrag – som avsattes för att inrätta fler förskole-
platser. Nämndens budgetram 2008 medgav inte att 
medlen togs i anspråk. Även intäkterna inom barn-
omsorgen lämnar ett överskott, 1,2 mkr, varav 942 tkr 
kommer från avgifterna i förskola och fritidshem som 
ökat eftersom platsutnyttjandet blivit bättre. 

Underskottet inom grundskolan beror helt och 
hållet på skolskjutsverksamheten i egen regi. Under-
skottet uppgår till –1,2 mkr, varav –930 tkr förklaras 
av kommunstyrelsens beslut att leasa ytterligare två 
skolbussar utan att beslutet varit finansierat. 

Gymnasieverksamhetens underskott stannar vid 
–2,3 mkr vilket är i nivå med föregående års resul-
tat (–2,5 mkr). Verksamheten vid Akademi Båstad 
gymnasium lämnar ett överskott på 629 tkr, medan de 
interkommunala ersättningarna, inklusive rese- och 
inackorderingsbidrag, ger ett underskott på –3,0  mkr. 
Underskottet i gymnasieverksamheten motsvarar till 
stora delar utebliven kompensation för inflation och 

löneökningar. Det ger med automatik ett årligt under-
skott om cirka 2 mkr i de interkommunala ersätt-
ningarna. 

FRAmSTEgSFöRVALTNINgEN
Framstegsförvaltningen visar ett underskott, som sågs 
redan i början av 2008. Till stor del kommer det sig av 
att biblioteksfilialerna i Torekov och Grevie inte hade 
någon hyresbudget, trots att verksamheten ännu inte 
flyttat in i skollokaler (fullmäktigebeslut 2007). Detta 
påverkar resultatet negativt med cirka 500 tkr.

Ett underskott på 200 tkr beror på att intäkts-
budgeten för arbetscentrum (JV9) var för hög. Budge-
ten byggde på förhållanden som gällde när Eljo fort-
farande var en stor kund.

Även uppdragsutbildning visar ett underskott på 
170 tkr för att intäkterna för validering inom social-
förvaltningen minskade.

I framstegsförvaltningens resultat ingår semester-
löneskulden som minskade med 8 tkr.

ÅRETS INVESTERINgAR

INVESTERINgSREDOVISNINg
(tkr)
År

Utgift Inkomst Netto-
investering

Budget-
avvikelse

2008 4 280   0 4 280     + 675
2007   3 976  20  3 956         + 894
2006 5 229   0 5 229  + 322

Nämndens investeringsbudget, efter omföring för Lär-
center 325 tkr och överföring till it-enheten 150 tkr, 
uppgår till 5,0 mkr. Av nämndens överskott återfinns 
401 tkr inom måltidsverksamheten. 232 tkr utgörs av 
en medveten återhållsamhet.

Av kvarstående medel begär nämnden en över-
föring till 2009 på 55 tkr. Medlen ska täcka upp-
förandet av en förrådsbyggnad vid förskolan i Östra 
Karup. Arbetet påbörjades för sent för att påverka 
årets resultat. 

FRAmTIDSPERSPEKTIV 
SKOLINSPEKTIONEN skriver att man mött en dis-
kussion på alla nivåer som handlar om rektorernas 
bristande tid eller förutsättningar att genomföra det 
nationella uppdraget. Skolinspektionen skriver också 
att kommunens och skolornas uppföljning och utvärd-
ering av elevernas kunskapsresultat behöver prio-
riteras ytterligare. Vidare skriver man, att oavsett 
bakom liggande orsaker behöver kommunen se till att 
rektorerna på samtliga skolor prioriterar sitt pedago-
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giska ledarskap och ansvaret för att utveckla skolan. 
Hur det ska ske är en viktig fråga för framtiden och 
berör arbetsuppgifter, organisation och ekonomi.

SKOLVERKET, Eu, REgERINg Och RIKSDAg. I 
årets lägesbedömning skriver Skolverket bland annat 
att kommunerna ska se till att gruppstorlekar och 
personal täthet i förskolan anpassas till de behov 
som finns. Man uppmanar skolhuvudmän att upp-
märksamma effekterna av minskande elevkullar och 
ökningen av friskolor samt att noga beakta elevernas 
rättssäkerhet i sammanhanget. EU har formulerat åtta 
kompetenser som bedöms vara absolut nödvändiga att 
besitta för att klara av dagens arbetsmarknad. Samt-
liga medlemsländer rekommenderas att arbeta för att 
människorna i respektive land ska utveckla dessa kom-
petenser. Dessa är:

1) kommunikation på modersmålet,
2) kommunikation på främmande språk,
3) matematiskt kunnande och grundläggande veten-
skaplig och teknisk kompetens,
4) digital kompetens,
5) ”lära att lära”,
6) interpersonell, interkulturell och social kompetens 
samt medborgerlig kompetens,
7) entreprenörskap och företagaranda,
8) kulturella uttrycksformer. 

BARNOmSORgSBEhOVET ökar fortfarande för att 
fler barn föds, inflyttningen ökar och arbetssökande 
och föräldralediga föräldrar har behov av barn omsorg. 
Det måste finnas tillräckligt många platser och kva-
liteten måste säkerställas. Närhetsprincipen kanske 
måste ge vika till förmån för enskilda initiativ och 
ekonomi. Föräldrars behov av nattomsorg är en fram-
tidsfråga. Hanteringen av livsmedel ställer större krav 
på säkerhet och kontroll, vilket fordrar personal i till-
räcklig omfattning vid måltiderna i förskolan. Kom-
munen har aviserat en förändring i resursfördelnings-
systemet. Den kan göra det svårt att verkställa det 
som stadgas i styrdokumenten. Verksamheten har 
problem att rekrytera förskollärare. Det aktualiserar 
frågan om konkurrensfördelar. Förskolepeng införs 
från 2009-08-01, vilket innebär att offentliga och fri-
stående förskolor får lika villkor. BIN beslutade att 
införa vårdnadsbidrag under första kvartalet 2009 om 
finansieringen kan lösas.

gRuNDSKOLAN. För närvarande minskar elev-
underlaget, men inom en snar framtid behövs åter mer 
personal. Innan läget vänder måste personal sägas 
upp av ekonomiska skäl. På lång sikt är uppsägningar 
troligen inte ekonomiskt fördelaktiga. Organisatio-
nen måste anpassas till elevunderlaget och politiken 

genom förändrade upptagningsområden. Uppfölj-
ning och utvärdering behöver utvecklas. Rektorernas 
arbetsmiljö måste ses över och förändras till förmån 
för det pedagogiska ledarskapet. 

gymNASIESKOLAN. Från 2009-01-01 tillhör gym-
nasiet framstegsförvaltningen. Marknadsföring och 
kvalitetssäkringssystem är två områden som man 
fokuserar på. Det finns planer på att utveckla en 
spetsutbildning i matematik i samverkan med Hög-
skolan i Kristianstad. Idag erbjuds åk 9 matematik-
undervisning på gymnasienivå. Det är uppskattat och 
ska fortsätta. Två studieförberedande program och två 
praktiska program bör erbjudas. Tankar finns om att 
utöka det internationella arbetet. Elevinflytandet ska 
utvecklas. Personaltätheten minskar till en nivå som 
är rimlig i förhållande till elevantalet. Organisationen 
effektiviseras genom att personalen tas i bruk både för 
vuxenutbildningen och gymnasiet. En skolsköterska 
arbetar för närvarande 40 procent. Tjänsten minskas 
eventuellt efter årsskiftet och arbete pågår med att lösa 
problem som kan uppstå.

BARN Och ELEVER I BEhOV AV SäRSKILT STöD. 
Kommunen måste alltid ta hänsyn till barn och elever 
med behov av särskilt stöd enligt kravet i skollagen. 
Behovet av särskilt stöd ökar, liksom kostnaderna. I 
samband med besparingar kommer viktiga funktio-
ner att försvinna från STU. En konsekvens blir att 
mer krävs av verksamheterna både vad gäller perso-
nal och kunskap. Det finns en uppenbar risk att barn 
som har störst behov drabbas. För att nå framgång i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd, krävs sam-
verkan med andra aktörer och förvaltningar. Individ- 
och familjeomsorgen (IFO) organiseras under BIN 
från och med 2009. 

KuLTuRSKOLAN utvecklas – inte minst i fråga om 
värdegrundsarbetet. Dramapedagogerna kan där få en 
större roll i grundskolans verksamhet. Den tekniska 
utvecklingen inom musik och media ställer krav på 
att musiklärarna håller sig à jour med och anpassar 
undervisningen till utvecklingen, för att möta ungdo-
marnas verklighet och kunskaper.

FRAmSTEgSFöRVALTNINgEN. Ett lärcenter för 
framtidens lärande skapas. I projektet ingår samver-
kan med högskolor om distansundervisning. Grun-
den är det livslånga lärandet. Försörjningsstödet 
inom individ- och familjeomsorgen (IFO) förs över 
till framstegsförvaltningen 2009. En viktig strate-
gisk fråga blir att samordna arbetsmarknad och för-
sörjningsstöd i så stor utsträckning som möjligt. Nya 
överenskommelser med arbetsförmedlingen planeras 
för att bemöta lågkonjunkturen. Arbetsmarknads-
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enheten (AME) tar emot arbetssökande för place-
ring på arbetsträningsplatser inom områden som ser-
vice, industri och verkstad, utbildning och eventuellt 
trädgård. Under kommande år genomförs ett arbete 
med att integrera särvux och dagligverksamheten så 
att resurserna används effektivare och ger brukarna 
ett bättre stöd. Huvudbibliotekets roll som mötesplats 
stärks genom justering av öppettider, samarbete med 
caféverksamhet, ostörda läsplatser för studerande och 
ökat utbud av aktiviteter med kulturverksamheten. 
Bättre skyltning och information, fler elektroniska 
medier samt kompetensutveckling av personalen ska 
öka antalet låntagare.

LOKALER. Dagens system med marknadsmässiga 
hyror skapar en icke önskvärd situation när det gäl-
ler konkurrens och samverkan med andra kommuner 
i Skåne nordväst. Samverkan syftar bland annat till 
att öka valfriheten för eleverna, men inte på bekost-
nad av enskilda kommuner och deras ekonomi. Höga 
lokalhyror för Akademi Båstad  innebär att de inter-
kommunala ersättningarna är avsevärt högre i jämfö-
relse med andra kommuner, vilket försvårar Båstads 
kommuns konkurrensmöjlighet.

mÅLTIDSVERKSAmhETEN. Certifiering av måltids-
verksamheten är fortfarande aktuell, men skjuts på 
framtiden. Nuvarande kvalitet bibehålls. 

PERSONALFöRSöRJNINg, KOmPETENS Och mÅL-
uPPFyLLELSE. Pensionsavgångar väntar och kom-
munen behöver rekrytera ny personal. Under 2009 
måste grundskollärare sägas upp för att anpassa anta-
let lärare till antalet elever. Att utveckla personalens 
kompetens och vara lyhörd för hur personalen mår, är 
centrala faktorer för att verksamheten ska nå målen. 
Engagerade och kunniga, men också glada och har-
moniska vuxna i förskola och skola är framgångs-
faktorer för att lyckas med måluppfyllelse i enlighet 
med våra styrdokument. Korrekt utbildad personal 
är också en förutsättning för att leva upp till Båstad 
som utbildningskommun. I det sammanhanget spelar 
kommunens roll som samverkanspartner med hög-
skolorna stor roll. 

EKONOmI. Budgetprocessen ska fortsätta att utveck-
las för att öka skolledarnas frihet, inf lytande och 
ansvar. 2009-08-01 införs skolpeng i förskolan. Det 
är viktigt att budgetprocessen i kommunen är trans-
parent och begriplig. Rektorerna vill att informatio-
nen i redovisningssystemet för budgetuppföljning ska 
vara begriplig och hanterbar. I dag har rektorerna stora 
svårigheter att bedöma den egna ekonomin.

BARNKONVENTIONEN. I linje med barnkonven-
tionen måste barnperspektivet vara i fokus när det 
rör fördelning av ekonomiska resurser i kommunen. 
Här är både verksamhetsberättelserna och kvalitets-
redovisningarna viktiga. Barnperspektivet fordrar 
gemensamma diskussioner kring ekonomi över för-
valtningsgränserna. 

uTVEcKLINg. Dialog och lärande samtal är även i 
fortsättningen bärare av utvecklingen, liksom ökade 
kunskaper i ämneskompetens och didaktik. I SKL:s 
rapport ”Öppna jämförelser 2008” redovisas resul-
tat inom ett antal områden kommunvis. Här redo-
visas också vad som kännetecknar skolsystem som 
toppar internationella mätningar. Man redovisar tre 
saker som högpresterande utbildningssystem gör sär-
skilt väl:

De får rätt personer att bli lärare. ”Kvaliteten på ett 1. 
utbildningssystem kan inte överstiga kvaliteten på 
dess lärare.”
De 2. utvecklar dessa personer till att undervisa effek-
tivt. ”Det enda sättet att förbättra resultaten är att 
förbättra undervisningen.”
De ser till att varje elev får 3. tillgång till bästa möjliga 
undervisning. ”Det enda sättet för ett system att nå 
högsta resultat är att höja nivån för varje elev.”

mARKNADSFöRINg. Föräldrar blir allt mer med-
vetna om möjligheten att välja förskola och skola för 
sina barn. Det medför högre krav på information och 
kvalitet. Marknadsföring måste ses i ett sammanhang 
där kommunen i sin helhet tar ansvar för att männis-
kor kan flytta hit, framförallt mot bakgrund av kom-
munens vision. 

SLuTORD. Regeringens politik påverkar i hög grad 
utformningen av utbildningsväsendet i kommunerna. 
Styrdokumenten är desamma men fokus ändras. Kom-
munen måste ha beredskap att möta förändrade krav, 
men också att förverkliga den egna visionen. För att 
kunna göra det krävs att barnomsorg och skola fung-
erar väl och håller en bra kvalitet. Kommunen kon-
kurrerar med andra kommuner om elever och perso-
nal, och det blir tydligare i ett omvärldsperspektiv att 
god utbildning på alla nivåer är en förutsättning för 
en levande demokrati. Allt detta ställer stora krav på 
flexibilitet och strategiskt tänkande. Ungdomen idag 
kallas av framtidsforskare för MeWe-generationen 
och Homo-zappiens. MeWe står för jag och vi tillsam-
mans, medan 70-talisterna generellt sett var kollekti-
vister och 80-talets yuppier var individualister. Det 
ligger en utmaning i att möta eleverna i deras verk-
lighet med deras kompetenser och förena det med den 
vuxna generationens erfarenhet och klokskap.
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NycKELTAL/BALANSERADE STyRKORT  
– BARN- Och uTBILDNINgSFöRVALTNINgEN

Bokslut 08 Budget 08 Bokslut 07 Budget 07

Barn-/Skolbarnsomsorg (1–12 år)
Antal platser i familjedaghem 45 67 52 55
Antal platser i förskola/fritidshem
– varav i kommunal regi, procent

902
84

850
85

867
85

847
85

Förskola (1–5 år, kommunal regi)
Antal barn 387 393 341 352
Kostnad (kr) per inskrivet barn 102 060 101 840 110 050 107 840
Inskrivna barn per årsarbetare 5,1 5,0 4,6 5,1

Familjedaghem (1–12 år) (inkl pool)
Antal barn 45 67 52 55
Kostnad (kr) per inskrivet barn 119 400 77 530 97 770 94 310
Inskrivna barn per dagbarnvårdartjänst 3,5 4,8 3,7 4,1

Fritidshem (6–12 år, kommunal regi)
Antal skolbarn 351 329 342 309
Kostnad (kr) per inskrivet barn 38 400 41 620 38 970 39 320
Inskrivna barn per årsarbetare 13,9 14,1 14,0 14,1

Måltidsverksamhet
Kostnad (kr) per barnportion, exkl lokaler 16,50 16,10 18,10 20,20
Kostnad (kr) per elevportion, exkl lokaler 25,85 26,45 27,70 26,80

Förskoleklass
Antal 6-åringar 91 100 108 114
Kostnad (kr) per elev 60 180 55 310 48 060 47 230
Antal årsarbetare per 100 elever 8,4 8,0 8,3 7,9

Grundskola
Antal elever år 1–9 1 239 1 214 1 294 1 264
Kostnad (kr) per elev, totalt
– varav för lokaler
– varav för undervisning

81 210
19 470
39 170

82 810
20 500
39 140

78 960
18 910
36 450

80 180
19 540
37 020

Antal lärare per 100 elever 8,0 8,0 8,4 8,3
Kostnad (kr) per elev för läromedel m m 2 695 2 920 3 035 3 010
Kostnad (kr) per elev för elevvård 6 740 6 980 5 770 6 030
Kostnad (kr) per elev 1–9 för skolmåltider 4 310 4 740 3 780 4 030
Kostnad (kr) per elev för skolskjuts 5 910 5 350 5 430 4 910

Gymnasieskola
Antal gymnasieelever hos annan huvudman 371 359 355 338
Kr per elev i interkommunal ersättning 104 610 98 800 99 820 93 590
Antal elever vid Båstads gymnasium 244 266 257 273
– varav folkbokförda i Båstads kommun, procent 35 37 39 42
Kostnad (kr) per elev, Båstads gymnasium
– varav för undervisning 
– varav för lokaler

109 690
  47 870
  36 280

105 190
  45 610
 35 800

108 670
 47 860
 35 070

103 390
  45 470
  33 950

Antal lärare per 100 elever 10,9 10,4 10,8 10,1
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RESuLTATRäKNINg

(tkr)
Budget Utfall Utfall

 2008 2008 2007

Intäkter 43 618 44 636    42 017
Kostnader – 250 967 – 260 134 – 238 289
Nettokostnad – 207 349 – 215 498 – 196 272

Anslag 207 349 207 349 186 411
Årets resultat 0 – 8 149 – 9 861

Nettoinvestering – 3 200 – 1 740 – 1 747

EKONOmISK öVERSIKT
Socialnämnden visar ett underskott på 8,1 miljoner kro-
nor. Vård- och omsorgsnämnden visar ett underskott på 
5,5 mkr och individ- och familjeomsorgen på 2,6 mkr.

Tidigt i våras konstaterade socialnämnden att den 
skulle få ett stort underskott i budgeten. Vid upp-
följningen i maj, och vid delårsbokslutet, konsta-
terades att nämnden för första halvåret uppvisade 
ett underskott på 13 miljoner kronor. Om kostnads-
överskridandet skulle fortsätta på samma sätt de kom-
mande månaderna skulle nämnden få ett underskott 
på cirka 16 mkr.

Det befarade underskottet minskade från 16 mkr 
till 13,8 mkr genom kompensation för minskade 
arbetsgivaravgifter (0,9 mkr), tilläggsbudget för 
ersättningar (0,9 mkr) samt genom minskad semester-
skuld (0,5 mkr).

Socialnämnden informerade kontinuerligt kommun-
styrelsen om den rådande situationen. 

En orsak till underskottet var att nämnden inte fick 
full kompensation för den utökade verksam heten med 
sexton nya boendeplatser och inte heller för underskot-
tet nämnden gick in med redan vid årsskiftet 2007/2008. 
Det uppgick till 9,8 mkr.

Socialnämnden reducerade genom strukturerat 
arbete underskottet till 8,1 mkr. Det skedde utan upp-
sägning av fast anställd personal genom bland annat 
följande åtgärder:

n minskning av övertid, extrapersonal och vikarier
n översyn av biståndshandläggning och biståndsbeslut
n korttidsvård samlad till ett ställe
n dagvård samlad till Lyan på Almgården
n minskad kostnad för utskrivningsklara på sjukhus 

genom fler platser

n ökad kostnadsmedvetenhet hos all personal,
n neddragning av tjänster inom rehab, dagvård med 

mera.

Under hösten påbörjade nämnden arbetet med att få 
budget 2009 i balans. Bland annat diskuterade olika 
personalgrupper den ekonomiska situationen och lade 
fram konkreta förslag på rena besparingar, men även 
på åtgärder som höjer verksamhetens effektivitet. Dis-
kussionerna fortsätter under 2009.

Socialnämnden beräknar att cirka 10 mkr måste 
sparas under 2009 för att få en budget i balans.

IFO visar ett underskott på 2,6 mkr. Under skotten 
avser i huvudsak insatser som gäller barn och unga samt 
försörjningsstöd. Ökade kostnader för försörjnings stöd 
beror bland annat på förändringar i generella välfärds-
system och lågkonjunkturen. Kostnaderna för både pla-
ceringar i familjehem och HVB ökade. En förklaring är 
sannolikt att gruppen ungdomar med neuro psykiatriska 
bekymmer får bistånd i större utsträckning.
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ÅRETS VIKTIgA häNDELSER
Under 2008 genomgick socialförvaltningen och 
social nämnden stora förändringar. Under våren slu-
tade socialchefen och en inhyrd konsult upprätthöll 
funktionen till och med september. Därefter har kom-
munens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) 
upprätthållit socialchefstjänsten. Rekrytering av ny 
chef för vård- och omsorgsförvaltningen påbörjades 
under året. Ny chef tillträder 2009-03-01.

I augusti avsade sig ordföranden och förste vice 
ordföranden i socialnämnden sina uppdrag och nya 
utsågs.

Under större delen av året pågick olika utredningar 
som skulle belysa socialförvaltningens interna arbete. 
De olika utredningarna resulterade i att förvaltningen 
successivt har sett över sin verksamhet och påbörjade 
en process som ska effektivisera det interna arbetet.

Ett annat resultat av utredningarna är att social-
förvaltningen som enhet upphör från 2009-02-01. 
Förvaltningen i sin nya form ändrar namn till vård- 
och omsorgsförvaltningen. Ansvaret för äldre- och 
handikapp omsorgen vilar på vård- och omsorgs-
nämnden.  

Individ- och familjeomsorgen flyttas från 2009-
02-01 till bildningsnämnden.

Socialnämnden ägnade mycket tid och arbete åt att 
komma till rätta med budgetunderskottet. Olika spar-
paket togs fram och genomfördes under sommaren 
och hösten. En preliminär prognos vid halvårsskiftet 
visade att förvaltningen gick med 13 mkr i underskott 
under första halvåret, på helårsbasis 16,4 mkr. Genom 
de genomförda sparpaketen, effektiviseringarna av 
verksamheterna samt tillskott i budgeten, visar nu 
socialnämnden ett underskott för 2008 på 8,1 mkr. 
En inriktning var att stärka personalens kostnads-
medvetenhet och kunskap om budget. Socialnämnden 
och socialförvaltningens personal arbetade mycket 
målmedvetet för att begränsa underskottet.

Samtidigt med budgetarbetet för 2008 verkar 
social nämnden för att inget underskott ska uppstå 
2009. För 2009 års budget beräknas cirka 10 miljo-
ner kronor fattas för att budgeten ska vara i balans 
vid 2009 års slut.

Den konsult som upprätthöll funktionen som social-
chef hade under hösten i uppdrag att samordna social-
nämndens arbete med att få budget 2009 i balans. Under 
hösten diskuterade personal fram olika besparingar. 
Dels åtgärder som kan genomföras relativt snabbt, dels 
besparingar som uppnås genom att de olika verksam-
heterna effektiviseras. Som ett led i det gick en sär-
skilt utsedd tjänsteman igenom bistånds beslut, schema-
läggningar med mera. Bistånds handläggarna samlades 
också på ett gemensamt kontor. 

Under hösten flyttade socialförvaltningens cen-
trala stab till kommunkontoret. Det gjorde det möj-

ligt för majoriteten av IFO:s verksamheter att flytta 
in i gemensamma lokaler.

Under året byggdes Skogslidens äldreboende om. 
Det innebar tillskott av fyra demensplatser. Kortvården 
utökades med sex platser. Kostnaden för utskrivnings-
klara patienter försvann därmed nästan helt.

I början av året tillkom dagverksamheten Paljetten 
i nybyggd lokal på Skogsliden. I samband med spar-
betingen överflyttades verksamheten till Lyans dag-
verksamhet. I dag finns anhörig- och frivilligverk-
samheten på Paljetten.

Kvalitetsverktyget Mobipen prövades i projekt-
form i två områden – delar av Vårlidens hemtjänst 
och Förslövs hemtjänst. Ett av syftena är att få fram 
relevant tidsåtgång inom hemtjänsten för att kunna 
effektivisera och minska kostnaderna. Ett annat syfte 
är att komma fram till relevanta schablontider.

En översyn av bemanningskontoret genomför-
des och resultatet blev nedläggning och återgång till 
bemanning på områdeskontoren.

Under februari månad bjöd IFO interna och 
externa samarbetspartner till en heldag med en annor-
lunda presentation av IFO:s verksamhet. 

Under året bildades ett vuxenteam för att optimera 
gemensamma resurser. I vuxenteamet finns kompe-
tenser från psykiatrisamordning, missbruk inklu-
sive Seglet, ungdom, försörjningsstöd och öppen-
vård samlade.

Klippan och Båstad samarbetar med ett person-
ligt ombud (PO) för långvarigt psykiskt sjuka och har 
gemensamt anställt en person som arbetar som person-
ligt ombud 50 procent i Båstad och 50 procent i Klip-
pan. Verksamheten drivs i projektform i första hand i 
två år och startade i januari 2008. Under året kom PO 
igång med sin verksamhet och har hittills haft kontakt 
med nio klienter hemmahörande i Båstad.

Båstad tillsammans med Klippan, Åstorp och psy-
kiatrin sektor 2 i Ängelholm förvaltar och samarbe-
tar kring Milton-pengar – utvecklingsmedel för att 
förbättra villkoren för psykiskt funktionshindrade. 
Arbetet leds av en styrgrupp och under våren erbjöds 
personal från Båstad, Klippan, Åstorp och sektor 2 
psykiatri Ängelholm ett utbildningsblock innehål-
lande sju halvdagsutbildningar kring psykiatri-soci-
altjänst. 

Växthuset, familjebehandling på hemmaplan, 
arbetade under 2008 med 30 familjer och 111 per-
soner.

Båstads kommun fick 370 000 kr för utveckling 
kring kvinnofrid under 2008 och 2009. Under 2008 
färdigställdes ett akut- och skyddsboende för kvin-
nor i kommunen, en handlingsplan för våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnar våld reviderades, och 
utvecklingsarbete kring kvinnojouren i Ängelholm 
och kriscentrum för män bedrevs.
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mÅLuPPFyLLELSE
Socialnämnden antog för 2008 ett antal inriktnings-
mål och resultatmål. Inriktningsmålen är uppfyllda.

För resultatmål gäller följande:

1. Vid utredning om socialnämnden behöver ingripa 
till underårigs skydd eller stöd ska utredningen 
påbörjas inom fem dagar och behövliga insatser 
övervägas inom två veckor och slutföras inom tre 
månader.

Målen är uppfyllda.

2. Ansökningar om plats i äldreboende ska beslutas 
inom två månader.

Målet är uppfyllt.

3. Ytterligare 24 äldre-/vårdboenden ska öppnas 
under 2008.

Beslut om en plan för tillbyggnad av 24 platser på 
Åsliden har fattats.

ÅRETS INVESTERINgAR
Årets investeringar uppgick till 1,7 mkr. Bland dem 
kan nämnas:

n Två bilar 300 000
n Nya dekonter, Skogsliden 260 000
n Liftar och sängar till nybyggnad  

   Almgården och Skogsliden 84 000
n Möbler till Skogslidens och  

Almgårdens nybyggnad  
samt kontorsmöbler 600 000

n Skogslidens kök, ny kyl 19 000
n Bjärehemmets kök, ny ventilation 75 000
n Bevakning – larm och lås 60 000
n Trygghetstelefoner 113 000
n Seglet   50 000
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FRAmTIDSPERSPEKTIV
Kommunen erhöll 2008 medel för att tillsammans 
med Laholms kommun utreda möjligheterna att 
införa LOV (lag om valfrihetssystem). Lagen inne-
bär i korthet att brukarna har möjlighet att efter ett 
certifieringssystem fritt välja vilken leverantör som 
ska utföra de beviljade insatserna. Valfrihetssystemet 
kan omfatta det mesta inom socialtjänsten. Den kom-
mande inriktningen är först och främst verksamheter 
inom vård och omsorg. Införande av LOV innebär 
mycket arbete och många överväganden. Kommunen 
har avsatt en särskild tjänsteman för detta arbete.

Socialnämnden kan idag inte överblicka omfatt-
ningen av införande av LOV. Om många brukare väl-
jer annan leverantör av insatser än kommunens per-
sonal, medför det konsekvenser för nämndens egna 
verksamheter.

Under våren 2009 beräknar vård- och omsorgs-
nämnden att arbeta fram anbudsunderlag med mera 
för att konkurrensutsätta minst ett särskilt boende 
med driftstart i maj 2010. 

Under våren 2009 äger också en organisations-
översyn rum avseende vård- och omsorgsförvaltning-
ens indelning i områden.

Eftersom vård- och omsorgsnämnden redan från 
början av året går in med ett underskott på cirka 10 
miljoner kronor, arbetar nämnden intensivt för att få 
budgeten i balans snarast möjligt.

Under 2009 läggs ett betänkande angående vistelse-
begreppet fram. Det berör Båstad, då förslag om 
ansvarsfrågan vid tillfällig vistelse med behov av 
exempelvis hemtjänstinsatser finns med.

Under 2009 arbetar nämnden fram en äldre-
omsorgsplan, där framtida förändringar i till exempel 
behov av särskilda boenden belyses. Hur den framtida 
vård- och omsorgsverksamheten ser ut beror i hög 
grad på hur ett eventuellt införande av LOV utfaller. 
Blir utfallet att fler och fler av kommuninnevånarna 
väljer en annan leverantör av insatser än kommunen, 
inom till exempel hemtjänsten, minskar kommu-
nens verksamhet i motsvarande grad. Kommunens 
krav på kvalitetskontroll av entreprenörerna måste 
utvecklas. En ökning av entreprenörer berör kommu-
nens personal styrka. Möjligen omfattas också insat-
ser enligt hälso- och sjukvården av LOV.

Vård- och omsorgsnämnden ägnar mycket arbete 
åt att följa utvecklingen av ett eventuellt införande 
av LOV i kommunen, konsekvenserna av den och 
eventuell utökning av verksamheter som omfattas 
av LOV.

IFO organiseras om under början av 2009. IFO 
delar upp sin verksamhet och förlägger den till fram-
stegsförvaltningen och utbildningsförvaltningen med 
bildningsnämnden som gemensam nämnd.

I samband med regeringens förändrade direktiv 
om arbetslöshetsersättning och en restriktivare håll-
ning kring försäkringskassans regelverk blir sanno-
likt nya grupper aktuella för försörjningsstöd.

NycKELTAL/BALANSERAT STyRKORT
Vård och omsorg Bokslut 2008

Antal trygghetslarm per område  
(per 31 dec)
Område 1 207
Område 2 139
Område 3 139
Totalt 485

Antal personer med hemtjänst per 
område (per 31 dec)
Område 1 257
Område 2 183
Område 3 133
Totalt      573

Antal hemtjänsttimmar per område  
(totalt under jan–dec)
Område 1 66 960
Område 2 34 346
Område 3 36 980
Totalt 138 286

Kostnad per hemtjänsttimme
Område 1 342
Område 2 308
Område 3 370
genomsnitt 340

Antal personer med dagverksamhet
Lyan:  Antal besök 1 215 
         Antal besök/dag 9–12
         Antal timmar 7 290
         Antal personal 3

Antal boendeplatser
gruppboende 68
Servicelägenheter 87
Demensboende 52
Korttidsboende 21
Totalt 228

hälso- och sjukvård Bokslut 
2008

Bokslut 
2007

Antal personer med hemsjukvård 
(under oktober månad) 482 480
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socIalnämnd

handikappomsorgen Bokslut  Bokslut
2008   2007

Sammanlagt hade 76 personer en eller flera insatser enligt LSS 
och/eller LASS under året.

LSS
Personkrets 1 58 54
(utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd)

Personkrets 2 3   3
(förvärvad hjärnskada i vuxen ålder som medfört bestående och 
betydande intellektuella funktionshinder t ex vid skallskada, 
hjärntumör och för tidig demens)

Personkrets 3 15 20  
(andra fysiska eller psykiska funktionshinder som medför 
betydande svårigheter i det dagliga livet)
Totalt 76 77

Antal gruppboendeplatser/LASS-boende
myllefallet 3   5
(62 boendedygn. övergått helt till assistansboende fr o m 
080201)
- korttidsboende 1 1
Aromagården 3 (+2) 5
(1 095 boendedygn. Tillkommer två boende som får sina behov av 
stöd och service tillgodosedda genom personlig assistans)
Totalt 6 (8)  10

Köp av gruppboende av andra vårdgivare
365 boendedygn 1  
Vårterminen 2008 (5 mån) – internat 2
höstterminen 2008 (4 mån) – internat 2
Totalt – boendedygn, internat 540

Individ- och familjeomsorgen Bokslut Bokslut
2008 2007

Familjehem – barn och ungdom
Antal placeringar 7 8
Antal vårddygn 1 918 1 598

HVB – barn och ungdom
Antal placeringar 8 9
Antal vårddygn 1 957 2 175
Antal avslutade 2 1

HVB – vuxna
Antal placeringar 7 7
Antal vårddygn 1 613 1 700
Antal avslutade

Familjerätt
Antal par som sökt samarbetssamtal 23 22

Försörjningsstöd
Antal hushåll i kommun som erhållit 
f-stöd 153 135
Kostnad per kommuninvånare 371 329
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kommunrevIsIon

kommunrevIsIon
RESuLTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2008
Utfall
2008

Utfall
2007

Intäkter 50 50 85
Kostnader – 734 – 733 – 715
Nettokostnad – 684 – 684 – 630 

Anslag 684 684 674
Årets resultat 0 0 44

De första två satserna är egentligen självklara för revi-
sionen. Revisionen strävar efter att i gransknings-
rapporterna lämna förslag till förbättringar, och har 
också lämnat återkommande information framförallt 
till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens pre-
sidier.

Revisionen eftersträvar öppenhet. Ett led i strävan 
är att på hemsidan lägga ut såväl revisionsplan som 
granskningsrapporter. Vidare har revisionens hem-
sida flyttats så att den ska vara lättare att hitta.

Revisorer följde verksamheten i nämnderna, var 
närvarande vid kommunstyrelsens, nämndernas och 
de kommunala bolagens sammanträden, gjorde besök 
i verksamheten samt hade överläggningar med före-
trädare för kommunstyrelsen, nämnder och kom-
munfullmäktige. 

EKONOmISKT RESuLTAT 
Revisionen redovisar nollresultat.

FRAmTIDSPERSPEKTIV
Revisionen försöker ständigt förbättra sitt arbete. 
Genom en noggrann risk- och väsentlighetsanalys 
inför fastställandet av revisionsplanen tar kommun-
revisorerna fram de granskningar som ska utföras 
under året. Så kan de ge bästa möjliga resultat för 
kommunens verksamhet.

ÅRETS VERKSAmhET
Revisionen har arbetat efter den revisionsplan som 
beslutades under våren. 

Förutom basgranskningen och den årliga övergrip-
ande granskningen samt granskning av årsbokslut 
och delårsbokslut genomförde revisionen följande 
granskningar under 2008:

Styrning och ledning av socialnämndens indi-
vid- och familjeomsorgsverksamhet, styrning och 
ledning av den centrala administrationen (ekonomi, 
personal och IT) samt den tidigare beslutade gransk-
ningen av KF:s beslut. Den beslutade granskningen 
av bygglovshanteringen har skjutits på med anled-
ning av att nya rutiner skapats på samhällsbyggnads-
förvaltningen vad gäller hanteringen av bygglov. Det 
under 2007 påbörjade arbetet med att ta fram under-
lag för den analys av risk- och väsentlighetsfaktorer, 
som skall bilda underlag för revisionens gransknings-
planer, har fullföljts.

mÅLuPPFyLLELSE 
De av kommunfullmäktige fastställda inriktnings-
målen för revisionen är att 

n arbetet skall följa kommunallagen och den goda 
revisionsseden

n integritet och oberoende är honnörsord
n revisionen skall vara en resurs som samtalspartner, 

idégivare och utvärderare
n stor öppenhet skall eftersträvas
n revisionsplan skall fastställas årligen efter en risk- 

och väsentlighetsanalys samt
n revisionen skall ha en återkommande kommunika-

tion med nämnder/styrelse/bolag.
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