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kommunstyrelsens ordförande

Båstad 2009

Hela året präglades av sviterna efter finanskrisen, både 
inom kommunens verksamheter och i samhället i sin hel-
het. För kommunen innebar det redan från början starkt 
fokus på ekonomin, med ett investeringsstopp som direkt 
följd. I verksamheterna lade man vikt vid att inte göra några 
tvärstopp, utan att se över helheten. Det var därför genom-
tänkta åtgärder som föreslogs, med långsiktiga effekter. Så 
även om skatteintäkterna inte blev så låga som man kunde 
befara under året, har vi tillsammans lyckats hantera minsk-
ningen på hela 23 mkr jämfört med budget. Årets slutresul-
tat på 18 mkr (8,9 mkr om man undantar reavinsten) är där-
för något som både personal och politiker kan vara stolta 
över. Även tillväxten på 66 kommuninvånare är något att 
glädjas över.

Översiktsplanen vann laga kraft efter överklagandet 
2008, vilket är en fördel i det fortsatta arbetet. Priorite-
ringen av detaljplanerna för bostäder börjar märkas, fram-
för allt i de detaljplaner som det arbetats med i olika skeden 
av planprocessen under året. Försäljningen av de kommu-
nala tomterna i Torekov kom igång.

En arkitekttävling för Nya Hemmeslöv initierades. Täv-
lingen avgörs under våren 2010 och kommer att presen-
tera många spännande idéer kring hur det nya området kan 
utvecklas. Fortsatta förhandlingar pågår med Banverket, 
Vägverket och Region Skåne om hur Inre kustvägen ska 
finansieras och hur det nya stationsområdet ska gestaltas. 
En utredning påbörjades i frågan om vilka konsekvenser 
en eventuell pågatågstation i Grevie, utöver en kommande 
station i Förslöv, skulle få för kommunen. 

Demokratiberedningen fortsatte sitt arbete med uppdra-
get från kommunfullmäktige om en alternativ politisk orga-
nisation. De stora förändringarna inom den politiska sfären 
skedde annars genom att Bjärepartiet lämnade majoriteten i 
oktober. Sedan dess styrs kommunen av en minoritet bestå-
ende av Moderaterna och Folkpartiet. 

Andra händelser i korthet: Samarbetet med grannkom-
munerna i Skåne Nordväst utökas inom olika om råden. 
NSVA, det va-bolag som fem av kommunerna har bildat, är 
i skarp drift sedan september. Arbetet med att utöka kapa-
citeten av avloppsreningsverket Hedhuset tillsammans med 
Laholms kommun fortsätter. Kommunens fastigheter ses 
över, dels för att se hur man kan spara energi och förbättra 
arbetsmiljön, men även med fokus på förvaltning. Dam-
turneringen i tennis som flyttats till Båstad gjorde att det 
blev två tennisveckor. Den nya golftävlingen The Princess 
genomfördes för första gången och bådar gott inför kom-
mande år. Kammarmusikfestivalen och Lilla film festivalen 
bidrar till att sätta kommunen även på den kulturella kar-
tan. 2009 delades Birgit Nilsson-priset ut för första gången 
vid en magnifik tillställning i Stockholm. Placido Domingo 

blev den förste, av Birgit Nilsson själv utsedde, prist agaren. 
Arbetet med museet till Birgit Nilssons ära i Svenstad 
påbörjades under året. 

Båstads kommun är fortfarande bäst på taxor i Skåne 
(9:a i Sverige, Nils Holgersson-rapporten) och hamnar 
på en 11:e plats i landet i Nyföretagarbarometern med 
8,1 ny registrerade företag per 1 000 invånare. I Svenskt 
Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet klättrade 
vi 19 platser till 189. Vi är inte nöjda med det, utan fortsät-
ter arbetet med att förbättra oss ytterligare. Grundskolan 
visar goda resultat i Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) Öppna jämförelser: nummer 31 i Sverige. Båstads 
kommun ingick även i den SKL-rapport som utredde vilka 
faktorer som bidrar till långsiktigt goda resultat inom sko-
lan. Vi var en av tio kommuner som valdes ut just för att 
man haft goda resultat under en längre tidsperiod. 

Ett stort tack till vår personal som med sitt engagemang 
och sin yrkeskunskap bidrar till dessa goda resultat. Tack 
även till politiker och alla övriga som engagerar sig i för-
eningar, aktiviteter och evenemang. Tillsammans bidrar vi 
till att Båstads kommun är en härlig kommun att inte bara 
hälsa på utan, framför allt, att bo i!

Anette Åkesson
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Anette Åkesson, kommunstyrelsens ordförande.    Foto: Magnus Torle.
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fem år I sammandrag

fem år I sammandrag

Finansiella nyckeltal 2009 2008 2007 2006 2005

Årets resultat, mkr 18,0 – 9,4 5,7 16,2 13,0
Årets resultat i procent av skatteintäkterna 3 – 2 1 3 3

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

soliditet, procent 2) 59 63 68 68 66
skuldsättningsgrad, procent 41 37 32 32 34

Likvida medel, mkr 33,6 2,4 13,3 41,1 53,0

Tillgångar, mkr 623,7 552,1 529,4 521,8 507,3
Tillgångar per invånare, kr 43 708 38 873 37 168 36 827 36 122

Låneskuld, mkr 109,4 93,2 60,8 64,0 67,2
Låneskuld per invånare, kr 7 667 6 562 4 269 4 517 4 785

eget kapital, mkr 366,9 348,9 358,3 352,6 336,4
eget kapital per invånare, kr 25 715 24 568 25 161 24 885 23 955

nettoinvesteringar, mkr 26,7 48,0 61,9 54,0 44,6
nettoinvesteringar per invånare, kr 1 870 3 378 4 346 3 811 3 175
nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 5 9 11 10 9

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

Antal invånare 31 december 14 269 14 203 14 242 14 170 14 044

1) Nettokostnaderna består av verksamhetens kostnader 
minus intäkter, avskrivningar och finansnetto.

2) Soliditeten definieras som eget kapital i förhållande till 
tillgångarna. Pensionsskulden redovisas utanför balans-
räkningen som ansvarsförbindelse. Denna uppgår till 269 
mkr och skulle denna betraktas som skuld sjunker kom-
munens soliditet till 16 procent.
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ekonomIsk analys

Båstads kommun redovisade 2009 ett positivt resultat med 18 mkr jämfört med minus 
9 mkr året innan. I förhållande till budgeten blev det ett överskott med 7 mkr. 

Årets investeringar uppgick till 45 mkr jämfört med 51 mkr 2008. 
De likvida medlen ökade från 2 mkr till 34 mkr, vilket bland annat berodde på det 

extra statliga konjunkturstödet för 2010 som erhölls 2009.
Kommunens låneskuld ökade från 93 mkr till 109 mkr och rör investeringar för 

vatten- och avloppsanläggningar.

Den ekonomiska analysen bygger på fyra perspektiv: resul-
tat – kapacitet och risk – kontroll. Varje perspektiv innehål-
ler finansiella nyckeltal, som belyser ställning och utveck-
ling inom perspektivet. I aspekten resultat och kapacitet 
analyseras balansen mellan kostnader och intäkter och den 
kapacitet kommunen har för att möta finansiella svårighe-
ter på lång och kort sikt. I aspekten risk och kontroll ana-
lyseras risker som kan påverka kommunens resultat och 
kapacitet och vilken kontroll kommunen har över den eko-
nomiska utvecklingen.

resULTAT oCH KAPACiTeT
ÅreTs resULTAT

Kommunen redovisar för 2009 ett resultat på 18 mkr, det 
högsta under 2000-talet. Två år, 2003 och 2008, var resul-
taten negativa. 2008 års underskott täcks till största delen 
av årets överskott. I årets resultat finns en realisationsvinst 
på drygt 9 mkr för fastighetsförsäljningar (se även avsnitt 
Avstämning mot balanskravet).

Överskottet i förhållande till budgeten blev 7,2 mkr.
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(mkr) 2009 2008 2007 2006 2005

Årets resultat 18,0 –9,4 5,7 16,2 13,0
– varav realisationsvinst 9,1 1,2 1,5 4,3 3,7

nämndernAs BUdgeTUTFALL 

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en eko-
nomi i balans. Nämndernas budgetavvikelser uppgick till 
1,3 mkr, en förbättring jämfört med 2008 som slutade på 
–10 mkr. Nämnderna var medvetet återhållsamma för att 
klara sina budgetramar. Kommunfullmäktige uppmanade 
i maj nämnderna till stor återhållsamhet under 2009. Målet 
var ett överskott på 2 procent av budgeten. Avvikelsen mot-
svarar 0,2 procent av nettokostnaderna.

nämndernas avvikelser jämfört med budget
(mkr) 2009 2008 2007

Kommunstyrelse 1,1 –0,6 2,3

samhällsbyggnadsnämnd –1,1 –0,9 0,0
Kultur- och fritidsnämnd 0,2 0,0 0,4
Bildningsnämnd –2,3 –0,4 4,4
vård- och omsorgsnämnd 3,4 –8,1 –9,8
Summa 1,3 –10,0 –2,7

I Kommunstyrelsens resultat redovisas en engångsutdel-
ning från Sveriges Kommuner och Landsting med 0,8 mkr. 
Den var inte budgeterad. Det var inte heller en återbetal-
ning på 0,3 mkr för juridiskt ombud i samband med en tvist. 
I övrigt förekommer såväl positiva som negativa avvikel-
ser för de olika verksamheterna. Tekniska kontorets verk-
samheter som finansieras med skatter och avgifter följde i 
stort budgeten.
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Samhällsbyggnadsnämndens underskott uppgick till 
1,1 mkr. Störst avvikelse visade bygglovsintäkterna med 
-1,7 mkr. Räddningstjänsten redovisade däremot överskott 
med 0,5 mkr, bland annat beroende på att vikarier inte sat-
tes in vid frånvaro, och på allmän återhållsamhet.

Kultur- och fritidsnämnden redovisade överskott med 
0,2 mkr. Anledningen var återhållsamhet inom fritidsgårds-
verksamheten.

Bildningsnämnden redovisade minus med 2,3 mkr. 
De största avvikelserna förekom inom gymnasieskolan och 
individ och familj, som övertogs från vård- och omsorgs-
nämnden .

Vård- och omsorgsnämndens trend med underskott 
bröts och det blev i stället ett överskott på 3,4 mkr. Det 
finns flera orsaker, som exempelvis anpassning av verk-
samheten, lägre sjukfrånvaro och därmed minskad vika-
rietillsättning, minskade sociala avgifter för yngre perso-
nal och högre intäkter.

neTToKosTnAder oCH sKATTeinTäKTer

Årets driftkostnader inklusive avskrivningar uppgick till 
730 mkr och intäkterna till 175 mkr. Verksamheterna kos-
tade netto 555 mkr. För första gången minskar nettokost-
naden jämfört med året innan. Minskningen blev 14 mkr 
eller -2,6 (6,6) procent. 

De totala skatteintäkterna (kommunalskatt och gene-
rella statsbidrag) utgjorde 76 procent av kommunens intäk-
ter. De ökade med 11 mkr eller 1,9 (4,8) procent till 574 mkr, 
en mycket svag ökning jämfört med tidigare år. För kom-
munens ekonomi är det betydelsefullt att nettokostnaderna 
inte ökar mer än skatteintäkterna.

nettokostnads- och skatteutvecklingen
(Förändring i procent) 2009 2008 2007 2006 2005

nettokostnadsutveckling –2,6 6,9 6,3 4,7 4,7

skatteintäktsutveckling 1,9 4,3 4,9 5,5 5,5

Skatteunderlaget växte kraftigt fram till 2008. I Båstad 
ökade skatteunderlaget 2008 med 4,7 procent medan utfal-
let i riket blev 5,5 procent. Sveriges Kommuner och Lands-
tings (SKL) prognos för 2009 var att skatteunderlaget skulle 
öka med endast 1,4 procent. Den preliminära skatten kom-
munen fått under 2009 baserade sig på regeringens uppräk-
ningsfaktor på 4 procent. I bokslutet används SKL:s prog-
nos för beräknade skatteintäkter 2009, vilket innebär att 
17 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 20:72 kr. Landstingsskatten i Skåne uppgick till 10:39 
jämfört med riket på 10:80.

Nettokostnadernas (inklusive finansnettot) andel av 
skatteintäkterna minskade från 102 till 97 procent. Med 
andra ord räckte intäkterna väl till för att täcka kommu-
nens kostnader. 

nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter 
(Procent) 2009 2008 2007 2006 2005

driftkostnadsandel 97 102 99 97 97

invesTeringAr

Kommunens nettoinvesteringar under 2009 uppgick till 27 
(48) mkr. I budget och tilläggsbudget fanns 56 mkr avsatta. 
För projekt som inte blev färdiga under året begärs 16 mkr 
överföras till 2010.

Bland de större investeringarna finns va-investeringar 
på 22 mkr, gatu- och markanläggningar på 5 mkr och fast-
ighetsrelaterade investeringar på 4 mkr. Tomter såldes 
för 4 mkr och försäljningen av Båstadgården inbringade 
10 mkr.

Sett i ett femårsperspektiv var genomsnittsinveste-
ringen per år för vatten och avlopp 21 mkr och för övriga 
investeringar 26 mkr, det vill säga i genomsnitt samman-
lagt 47 mkr per år. Den löpande verksamheten (resultat 
och avskrivningar)  genererade i genomsnitt 37 mkr per 
år för att finansiera investeringarna. Lån upptogs för va-
investeringar.

investeringar
(mkr) 2009 2008 2007 2006 2005

Bruttoinvestering 44,8 50,6 68,9 69,5 55,7

nettoinvestering 26,7 48,0 61,9 54,0 44,6

medel från löpande  
verksamhet 40,2 21,9 37,8 46,0 40,4

Nedanstående tabell visar i vilken omfattning investering-
arna finansierats med egna medel under den senaste fem-
årsperioden. Med 100 procent menas att alla investeringar 
täckts genom den löpande verksamheten. 

självfinansieringsgrad 
(Procent) 2009 2008 2007 2006 2005

samtliga investeringar 100 46 59 83 91
investeringar, skattefinan-
sierad verksamhet 100 100 86 100 100

va-investeringar 100 24 0 0 79
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soLidiTeT

Soliditeten är ett mått som visar kommunens betalnings-
förmåga på lång sikt. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som är finansierade med egna medel i stället för 
med lånade pengar. Ju högre soliditet desto starkare finan-
siell handlingsberedskap har kommunen.

Soliditeten minskade mellan 2008 och 2009 från 63 till 
59 procent. Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld 
uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i balansräk-
ningen. Inräknat denna skuld blir soliditeten 16 procent (se 
även avsnitt Pensioner/pensionsskuld).
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sKULdsäTTningsgrAd

Av kommunens tillgångar har 41 procent finansierats med 
främmande kapital. Det benämns skuldsättningsgrad och 
är motsatsen till soliditet.

För första gången sedan 1980-talet tog kommunen 2002 
och 2003 lån för att klara finansieringen av den nya gymna-
sieskolan. Under 2008 och 2009 lånades 20 mkr per år för 
att finansiera va-investeringar. För att finansiera Båstad Rid-
klubbs anläggning lånades ytterligare 14 mkr. Under 2009 
amorterades 3,8 mkr. Låneskulden uppgår till 109 mkr. Det 
motsvarar 7 667 kr per invånare (2008 var genomsnittet för 
kommuner i samma storlek 11 913 kr). 

Skuldsättningsgraden ökade under året från 37 till 41 
procent. Både de långfristiga och de kortfristiga skulderna 
ökade. I skuldsättningsgraden ingår även avsättningar till 
pensioner. Vid årets slut var 43 procent av skulderna lång-
fristiga. 

skuldsättningsgrad 
(Procent) 2009 2008 2007 2006 2005

Total skuldsättningsgrad 41 37 32 32 34

- varav avsättningsgrad 1 1 1 1 1

- varav långfristig 
 skuldsättningsgrad 17 17 11 12 13

- varav kortfristig  
skuldsättningsgrad 23 19 19 19 20

risK oCH KonTroLL
röreLseKAPiTAL oCH LiKvidiTeT

Likviditeten mäter den kortfristiga betalningsförmågan, det 
vill säga förmågan att betala de löpande utgifterna. Kas-
salikviditeten (likvida medel och fordringar i förhållande 
till de kortfristiga skulderna) ökade från 19 till 58 procent. 
Förhållandet bör vara 100 procent, men 29 procent av den 
kortfristiga skulden utgörs av semesterlöneskuld och för-
skott på konjunkturstödet för 2010. En högre likviditet hade 
varit önskvärd, men den faktiska är rimlig i förhållande till 
betalningsströmmarna. De likvida medlen uppgick vid års-
skiftet till 34 mkr, en ökning med 31 mkr under 2009. 

Rörelsekapitalet, som är skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångarna och de kortfristiga skulderna, ökade med 
31 mkr men är fortfarande negativt, – 49 mkr. 

Likviditet och rörelsekapital
2009 2008 2007 2006 2005

Likvida medel, mkr 33,6 2,4 13,3 41,1 53,0
rörelsekapital, mkr –48,5 –79,4 –72,0 –45,0 –34,3
Kassalikviditet, procent 58 19 28 52 63

ränTerisK

Med ränterisk menas risken för förändringar i räntenivån. 
Kommunens låneskuld på 109 mkr löper med rörlig ränta. 
Den genomsnittliga räntan var under året knappt 1,5 pro-
cent, jämfört med 5 procent 2008. En ränteförändring på 1 
procent innebär cirka 1 mkr i räntekostnad. 

Pensioner/PensionssKULd

Årets kostnad för pensioner till dagens pensionärer uppgick 
till 8,0 mkr inklusive löneskatt.

För dagens anställda har kommunen ett framtida pen-
sionsåtagande. Enligt den så kallade blandmodellen redo-
visas de intjänade pensionerna till och med 1997 som 
ansvarsförbindelse och utanför balansräkningen. Denna 
förbindelse uppgick vid årsskiftet till 269 mkr. På balans-
räkningen finns pensioner upptagna som avsättningar 
och kortfristig skuld med 19 mkr inklusive löneskatt. Det 
innebär att 93 procent av pensionsskulden ligger utanför 
balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är viktig 
att beakta ur risksynpunkt, eftersom den ska finansieras 
de kommande fyrtio åren. De ökade pensionsavgångarna 
leder till större pensionskostnader. De största kostnaderna 
blir under perioden 2020 till 2030. 

BorgensÅTAgAnden

Kommunens borgensåtaganden uppgår totalt till 471 (389) 
mkr. Det motsvarar 33 998 kr per invånare (genomsnittet 
2008 för kommuner i samma storlek var 27 490 kr). 434 mkr 
eller 92 procent är borgen som beviljats till kommunens 
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båda helägda bolag Båstadhem AB och BUTAB. Borgens-
åtagandet för bolagen ökade med 80 mkr, varav 35 mkr 
gäller BUTAB. Kommunen tog över borgensåtagandet för 
BUTAB:s samtliga lån. Ökningen för Båstadhem rör bor-
gen för lån till äldrebostäder i Östra Karup. 

Kommunens borgensåtagande för egnahem minskade 
med 0,2 mkr till 1,1 mkr. Numera görs inga borgensåta-
ganden för privat byggenskap. I takt med att lånen amorte-
ras av minskar borgen.

Andra större åtaganden gäller Apelrydsskolan med 
8,4 mkr och Nordvästra Skånes Renhållningsbolag med 
21,6 mkr. För Norrvikens Trädgårdar uppgår borgensåta-
gandet till 2 mkr.

Båstads kommun är medlem i Kommuninvest och bor-
gar därmed solidariskt för bolagets skulder.

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

verKsAmHeT i AndrA jUridisKA Personer

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

Därutöver har kommunen ett betydande inflytande i 
Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar, genom att kommunen 
utser dess ledamöter. Förutom borgen på 2 mkr har kom-
munen lånat ut 2,2 mkr till stiftelsen. 

Båstad äger tillsammans med fyra andra skånska kom-
muner NSVA AB (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) 
som bedriver vatten- och avloppsverksamhet. Verksamhe-
ten startade i september 2009.

Båstads kommun har andelar som motsvarar cirka 10 
procent i Bjäre Kraft ekonomisk förening.

Tillsammans med fem andra kommuner i nordvästra 
Skåne samverkar Båstad i regional avfallshantering genom 
Nordvästra Skånes Renhållningsbolag, NSR AB. Kommu-
nen äger 6 procent av aktierna.

Kommunen är tillsammans med elva andra kommuner 
medlem i Kommunalförbundet AV Media Skåne (verksam-
het kring AV-läromedel). Båstads kommun och nio andra 
Skånekommuner äger till lika delar Kommunalförbundet 
Medelpunkten (verksamhet som tillhandahåller hjälpme-
del till funktionshindrade).

Förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet i kommunen 
bedrivs även av Montessori (Båstad och Grevie) och två för-
äldrakooperativ (Grevie och Torekov) för totalt 242 barn. 

AvsTämning moT BALAnsKrAveT

Årets resultat enligt resultaträkningen  18,0 mkr
Justering, realisationsvinst                    –9,1 mkr
Justerat resultat                                       8,9 mkr

2008 års resultat                                  –10,6 mkr
Underskott som återstår att täcka          –1,7 mkr

Kommunallagen säger att kommunen ska ha en god eko-
nomisk hushållning. Det lagstadgade balanskravet innebär 
att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. 
Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte 
medräknas. Balanskravet uppfylldes 2009 och huvuddelen 
av 2008 års underskott kunde återställas. Resterande under-
skott bedöms täckas genom 2010 års resultat.

AvsTämning moT FinAnsieLLA mÅL

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:

1.  Överskottet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter 
och generella bidrag. 

Målet har uppfyllts. Resultatet blev drygt 3 procent av skat
teintäkter och bidrag.

2. Investeringarna ska finansieras fullt ut med skattemedel. 
Härmed avses de skattefinansierade investeringarna.

Målet har uppfyllts. 

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

KommenTAr

Inledningen av 2009 blev dramatisk. Budgeten upprätta-
des i juni 2008 utifrån de förutsättningar som gällde då. I 
september var finanskrisen ett faktum, inledd med invest-
mentbankens Lehman Brothers konkurs. Lågkonjunktu-
ren slog igenom med sänkt BNP. Tillväxten i skatteunder-
laget minskade kraftigt. Riksbankens styrränta sjönk från 
nästan 5 procent hösten 2008 till 1 procent strax efter års-
skiftet. Prognosen för skatteunderlagsökningen visade 0,8 
procent för 2009 mot budgeterade 4,8 procent. Det inne-
bar en minskad skatteintäkt på 21 mkr. De generella stats-
bidragen budgeterades utifrån en befolkningsökning med 
100 invånare. I stället minskade befolkningen och därmed 
bidragen med 5 mkr. 

Utgångsläget inför 2009 var synnerligen besvärligt. I 
samband med marsuppföljningen och en prognos för 2009, 
som visade underskott med 12 mkr ( jämfört med plus 
10 mkr i budget), beslutades om investeringsstopp, övertids-
stopp och en stor återhållsamhet från nämndernas sida.
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ekonomIsk analys

Det fanns emellertid faktorer som påverkade kom-
munens ekonomi positivt. Lägre ränta innebar minskade 
lånekostnader med 4 mkr; minskade avskrivningskostna-
der, lägre sociala avgifter och avtalsförsäkringar gav plus 
10 mkr jämfört med budget; realisationsvinsten vid en 
fastig hetsförsäljning uppgick till 9 mkr och utfallet av skat-
teunderlaget blev bättre än de första prognoserna. Det slut-
liga resultatet för kommunen på 18 mkr beror också på att 
det budgeterades ett tillräckligt stort överskott. En stor del 
av 2008 års underskott kunde tack vare det återställas.

För 2010 ser den ekonomiska situationen bättre ut. 
Ut över ett budgeterat överskott på 10,5 mkr gav staten i 
budgetpropositionen 11 mkr i särskilt konjunkturstöd. De 
minskade sociala avgifterna på 4 mkr slår igenom 2010. 
Anslagen till nämnderna reducerades jämfört med 2009 års 
budget. Budgeten för 2010 rymmer löneökningar på endast 
1 procent (SKL antar 2,3 procents ökning). Om planerade 
åtgärder som att spara i exempelvis måltidsverksamheten, 
att lägga ut lokalvården på entreprenad eller att den samord-
nade fastighetsförvaltningen inte får fullt genomslag 2010, 
kan det behövas medel för omställningskostnader.
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Personal

nyCKeLTAL
2009 2008

Personalstruktur
Antal anställda 1 127 1 205
– tillsvidareanställda 1 039 1 074
– visstidsanställda 251* 297*
Antal kvinnor 939 997
– varav tillsvidareanställda 864 887
Antal män 188 208
– varav tillsvidareanställda 175 187

Antal helårsarbetare 1 067 1 137
– tillsvidareanställda 867 898
– visstidsanställda 200 239

Medelålder 47 47
– kvinnor 47 47
– män 48 49

Andel heltidsanställda (%) 43 44
– kvinnor   37 38
– män 75 77

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 83 84
– kvinnor 82 82
– män 92 92

Timavlönade, omräknat till helårsarbetare 78 90

Medellön (kr) 23 721 22 861
– kvinnor 23 166 22 315
– män 26 465 25 487

Nettoarbetstid (%) 73 72

Total sjukfrånvaro (%) 4,4 5,4
– kvinnor 4,8 5,6
– män 2,8 4,5
sjukfrånvaro – 29 år 3,0 2,5
sjukfrånvaro 30–49 år 4,1 4,4
sjukfrånvaro 50 år – 5,0 6,8

Personalomsättning (%) 9,2 8,8

Avgång med ålderspension 26 23

Personalkostnader i mkr, inkl. sociala avgifter
Lönekostnad 419 433
Lönekostnad, exkl. sociala avgifter 303 308
sociala avgifter 116 125

Sjuklönekostnader
sjuklönekostnad dag 2-14 3,9 3,4
sjuklönekostnad dag 15-90 0,3 0,3

Övertidsskuld 3,0 3,3

Semesterskuld 22,5 23,9

Uppehålls-/ferielöneskuld   5,4 5,8

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

PersonAL – en viKTig invesTering
Avsikten med en personalekonomisk redovisning är att ge 
en samlad beskrivning över kommunens största investering 
och viktigaste resurs – medarbetarna.

Redovisningen är en av flera informationskällor som lig-
ger till grund för kommunens strategiska arbete med perso-
nalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser med målet att 
stärka kommunens ställning som attraktiv arbetsgivare.

Redovisningen beskriver personalförhållanden för år 
2009 i jämförelse med 2008. Här finns kommunövergri-
pande personalstatistik med tillhörande reflektioner. Per-
sonalredovisningen gäller tillsvidareanställda samt viss-
tidsanställda månadsavlönade om inte annat anges. Siffror 
inom parentes hänvisar till 2008 års uppgifter.

PersonALsTrUKTUr
PersonALvoLym
Antal anställda

Antalet anställda i Båstads kommun uppgick till 1 127, en 
minskning med 78 anställda. Orsakerna var bland annat 
avslutade anställningar på grund av arbetsbrist och att med-
arbetare gått i pension. Kommunens va-verksamhet över-
gick till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
som därmed övertog kommunens arbetsgivaransvar.  

Årets medarbetare 2008. Birgitta Berséus, förskollärare och 
utvecklingspedagog vid Ängsbyns förskola.



Båstads kommun årsredovIsnIng 2009 11

Personal

PersonALsTrUKTUr
verksamhetsområden Antal tillsvidareanställda Andel % Antal visstidsanställda Andel %

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

vård och omsorg 408 28 436 42 117 6 122 49
Utbildning och kultur 288 58 346 33 73 8 81 32
Teknik 85 61 146 14 21 10 30 12
Ledning 35 17 52 5 3 – 3 1
Administration 48 11 59 6 11 4 15 6
Summa 864 175 1 039 100 225 28 251* 100
* Av dessa har 163 personer även en tillsvidareanställning, men för viss tid utökad sysselsättningsgrad.

Den externa personalrörligheten var 9,2 (8,8) procent, 
vilket är en normal nivå på arbetsmarknaden. Pension utgör 
närmare en tredjedel av avgångsorsakerna.

53 (97) lediga befattningar utannonserades, varav två 
endast internt. Antalet ansökningar per annonserad tjänst 
var i genomsnitt 43 (25). 

Åldersstruktur

Medelåldern för kommunens medarbetare var 47 (47) år. 
För män var medelåldern 48 (49) år. För kvinnor var medel-
åldern 47 både 2008 och 2009. 
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ÅLDERSFÖRDELNING

Andelen medarbetare som var 50 år och äldre var 47 pro-
cent, vilket är viktigt att beakta med tanke på kommunens 
personalförsörjning.

Pensioner
PensionsAvgÅngAr

Under året gick 26 (23) av kommunens medarbetare i pen-
sion. Av medarbetare fyllda 65 år är 16 kvar i arbete. 

Mellan år 2010 och 2019 beräknas 318 medarbetare avgå 
med ålderspension vid 65 års ålder. En variation mellan 22 
till 41 avgångar årligen kan urskiljas under perioden.

Den största andelen pensionsavgångar finns bland vård- 
och omsorgspersonal och i olika lärarkategorier. Även en 
hög andel av kommunens chefer uppnår under denna tids-
period pensionsålder. 

Eftersom pensionsåldern är rörlig upp till 67 år kan pen-
sionsavgångarna avvika något från beräkningarna.

Antalet tillsvidareanställda minskade med 35 och de viss-
tidsanställda med 46 personer. 

De timavlönade utgör totalt närmare 78 (90) helårs-
arbetare. Det motsvarar 153 724 (178 020) timmar. I den 
beräknade tiden ingår arbetstagare i arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder (BEA) samt personliga assistenter och anhö-
rigvårdare anställda enligt PAN-avtalet med drygt 11 års-
arbetare.

Fördelning män och kvinnor

Båstads kommun bedriver jämställdhetsarbete för en jämn 
könsfördelning och för att tillförsäkra att alla anställda oav-
sett kön har samma rättigheter beträffande anställningsvill-
kor och möjlighet till utveckling.

Kommunala yrken är av tradition starkt kvinnodomi-
nerade. Det återspeglas i den ojämna könsfördelning som 
råder bland kommunens medarbetare.

Andelen kvinnor är oförändrad jämfört med föregående 
år; drygt 83 procent av kommunens tillvidareanställda.

Kommunens verksamheter ska främja en jämn köns-
fördelning eftersom andelen män är låg. Det är också vik-
tigt att öka andelen kvinnor på kommunens mansdomine-
rade arbetsplatser och i yrkesgrupper som till övervägande 
del består av män.

Sysselsättningsgrad

Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad för tills-
vidareanställda uppgick till drygt 83 (84) procent av hel-
tid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 82 pro-
cent för kvinnor och 92 procent för män; båda siffrorna är 
oförändrade jämfört med 2008. Med hänsyn till verksam-
hetens behov ska eftersträvas att medarbetare erbjuds öns-
kad sysselsättningsgrad. Medarbetarundersökningen visar 
att 79 procent har den sysselsättningsgrad de önskar.

Personalomsättning

Personalomsättning har både för- och nackdelar. Initi-
alt medför det en kostnadsökning. Kostnaden måste dock 
vägas mot mervärde i form av utveckling som nyanställda 
kan bidra med.

Under 2009 avslutade 96 (95) personer sin tillsvidare-
anställning och 18 (20) nyanställdes under året tills-
vidare. 
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Båstads kommun behöver ta hänsyn till att pensions-
avgångar sker i olika utsträckning inom olika yrkesgrup-
per. Arbetskraftsbrist kan bli ett problem liksom konkur-
rens om arbetskraft samtidigt som befolkningsstrukturen 
förändras.

PensionsKosTnAder

Under året utbetalades pension till 274 (279) pensionstagare. 
Kostnaden uppgick till 8,0 (8,7) mkr inklusive löneskatt.

Pension
(Antal personer) 2009 2008 2007 2006

Ålderspension 252 257 267 267
visstidspension 2 2 2 2
särskild ålderspension 1 1 1 3
Avgångsförmån AgF-KL 1 1 1 1
efterlevandepension 18 18 21 21
Totalt antal utbetalda 
pensioner 274 279 292 294

LedArsKAP
FördeLning män oCH Kvinnor

Andelen kvinnor i ledningsfunktion uppgår till 67 procent. 
Det är angeläget att främja en jämn könsfördelning även 
bland kommunens chefer.   

Chefstäthet

En viktig förutsättning för att kommunens chefer ska kunna 
genomföra sitt uppdrag är att ha ett rimligt antal medar-
betare. 

10 av kommunens chefer har arbetsgivaransvar för fler 
än 30 medarbetare. I olika studier anses det som en övre 
gräns för att kunna utöva ett bra ledarskap, även om det kan 
skilja sig åt mellan olika verksamheter.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling sker i samverkan inom Skåne Nord-
väst som ett led i att vara en attraktiv region med interak-
tion mellan kommunerna.

Två chefer, en man och en kvinna, deltog i ledarutveck-
lingsprogram för chefer i offentlig sektor.

Fem personer, fyra kvinnor och en man, deltog i utveck-
lingsprogrammet för nya och blivande chefer som avsluta-
des under året. 

Projektledarutbildning erbjöds fyra personer, en man 
och tre kvinnor.

Samarbetet i Skåne Nordväst utökades med ett men-
torskapsprogram. Syftet är att ta tillvara erfarna ledares 
kompetens och genuina intresse för andras utveckling och 
använda denna tillgång för en ömsesidig dynamisk ledar-
skapsutveckling. I Båstads kommun finns fyra mentorer, 
en man och tre kvinnor.

PersonALKosTnAder
LöneKosTnAder

Kostnaden för löner och arvoden, inklusive sociala avgif-
ter, är den enskilt största budgetposten. Den uppgick till 419 
(433) mkr, varav 3,8 (4,0) mkr var arvoden till förtroende-
valda. I lönekostnaden ingår ersättning till personer som 
omfattas av arbetsmarknadsåtgärder.

Medellönen för tillsvidareanställda är 23 721 (22 861) 
kr/mån, en ökning med 3,8 procent i jämförelse med 
2008.

Kvinnors medellön utgör 87,5 procent av männens, vil-
ket är oförändrat jämfört med föregående år.

överTid oCH merTid

Under året utgick ersättning för övertid och mertid med 
5,9 (8,6) mkr inklusive sociala avgifter. Det motsvarar 1,4 
(1,9) procent av den totala lönekostnaden eller 5 192 kro-
nor per medarbetare. 

Övertid motsvarar 10 247 (11 348) timmar och fyllnads-
tid 21 222 (35 239) timmar, vilket totalt motsvarar 16 års-
arbetare. Det är något att ta i beaktande både ur kostnads- 
och arbetsmiljöaspekter.

Kommunen införde övertidsstopp i maj, vilket kan vara 
en av anledningarna till att övertid och mertid minskade. 

Ersättning för jour, beredskap och obekväm arbetstid 
utbetalades med 22,2 (20,9) mkr, vilket motsvarar 5,3 (4,7) 
procent av den totala lönekostnaden.

sKULd För oKomPenserAd överTid

För innestående, ej uttagen kompensationsledighet har kom-
munen en skuld till de anställda på närmare 3 mkr inklu-
sive sociala avgifter. Skulden minskade med drygt 9 pro-
cent eller drygt 300 000 kr sedan 2008.

semesTerLönesKULd

Semesterlöneskulden minskade med 6 procent jämfört 
med 2008. För innestående, ej uttagna semesterdagar har 
kommunen en semesterlöneskuld till de anställda på 22,5 
(23,9) mkr inklusive sociala avgifter.
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PersonALsoCiALT
i BÅsTAds KommUn HAr vi sToLTA 
medArBeTAre!

Båstads kommun genomförde under året en medarbetar-
undersökning för att kartlägga vad medarbetarna anser om 
sin arbetsgivare, sitt arbete och sin arbetssituation. Avsik-
ten är att verka för goda och hälsofrämjande arbetsplatser, 
genom att identifiera förbättrings- och utvecklingsområden. 

Svarsfrekvensen uppgick till drygt 70 procent. Medel-
värdet för kommunen som helhet blev 4,3 på en 6-gradig 
skala. Områden som får höga betyg av kommunens med-
arbetare är arbetsklimat, utveckling och kompetens samt 
arbetstillfredsställelse. Områden att utveckla och förbättra 
är främst arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder, infor-
mation samt jämställdhet och mångfald. Glädjande är att 83 
procent anser att de har ett arbete de är stolta över.

medArBeTArenKäT 2009

Medarbetarundersökningen totalt 4,3
Båstads kommun som arbetsgivare 4,1
mål- och förbättringsarbete 4,5
Ledarskap 4,2
delaktighet och samverkan 4,6
Utveckling och kompetens 4,9
information 3,9
Arbetstillfredsställelse 4,7
Arbetsklimat 4,9
Arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder 4,0
jämställdhet och mångfald 3,2
Lön och anställningsförmåner 4,1

ArBeTAd Tid oCH FrÅnvAro – 
neTToArBeTsTid

Totalt arbetad tid var 2 068 852 (2 176 110) timmar år 
2009, inklusive timavlönade. Den arbetade tiden i pro-
cent av avtalad arbetstid var närmare 78 procent. Det är en 
ökning med närmare 1,5 procentenheter jämfört med före-
gående år.

Cirkeldiagrammet visar tidsanvändningen i kommu-
nen och hur frånvaron fördelas mellan olika frånvaroorsa-
ker i procent. 

Uttaget av semester och föräldraledighet ökade margi-
nellt. Övriga frånvaroorsaker minskade, allra mest sjuk-
frånvaron.

Ferie/uppehåll 2,6Föräldraledighet 3,2
Övrig frånvaro 3,9

Sjukfrånvaro 4,4

Semester 8,0

Arbetad tid 77,9

ARBETSTIDENS ANVÄNDNING 
(procent)

 

I frånvaroorsaken övrig frånvaro ingår bl a tjänst ledighet 
utan lön, kompensationsledighet och facklig tid som inte rör 
centralt arbete. Föräldraledighet inkluderar i denna redo-
visning även vård av sjukt barn.

sjUKFrÅnvAro
oBLigATorisKA nyCKeLTAL

I de obligatoriska nyckeltalen ingår tillsvidareanställda, 
visstidsanställda, arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder (BEA) samt personliga assistenter och anhörig-
vårdare anställda enligt PAN-avtalet.

oBLigATorisK sjUKFrÅnvAroredovisning
(Procent) 2009 2008 2007 2006

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

Båstads kommun eftersträvar att den totala sjukfrån varon 
mellan 2009 och 2011 stadigvarande ska minska, med 
målet att det totala ohälsotalet ska vara högst 5 procent. 
Det målet har kommunen uppnått, med en total sjukfrån-
varo på 4,4 procent. 

Sjukfrånvaron ökar med stigande ålder. Bland kommu-
nens medarbetare som är 29 år eller yngre har sjukfrånvaron 
emellertid ökat till skillnad mot övriga åldersgrupper.

Störst minskning av sjukfrånvaro, med 1,8 respektive 
1,7 procentenheter, har medarbetare 50 år och äldre samt 
män. 

Sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar utgör 46 (59) pro-
cent av den totala sjukfrånvaron. Att långtidsfrånvaron bli-
vit lägre kan bl a ha sin förklaring i att rehabiliteringsproc-
essen förändrades under året. 
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AnTAL sjUKFrÅnvArodAgAr

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i genom-
snitt till 19 (22) sjukdagar per medarbetare. 

15 (31) medarbetare var sjukskrivna under hela året, 
antingen på heltid eller till viss del av sin tillsvidare-
anställning. 

52 procent av andelen tillsvidareanställda hade ingen 
sjukfrånvaro redovisad. Det motsvarar 545 (624) medar-
betare.

AnTAL sjUKFrÅnvArodAgAr
2009 2008

Dagar % Dagar %

dag 1 430 2 492 2
dag 2–14 4 584 21 4 215 16
dag 15–90 3 980 19 3 506 13
dag 91– 12 310 58 18 840 70
Totalt 21 304 27 053

Korttidsfrånvaron ökade under året. Det ger anledning att 
intensifiera förebyggande och hälsofrämjande arbete. Även 
effektivt rehabiliteringsarbete, med tidiga insatser för att 
medarbetare ska kunna återgå i arbete är av vikt.

Sjuklönekostnader

Sjuklön betalades under året med 4,7 (4,4) mkr inklusive 
sociala avgifter. I antal timmar motsvarar det drygt 40 hel-
årsarbetare. Förändringen beror främst på ökade kostnader 
för korttidsfrånvaro. 

AnmäLdA ArBeTssKAdor 

Antalet anmälda arbetsskador var 58 (35), vilket är en mar-
kant ökning. Av årets anmälda arbetsskador utgör 50 (29) 
olycksfall, 4 (4) sjukdom och 4 (2) färdolycksfall. Inom 
vård- och omsorgsförvaltningen återfinns 78 procent av 
arbetsskadorna. Orsakerna är främst fysisk överbelastning 
och skada orsakad av annan person.

AnTAL AnmäLdA ArBeTssKAdor
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

58 35 42 37 51 36 63

FöreTAgsHäLsovÅrd

Kommunens anställda är anslutna till Avonova Hälsa. 
Under en treårsperiod satsar kommunen på att aktivt arbeta 
med förebyggande och hälsofrämjande insatser, genom att 
i samarbete med företagshälsovården anlita en företags-
sköterska. 

FrisKvÅrd 

Friskvård är en av flera åtgärder för att förebygga ohälsa.
Under året inkom 550 (599) anmälningar till de frisk-

vårdsaktiviteter som kommunen erbjuder. I kommunens 
friskvårdskampanj valde 103 (127) medarbetare att delta.

Båstads kommun ingår i Hälsonätverket Bjäre tillsam-
mans med Lindab, PEAB, Nolato, NP Nilsson och Avonova 
Hälsa. Under året anordnades två gemensamma föreläs-
ningar. Den första handlade om sömnens betydelse för häl-
san, den andra om att leva i vardagen, inte bara överleva.

FACKLigA orgAnisATioner

Kommunens anställda är organiserade i 17 fackliga organi-
sationer. Kostnaden för fackligt arbete var 1 074 (1 037) tkr. 
Det inkluderar inte kostnader för MBL-förhandlingar vid 
de olika förvaltningarna.
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vIsIon

vIsIon

Båstads kommun ska vara det självklara valet för barn-
familjer i Öresundsregionen

Med det menar vi att Båstads kommun året om ska vara att-
raktiv att bo och verka i, verksamheten ska bygga på tra-
dition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, 
omtanke och generositet. Den ska baseras på de naturliga 
förutsättningarna och präglas av mångfald och kvalitet.

Barn- och ungdomsperspektivet ska beaktas i all samhälls-
planering.

Utifrån visionen finns övergripande inriktningsmål:

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 medn arbetare
n Konkurrensutsättning av verksamheter.
 

I det dagliga arbetet ska verksamheterna genomsyras av 
följande värderingar och förhållningssätt:

n Arbeta professionellt med kunden i fokus
n Verksamheten ska präglas av medmänsklighet och 

omtanke
n Öppenhet och delaktighet i hela organisationen
n Ett gott arbetsklimat för bästa möjliga service.

Det övergripande målet är en stabilt växande befolkning 
med cirka 100 personer per år.

Visionen och de övergripande inriktningsmålen ligger 
till grund för nämndernas mål.
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sAmHäLLseKonomi oCH 
KommUnernA

Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser att förut-
sättningarna är goda för en relativt snabb ekonomisk åter-
hämtning. En ökad orderingång hos företagen innebär 
betydande tillskott i efterfrågan. Hushållens sparande är 
samtidigt rekordstort. Skattelättnader och låga räntenivåer 
ger utrymme för konsumtion hos hushållen. På kort sikt är 
förutsättningarna alltså goda för en rejäl tillväxtrekyl.

I det lite längre perspektivet är utsikterna inte lika ljusa. 
En fortsatt måttlig tillväxt internationellt begränsar utveck-
lingen i vårt land. Trots det räknar SKL med en relativt hög 
BNP-tillväxt 2010 med 3,3 procent och 2,7 procent 2011. 
Detta till trots stiger inte sysselsättningen, eftersom resurs-
utnyttjandet är lågt i företagen och i industrin. Produktionen 
kan växa högst väsentligt utan att fler anställda krävs.

Liksom 2009 förutspås en låg skatteunderlagstill-
växt 2010 och 2011. Färre arbetade timmar och lägre löne-
ökningstakt är bidragande orsaker. Ökad sysselsättning 
från och med 2012 leder till att skatteunderlaget åter växer i 
högre takt. Konsumentpriserna sjönk med 0,3 procent 2009. 
De förväntas stiga med 0,5 procent 2010 och därefter öka 
med 1,6 till 2 procent per år.

KänsLigHeTsAnALys
En kommun påverkas av händelser utanför dess egen kon-
troll. En känslighetsanalys visar hur olika förändringar 
påverkar kommunens ekonomi.

(mkr +/–)

Löneförändring, 1 procent 4,2

Prisförändring, 1 procent 3,3
ränteförändring, 1 procent 1,1
statsbidrag, 100 kommuninvånare 3,9
1 kr kommunalskatt 25,6

BeFoLKning
Båstads kommuns befolkning ökade med 66 personer till 
14 269 invånare. Med undantag för 2008 har kommunen 
de fem senaste åren ökat sin befolkning. Det övergripande 
politiska målet är att öka befolkningen till 16 000 invå-
nare år 2020.

Båstad har en stor andel äldre invånare jämfört med 
genomsnittskommunen. 27 procent av befolkningen är 65 
år eller äldre jämfört med 18 procent i riket. Det är därför 
som födelsenettot blir negativt, –49 personer. 125 barn föd-
des och 174 personer avled. 

Flyttningsnettot var positivt med en inflyttning av 805 
personer, medan 693 flyttade ut. 

De generella statsbidragen och utjämningen påverkas av 
antalet invånare. Antalet invånare mäts per den 1 november 
året före bidragsåret. Avgörande för statsbidragen 2009 var 
antalet in vånare den 1 november 2008. Befolkningen beräk-
nades uppgå till 14 342 invånare, men blev 14 213. Skillna-
den på 129 invånare innebar ett intäktsbortfall på 5 mkr. 

För Båstad är det angeläget att människor stannar kvar 
och att det råder en stabil inflyttning. För det krävs god till-
gång på tomter och lägenheter med rimliga priser, arbets-
tillfällen och goda kommunikationer. 

Av invånarna är 49,5 procent män och 50,5 procent 
kvinnor.

Olika åldersgrupper fördelar sig procentuellt på föl-
jande sätt:

AndeL (ProCenT)
Ålder Båstad Riket

0–17 17 21

18–64 56 61
65–79 19 13
80– 8 5

BeFoLKningsUTveCKLingen 1997–2009
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
2009 66 14 269
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BeFoLKning Per FörsAmLing oCH Förändring 
Under ÅreT
Församling Förändr

2009
Förändr

2008
Invånare

2009-12-31

Båstad-östra Karup +6 +22 6 034

Förslöv-grevie +65 –8 4 818
västra Karup-Hov +4 –9 2 311
Torekov –9 –44 1 106
SUMMA +66 –39 14 269

BosTAdsmArKnAd
I Båstad bor man traditionellt i villa. 

Kommunens bostadsbolag, Båstadhem AB, förval-
tar 953 lägenheter av totalt cirka 2 100 lägen heter. Några 
tomma lägenheter finns inte.

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

Kommunen sålde 9 tomter (2008: 8) i Förslöv. Under 
året färdigställdes 94 tomter i Torekov, varav 23 är kom-
munala.

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

I Båstads kommun finns 9 600 bostadsfastigheter. Av 
dessa är 3 200 fritidsfastigheter, 33 procent av hela bestån-
det.

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

I kommunen finns cirka 900 företag, främst fåmans-
bolag 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 gummiproduk-
ter, och Lindab med produkter i tunnplåt. Dessa tre tillsam-
mans med Hotell Skansen svarar för nästan 30 procent av 
arbetstillfällena i kommunen. Lindab är kommunens största 
privata arbetsgivare med omkring 800 anställda. 

Nyföretagandet är bland de högre i Skåne och överlev-
nadsfrekvensen hos de nystartade företagen är hög. Totalt 
finns 1 600 registrerade näringsverksamheter, varav 700 
är aktiebolag.

Ett gemensamägt näringslivsbolag, Båstad Näringsliv 
AB, ska främja det befintliga näringslivet och tillkomsten 
av ny näringsverksamhet.
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kommunens räkenskaPer

KommUnen
(mkr) Not 2009 2008

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

 
verksamhetens intäkter 1 154,5 175,3 20,8 153,4
verksamhetens kostnader 2 –701,0 –696,1 4,9 –690,9
Avskrivningar 3 –34,9 –33,7 1,2 –31,6

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER –581,4 –554,5 26,9 –569,1

skatteintäkter 4 528,8 518,9 –9,9 501,6
generella bidrag och utjämning 5 67,9 54,8 –13,1 61,2
Finansiella intäkter 6 1,5 1,0 –0,5 1,9
Finansiella kostnader 7 –6,0 –2,2 3,8 –5,0

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 10,8 18,0 7,2 –9,4

extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 8 10,8 18,0 7,2 –9,4

resultaträknIng
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kommunens räkenskaPer

KommUnen

(mkr) Not 2009 2008

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 18,0 –9,4
justering för av- och nedskrivningar 33,8 31,6
justering för gjorda avsättningar –0,7 –0,3
justering för ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0
justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 –10,9 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 40,1 21,9

minskning kortfristiga fodringar –31,8 –1,7
minskning förråd och varulager –5,9 –1,9
ökning/minskning kortfristiga skulder 38,0 0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,5 18,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
investering i materiella anläggningstillgångar –43,7 –50,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17,8 2,7
investering i finansiella anläggningstillgångar 10 –1,1 –0,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,3 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –26,7 –48,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
nyupptagna lån 20,0 34,0
Amortering av skuld –3,8 –1,6
ökning av långfristiga fordringar 11 –0,7 –14,9
minskning av långfristiga fordringar 1,9 1,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17,4 18,6

Årets kassaflöde 31,2 –10,9

Likvida medel vid årets början 2,4 13,3
Likvida medel vid årets slut 33,6 2,4

RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början –57,5 –28,0
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut –42,9 –57,5

fInansIerIngsanalys
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kommunens räkenskaPer

KommUnen

(mkr) Not 2009 2008

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
materiella anläggningstillgångar
1. mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 448,2 438,2
2. maskiner och inventarier 13 45,8 52,7
3. övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 14 36,0 36,5
Summa anläggningstillgångar 530,0 527,4

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 15 10,9 5,0
Kortfristiga fordringar 16 49,2 17,3
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0
Kassa och bank 17 33,6 2,4
Summa omsättningstillgångar 93,7 24,7

SUMMA TILLGÅNGAR 623,7 552,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
eget kapital vid årets början 329,6 340,6
va-regleringsfond 4,2 2,6
Pensionsfond 15,2 15,2
Årets resultat 17,9 –9,4
Summa eget kapital                           18 366,9 349,0

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

Skulder
Långfristiga skulder 20 109,4 93,2
Kortfristiga skulder 21 142,2 104,1
Summa skulder 251,6 197,3

SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 623,7 552,1

Ställda panter och ansvarsförbindelser 22 739,9 653,5

BalansräknIng
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resultat- och BalansräknIng för va-verksamhet

resultaträknIng
vATTen/AvLoPPsverKsAmHeT
(mkr) 2009 2008

Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

verksamhetens intäkter 31,2 32,9 1,7 26,1
– Brukningsavgifter 27,1 25,7 –1,4 25,7
– Anläggningsavgifter 0,0 2,2 2,2 3,3
– Periodisering av årets anläggningsavgifter 0,0 –1,9 –1,9 –2,9
verksamhetens kostnader –24,1 –25,4 –1,3 –19,1
– varav interna kostnader inom koncernen 1 –4,2 –4,2 0,0 –4,4
Avskrivningar –3,1 –3,1 0,0 –3,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 4,0 4,4 0,4 4,0

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

ÅRETS RESULTAT –0,2 0,2 0,4 1,6

BalansräknIng
vATTen- oCH AvLoPPsverKsAmHeT
(mkr) 2009 2008

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar 90,0 71,8
maskiner och inventarier 0,3 0,3
summa anläggningstillgångar 90,3 72,1

Omsättningstillgångar
Fordran skattekollektivet 13,0 11,1
– varav fordran anläggningsavgifter 8,6 6,9
summa omsättningstillgångar 13,0 11,1

SUMMA TILLGÅNGAR 103,3 83,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
eget kapital vid årets början 4,2 2,6
Årets resultat 0,2 1,6
Summa eget kapital 4,4 4,2

Långfristiga skulder
Lån av kommunen 90,3 72,1
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 8,6 6,9
Summa skulder 98,9 79,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 103,3 83,2

not
vA-verKsAmHeT
(mkr)

1 Interna kostnader
interna kostnader fördelas utifrån hur mycket 
va- verksamheten tar i anspråk av kommu-
nens gemensamma resurser.

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

Direkta interna kostnader
samhällsbyggnadskontoret 0,2
Tekniska kontoret gata/park 2,5

Totala interna kostnader 4,2

resultat- och BalansräknIng för va-verksamhet
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kommunens räkenskaPer

noter
KommUnen
(mkr) 2009 2008

1 Verksamhetens intäkter

verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen består av 
externa och interna avgifter och ersättningar. i resultaträkningen 
har interna poster exkluderats

enligt driftredovisning 274,9 252,5
interna poster –99,6 –99,1
Summa 175,3 153,4
varav vinst vid fastighetsförsäljning 9,1 1,2

2 Verksamhetens kostnader

i resultaträkningen består posten av följande:
enl driftredovisning 847,9 830,5
Kapitalkostnader –56,2 –48,0
interna poster –99,6 –99,1
Kalk KP m m –22,2 –21,7
Utbetalda pensioner 28,5 24,7
nyintjänade pensioner 2,7 1,5
semesterlön/okomp övertid 0,4 1,9
Fordringsförlust 0,1 0,3
övriga kostnader 0,1 0,2
retroaktiva löner 0 0,6
Återbetalning soc avg –5,6 0,0
Summa 696,1 690,9

3 Avskrivningar

maskiner och inventarier 15,3 14,1
Fastigheter 18,5 17,5
Summa 33,8 31,6

4 Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 535,6 506,0
slutavräkning 2007 0,0 –0,9
Prognos slutavräkning 2008 0,5 –3,5
Prognos slutavräkning 2009 –17,2 0
Summa 518,9 501,6

(mkr) 2009 2008

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:s 
(ekonomistyrningsverket).
sKL bedömer att skatteunderlaget 2009 minskar med –1 212 kr/
inv eller 17,2 mkr. För 2008 skall 0,5 mkr förbättra resultatet.

5 Generella bidrag och utjämning

generella statsbidrag 0,0 18,7
inkomstutjämning, bidrag 61,4 73,0
Kommunal fastighetsavgift 25,9 0
Kostnadsutjämning, avgift –6,0 –6,1
regleringsbidrag –7,0 –6,5
Utjämning Lss –19,5 –17,9
Summa 54,8 61,2

6 Finansiella intäkter

Utdelning aktier och andelar 0,2 0,2
ränta på likvida medel 0,0 0,3
ränta på utlämnade lån 0,3 0,8
Borgensavgift 0,4 0,4
övrigt 0,1 0,1
Summa 1,0 1,8

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

7 Finansiella kostnader

ränta på anläggningslån 1,7 4,6
ränta, intjänade pensioner före 1998 0,3 0,2
övriga finansiella kostnader 0,1 0,2
Summa 2,1 5,0
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(mkr) 2009 2008

8 Avstämning mot balanskravet
enligt resultaträkning 18,0 –9,4
realisationsvinst –9,1 –1,2
Summa justerat resultat 8,9 –10,6
iB balanskrav –10,6 0
Avstämning balanskravet –1,7 –10,6

9 Justering av ej rörelse kapitalpåverkande poster

Uppskrivning 10,9 0,0
nedskrivning 0,0 0,0
Summa 10,9 0,0

10 Förändring av finansiella anläggningstillgångar

Aktier i Båstads näringslivs AB (BnAB) 0,0 0,1
Aktier i nsvA 1,0 0,0
sålda båtplatser –0,3 0,0
Summa 0,7 0,1

11 Förändring av långfristiga fordringar

Årlig amortering –1,5 –0,2
Båstads turism 0,0 –1,0
Utlåning Båstads ridcentrum 0,0 12,5
Återbetalning Ht –0,4 0,0
depositionsavgift Bergen energi 0,0 2,5
nsvA 0,7 0,0
Summa –1,2 13,8

12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

markreserv 20,9 20,4
verksamhetsfastigheter 285,7 293,5
Fastigheter för affärsverksamhet 99,9 81,0
Publika fastigheter 38,4 38,6
Fastigheter för annan verksamhet 3,3 4,8
Summa 448,2 438,3

(mkr) 2009 2008

Anskaffningsvärde* 689,6 659,1
Årets investeringsutgifter 42,1 36,9
Årets investeringsbidrag/försäljningar –24,6 –2,6
justering omsättningstillgång 0,0 –1,9
Årets avskrivningar, nedskrivningar 12,2 0,0
och uppskrivningar –18,5 –17,4
Ackumulerade avskrivningar* –252,6 –235,8
Summa 448,2 438,3
* justerat för årets försäljning

13 Maskiner och inventarier

maskiner 1,9 2,7
inventarier 35,2 40,2
Bilar och transportmedel 7,7 8,7
Konst 1,0 1,0
Summa 45,8 52,6

Anskaffningsvärde* 262,7 249,1
Årets investeringsutgifter 8,4 13,7
Årets investeringsbidrag/försäljningar 0,0 –0,1
Årets avskrivningar/nedskrivning –15,3 –14,1
Ackumulerade avskrivningar –210,0 –196,0
Summa 45,8 52,6
* justerat för årets försäljning

14 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier o andelar kom företag 5,3 5,3
Aktier o andelar andra företag 6,3 5,5
nsvA lån 0,7 0,0
Fordran Båstadkappseglarna 0,0 0,0
stiftelsen norrvikens Trädgårdar 2,2 2,2
Luftfartsverket 0,5 0,5
Båstad-malens tennissällskap 4,8 4,9
Fordran Ht 0,0 0,4
Båstads turism 0,0 0,0
grevie idrottscenter 2,7 2,7
depositionsavgift Bergens energi 2,5 2,5
Båstads ridcenter AB 11 12,5
Summa 36,0 36,5
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(mkr) 2009 2008

15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Förråd 1,9 1,7
exploateringsfastigheter 0,0 1,9
exploateringsområde Hemmeslöv 8,9 1,3
Summa 10,8 4,9

Förrådet är värderat enligt senaste anskaffningsvärde. diesel ingår 
numera som förrådsvara. Under exploateringsfastigheter 
redovisas de fastigheter som beräknas säljas nästkommande år.

16 Kortfristiga fordringar

statsbidragsfordringar 8,8 0,7
Fakturafordringar 33,3 10,5
interimsfordringar 3,2 6,3
övrigt 3,8 –0,2
Summa 49,1 17,3

17 Kassa och bank

Kassa 0,0 0,0
Plusgirot 0,3 0,1
Bank 33,3 2,3
Summa 33,6 2,4

18 Eget kapital

ingående kapital
- skattefinansierad del 329,5
- Pensionsfond 15,2
- va-regleringsfond iB 2,6
- överfört under året 1,6
Årets resultat 18,0
Utgående kapital 366,9

19 Avsättningar

Avsättning för pensioner 3,4 3,2
Löneskatt på avsättning 1,0 1,1
garantipensionärer 0,8 1,5
Summa 5,2 5,8

20 Långfristiga skulder

Banklån 112,6 96,4
Avgår amortering nästa  år –3,2 –3,2
Summa 109,4 93,2

(mkr) 2009 2008

21 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 17,0 18,0
Personalens skatt 6,1 6,3
interimsskulder 13,8 9,1
semesterskuld/okomp övertid 34,9 38,1
Arbetsgivaravgifter 7,5 7,9
Upplupna pensionskostnader 17,2 16,1
övrigt 39,2 9,8
Summa 135,7 105,3

22 Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte
har tagits upp bland skulderna
eller avsättningarna 269,0 264,0
Summa 269,0 264,0

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

Borgensengagemang

Kommunala bolag 433,7 353,8
egnahem 1,1 1,3
Föreningar 6,0 6,1
övrigt 30,1 28,1
Summa 470,9 389,3

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i sverige AB:s samtliga 
förpliktelser. samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 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 årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i 
Kommuninvest som uppgick till 0,22 procent.
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redovIsnIngsPrIncIPer

redovIsnIngsPrIncIPer
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hän-
förliga till redovisningsåret har bokförts och belastat årets 
redovisning.

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redo-
visningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redo-
visning.

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, löneskuld 
för december månad 2009 och därpå upplupen arbets-
givaravgift redovisas under kortfristiga skulder. den årliga 
förändringen kostnadsförs.

den del av långfristiga lån som beräknas bli amorterad 
under nästkommande år har upptagits som kortfristig skuld.

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu ej inbe-
talade har fordringsförts.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personal-
kostnadspålägg i samband med löneredovisningen.
Anställda med kommunalt avtal: 40,45%
Arvodesanställda: 32,42%
justering av avgiften pga avtalsförsäkringar har bokförts cen-
tralt.

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

Avskrivningar har gjort på tillgångarnas anskaffningsvärde 
och påbörjas  kvartalet efter som investeringen tas i bruk. 
Avskrivningstiden  = nyttjande perioden för investeringar ian-
språktagna från och med 2009.

Avskrivningstider
vA-ledningar 50 år
vatten- och avloppsverk 25 år
verksamhetsfastigheter 33 år
gator och  vägar, parker 33 år
Fritidsanläggningar 20 år
Bilar och andra transportmedel 5–10 år
maskiner och inventarier 5–10 år
datorer 3 år
markreserv ingen avskrivning
Konst ingen avskrivning

Alla inventarier över 15 000 med ekonomisk livslängd 3 år 
eller mer har aktiverats.  

Kapitalkostnader består av avskrivningar och internränta. 
Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod och 
internräntan uppgår till 4,5%.

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 bokföras som intäkt på 
driftbudgeten under en 50 års period.

Pensionsförmåner intjänade under 2009 redovisas som en 
kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner intjänade före 
1998, samt visstidspension redovisas som en ansvarsförbin-
delse i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Sammanställd redovisning har upprättas enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering.
Konsolideringen innebär att kommunens och företagens 
räkenskapsposter sammanförs efter eliminering av alla kon-
cerninterna mellanhavanden och att endast de ägda andelarna 
räkenskapsposterna har tagits med.

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har peri-
odiserats enligt rådet för kommunal redovisnings rekommen-
dation nr 5. Löneskatten uppgår till 24,26 %.

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation. detta innebär att 
i bokslut 2009 har den definitiva sluträkningen för 2008 och 
en preliminär slutavräkning för 2009 bokförts.
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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 mm).

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

(tkr) Budget Utfall Budgetavvikelse Utfall
2009 2009 2009 2008

Kommunstyrelse
 – Kostnad 209 369 210 859 –1 490 193 130
 – intäkt 139 722 142 325 2 603 132 015
 – nettokostnad 69 647 68 534 1 113 61 115

Samhällsbyggnadsnämnden
 – Kostnad 25 351 24 721 630 26 687
 – intäkt 10 781 9 010 –1 771 10 690
 – nettokostnad 14 570 15 711 –1 141 15 997

Kultur- och fritidsnämnd
 – Kostnad 14 863 13 263 1 600 14 644
 – intäkt 3 351 1 912 –1 439 3 342
 – nettokostnad 11 512 11 351 161 11 302

Bildningsnämnden
 – Kostnad 360 150 372 473 –12 323 335 207
 – intäkt 60 082 70 151 10 069 60 501
 – nettokostnad 300 068 302 322 –2 254 274 706

Vård- och omsårgsnämnden
 – Kostnad 227 187 225 885 1 302 260 134
 – intäkt 40 139 42 262 2 123 44 636
 – nettokostnad 187 048 183 623 3 425 215 498

Revision
 – Kostnad 751 679 72 733
 – intäkt 50 50 0 50
 – nettokostnad 701 629 72 683

SUMMA NÄMNDER
 – Kostnad 837 671 847 880 –10 209 830 535
 – Intäkt 254 125 265 710 11 585 251 234
 – Nettokostnad 583 546 582 170 1 376 579 301

Finansiering
 – Kostnad 114 119 94 537 19 582 96 306
 – intäkt 708 509 694 703 –13 806 666 207
 – nettokostnad –594 390 –600 166 5 776 –569 901

TOTALT
 – Kostnad 951 790 942 417 9 373 926 841
 – Intäkt 962 634 960 413 –2 221 917 441
 – Nettokostnad –10 844 –17 999 7 150 9 400
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(tkr) Budget Utfall Budgetavvikelse Utfall
2009 2009 2009 2008

Kommunstyrelse
 – Utgift 60 748 39 209 21 539 43 752
 – inkomst 10 500 17 815 7 315 3 688
 – nettoutgift 50 248 21 394 28 854 40 064

Samhällsbyggnadsnämnden
 – Utgift 1 921 1 189 732 1 552
 – inkomst 0 0 0 0
 – nettoutgift 1 921 1 189 732 1 552

Kultur- och fritidsnämnd
 – Utgift 461 448 13 244

Bildningsnämnden
 – Utgift 2 688 2 303 385 4 297
 – inkomst 0 0 0 0
 – nettoutgift 2 688 2 303 385 4 297

Vård- och omsorgsnämnden
 – Utgift 1 250 554 696 1 740
 – inkomst 0 0 0 0
 – nettoutgift 1 250 554 696 1 740

TOTALT
 – Utgift 67 068 43 703 23 365 51 585
 – Inkomst 10 500 17 815 7 315 3 688
 – Nettoutgift 56 568 25 888 30 680 47 897
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ekonomIskt utfall

ekonomIskt utfall
(tkr) 2008 Utfall 2009 2009

Netto Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningskontoret
100 Politisk verksamhet 3 341,5 3 154,1 –509,3 2 644,8 3 113,9 469,1
130 övrig verksamhet 2 040,0 1 518,2 –183,8 1 334,4 1 138,7 –195,7
200 Fysisk o tekn planering 1 337,0 2 535,9 –810,3 1 725,6 1 271,1 –454,5
201 Fysisk o tekn planering 200,9 513,8 –52,5 461,3 113,8 –347,5
220 näringslivsfrämjan 888,5 1 111,5 0,0 1 111,5 1 047,1 –64,4
240 gator o vägar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
275 samhällsskydd 512,1 1 308,3 –752,0 556,3 434,6 –121,7
301 Allmän fritidsverksamhet 2,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
610 Arbetsmarknadsåtg 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
810 Kommersiell verksamhet 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
910 gemensamma lokalkostnader 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
930 gem administrativ 8 552,9 11 114,7 –2 076,6 9 038,1 9 814,0 775,9
931 övr gem servicr 743,3 2 466,0 –388,9 2 077,1 2 116,7 39,6
Summa kommunledningskontoret 17 673,4 23 772,5 –4 773,4 18 999,1 19 114,9 115,8

Administrationen
110 stöd till pol partier 333,1 333,1 0,0 333,1 333,0 –0,1
130 övrig verksamhet 717,9 859,5 –796,0 63,5 860,0 796,5
225 Konsumentrådgivning 82,2 170,5 0,0 170,5 85,0 –85,5
230 Turistverksamhet 715,7 719,7 0,0 719,7 721,0 1,3
275 samhällsskydd 23,0 23,0 0,0 23,0 23,0 0,0
315 Allmän kulturverksamh 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
530 Färdtjänst 4 075,3 4 314,2 0,0 4 314,2 4 200,0 –114,2
834 sjötrafik 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0
910 gemensamma lokalkostnader 1 172,9 1 826,3 –1 439,7 386,6 19,1 –367,5
920 gemensamma verksamheter 4 833,6 4 145,3 –5,9 4 139,4 4 992,3 852,9
930 gem administrativ 8 782,3 11 471,8 –1 333,1 10 138,7 10 178,6 39,9
931 övr gem servicr 7 003,9 8 463,5 –318,0 8 145,5 7 938,5 –207,0
Summa administrationen 27 847,9 32 434,9 –3 892,7 28 542,2 29 458,5 916,3

Tekniska kontoret skattefinansierad verksamhet
201 Fysisk o tekn planering 2 027,0 8 430,3 –7 220,6 1 209,7 1 807,9 598,2
240 gator o vägar 7 523,8 14 299,9 –4 978,1 9 321,8 9 251,5 –70,3
250 Park / lekplats / strand 6 782,1 11 631,7 –6 241,3 5 390,4 4 733,6 –656,8
263 miljö hälsa o hållbar utv 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 –0,8
280 service/ park / gata / va –110,3 182,1 –179,8 2,3 0,0 –2,3
800 näringsliv o bostäder –24,7 2 162,4 –1 845,1 317,3 188,0 –129,3
805 Hamnverksamhet 301,5 1 017,2 –1 016,6 0,6 –71,1 –71,7
810 Kommersiell verksamhet 751,0 1 456,7 –713,4 743,3 581,0 –162,3
815 Bostadsverksamhet –46,5 76,0 –130,0 –54,0 –47,0 7,0
910 gemensamma lokalkostnader 344,0 62 466,1 –58 521,2 3 944,9 4 380,1 435,2
931 övr gem servicr 473,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa tekniska kontoret skattefinansierad 18 021,8 101 723,2 –80 846,1 20 877,1 20 824,0 –53,1
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ekonomIskt utfall

(tkr) 2008 Utfall 2009 2009
Netto Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse

Tekniska kontoret taxefinansierad verksamhet
865 vattenförs o avloppshant –1 582,5 32 740,6 –32 861,2 –120,6 254,3 374,9
870 Avfallshantering –845,3 20 188,6 –19 951,4 237,2 –3,8 –241,0
Summa tekniska kontoret taxefinansierad –2 427,8 52 929,2 –52 812,6 116,6 250,5 133,9

Summa tekniska kontoret 15 594,0 154 652,4 –133 658,7 20 993,7 21 074,5 80,8

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 61 115,3 210 859,8 –142 324,8 68 535,0 69 647,9 1 112,9

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
100 Politisk verksamhet 513,2 470,8 0,0 470,8 495,2 24,4
200 Fysisk o tekn planering 5 317,8 10 041,1 –5 133,1 4 908,0 3 385,3 –1 522,7
257 Tunneltillsyn –905,0 718,0 –871,0 –153,0 –259,9 –106,9
261 myndighetsutövning 1 527,6 2 300,4 –1 160,8 1 139,6 1 177,0 37,4
263 miljö hälsa o hållbar utv –37,9 297,7 –333,7 –36,0 116,5 152,5
270 räddningstjänst 8 476,1 9 312,6 –1 511,7 7 800,9 8 285,0 484,1
520 övr vård behandl 1 104,5 1 580,7 0,0 1 580,7 1 370,7 –210,0
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 15 996,3 24 721,3 –9 010,3 15 711,0 14 569,8 –1 141,2

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
100 Politisk verksamhet 182,3 143,7 0,0 143,7 162,1 18,4
300 Allmän fritidsverk 4 164,3 4 249,3 –74,7 4 174,6 4 240,8 66,2
310 stöd till studieorganisat 422,8 325,0 0,0 325,0 325,0 0,0
315 Allmän kulturverksamh 1 613,9 1 837,4 –128,5 1 708,9 1 811,5 102,6
340 idrotts- o fritidsanläggn 2 733,1 4 310,2 –1 584,0 2 726,2 2 476,7 –249,5
350 Fritidsgårdar 2 156,0 2 398,1 –125,2 2 272,9 2 496,6 223,7
800 näringsliv o bostäder 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11 302,4 13 263,7 –1 912,4 11 351,3 11 512,7 161,4

BILDNINGSNÄMNDEN
Barn- och utbildningsförvaltningen
100 Politisk verksamhet 507,8 477,3 0,0 477,3 554,5 77,2
330 Kulturskolan 2 448,1 2 451,2 –247,4 2 203,8 2 715,8 512,0
400 Familjecentral öppenförsk 424,1 447,3 0,0 447,3 442,4 –4,9
407 Förskola 41 918,3 52 635,6 –7 478,2 45 157,4 45 068,6 –88,8
410 Förskola –7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
412 Familjedaghem 4 580,6 4 945,7 –763,0 4 182,7 4 518,6 335,9
419 gem verksamhet 3 432,5 3 932,0 –536,3 3 395,7 3 835,0 439,3
425 Fritidshem 11 382,3 15 951,3 –4 013,2 11 938,1 12 551,7 613,6
435 Förskoleklass 5 860,1 6 672,9 –112,8 6 560,1 6 730,0 169,9
440 grundskola 107 450,2 118 834,1 –15 332,3 103 501,8 104 583,7 1 081,9
441 grundskola 2 270,9 2 096,7 0,0 2 096,7 2 253,8 157,1
443 obligatorisk särskola 3 773,7 5 656,2 –1,3 5 654,9 4 550,8 –1 104,1
450 Akademi båstad gymnasium 10 991,5 1 114,2 –11,4 1 102,8 1 001,3 –101,5
453 gymnasiesärskola 2 910,3 3 851,2 –11,9 3 839,3 3 983,8 144,5
470 grundl vuxenutbildning 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
479 vuxenutbildning 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
495 Buf ej fördelad kostnad 4 449,0 4 266,4 0,0 4 266,4 4 566,8 300,4
501 Förvaltningsgem 0,0 2 227,4 0,0 2 227,4 1 687,0 –540,4
554 Hvb-vård vör barn o unga 0,0 3 925,2 –300,1 3 625,1 2 100,0 –1 525,1
557 Familjehemsvård barn o un 0,0 1 508,0 –62,4 1 445,6 898,1 –547,5
568 övr öppna ins barn o unga 0,0 3 775,1 –277,4 3 497,7 4 767,5 1 269,8
585 Familje-rätt o rådgivning 0,0 373,9 –0,8 373,1 417,4 44,3
599 Projekt o lokaler 0,0 39,6 0,0 39,6 0,0 –39,6
910 gemensamma lokalkostnader 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa barn- och utbildningsförvaltningen 202 474,9 235 181,3 –29 148,5 206 032,8 207 226,8 1 194,0
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ekonomIskt utfall

(tkr) 2008 Utfall 2009 2009
Netto Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse

Framstegsförvaltningen
267 Tillstånd o tillsyn –173,8 272,7 –300,2 –27,5 –141,7 –114,2
320 Bibliotek 9 743,9 9 783,1 –963,2 8 819,9 8 989,8 169,9
330 Kulturskolan 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
440 grundskola 2,8 0,3 0,0 0,3 0,0 –0,3
450 Akademi båstad gymnasium 52 252,4 71 634,2 –8 106,7 63 527,5 61 004,4 –2 523,1
470 grundl vuxenutbildning 534,0 610,4 0,0 610,4 605,5 –4,9
472 gymn, vuxenutbildning påb 4 277,9 4 450,5 –164,3 4 286,2 4 081,6 –204,6
473 yrkesvux 0,0 93,6 –282,0 –188,4 0,0 188,4
474 särvux 181,9 233,6 0,0 233,6 247,9 14,3
475 Kvalificerad yrkesutbildn 269,4 18 627,5 –18 226,7 400,8 214,5 –186,3
476 svenska för invandrare 563,8 1 107,9 –445,0 662,9 519,1 –143,8
478 Uppdragsutbildning 202,1 146,7 –14,9 131,8 20,1 –111,7
479 vuxenutbildning 921,4 5 273,6 –4 402,7 870,9 1 212,3 341,4
495 Buf ej fördelad kostnad 0,1 2,7 0,0 2,7 0,0 –2,7
501 Förvaltningsgem 10 365,0 1 506,6 –307,4 1 199,2 895,4 –303,8
510 vård o omsorg –40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
552 inst.vård för vuxna missb 959,4 1 078,4 –34,2 1 044,2 860,0 –184,2
554 Hvb-vård vör barn o unga 2 671,5 –58,5 58,5 0,0 0,0 0,0
556 Familjehemsvård för vuxna 0,0 4,7 0,0 4,7 100,0 95,3
557 Familjehemsvård barn o un 1 791,2 0,7 –0,7 0,0 0,0 0,0
558 övr. öppna insatser vuxna 1 334,5 2 142,9 –143,8 1 999,1 2 079,1 80,0
568 övr öppna ins barn o unga 1 029,2 –0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
571 övrig vuxenvård 3 516,0 1 713,5 –117,8 1 595,7 373,6 –1 222,1
575 ekonomiskt bistånd 4 811,5 7 606,6 –340,5 7 266,1 6 438,1 –828,0
585 Familje-rätt o rådgivning 397,3 155,2 –104,9 50,3 90,0 39,7
599 Projekt o lokaler 1 861,9 990,3 –182,5 807,8 1 187,1 379,3
600 Flyktingmottagande –583,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
610 Arbetsmarknadsåtg 3 270,9 9 396,5 –6 633,6 2 762,9 3 695,2 932,3
931 övr gem servicr 0,0 518,6 –290,6 228,0 369,1 141,1
Summa framstegsförvaltningen 100 170,8 137 291,8 –41 002,7 96 289,1 92 841,1 –3 448,0

SUMMA BILDNINGSNÄMNDEN 302 645,7 372 473,1 –70 151,2 302 321,9 300 067,9 –2 254,0

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
100 Politisk verksamhet 702,3 369,7 0,0 369,7 620,8 251,1
501 Förvaltningsgem 4 691,0 4 039,0 0,3 4 039,3 3 523,0 –516,3
502 områdeskontor 8 719,2 10 352,4 0,0 10 352,4 9 414,1 –938,3
510 vård o omsorg 144 554,4 156 036,2 –18 033,4 138 002,8 140 941,0 2 938,2
513 Lss 18 775,2 40 055,1 –19 471,6 20 583,5 20 845,2 261,7
535 Förebyggande verksamhet 1 269,0 2 416,7 –244,2 2 172,5 2 714,0 541,5
575 ekonomiskt bistånd 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
599 Projekt o lokaler 8 822,5 12 615,4 –4 512,7 8 102,7 8 990,0 887,3
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 187 557,9 225 884,5 –42 261,6 183 622,9 187 048,1 3 425,2

KOMMUNREVISION
120 revision 683,5 678,9 –50,0 628,9 700,7 71,8
SUMMA KOMMUNREVISION 683,5 678,9 –50,0 628,9 700,7 71,8

SUMMA NÄMNDER 579 301,1 847 881,3 –265 710,3 582 171,0 583 547,1 1 376,1

FINANSIERING
990 Finansförvaltning –569 901,3 94 537,0 694 702,5 –600 165,4 –594 641,1 5 522,9
131 Till kf;s förfogande 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0
SUMMA FINANSIERING –569 901,3 94 537,0 694 702,5 –600 165,4 –594 391,1 5 772,9

SUMMA BÅSTADS KOMMUN 9 399,8 942 418,3 428 992,2 –17 994,4 –10 844,0 7 149,0
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InvesterIngsredovIsnIng, 
sPecIfIkatIon Projekt
(tkr) Budget Utfall Budgetavvikelse Utfall

2009 2009 2009 2008

Kommunledningskontoret
maskiner 100 83 17 268
möbler, kansli 10 3 7 100
Förstudier e-tjänster 400 444 –44 294
Arkivutrustning 97 48 49 0
SUMMA 607 578 29 662

Administrationen
Adb-utrustning 2 435 2 536 –101 3 875
SUMMA 2 435 2 536 –101 3 875

Tekniska kontoret
Adm/ prod/ gata och va
mark och exploatering –3 100 –12 905 9 805 2 893
Hamnar 1 500 1 372 128 0
gator och vägar 4 750 2 426 2 324 5 494
Park och strand 800 719 81 0
maskiner och inventarier 300 260 40 619
vatten & avloppsanläggningar 34 215 22 111 12 104 13 985
Upprustning återvinningsgårdar 0 0 0 0
SUMMA 38 465 13 983 24 482 22 991

Fastighetsenheten
skollokaler 5 000 1 929 3 071 5 261
Barnomsorgslokaler 150 380 –230 4 315
Lokal för ungdomsverksamhet 0 0 0 379
Bibliotek 1 000 264 736 0
Brandstationer 200 260 –60 0
övrigt 2 391 1 464 927 2 612
SUMMA 8 741 4 297 4 444 12 567

Samhällsbyggnadsnämnden
Brandmaterial 75 72 3 115
Kommunikationsutrustning 300 314 –14 0
Brandfordon 850 571 279 1 086
digitalisering mikrofilm arkiv 471 0 471 0
Utökning primär karta 125 124 1 0
inventarier 25 33 –8 116
övrigt 75 75 0 236
SUMMA 1 921 1 189 732 1 553

Kultur- & fritidsnämnden
vandringsleder 47 47 0 0
idrottshallar 46 6 40 22
Utomhusbad 346 370 –24 108
övrigt 22 25 –3 114
SUMMA 461 448 13 244
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(tkr) Budget Utfall Budget- Utfall
2009 2009 avvikelse 2009 2008

Bildningsnämnden
inventarier adm 84 29 55 185
Bibliotek inventarier/it 539 198 341 552
inventarier skolor 1 156 1 181 –25 1 786
inventarier förskolor 366 355 11 556
inventarier kulturskola 25 21 4 153
inventarier gymnasieskola 10 10 0 130
inventarier vuxenutbildning 415 415 0 935
inventarier arbetsmarknad 93 94 –1 0
SUMMA 2 688 2 303 385 4 297

Vård- och omsorgsnämnden
inventarier 500 264 236 868
Bilar 0 0 0 304
Trygghetstelefoner 400 0 400 113
Brandsäkerhet äldre boende 250 0 250 0
skogsliden, verksamhetsankn 100 290 –190 334
vårdsängar 0 0 0 68
Takliftar 0 0 0 21
SUMMA 1 250 554 696 1 708

NETTOINVESTERING 56 568 25 888 30 680 47 897
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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 Båstad Näringsliv AB (Bnab), som 
ägs av Båstads kommun till 50 procent.  Aktiekapita-
let uppgår till 4,0 mkr respektive 1,2 mkr för de hel-
ägda 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 positivt 
resultat på 21,2 mkr. Jämfört med året innan förbätt-
rades resultatet med 29,5 mkr.

Koncernens kostnader inklusive avskrivningar 
ökade under året med 0,8 procent (2008: 6,1 pro-
cent).

Intäkterna ökade jämfört med 2008 med 8,9 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 37 procent. 

De likvida medlen ökade med 32,8 mkr (–18,2 mkr). 
Nettoinvesteringarna uppgår totalt inom koncernen 
till 73 mkr. Rörelsekapitalet (omsättningstillgång-
arna minus kortfristiga skulder) ökade med 35,7 mkr 
till –55,8 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 konsoli-
derad 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 953 lägenheter, 92 lokaler, 50 
garage och 22 carportar. Ytan uppgår till 74 022 kvm, 
en ökning med 80 kvm från föregående år.

Uthyrningen var fortsatt god. Intäktsbortfallet upp-
gick till 266 tkr (209 tkr), motsvarande 0,39 procent 
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 2010 kom parterna över-
ens om en höjning med i genomsnitt 2,0 procent (3,6 
procent). 

Underhållskostnaderna var höga även under 2009. 
Främst beror det på renovering av lägenheter. Även 
arbete med energibesparande åtgärder fortsatte under 
2009. För periodiskt underhåll nedlades 9,2 mkr 
(9,8 mkr). 

Samtliga lägenheter har möjlighet till internetupp-
koppling.

Intäkterna uppgick till 67,3 mkr. Resultatet efter 
finansiella poster blev 1,8 mkr (0,9 mkr). Boksluts-
dispositionerna uppgår till 0,5 mkr och resultatet före 

Båstads kommun

Båstad 
Utvecklings AB 

100%

Båstad 
näringsliv AB 

50%

Båstadhem AB 
100%
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skatt till 1,3 mkr. Resultatet efter skatt blev 1,3 mkr 
(0,4 mkr). Bolaget lämnade under året utdelning till 
kommunen med 110 tkr, motsvarande 2,7 procent på 
insatt kapital.

Under 2009 ökade låneskulden med 39,4 mkr. 
Solid iteten uppgår till 10 procent. 

Tillbyggnad av Åsliden i Östra Karup om 24 lägen-
heter påbörjades mars 2009 och ska vara klar ett år 
senare.

Båstadhem AB har tillsammans med Classichus 
Sverige AB bildat bolaget Förslövs Hem AB. I detta 
bolags regi sker sedan september 2009 byggandet av 
18 radhuslägenheter i Förslöv. Lägenheterna byggs 
med upplåtelseformen kooperativa hyresrätter.

BÅsTAd UTveCKLingsBoLAg AB (BUTAB)
Butab äger och förvaltar fastigheter för näringslivets 
behov. 

Hyresgästernas verksamhet spänner över produk-
tion, handel, distribution, konsultverksamhet med 
mera. Fastigheterna, nio stycken, är spridda över kom-
munen och omfattar 18 000 kvm. Vakansgraden ökade 
under senhösten 2008 till cirka 9 procent, för att vid 
årets slut 2009 stanna på 13 %  på grund av avflytt-
ning och försäljning. Under året har fastigheten Väs-
tra Karup 40:14 avyttrats.

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

Hyresintäkterna uppgick till 8,4 mkr (9,5 mkr). 
Resultatet efter finansiella poster blev 1,8 mkr (0,3 mkr). 
Bokslutsdispositionerna uppgick till –0,2 mkr (-0,2 mkr) 
och resultatet före skatt till 1,7 mkr (0,2 mkr). Vinsten 
efter skatt blev 1,6 mkr (0,1 mkr).

Soliditeten uppgår till 25 procent. Låneskulden 
minskade med 1,8 mkr.

BÅsTAd näringsLiv AB (BnAB)
Båstads kommun bildade tillsammans med närings-
livet i kommunen ett näringslivsbolag, Båstad Närings-

liv AB, Bnab.  Bolaget ägs till 50 procent av kom-
munen och 50 procent av Bjärehalvöns Näringsliv 
Ekonomisk 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 näringslivsfrågor 
och andra gemensamma frågor som påverkar närings-
livets utveckling positivt. Styrelsen i bolaget består av 
elva personer, varav kommunen utser fem och närings-
livet fem ledamöter. Den elfte ledamoten som tillika 
ska vara ordförande i bolagsstyrelsen utses av ägarna 
gemensamt. Resultatet för andra verksamhetsåret 2009 
innebar ett negativt utfall om -0,1 mkr. Intäkterna var 
uteslutande bidrag från ägarna.  
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sAmmAnsTäLLd redovisning
(mkr) 2009 2008

Not Bokslut Bokslut

 
verksamhetens intäkter 1 226,9 208,4
verksamhetens kostnader 2 –721,2 –718,7
Avskrivningar 3 –44,4 –40,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER –538,7 –550,7

skatteintäkter 518,9 501,6
generella bidrag & mellankom utjämn 54,8 61,2
Finansiella intäkter 2,6 2,1
Finansiella kostnader 4 –16,2 –22,5

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 21,4 –8,3

extraordinära intäkter 0,0 0,0
extraordinära kostnader 0,0 0,0
Bokslutsdisposition 5 0,0 0,0
skatt 6 –0,2 0,0

ÅRETS RESULTAT 21,2 –8,3

resultaträknIng
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fInansIerIngsanalys
sAmmAnsTäLLd redovisning

(mkr) Not 2009–12–31 2008–12–31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat före extraordinära kostnader 21,8 –8,1
justering för av- och nedskrivningar 42,1 40,4
justering för gjorda avsättningar –0,7 –0,3
Betald skatt –0,3 0,2
justering för övriga ej likviditetspåverkande poster –10,3 –2,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 52,6 30,1

minskning kortfristiga fordringar –36,7 –4,1
minskning förråd och varulager –5,7 –3,7
ökning/minskning kortfristiga skulder 41,2 –5,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,4 16,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
investering i materiella anläggningstillgångar –92,2 –62,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17,8 9,2
investering i finansiella anläggningstillgångar –1,1 –0,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1,9 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –73,6 –53,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
nyupptagna lån 98,4 38,6
Amortering av skuld –44,6 –6,7
ökning av långfristiga fordringar –0,7 –14,8
minskning av långfristiga fordringar 1,9 1,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55,0 18,3

Årets kassaflöde 32,8 –18,1

Likvida medel vid årets början 4,2 22,3
Likvida medel vid årets slut 10 37,0 4,2
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BalansräknIng
sAmmAnsTäLLd redovisning

(mkr) Not 2009 2008

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 7
materiella anläggningstillgångar
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 905,7 903,3
2. Maskiner och inventarier 47,2 54,3
3. Övriga materiella anläggningstillgångar 47,1 1,8

Finansiella anläggningstillgångar 8 30,9 31,4
Summa anläggningstillgångar 1030,9 990,8

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 11,2 5,5
Kortfristiga fordringar 9 61,2 25,7
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0
Kassa och bank 10 37,0 4,1
Summa omsättningstillgångar 109,4 35,3

SUMMA TILLGÅNGAR 1140,3 1026,1

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
eget kapital vid årets början 11 381,9 391,6
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0
vA-regleringsfond 4,2 2,6
Pensionsavsattning 15,2 15,2
Årets resultat 12 21,2 –8,3
Summa eget kapital 422,5 401,1

Avsättningar
Avsättningar för latent skatt 8,0 7,8
Avsättningar för pensioner 5,7 6,5
Summa avsättningar 13,7 14,3

Skulder
Långfristiga skulder 13 538,9 483,9
Kortfristiga skulder 14 165,2 126,8
Summa skulder 704,1 610,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1140,3 1026,1

Ansvarsförbindelser 15 364,4 228,4
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BalansräknIng noter
sAmmAnsTäLLd redovisning

2009 2008

1 Verksamhetens intäkter

Båstads kommun 175,3 153,4
Båstadhem AB 67,3 65,2
BnAB 1,0 0,4
BUTAB 8,4 11,1
Summa 252,0 230,1

2 Verksamhetens kostnader

Båstads kommun 696,0 690,9
Båstadhem AB 44,4 42,8
BnAB 1,1 0,3
BUTAB 4,7 6,2
Summa 746,2 740,2

3 Avskrivningar

maskiner o inventarier 15,9 14,4
Fastigheter 28,5 25,4
Summa 44,4 39,8

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

4 Finansiella kostnader

Båstads kommun 2,1 4,9
Båstadhem AB 13,0 15,5
BUTAB 1,1 2,1
Summa 16,2 22,5

5 Bokslutsdispositioner

Båstadhem AB har gjort avskrivning utöver plan med 508 tkr. 
BUTAB har gjort avskrivningar utöver plan med 169 tkr netto.

Bokslutsdispositionerna är eliminerade i den sammanställda 
resultaträkningen.

2009 2008

6 Skatt

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

7 Materiella anläggningstillgångar

Båstads kommun 494,0 491,0
Båstadhem AB 451,3 411,0
BUTAB 54,6 55,6
Summa 999,9 957,6

8 Finansiella anläggningstillgångar
Kommunen har aktier i Båstadhem AB med 4 mkr och 1,2 mkr 
i BUTAB. det nybildade bolaget BnAB innehar BK 0,1 mkr 
ägarandelen uppår till 50%
Aktierna har eliminerats i balansräkningen.

9 Kortfristiga fordringar

Båstads kommun 49,2 17,3
Båstadhem AB 10,7 4,4
BUTAB 2,9 4,0
Summa 62,8 25,7

10 Kassa bank

Båstads kommun 33,6 2,4
Båstadhem AB 0,1 0,0
BnAB 0,2 0,1
BUTAB 3,0 1,5
Summa 36,9 4,0

11 Egna kapital vid årets början

Båstads kommun 329,5 340,6
Båstadhem AB 49,5 48,3
BnAB 0,2 0,1
BUTAB 15,5 15,3
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2009 2008

12 Årets resultat

Båstads kommun 18,0 –9,4
Båstadhem AB 1,3 0,4
BnAB –0,1 0,1
BUTAB 1,6 0,1
Summa 20,8 –8,8

13 Långfristiga skulder

Båstads kommun 109,4 93,2
Båstadhem AB 390,5 353,0
BUTAB 39,0 37,7
Summa 538,9 483,9

14 Kortfristiga skulder

Båstads kommun 142,0 104,1
Båstadhem AB 20,3 14,7
BnAB 0,2 0,0
BUTAB 4,2 8,0
Summa 166,7 126,8

15 Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelse 269,0 264,0
Borgensengagemang 470,9 389,3
Fastighetsinteckningar 58,0 48,5
Summa 797,9 701,8
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resULTATräKning
(tkr) Budget

2009
Utfall
2009

Utfall
 2008

intäkter 139 721 142 325 132 015
Kostnader –209 369 –210 860 –193 130
Nettokostnad –69 648 –68 535 –61 115

Anslag 69 648 69 648 60 532
Årets resultat 0  1 113 –583

Nettoinvesteringar –50 248 –21 394 – 40 064

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 2009 2008 2007

Antal sammanträden 10 10 9
Antal ärenden §§ 222 209 195
sammanträdestid timmar 25,5 28,40 22,45
sammanträdestid/§ minuter 6,89 8,23 7
inlämnade motioner 161) 11 11 
Framställda interpellationer 52) 3 10
Återremitterade ärenden 6 2 4
Bordlagda ärenden 0 2 0
1) (s) 4 , (spi) 4, (kd) , (c) 6, (bp) 1, (sd) 1  
2) (s) 1, (spi) 1, (bp) 1, (c) 1, (sd) 1
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kommunlednIngskontoret

tes, allmän återhållsamhet och att den politiska verksam-
heten kostade cirka 365 tkr mindre än budgeterat (åter-
betalning av utlägg för juridiskt ombud). 

ÅreTs invesTeringAr
Intranätet utvecklades med flera enkla e-tjänster. En ny 
gemensam extern webbplats för kommunen och dess hel- 
och delägda bolag påbörjades. 

mÅLUPPFyLLeLse
n Resultatmål: Planläggning ska ske för minst 100 nya 

bostäder per år.
Utfall: Målet uppnått. Antalet planlagda bostäder (nya 
byggrätter) i planer som antogs 2009 var 68. Därtill kom
mer 114 bostäder i reviderade planer (Hemmeslöv) genom 
utökade byggrätter.

n Resultatmål: Minst 50 byggklara tomter ska färdigstäl-
las under 2009.

Utfall: Målet uppnått. 94 tomter blev färdiga i Torekov 
(kommunala och privata) och 22 i Hemmeslöv av pri
vat exploatör. Lediga kommunala tomter finns för när
varande på följande orter: Torekov 23, Förslöv 8 och Hov 
3 stycken. 

n Resultatmål: Kommunens markinnehav för bostäder 
och verksamheter ska öka.

Utfall: Målet uppnått. Kommunen träffade ett avtal med 
Banverket om markfrågor och fysisk planering (beslut i 
kommunfullmäktige 20070926 och 20080130 samt i 
kommunstyrelsen 20090408). Kommunen köper mark av 
Banverket. Den omfattar cirka 26 hektar vid norra tunnel
påslaget och cirka 1 ha vid södra. Lantmäteriförrättningen 
beräknas vara klar 2010, då det formella tillträdet sker.

n Resultatmål: Ytterligare två elektroniska tjänster ska 
tillhandahållas på kommunens webbplats.

Utfall: Målet uppnått. En ny, mer tillgänglig extern webb
plattform införs årsskiftet 09/10. Utveckling av flera tjäns
ter pågår. Följande tjänster infördes under 2009: Webb
tvsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden, 
ifyllbara blanketter, synpunktsformulär för medborgarna, 
möjlighet att söka bygglov online. 

resULTATräKning
(tkr) Budget

 2009
Utfall
2009

Utfall
2008

intäkter 5 577 4 773 5 503
Kostnader –24 642 –23 772 –23 176
Nettokostnad –19 115 –18 999 –17 673

Anslag 19 115 19 115 17 611
Årets resultat 0 116 63

Nettoinvestering –607 –577 –733

ÅreTs UPPmärKsAmmAde HändeLser
n Försäljning av del av fastigheten Viktoria 5 (före detta 

kommunhuset) i Båstad.
n Principbeslut om införande om lagen om valfrihetssys-

tem (LOV) i Båstads kommun.
n Måltidsutredning och beslut om ny måltidsorganisation.
n Näringslivspolicy för Båstads kommun.
n Företagspolicy för Båstads kommun och dess bolag.
n Nya ägardirektiv till Båstadhem AB.
n Synpunktshantering infördes i kommunen.
n Beslut om införande av parkeringsavgifter och parker-

ingsskiva.
n Inriktningsbeslut för utbyggnad av Hedhusets renings-

verk.
n Val till EU-parlamentet.

Genomförande av organisationsutredningens etapp 3. Den 
innebär bland annat:
n samlad kommunledningsfunktion, gemensam kommun-

ledningsstab, gemensam och central nämndsadminis-
tration samt samlad ekonomi-, personal- och it-funktion

n renodling av vård- och omsorgsförvaltningen med flytt 
av IFO till framstegsförvaltningen och barn- och utbild-
ningsförvaltningen

n gymnasiefrågorna till framstegsförvaltningen.

eKonomisKT resULTAT
Kommunledningskontoret uppvisar positivt ekonomiskt 
utfall om 116 tkr. Kostnaderna för bland annat planavdel-
ningen pekade mot ett kraftigt intäktsunderskott redan 
tidigt under året (drygt 800 tkr). Det berodde bland annat på 
att förväntningarna på antalet bygglov var för högt ställda. 
Även överförmyndaren visade tidigt ett underskott. Kom-
munen arvoderar allt oftare godemän och förvaltare för att 
huvudmännen inte har ekonomisk möjlighet själva. Ramen 
kunde hållas tack vare att vissa vakanta tjänster inte tillsat-
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n Resultatmål: Minst 95 procent av medarbetarna ska 
uppleva att de är välinformerade om och känner sig 
delaktiga i den kommunala verksamheten och samhäll-
sutvecklingen i kommunen.

Utfall: Målet ej uppnått. Medarbetarundersökningen som 
genomfördes under våren visar att 44 procent anser sig väl
informerade om vad som är aktuellt i kommunen. 67 pro
cent vet var de kan hämta information som de behöver i sitt 
arbete, medan 56 procent använder kommunens intranät 
mycket lite eller inte alls. Utbildning i hur man använder 
intranätet genomfördes första halvåret. Det bör återspeg
las i resultatet av medarbetarundersökningen 2010.

n Resultatmål: Minst 90 procent av kommunstyrelsens 
handläggare ska före utgången av 2009 använda elek-
troniskt stöd.

Utfall: Målet ej uppnått. Handläggare som inte regelbun
det använder systemet tycker att det är svårhanterligt. För
valtningen undersöker andra system 2010.

n Resultatmål: Klagomålshantering ska införas 2009.
Utfall: Målet uppnått. Systematisk hantering av klagomål 
och andra synpunkter infördes i juli.

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
2009 2008 2007

Antal sammanträden 16 12 12
Antal ärenden §§ 267 232 297
sammanträdestid timmar 33,20 51,25 47,35
sammanträdestid/§ minuter 7,50 13,30 9,6
Återremitterade ärenden 1 4 4
Bordlagda ärenden 0 0 0

KommUnsTyreLsens ArBeTsUTsKoTT

Antal ledamöter: 5

KommUnsTyreLsens AU
2009 2008 2007

Antal sammanträden 9 13 12
Antal ärenden §§ 249 219 297
sammanträdestid timmar 43,55 57,10 77,30
sammanträdestid/§ minuter 10,50 15,66 15,6

överFörmyndAre

 2009 2008 2007

Antal pågående ärenden 102 88 78
Antal ärenden som bekostas av 
kommunen 25 24

KommUnLedningsKonToreT
några nyckeltal 2009 2008 2007

Antal anställda 24,38 (2,0 vak) 22,08 (varav 1,1 tjl) 19,975 (varav 0,15 tjl)
Antal planlagda nya bostäder 182 118 54
Antal diarieförda ärenden 1 263 1 347 1 437
Antal sidor i magasinen/gemensam
information till hushåll

11,5 sida i magasinen 
52 sidor i lokaltidningen

28 sidor i samhällsinfo 
5 allmänna sidor i Lokaldelen

11 sidor i magasinen
74 sidor i lokaltidningen

13 sidor i magasinen
43 sidor i lokaltidningen 

Antal pressmeddelanden och referat från 
kommunfullmäktige

52 pressmeddelanden 
10 kf-referat

65 pressmeddelanden.
11 kf-referat

28 från nämnder och 26 
allmänna. 7 kf-referat.

Kopiering, antal kopior svart/vit 1 637 794 1 776 824 1 872 383
Kopiering, antal kopior färg 324 050 220 629 –
Portokostnad inklusive e-brev 686 226 716 000 756 407

sammanlagt överfördes 2,75 befintliga tjänster till kommunled-
ningskontoret under 2009: 1,0 utredartjänst från tidigare social-
förvaltningen och 1,75 tjänst för central nämndsadministration 
från socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. efter 

vissa samordningsvinster ökade antalet tjänster endast med 2,3. 
dessutom frigjordes resurser för att man skulle kunna rekrytera 
en ny kommunjurist inom ramen. 
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FrAmTidsPersPeKTiv
I september 2010 hålls allmänna val. Valnämnden slutför 
under försommaren sin planering inför valet. Förtidsröst-
ning i kommunens regi inleds tre veckor före valet.

Viktiga ärenden för kommunstyrelsen och kommunled-
ningskontoret 2010 och framåt:

HögsT PrioriTerAT är ATT

n verka för att stationerna i Båstad och Förslöv blir fär-
diga

n se till att Inre kustvägen påbörjas
n fortsätta arbetet med strategi för planläggning av Hem-

meslöv i god tid innan den nya tågstationen tas i drift
n stödja produktion av bostäder, särskilt hyresrätter
n fullfölja arbetet med demokratiberedningen och 

fullmäktiges uppdrag att ta fram en ny alternativ poli-
tisk organisation

n ta fram fungerande pengsystem för skola och barnom-
sorg 

n samordna fastighetsförvaltning i koncernen
n utarbeta en evenemangsstrategi
n ta fram förslag till rutin för att följa upp politiska mål, 

riktlinjer och beslut
n understödja förändringsprocessen inom vård- och 

omsorgsförvaltningen
n understödja genomförande av besluten om konkurren-

sutsättning
n stödja införande av kundvalssystem inom hem tjänsten 

och initiera projekt som ska få kommunalt anställda att 
ta steget till eget företagande

n understödja en breddad och fördjupad samverkan med 
andra kommuner och kommunkonstellationer inom hela 
ansvarsområdet.

övrigA PrioriTerAde FrÅgor är ATT

n fortsätta föra ut organisationens kärnvärden i verk-
samheterna, samt initiera och stödja insatser för bättre 
kundbemötande och ökad kundorientering 

n genomföra en ny medarbetarundersökning samt analy-
sera och planlägga förbättringsarbete

n ta fram en ny personalpolicy
n ta med kärnvärdena i lönekriterierna 
n slutföra pågående dokumentations- och 

kvalitetssäkrings arbete (ledningssystem)
n fortsätta att 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-lösn-
ing, för fler elektroniska tjänster på sikt.

admInIstratIonen

eKonomisK översiKT

resULTATräKning
(tkr) Budget

 2009
Utfall
2009

Utfall
2008

intäkter 2 833 3 893 2 562
Kostnader –32 291 –32 435 –30 410
Nettokostnad –29 458 –28 542 –27 848

Anslag 29 458 29 458 27 609
Årets resultat 0 916 –239
Nettoinvestering –2 435 –2 536 –3 875

ADMINISTRATIONEN omfattar avdelningarna för eko-
nomi, personal och it. Tjänsten som kommunens fastighets-
chef är knuten till förvaltningen. I tjänsten ingår också att 
vara vd i Båstads Utvecklings AB. Fastighetschefen ansvarar 
för lokalförsörjning, är beställare och hyresvärd. It-avdel-
ningen hanterar även växel- och trafik avgifter. Växelfunk-
tionen och kommunens reception ingår i kommunlednings-
kontoret.

ÅreTs viKTigA HändeLser
Nedan följer ett axplock av de händelser som förvaltningen 
var involverad i:

n Kommunen upphandlade försäkringar för 2010–2012. 
Det ledde till avtal med nya försäkringsgivare.

n Drygt ett tiotal upphandlingar skedde i egen regi, 
tillsammans med Ängelholms kommun eller Stats-
kontoret.

n Samtliga ekonomer finns samlade på ekonomi-
avdelningen.

n Under året genomfördes sju informationsträffar om 
ekonomi-, personal- och it-frågor för samtliga kommunens 
arbetsledare.

n En medarbetarunderökning genomfördes.
n Ett mentorskapsprogram startades i Skåne Nordvästs 

regi.
n Ett nytt flextidsavtal slöts. Inrapportering av flextiden 

sker nu direkt via datorn.
n En pensionspolicy för anställda och förtroendemän 

antogs.
n En översyn av kommungemensamma lönekriterier 

påbörjades.
n En företagssköterska hyrdes in från Avonova.
n Utbyggnaden av fiberkommunikation fortsatte. 38 verk-

samhetsplatser är anslutna.
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n I samverkan med Ängelholms kommun började kom-
munen ett arbete med att införa IP-telefoni.

n En metakatalog påbörjades. Den innebär att informa-
tion synkroniseras mellan olika datasystem med autom-
atiska användar konton.

n Ett energisparprojekt, EPC, pågår. Det ska inventera 
och genomföra lönsamma besparingar i kommunens 
fastighetsbestånd.

mÅLUPPFyLLeLse
n Mål: Förvaltningarna ska till 90 procent vara nöjda med 

verksamheten.
Utfall: Utvärdering av nöjdhetsgraden genomfördes inte.

n Mål: Långtidssjukskrivningarna ska minska.
Utfall: Målet är uppfyllt. Antalet långtidssjukskrivna mins
kade från 48 till 20 personer. Andelen långtidssjukfrånvaro 
(mer än 60 dagar) av den totala sjukfrånvaron minskade 
från 60 till 46 procent.

n Mål: 90 procent av de anställda ska uppleva att de har 
en god arbetsmiljö.

Utfall: Målet kan inte besvaras utifrån medarbetaren
käten. Arbetsmiljö är ett komplext begrepp som omfat
tar arbets tillfredsställelse, arbetsklimat, arbetsbelastning 
med mera. Exempelvis får arbetstillfredsställelse 4,7 på en 
6gradig skala. Undersökningen redovisas kort i avsnit
tet Personal.

n Mål: Helpdesk löser 70 procent av samtliga felanmäln-
ingar inom 8 timmar.

Utfall: Målet är ej uppfyllt. Andelen avslutade ärenden lig
ger på 58 procent inom ett dygn och 86 procent inom en 
vecka. En av anledningarna till ” förseningen” är att man 
kan få vänta på reservdelar till datorn.

n Mål: It-support ser till att användarna har fungerande 
datorer inom 8 timmar.

Utfall: Målet är uppfyllt. Det kan dock innebära att med
arbetarna tillfälligt får lånedatorer.

n Mål: Samtliga hyresgäster ska ha ett internhyreskon-
trakt.

Utfall: Målet är delvis uppfyllt. 22 kontrakt från 1998 gäl
ler fortfarande. Internhyres reglerna har börjat uppdateras 
och förändras. Målet är nya kontrakt 2010.

eKonomisKT resULTAT 
Administrationens budget omsluter drygt 32 mkr. Netto-
kostnaden uppgick till 28,5 mkr. Förvaltningen redovisar 
ett budgetöverskott på 0,9 mkr. Avvikelsen beror i huvud-
sak på en engångsutdelning från Sveriges Kommuner och 
Landsting till alla kommuner och landsting. Den var inte 
budgeterad. Ersättningen uppgick till 56 kr per invånare, 
summa 0,8 mkr. Negativa avvikelser förekommer inom fast-
ighetsadministrationen på grund av personalavveckling, 
ökade konsult- och leasingkostnader inom it-verksamheten 
samt färdtjänsten. För att täcka underskotten var personal-
avdelningens många verksamheter mycket återhållsamma 
och fick ett överskott på knappt 0,9 mkr.

ÅreTs invesTeringAr
It-investeringarna uppgick till 2,5 mkr. En ny huvudserver 
installerades, kommunikationsnätet byggdes ut och elev-
kontohanteringen automatiserades. 

FrAmTidsPersPeKTiv 
n Arbetet med en modell för resursfördelning med bred 

förankring fortsätter.
n Arbetet med att införa elektronisk handel påbörjas.
n Behovet av ett informationsstödssystem i verksam-

heterna ses över.
n Fortsatt samverkan i Skåne Nordväst med ledarskaps- 

och trainee-program med målet att utveckla ett ledar-
skapscentrum i regionen.

n Arbetet med att minska långtidssjukfrånvaron fortsät-
ter.

n Det personalpolitiska arbetet ska framför allt fokusera 
på arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder, informa-
tion samt jämställdhet och mångfald.

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

nyCKeLTAL 
2009 2008 2007

Antal inkomna leverantörsfakturor 25 979 28 954 30 825
Antal utskickade räkningar 45 674 45 365 43 822
Antal utskickade inkassokrav 1 499 1 433 1 353

Antal utannonserade tjänster 53 97 158
Antal lönespecifikationer 1 599 1 710 saknas

Antal registrerade felanmälningar 
till helpdesk

2 183 5771) saknas

Antal övriga registrerade ärenden 
(beställningar m m)

1 689 5511) saknas

1) juli–december
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teknIska  
förvaltnIngen 
skattefInansIerad  
verksamhet
eKonomisK översiKT
(tkr) Budget

2009
Utfall
 2009

Utfall
2008

intäkter 79 462 80 738 76 824
Kostnader –100 286 –101 613 –94 963
Nettokostnad –20 824 –20 875 –18 139

Anslag 20 824 20 824 15 260
Årets resultat 0 –51 –2 878

Nettoinvestering –12 991 –3 830 –20 437

ÅreTs viKTigA HändeLser
n Under 2009 skedde en rad förändringar i tekniska för-

valtningens organisation. Va-verksamheten över-
gick till det kommunägda bolaget NSVA. Kvar i kom-
munen finns en beställarfunktion samt debitering och 
rörnätspersonal. 

n I december 2009 anställdes en måltidschef. Måltids-
verksamheten sorterar från 2010 under tekniska förvalt-
ningen. 

n Trafik– och gatuverksamheten går in under park- och 
fritidsavdelningen. Ett namnbyte ska ske. Utöver 
denna avdelning och måltidsavdelningen - som är 
under bildande - finns avdelningar för lokalvård och 
fastighetsskötsel.

n Antalet arrangemang var stort 2009. Bland annat 
arrangerades Swedish Open både för kvinnor och män. 
Arrangemangen krävde stora insatser från förvalt-
ningen i form av renhållningsinsatser och parkerings-
bevakning. På delar av det centrala evenemangs området 
sköttes renhållning och utarrendering av marknad-
splatser av en privat aktör.

n Förfrågningsunderlag för konkurrensutsättning togs 
fram under året. Det gällde lokalvård i Båstads tätort 
och grönyteskötsel på kommunens skolor och för-
skolor i Östra Karup, Grevie, Västra Karup och Förslöv. 
Upphandlingarna avslutades vid årsskiftet och entrep-
renörerna börjar sina arbeten 1 april 2010.

 

n Ett nytt område för villabebyggelse blev färdigt i 
Torekov. Det omfattar knappt 100 nya tomter. Efter-
frågan på byggbara kommunala tomter var inlednings-
vis mycket låg, men ökade under andra halvåret. 

n  Vid Stensån norr om Östra Karup anlades en ny våt-
mark, Klarningen. 

Fritidsverksamheten, som också ingår i tekniska förvalt-
ningen, redogör för sitt bokslut för kultur- och fritids-
nämnden.

mÅLUPPFyLLeLse
n Mål: Minst 50 byggklara tomter ska färdigställas under 

året.
Utfall: Målet uppnått. Under året färdigställdes bland annat 
94 byggklara tomter i Torekov, varav 23 säljs via den kom
munala tomtkön.

n Mål: Antalet trafikolyckor ska minska med 10 %.
Utfall: Målet inte uppnått. Totalt inträffade 82 (90) olyckor 
som rapporterades till polis eller sjukvård. Minskningen är 
9 procent jämfört med 2008. Medeltalet 20042009 är 83 
olyckor per år. 

n Mål: Energiförbrukningen i kommunägda fastigheter 
ska minska med 5 % inom två år. 

Utfall: Målet ej uppnått. Ett förberedande arbete pågick 
för EPCprojektet för att sänka energiförbrukningen. Inga 
större konkreta åtgärder utfördes.

eKonomisKT resULTAT
Totalt visar den skattefinansierade delen av tekniska för-
valtningen ett underskott om cirka 50 tkr. Både positiva och 
negativa avvikelser mot budget förekommer, men de balan-
serar varandra. Avvikelserna består bland annat i att intern-
fördelningen av löne- och maskinkostnaderna för utföra-
renheterna inom gata och park inte stämmer mot utfallet. 
Lägre intäkter på en verksamhet balanseras av lägre kost-
nader på en annan. För att uppnå en budget i balans utför-
des bland annat tånginsamling utmed kommunens stränder 
enbart vid kraftig ansamling.
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ÅreTs invesTeringAr
Under 2009 genomfördes ett stort antal projekt. Bland dem 
kan nämnas:

n Utredning och upphandling av EPC. Fastighets-
beståndet inventerades och åtgärdsförslag togs fram.

n Utbyggnad av exploateringsområdet Torekov 98:50.
n I samarbete med Vägverket färdigställdes gång- och 

cykelvägar i Förslövs tätort. Arbete pågick med att 
ta fram en arbetsplan för gång- och cykelvägar från 
Förslöv till Grevie kyrkby respektive Fogdarp.

n Ett vänstersvängsfält vid väg 115 och kustvägen färdig-
ställdes.

n Malens torg byggdes om och tillgänglighetsanpassades.
n Takbyte på Strandängsskolan, etapp 3 av 3 slutfördes.
n Investeringar i Torekovs hamn: nya bryggor och ett nytt 

förråd byggdes.

I investeringsbudgeten redovisas en stor avvikelse. Den 
beror framförallt på obudgeterade intäkter från försälj-
ningen av Båstadgården och ersättning för exploatering i 
Vistorp samt ett sent tilläggsanslag i investerings budgeten 
för ombyggnad av A-huset på Strandängsskolan. Bortser 
man från dessa tre poster var 67 procent av budgeten för-
brukad vid årets slut. En del investeringar blev försenade 
på grund av årets investeringsstopp. Ombudgetering begär-
des till 2010.

FrAmTidsPersPeKTiv
Under 2010 drivs grönyteskötsel på kommunens fastigheter 
i Östra Karup, Västra Karup, Förslöv och Grevie på entre-
prenad, liksom städverksamheten i de flesta kommunala 
byggnader i Båstads tätort.

Förvaltningen ska ta fram och förankra skötselplaner för 
utemiljön vid resterande skolor och förskolor samt i parker, 
skogar och på stränder. Den andel av lokalvården som fort-

sättningsvis drivs i egen regi ses över och jämförs med den 
entreprenaddrivna verksamheten.

En stor andel av resurserna på fastighetssidan läggs på 
EPC-projektet - energioptimering för de kommunala fastig-
heterna. Fastighetsförvaltningen behöver ta fram status 
och underhållsbehov och göra en underhållsplan för samt-
liga fastigheter. Tillgänglighetsanpassning är ett prioriterat 
område. Resultatet från den pågående utredningen om sam-
ordnad fastighetsförvaltning inom Båstads kommun präg-
lar arbetet under 2010.

En ny måltidsorganisation för Båstads kommun är en 
central fråga. Andelen ekologisk mat i kommunens måltids-
verksamhet ska öka. 

Inga exploateringar på kommunal mark är planerade 
2010, eftersom det inte finns några detaljplaner som vun-
nit laga kraft. 

nyCKeLTAL
TomTFörsäLjning

Tomtförsäljningen tog rejäl fart under 2005, till viss del 
tack vare samarbete med byggföretag. Under 2006 till 2008 
skeddooe en nedgång, eftersom det rådde brist på lediga 
tomter i kommunen och det ekonomiska läget var dystert. 
2009 ökade försäljningen under andra halvåret.

2009 2008 2007 2006 2005 2004

Antal sålda tomter 9 7 14 16 23* 2

* varav 9 till byggföretag.

TrAFiKoLyCKor i BÅsTAds KommUn

I tabellen nedan anges olyckor med personskador som är 
inrapporterade till polis eller sjukvård. 

2009 2008 2007 2006 2005 2004

dödsolyckor 0 1 3 2 0 1
olyckor med allvarliga skador 5 14 8 12 9 7
olyckor med lindriga skador 77 75 77 76 71 61
Totalt antal olyckor med personskador 82 90 88 90 80 69
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renhållnIngsenhet
resULTATräKning
(tkr) Budget

2009
Utfall
2009

Utfall
2008

intäkter 20 742 19 951 18 866
Kostnader –20 738 –20 189 –18 021
Nettokostnad 4 –238 845 

Anslag –4 –4 0
Årets resultat 0 –242 845

Nettoinvestering 0 0 0

ÅreTs viKTigA HändeLser
Fastighetsrenhållningen fungerade tillfredsställande med 
få klagomål från abonnenterna.

ÅreTs invesTeringAr
Inom renhållningsenheten gjordes inga investeringar under 
2009.

FrAmTidsPersPeKTiv
Genom fortsatt information ska insamlingsresultatet för 
samtliga fraktioner bli bättre. Under 2010 påbörjas arbetet 
med upphandling av renhållningsentreprenör.

Nyckeltal
returmaterial 
(ton) 2009 2008 2007 2006 2005

restavfall 3 292 3 212 3 463 3 539 3 660
organiskt avfall * 1 167 1 152 1 126 1 050 863
Tidningar 876 991 891 949 1 090
Pappersförpackn 400 450 508 406 379
ofärgat glas 189 205 221 196 209
Färgat glas 283 270 286 246 266
Hårdplast 81 74 84 79 57
mjukplast 81 95 89 68 73
metallförpackn 30 49 48 59 43
grovsopor fni * 253 283 289 317 317

* Fastighetsnära insamling.

va-enhet
resULTATräKning
(tkr) Budget

2009
Utfall
 2009

Utfall
2008

intäkter 31 158 32 970 26 115
Kostnader –31 412 –32 851 –24 533
Nettokostnad –254 119 1 582 

Anslag 254 254 166
Årets resultat 0 373 1 748

Nettoinvestering –34 215 –19 205 –15 018

ÅreTs viKTigA HändeLser
n Den 1 september tog NSVA, Nordvästra Skånes Vatten 

och Avlopp, över driften av kommunens allmänna vat-
ten- och avloppsledningar. 

n Genom en projekttävling påbörjades en utredning 
av två parallella förslag till om- och tillbyggnad av 
Hedhusets reningsverk. 

n För att kartlägga förekomsten av ovidkommande vat-
ten i spillvattennätet installerades flödesmätare på alla 
pumpstationer.

n En regional vattenförsörjningsplan ska tas fram 
tillsamm ans med Laholms och Halmstads kommuner. 
Förstudier om ett gemensamt vattenverk i Skottorp med 
Laholms kommun pågår.     

vATTenFörsörjning

Utredning om framtida vattenförsörjning för Båstads 
kommun fortsatte, både för den södra och den norra kom-
mundelen. Produktionen av renvatten uppgick till cirka 
2,0 miljoner kubikmeter: 1,0 i Båstads försörjningsområde 
och 1,0 i Torekovs.

omHänderTAgAnde Av AvLoPPsvATTen

Under sommaren 2009 var kvävehalten i utgående vat-
ten från Torekovs reningsverk hög. Riktvärdet för kväve-
halten i det utgående vattnet är 12 mg/l. Redovisat värde 
var 14,1 mg/l. För att komma tillrätta med kvävereningen 
gör man försök med utökad uppehållstid och luftinbland-
ning i bassängerna och i avloppsvattnet. Under våren 2010 
kopplas en kolkälla in i processen. Med dessa åtgärder och 
utökad processövervakning bedöms riktvärdena för 2010 
kunna uppnås.
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eKonomisKT resULTAT
Va-verksamheten visar ett överskott på 373 tkr.

ÅreTs invesTeringAr
n Utbyggnaden av va-ledningar inom Torekov 98:50 

färdig ställdes.
n Relining utfördes av spillvattenledningar i Östra Karup 

och Båstad. 
n Utredningarna om framtida vattenförsörjning fortsatte.
n Projekteringen av va till Boarp och flyttningen av 

pumpstationen i Östra Karup slutfördes. 
n Etapp 1 i utbyggnaden av dagvattensystem i 

Hemmeslöv slutfördes och etapp 2 projekterades.
n Åtgärder för att minimera risken för översvämningar 

vid Jöns Möllers väg i Förslöv vidtogs.

Va-enheten redovisar ett överskott för 2009. Det beror 
på projekt som påbörjades under året och pågår över års-
skiftet.

FrAmTidsPersPeKTiv
Va-verksamheten i Båstads kommun står inför stora utma-
ningar. Förstudier för om- och tillbyggnad av Hedhusets 
reningsverk i Laholm pågår. Därefter följer tillstånds-
process, projektering och entreprenad. En långsiktigt tryg-
gad vattenförsörjning är prioriterad. Arbetet bedrivs i 
två parallella spår: ett för norra kommundelen och ett för 
södra. 

Fler etapper återstår av dagvattenutbyggnaden i 
Hemmeslöv. Va-ledningarna till Boarp påbörjas våren 
2010. 

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 baseras på faktiskt antal 
anslutna personer (26 000). Dygnsförbrukningen enligt 
Svenskt Vatten baseras på antal mantalsskrivna personer 
(9 500) anslutna till kommunens vattenledningsnät.
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eKonomisK översiKT 
(tkr) Budget

 2009
Utfall
2009

Utfall
2008

intäkter 10 781 9 010 10 690
Kostnader –25 351 –24 721 –26 687
Nettokostnad –14 570 –15 711 –15 997

Anslag 14 570 14 570 15 997
Årets resultat 0 –1 141 –894

Nettoinvestering –1 921 –1 189 –1 552  

ÅreTs viKTigA HändeLser 
medArBeTArsKAP oCH KUndFoKUs

Förvaltningen genomförde omfattande personalutveckling 
till gagn både för den enskilda medarbetaren och för för-
valtningen. I satsningen ingår att arbeta med kommunens 
kärnvärden, attityder och bemötande där kund perspektivet 
betonas. Kundenkäter hjälper nämnden att förbättra verk-
samheten.  

ByggLov

Den ackumulerade mängden bygglovsansökningar arbeta-
des bort, delvis genom ett nytt angreppssätt. Förvaltningen 
upphandlade handläggning av 50 bygglovsansökningar till 
ett fast pris och bestämt slutdatum. Det fungerade väl och 
den 1 april 2009 var uppdraget slutfört. Därefter behand-
lade den egna personalen de många förhandsbesked som 
ansamlats. Den 1 oktober var cirka 50 förhandsbesked 
färdig behandlade. Många av dem var både komplicerade 
och tidskrävande. 

Ett nytt arbetssätt introducerades på bygglovs avdel  ningen. 
Förändringen är ett resultat av verksam hetsutvecklingen som 
genomfördes under ledning av en extern konsult. Föränd-
ringen innebär i korthet att en gemensam ärendeberedning 
hålls en gång i veckan, där representanter från räddnings-
tjänst och miljö också deltar. Bygglovshandläggare och assis-
tenter har delats i två team. Ett handlägger nya ärenden och 
det andra handlägger ackumulerade handlingar.

räddningsTjänsT

Inför budget 2009 fattade nämnden beslut om att minska 
numerären i räddningstjänstens utryckningsstyrkor. Det 
skulle ge en besparing på 1 000 tkr. Besparingen mot-
svarar tre deltidsanställda brandmän i beredskap. Föränd-
ringen verkställdes den 1 juni 2009 och föregicks av ett 
noggrant förarbete. Inför det politiska beslutet om styrkor-
nas storlek presenterades riskanalys, utryckningsstatistik 
och utredningsmaterial. Efter det politiska beslutet star-
tade ett omställningsarbete med all personal. Det inbegrep 
larmplaner, utryckningsrutiner, gruppsammansättningar 
och övningsschema. Förändringen var mycket energi-
krävande för alla inblandade. Sådana här förändringar berör 
och engagerar både politiker, anställda och allmänhet.

Den nya utryckningsorganisationen hanterade i juli en 
komplicerad insats på Skånegården i Båstad. Räddnings-
insatsen blev lyckad och inga personer kom till skada. 
Dessutom räddades fastigheten från en större skada. Insat-
sen bidrog till att värden för uppskattningsvis 25 000 tkr 
räddades. 

Kommunens handlingsprogram enligt Lag om skydd 
mot olyckor reviderades och sändes ut på remiss till berörda. 
Programmet antas i början av 2010. 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys reviderades 
också och väntas även den bli antagen i början av 2010.

Räddningstjänsten i Båstad installerade kommunikations-
systemet RAKEL i samverkan med övriga Skånes räddnings-
tjänster. RAKEL är i full drift den 1 april 2010.
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Tillsammans med framstegsförvaltningen genomför 
räddningstjänsten sedan i höstas en utbildning för eleverna 
i omvårdnadsprogrammet. 

miLjö

Vid årsskiftet överfördes djurskyddstillsynen till läns-
styrelsen. Tillsammans med en allmän besparing på en halv-
tidstjänst blev den sammanlagda besparingen en heltids-
tjänst. I samband med det valde miljöchefen att sluta. 
Ledningen för miljöavdelningen har sedan dess bestått av 
tillfälliga lösningar.

En extern genomlysning av miljöverksamheten genom-
fördes under våren. Ett antal konkreta förbättringsåtgärder 
utkristalliserades, bland annat övergång till en riskbaserad 
tillsyn och taxa och ökad självfinansieringsgrad. Åtgärderna 
inarbetades i förslaget till internbudget för 2010. Nämnden 
beslutade dock att avvakta.

Energi- och klimatrådgivaren arrangerade en energi-
mässa. Nio utställare medverkade och mässan besöktes av 
cirka 100 personer. 

KArTA/gis

Kart/GIS-verksamheten visar ett stort överskott till följd av 
återhållsamhet. Lägre tjänstgöringsgrad (föräldraledighet) 
HAR INTE kompenserats med vikarier.

Avdelningen är nu fullt bemannad och ajourhåll-
ningen av primärkarta, register och kommunens Geogra-
fiska Informations system (GIS) fungerar åter kontinuerligt. 
Spridning av kartan, koppling mellan karta och fastighets-
register, utveckling av GIS med flera åtgärder rationalise-
rar handläggningen inom kommunen. 

Två nya MBK-avtal skrevs med Södra Hallands Kraft 
Ekonomisk förening och med Bjäre Kraft Ekonomisk fören-
ing. Därmed får de tillgång till kommunens primärkarta.

Grevie Kyrkby och Gräsryd i Östra Karup finns numera 
med på kommunens primärkarta. En total inmätning av 
områdena genomfördes.

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt en ny lag 
föras in i ett lägenhetsregister. Karta/GIS-avdelningen tog 
fram nya och redigerade befintliga adresser för ett antal 
flerbostadshus.

Antalet grundkartor som togs fram till detaljplaner 
ökade något mot föregående år. Det gjorde även antalet 
producerade bestyrkta och enkla utdrag för underlag till 
bygglovsprövning. 

Kartmaterial till Geodatacenter och övriga avtals-
intressenter uppdaterades kontinuerligt. 

Samverkansavtalet med Ängelholms kommun fortsatte 
att fungera på ett positivt sätt. Samarbetet innefattar bland 
annat mätning och programvaror. 

En turistkarta för 2010 togs fram tillsammans med 
Båstad Turism.

TUnneLTiLLsyn

Vid årsskiftet 2009/2010 hade 64 procent av huvud-
tunnlarna utförts. 

Före borrstarten 2005 med tunnelborrmaskinen (TBM) 
hade 6 591 m borrats. Det totala projektet omfattar 17 432 m 
eller 8 716 m dubbeltunnel.

Till 2010-01-01 hade tunnelborrmaskinen utfört 4 565 m. 
Då återstår 6 276 m. 42 procent är därmed utförda av TBM-
borrningarna.

944 m byggdes under 2009. År 2008 byggdes 1 441 m 
tunnel mot 1 253 m under 2007. 

Mycket vatten och besvärliga bergförhållanden samt två 
längre stopp är orsaken till den lägre produktionen 2009.

Maskinen befann sig vid årsskiftet 165 m från den 
frysta delen av Möllebackszonen och det återstår 922 m till 
genombrottet i norr. Det beräknas ske i maj 2010.

Enligt Banverket gäller fortfarande tidplanen att bygget 
ska vara färdigt för trafik 2015.

Inga gränsvärden för avloppsvatten eller miljövillkor 
överskreds under året.

Påverkan på grundvattnet och flödet i Lyabäcken var 
omfattande 2009, och accelererade under senvåren. I bör-
jan av juni tvingades Banverket fiska upp cirka 1 000 bäck-
öringar på en sträcka av 1 000 m.

mÅLUPPFyLLeLse 
De prioriterade målen för samhällsbyggnadsförvaltningen 
var:
n Bygglov ska beviljas inom tre veckor för en- eller två-

bostadshus avseende nybyggnation och kompletterande 
byggnation inom områden med detaljplan och utan 
avvikelser från plan, förutsatt att inlämnade handlingar 
är kompletta. Detta är även en servicedeklaration. 

Målet bedöms vara uppfyllt till cirka 10 procent. 
4 av 41 bygglov beviljades inom tre veckor från ankomst

datum. (Det gäller ärenden registrerade som nybyggnad av 
enbostadshus inkomna under 2009.) 

För samtliga ärenden gäller att det inte går att utläsa 
ur ärendesystemet om ärendena behöver kompletteras eller 
om de ligger inom gällande detaljplan. Endast en liten del 
av den totala mängden inkomna bygglovsansökningar fal
ler inom ramen för målet. Förvaltningen behandlade 567 
ärenden.

n Vid behov av komplettering av till nämnden inkomna 
ansökningar ska sökanden meddelas detta inom fem 
arbetsdagar och samtidigt ges råd och anvisningar om 
vad som behöver kompletteras. Detta är även service-
deklaration.

Målet är inte uppfyllt.

n Kön till bygglovsansökningar ska vara borta i slutet av 
2009.

Målet är uppfyllt.
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n Minst 80 procent av brukarna ska ange sig vara belåtna 
eller mycket belåtna med handläggningen av sina ären-
den. Nämnden kommer att ta fram och genomföra årli-
gen återkommande kundenkäter för att ständigt förbätt ra 
verksamheten. Det övergripande målet är att uppnå ett 
sammanvägt kundindex (NKI) om minst 70.

Målet är uppfyllt.
Förvaltningen ger brukarna möjlighet att lämna sina 

omdömen via webbaserade enkäter. Kundenkäterna har 
varit igång sedan april. Hittills har 50–60 svar inkom
mit och sammanställts av kommunledningskontoret. Utfal
let visar ett NKI på cirka 70. Svaren följs upp regel bundet. 
Därmed kan man fortlöpande se vilka parametrar som 
behöver förbättras. 

eKonomisKT resULTAT 
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2009 visar ett 
underskott med 1 141 tkr. Underskottet fördelar sig mellan 
verksamheterna enligt nedan:

(tkr)

Förvaltningsövergripande – 140 
Bygglov – 1 686 
miljö + 191
Karta/gis + 327
räddning + 485
Tunneltillsyn – 107
Bostadsanpassning – 210

KommenTArer TiLL resULTATeT

Den allmänna ekonomiska nedgången gav upphov till nega-
tiva avvikelser inom bygglovs- och miljöverksamheterna. 
För att nå de prioriterade målen vidtogs preciserade åtgär-
der i samtliga verksamheter. Förvaltningen var extremt 
kostnads medveten, återhållsam med fortbildning och med 
inköp av varor och tjänster. Här följer några åtgärder:
n  avveckla paviljongen 
n  avvakta med tillsättning av miljöchef 
n  senarelägga tillsättning av brandmästare
n  vakanshålla tjänsten som bygglovingenjör.

Andra faktorer som påverkat resultatet positivt är:
n  högt semesteruttag gav en stor minskning av semester-

skulden
n  försäljning av två brandfordon
n  större statsbidrag än budgeterat.

ByggLov

Bygglovsintäkterna visar ett underskott. Utfallet hamnade 
på en normalnivå jämfört med tidigare år. Kostnaderna 
visar ett överskott. Bidragande orsaker var att bygglovs-

ingenjören och bygglovsarkitekten slutade. Båda tjänsterna 
är vakanta. Semesterskulden minskade.

miLjö

Miljöintäkterna visar ett underskott. Färre nystarter av 
livsmedels företag ger lägre intäkter.

Kostnaderna visar ett stort överskott, bland annat efter-
som man avvaktade med att tillsätta miljöchefstjänsten. 
Två statsbidrag blev större än budgeterat. Semester skulden 
minskade.

KArTA/gis

Karta/GIS-verksamheten visar ett stort överskott till följd 
av återhållsamhet. Lägre tjänstgöringsgrad (föräldra-
ledighet) kompenserades med vikarier. 

räddning

Räddningstjänstens intäkter och kostnader visar ett över-
skott. Det kommer från försäljning av två brandbilar samt 
många automatlarm och försäljning av verksamheter. Den 
nya organisationen för brandmännen infördes senare än 
plan erat med merkostnader som följd. Det kompenserades 
mer än väl av vakanshållen frånvaro, färre utbildade brand-
män och återhållsamhet i materielanskaffning, bränsle, 
reparation och underhåll. Brandmästaretjänsten åter besattes 
senare än planerat.

TUnneLTiLLsyn

Verksamheten visar ett underskott som beror på löne-
glidning som inte kompenserats.

BosTAdsAnPAssning

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag visar ett under-
skott. Verksamheten var tvungen att installera fler handikapp-
liftar andra halvåret 2009 än vad som är normalt för mer än 
en femårsperiod. Bidragsutbetalningarna i övrigt var låga, 
vilket begränsade överskridandet.

ÅreTs invesTeringAr 
Med anledning av den allmänna ekonomiska nedgången i 
samhället infördes under våren ett investeringsstopp. Under 
hösten minskades investeringsramen och hela investerings-
budgeten fick omprioriteras.

Följande investeringar är genomförda:
n  samköp av lastväxlarf lak (tank) tillsammans med 

Ängelholm påbörjades och slutförs under 2010
n  kommunikationsutrustning till RAKEL
n  mindre inköp av kontorsmöbler med mera
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n  inköp av skyddskläder 
n  ny primärkarta över Grevie kyrkby
n digitalisering av mikrofilmsarkivet påbörjades och slut-

förs under 2010.

FrAmTidsPersPeKTiv 
Samhällsbyggnadsnämnden framhåller följande framtids-
faktorer för bättre service och fler nöjda kunder:

n Ökad samverkan med andra kommuner.

Några av fördelarna med samverkan är att man kan hitta 
kostnadseffektiva lösningar, samtidigt som kvaliteten 
behålls eller helst höjs. Man får också tillgång till en bredare 
kompetens med möjlighet till specialisering och en mindre 
sårbar organisation. Gemensamma rutiner för myndighets-
utövning leder till samsyn och effektivisering. 

Befintliga samarbeten mellan räddningstjänsterna ska 
stärkas och utvecklas, främst på samarbetet inom Skåne 
Nordväst, men också det med Laholm i Halland. Olika 
samarbetsprojekt pågår och utvecklas ytterligare de när-
maste åren.

Ängelholms och Båstads samverkan inom karta/GIS/
mätverksamheter har pågått en längre tid. Både tekniska 
och personella resurser samutnyttjas för att hitta optimala 
lösningar.

Nämnden har tagit initiativ till ökat samarbete med 
grannkommunerna inom miljöområdet. Förhoppningar 
finns om en fördjupad samverkan med dessa och andra 
kommuner. 

n Förbättrad information och nya elektroniska tjänster på 
hemsidan.

Förenklad och förbättrad information till bland andra 
bygglovsökande på kommunens hemsida är avgörande för 
målet om fler nöjda kunder. En utveckling av nya elektro-
niska tjänster (bygglov via internet) förenklar både kun-
dens och förvaltningens arbete. 
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nyCKeLTAL/BALAnserAde sTyrKorT 

Kategori 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

inkomna och diarieförda ärenden*) 2 149 1 863 2 271 2 044 1 941 1 706 1 438 1 650
ärenden i samhällsbyggnadsnämnd*) 281 265 300 431 475 442 448 419
Delegationsbeslut
Bostadsanpassningsbidrag 125 122 123 142 135 150 140 136
miljöbalk, livsmedel, djurskydd, hälsoskydd 399  388 449 369 222 165 163 150
PBL (bygglov, bygganm, kvalitetsansv) kontrollplan) 817 544 670 846 962 969 813 946
Brandfarlig vara 12 12 2 7 5 7 11 --
Fördelning beviljade bygglov:
nämnd/delegation 92/469 44/298 39/382 54/368 59/518 56/448 81/354 71/364
Räddningstjänsten
Antal utryckningar 355 347 383
Antal tillsynsbesök 50 84 37
Antal brandskyddsutbildade personer 290 467 350
Löpande kontroll/tillsynsbesök
miljöbalk, livsmedel, djurskydd, hälsoskydd 483 597 645 500 454 540 572 499
ovK ventilation 41 44 27 29 34 51 85 73
Kartavdelning
Utdrag ur primärkarta 327 298 313 283 281 231 127 131

*) Under 2000–2006 ingår planavdelningens ärenden i statistiken. 
Från och med 2009 ingår karta/gis- och räddningstjänstärenden. 
2009 övergick djurskyddsärenden till länsstyrelsen.
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ÅreTs viKTigA HändeLser
Nämnden fattade beslut om att verka för att alla barn- och 
ungdomsföreningar i Båstads kommun ska ha antagit en 
drogpolicy 2010. Arbetet med att ta fram drogpolicyn sker 
2009–2010.

Malenbadet är numera ett rökfritt utomhusbad.
Entrén till Malenbadet byggdes om och gjordes mer 

handikappvänlig. Personalen fick godkända personal-
utrymmen.

Ett längre hyresavtal ingicks med Biografteatern Fågel 
Blå AB för att säkerställa Scala Bios framtid i Båstads 
kommun.

En satsning gjordes på arrangemang inom Kultur i 
vården.

Nolatopriset 2008 gick till Sofie Björklund, en klart 
lysande stjärna i höjdhopp.

Ungdomsledarpriset tilldelades Agneta Svensson, Gre-
vie GIK, samt Roger ”Stisse” Strömberg, Förslövs IF, för 
deras insatser som ledare inom respektive förenings barn- 
och ungdomsverksamhet.

Båstads kommuns kulturpris tilldelades Kalle Eriksson 
för mångårigt, hängivet och ideellt arbete i kulturens tjänst. 
Kulturstipendiet gick till Fredrik Höjman för nya impulser 
och idéer inom industridesign.

mÅLUPPFyLLeLse
De prioriterade målen för kultur- och fritidsnämndens verk-
samhet var:

n Säkerhetsbesiktning ska genomföras varje år av samt-
liga fritidsanläggningar.

Målet är uppfyllt.
Rantzow Sport AB genomförde en säkerhetsbesiktning 

i kommunens samtliga idrotts och gymnastiksalar i maj. 
Besiktningen visade att den lösa utrustningen (plintar, 

bockar, mattor med mera) börjar bli ålderstigen och bör 
bytas ut inom de närmaste åren. Vid säkerhetsbesiktningen 
åtgärdas alla akuta brister direkt.

Badanläggningarna – Malenbadet, Segelstorp och Tore
kov – besiktigas före säsongsöppningen varje år i april–
maj månad.

Vandringsleder och motionsslingor kontrolleras regel
bundet under året, dels av egen personal, dels av allmän
heten. Skogssällskapet inventerar årligen Skåneleden i 
Båstads kommun, och listor upprättas över vad som behö
ver åtgärdas.

n Under skolans höst- och sportlov ska minst sju aktiv-
iteter anordnas jämnt fördelade i kommundelarna.

Målet är uppfyllt.
I samarbete med föreningsliv och Ungdomens Hus 

genomfördes ett 40tal aktiviteter runt om i kommunen på 
sport och höstloven. Samarbetet fungerar mycket bra och 
det finns många aktiviteter som erbjuds barn och ung domar 
på ”hemmaplan”.

n Utvärderingar och enkäter på bad- och fritidsanläggn-
ingar samt Ungdomens Hus.

Målet är uppfyllt.
En kundundersökning sker årligen på Malenbadet i 

Båstad. Den visade 2009 att besökarna är mycket nöjda: 
NKIvärdet ligger på 3,39 av 4 möjliga. Baden i Torekov och 
Segelstorp hyrs ut och verksamheten utvärderas. Utvärde
ringarna visar att både hyrestagare och kunder är nöjda. 

Även kommunens idrotts och gymnastiksalar är föremål 
för kundundersökning. Den visar att alla kommunala hallar 
fick ett NKIvärde över 3,0, vilket är ett bra omdöme. 

Utvärdering av verksamheten sker kontinuerligt i Ung
domens Hus. 

eKonomisK översiKT
(tkr) Budget

 2009
Utfall
2009

Utfall
2008

intäkter 3 351 3 489 3 342
Kostnader –14 864 –14 840 –14 644
Nettokostnad –11 513 –11 351 –11 303

Anslag 11 513 11 513 11 292
Årets resultat 0 162 –11

Nettoinvestering –461 –13 –104
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eKonomisKT resULTAT 
Kultur- och fritidsnämndens resultat för 2009 visar ett över-
skott med 162 tkr. Överskottet fördelar sig mellan verksam-
heterna enligt nedan:

Politisk verksamhet +18 
Allmän fritidsverksamhet +66 
stöd till studieorganisation 0 
Allmän kulturverksamhet +103 
idrotts- och fritidsanläggningar –249 
Fritidsgårdar +224

POLITISK VERKSAMHET visar ett överskott om 18 tkr, 
beroende på färre och mer effektiva nämndssammanträ-
den.

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET visar ett överskott om 
66 tkr. Överskottet beror till största delen på vikande verk-
samhetsbidrag och ett inte helt utnyttjat ledarutbildningsbi-
drag. Inför 2010 omfördelas resurserna genom sänkt verk-
samhetsbidrag och höjda drift- och lokalbidrag.

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET visar ett överskott 
om 103 tkr. Orsakerna är minskade hyreskostnader, åter-
hållsamhet med hänsyn till budgetläget och arrangemangs-
bidrag som inte utnyttjades.

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR visar ett 
underskott om 249 tkr. Malenbadet nådde inte budgete-
rad intäkt och kostnaderna var högre än budgeterat. Kost-
naderna för vandringsleder blev högre än beräknat; bland 
annat behövde en kusttoalett bytas ut. 

FRITIDSGÅRDAR visar ett överskott om 224 tkr. Över-
skottet beror på att Ungdomens Hus i Båstad och Förslöv 
var mycket restriktiva med sina medel för att nämndens 
budget skulle nå önskat plusresultat. 

ÅreTs invesTeringAr
Under våren beslöts om ett investeringsstopp för kommu-
nens verksamheter och under hösten minskades investe-
ringsramen ytterligare. Endast en investering är genomförd 
och det är tillgänglighetsanpassning på Malenbadet. 

FrAmTidsPersPeKTiv 
Kultur- och fritidsnämnden ser som en av sina stora upp-
gifter för framtiden att synliggöra fritidens och kulturens 
betydelse för medborgarna och för samhällets sociala och 
ekonomiska utveckling.

Nämnden vill på ett tidigt stadium delta i planeringen av 
nya bostadsområden, till exempel Hemmeslöv, för att säker-
ställa möjligheterna till spontanidrott, tillgång till idrotts-
anläggningar och annat utbud som gör området attraktivt 
från fritids- och kultursynpunkt.

Nämnden är också angelägen om att bejaka nya initiativ 
och stimulera till utveckling inom föreningslivet och till-
sammans med olika samarbetspartner, och att skapa nät-
verk mellan olika aktörer på Bjärehalvön.

De stora idrottsföreningarna i kommunen har flera gånger 
berättat om sin svåra ekonomiska situation. De befarar att de 
inte klarar både drift av anläggningar och verksamhet. Fören-
ingarna lägger ner mer och mer ideell tid och kraft på arrang-
emang och aktiviteter för att få intäkter till föreningarna. På 
sikt kan det medföra att fokus flyttas från verksamhet till för-
eningsöverlevnad. Den utvecklingen måste nämnden beakta, 
eftersom verksamhet i föreningarna är det som prioriteras.

Det finns en del tankar och idéer om hur man kan hjälpa 
föreningarna. En är att skapa en föreningsallians, som ska 
fungera som stöd och resurs för alla föreningar i kommu-
nen, inte enbart idrottsföreningar. Fritidskontoret sätter 
igång arbetet. Tanken är att man får till stånd ett samarbete 
mellan föreningsalliansen, kommunens arbetsmarknads-
enhet och Arbetsförmedlingen. Föreningarna och allian-
sen ska vara drivande i projektet.

För Båstads centralort finns det ett stort, förvaltnings-
övergripande ärende som oundvikligen måste hanteras inom 
en snar framtid. Ärendet påverkar de verksamheter som 
Båstads GIF bedriver i centralorten. Arrendeavtalet mel-
lan kommunen och Båstads GIF för Örebäcksvallen och 
Drivan området löper nämligen ut 2011.   
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nyCKeLTAL/BALAnserAde sTyrKorT
nyCKeLTAL

2009 2008 2007 2006 2005

Föreningar/organisationer      
Antal ideella föreningar 67 67 65 68 64
Antal aktivitetstillfällen i barn- och ungdomsföreningar 81 010 82 095 82 379 83 858 88 451
Kulturarrangemang  325 300 330 250
studietimmar via studieförbund 5 405 6 172 7 297 8 647 9 334

Idrotts- och fritidsanläggningar      
Utnyttjandegrad i gymnastiksalar, % 52 59 – – 60
Utnyttjandegrad i idrottshallar, % 78 80 – – 94
nKi-värde för idrottshallar  3,15 2,67 – – –
nKi-värde för gymnastiksalar 3,32 3,21 – – –
nKi-värde för malenbadet 3,39 3,27 – – –
vattentemperatur malenbadet 22,3 24,2 – – –
Antal simskoleelever Båstad 182 265 272 301 286
Antal simskoleelever Torekov 88 92 97 99 95
Antal simskoleelever segelstorp 141 141 107 126 103
Antal vandrare sinarpsdalen 4 320 – . . .
Antal vandrare Pershögsskogen 2 006 1 349 – – –

Fritidsgårdar      
Antal besökare/vecka musteriet 653 675 675 660 600
Antal besökare/vecka Förslöv 270 300 450 – –
Antal besökare/öppettimme musteriet 16 17 17 17 15
Antal besökare/öppettimme Förslöv 8 9 14 – –
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resULTATräKning
(tkr) Budget

2009
Utfall
2009

Utfall
2008

intäkter   60 082   70 151   60 501
Kostnader –360 150 –372 473 –335 147
Nettokostnad –300 068 –302 322 –274 637

Anslag 300 068 300 068 274 340
Årets resultat 0        –2 254    –365

Nettoinvestering     –2 687 –2 302 –4 280

                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 viKTigA HändeLser
ÖVERGRIPANDE. Året präglades av utvecklingsinsatser 
men också av oro om det ekonomiska läget. 

Oavse t t  ekonom i  ska  uppd rage t  genom f öras 
professionellt. 

Individ och familj (IOF) fördes från socialnämnden till 
bildningsnämnden den 1 februari 2009. På sikt ger det ett 
mervärde för de mest utsatta invånarna i kommunen.

Bildningsnämnden fick måltidsutredningen på remiss. 
Tidigare har frågan om certifiering av skolmaten behand-
lats. Nämnden beslutade att kommunledningskontoret ska 
inrätta en tjänst som måltidschef, att skolmaten ska certi-
fieras, att maten ska lagas från grunden och att närproduce-
rade och ekologiska råvaror ska användas i så stor utsträck-
ning som möjligt.

Besparingar inom individ och familj samt elevhälsan 
motsvarande 20 procent av verksamhetsvolymen genom-
fördes.

Barn- och utbildningskontoret svarade på Skolinspektio-
nens tillsynsrapport med en redovisning av åtgärder . 

Enkäter som mäter elevernas trivsel och deras upp-
fattning om ansvar och inflytande visar goda resultat. Enkät 
till föräldrar om deras uppfattning om verksamheten visar 
också goda resultat. Rapporterna finns på webbplatsen. En 
kommunövergripande personalenkät visar goda resultat för 
bildningsnämndens verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade att införa ett nytt resurs-
fördelningssystem som berör Bildningsnämnden. I för-, 
grund- och gymnasieskolan innebär det att rektorerna får 
en resurs för varje barn och elev. Regelverket arbetas fram 
för närvarande.

BAR NOMSORGEN.Riksdagen fat t ade beslut om 
barnomsorgs peng och vissa andra ändringar av lagen. 
Beslutet träder i kraft den 1 januari 2010. Bildnings-
nämnden beslutade därför om ett nytt resursfördelnings-
system i relation till barnens vistelsetider och ålder.

Varje förskola med rektor och personal reglerar antalet 
inskrivna barn. Antalet barn och deras schematider gene-
rerar en barnomsorgspeng. 

Förläggningen av 15-timmarsbarnens vistelse bestäms 
av varje förskola. Tidigare fattade bildningsnämnden beslut 
om vistelsetiden.

Förskolemätningen visar att barnens faktiska vistelse-
tid utgör mellan 85 och 92 procent av den beställda sche-
malagda tiden. 

Utvecklingspedagogen arbetar deltid med kvalitets-
utvecklare från varje förskola för att förstärka arbetet med 
läroplanen, Lpfö 98.

”
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Beslut fattades om krav på verksamheten i enskilda för-
skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Tillsyn genom-
fördes i enskilda förskolor och fritidshem. Rapporten 
finns på webbplatsen. Utvecklingsområdena framgår av 
rapporten.

GRUNDSKOLAN. I Lärarförbundets årliga rankning av 
Sveriges bästa skolkommun kom Båstad på 35:e plats. 
Tidigare år har Båstad kommit på 3:e respektive 14:e plats. 
Båstad hade bra värden inom områdena utbildade lärare, 
friska lärare, kommunen som avtalspart och kunskaps-
resultat för årskurs 9. Sämre värden hade Båstad när det gäl-
ler resurser och lärartäthet. Det modellberäknade värdet för 
kommunen enligt Skolverket är att 83 procent skulle uppnå 
målen. 89 procent av eleverna i åk 9 lämnade grund skolan 
med behörighet till gymnasiet. I riket var mot svarande 
resultat 77 procent.

I rapporten Öppna Jämförelser från Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL) rankades Båstad på 31:a plats i den 
sammanlagda bedömningen. Det är en bra placering. 

SKL genomförde en fördjupad undersökning av vad 
som karaktäriserar en framgångsrik skola. Båstad var en av 
deltagarkommunerna. Kommunen blev inbjuden att berätta 
om framgångsfaktorer vid en rikskonferens i anslutning till 
publiceringen av rapporten.  

Rektorerna inventerade lokalerna för att undersöka om 
det går att förbättra lokalutnyttjandet och därmed minska 
hyreskostnaderna. 

Resultatet av de nationella proven i åk 3 och 5 granska-
des. En fördjupad utvärdering av barn i behov av särskilt 
stöd görs under 2009/2010 enligt beslut i nämnden. 

Elevunderlaget i grundskolan minskade och personal 
sades upp. 

Utvecklingsarbete pågår sedan flera år för att öka mål-
uppfyllelsen. 

För första gången fick merparten av alla elever skrift-
liga omdömen i alla ämnen. 

Målkort i varje ämne och omdömesmallar finns i det 
webbaserade systemet Pro Capita Education. Det är ett 
system för kommunikation mellan skola och hem. Det ska 
dessutom underlätta för lärarnasarbete med bedömning. 
Kvalitets utvecklare, rektorer och utvecklingsledare arbe-
tar med detta även nästa år.

GYMNASIET. Från årsskiftet 2009 f lyttades gymna-
sieskolan från barn- och utbildningsförvaltningen till 
framstegs förvaltningen och döptes om till Akademi 
Båstad gymnasium. Teknikprogrammet avvecklades och 
omvårdnads programmet startade. Antalet sökande ökade. 

Kva l i t e t s a rb e t e  påbör ja des  med  Q u a l i s ,  e t t 
kvalitetssäkrings verktyg. 

Samläsning mellan gymnasiet och vuxenutbildningen 
liksom mellan grundskolan och gymnasiet utvecklades 
- framförallt i matematik. Idag läser vuxenstuderande 
vid gymnasiet, gymnasieelever vid vuxenutbildningen 

och grundskoleelever vid gymnasiet. 86 procent av de 
elever som lämnade gymnasieskolan hade behörighet för 
högskole studier.

STÖD- OCH UTVECKLINGSENHETEN (STU) Minsk-
ningen av verksamhetsvolymen med 25 procent (mot-
svarande 2,4 mkr) innebar att alla barn och elever fått mindre 
stöd genom STU. Ökad samverkan med IOF var en natur-
lig del av arbetet. 

Vid familjecentralen deltog sex personer i föräldra-
utbildning under våren. Det är det minsta antal man haft. 
Under hösten deltog 16 personer. Marknadsföringen av 
skedde genom familjecentralen och via webbplatsen. Ibland 
gjorde man ett utskick till förskolorna. Det är en person som 
håller i utbildningarna, så det gick bara att ha ett begränsat 
antal utbildningar, även om intresse funnits. Utbildning-
arna ges dels till föräldrar med barn som är 1- 3 år, dels till 
föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Det finns ännu ingen 
utbildning för föräldrar till tonåringar.

IOF – INDIVID OCH FAMILJ. Både nämnd och för-
valtning omorganiserades. Enheten delades i två delar. 
Områden som berör barn och familjer tillhör nu barn- och 
utbildningsförvaltningen och de som berör vuxna till-
hör framstegsförvaltningen. Samverkan med Stöd och 
utvecklings enheten (STU) utvecklades. Sparbeting gjorde 
att personalstyrkan minskade.

SKOLSKJUTSAR. Bildningsnämnden gav tekniska kon-
toret i uppdrag att göra i ordning skolskjutshållplatser och 
uppsamlingsplatser för att kunna konkurrensutsätta verk-
samheten. Arbetet fortsätter under 2010.

KULTURSKOLAN. Under våren erbjöds musik, sång och 
drama, under hösten musik och drama. Kulturskolan bör-
jade samarbeta med Höganäs kommuns kulturskola. Kultur-
skolan ordnar aktiviteter hela året.

VUXENUTBILDNING. Inom vuxenutbildningen ökar anta-
let studerande, sannolikt på grund av lågkonjunkturen. 

Samarbetet inom Skåne Nordväst med Yrkesvux gjorde 
att två utbildningar, inom turism och restaurang, förlades 
till Båstad. Båda genomfördes under hösten.

Arbetet med att utveckla lärcenterverksamheten pågår. 
Under året startade Högskolan Kristianstad två utbildningar 
– till sjuksköterska och förskollärare - med distansstudie-
grupper förlagda till Båstad. Akademi Båstad samarbetar 
med flera högskolor i Sommar Akademin och gav sommar-
kurser i Båstad i juni, juli och augusti. 

Sökbilden till de kvalificerade yrkesutbildningarna var 
mycket bra.  I genomsnitt fanns tre till fyra sökande per 
plats och alla platser fylldes.

Radioutbildningen på Akademi Båstad Yrkeshögskola 
förändrades och breddades till att omfatta nya medier. Den 
bedrivs i samarbete med Högskolan Kristianstad. Antalet 
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utbildningsplatser utökades och den nya utbildningen hade 
många sökande. En ny yrkeshögskoleutbildning till som-
melier på distans startades. Trädgårdsutbildningen över-
togs från en annan anordnare.

ARBETSMARKNADSENHETEN MED INTEGRATION. 
Trycket på arbetsmarknadsenheten ökade, men resurs-
tilldelningen var densamma. Arbetstränings verksamheten 
på Jv9 märkte en nedgång i order under första halvåret. 
Andra halvåret innebar en försiktig återhämtning.

Arbetsmarknadsenheten tog över driften av Cafe Biblos 
och cafeterian i kommunhuset. 

Enheten ingick ett nytt avtal med Migrationsverket om 
att ta emot 20 flyktingar per år tills vidare. Under 2009 upp-
fylldes den avtalade kvoten. Utvecklingen för dem som har 
kommit hittills var god. Verksamheten innebär stor efter-
frågan på Akademi Båstads SFI-undervisning. Den finan-
sieras delvis med integrationspengar.

BIBLIOTEK. De preliminära utlåningssiffrorna visar en 15 
procentig ökning totalt. Besökstalet för huvud biblioteket 
ökade med närmare 20 procent.

I april invigdes de ombyggda lokalerna vid huvud-
bibliotekets entré. Under hösten byggdes lokaler på Backa-
skolan i Grevie om till biblioteksfilial. Inf lyttning sker 
under våren 2010.

STATENS STYRNING. Regeringen verkade för utveck-
ling av ”Läsa, skriva och räkna”, ”Matematik” och 
”Jämställdhetsarbete” genom riktade statsbidrag’. Natio-
nella prov i åk 3 i matematik och svenska samt i kemi, bio-
logi och fysik i åk 9 genomfördes för första gången. Skol-
verket förtydligade läroplanen i förskolan, Lpfö98. En ny 
rektorsutbildning startade. 

Yrkesvux.infördes för att stärka dem som har den sva-
gaste ställningen på arbetsmarknaden. 

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning lades ner 
och ersattes av Yrkeshögskolemyndigheten.

mÅLUPPFyLLeLse Av mÅL 
som FAsTsTäLLTs Av 
KommUnFULLmäKTige 
resULTATmÅL

n Plats inom barnomsorgen ska erbjudas inom fyra 
månader. 

Resultat: Alla barn erbjöds plats inom garantitiden. När
hetsprincipen kunde inte alltid tillgodoses. 75 procent tack
ade ja till anvisad plats.

n Samtliga grundskoleelever ska lämna årskurs 9 med 
gymnasie behörighet. 

Resultat: Förslöv 79: 55 elever (95 procent) hade gymnasie
behörighet. Strandängsskolan 79: 113 elever (94 procent) 
hade gymnasiebehörighet.

n Samtliga gymnasieelever ska fullfölja sin utbildning.
Resultat: 74 elever (96 procent) fullföljde sin utbildning. 

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

Resultat: Alla anmälningar eller ansökningar förhands
bedömdes inom fem dagar. I fyra ärenden kunde man inte 
öppna utredning inom stipulerad tid. Orsaken är omtanke 
om barnet, så att förfarandet alltid ska vara så skonsamt 
som möjligt. Innan utredning påbörjas har man ibland 
så kallade minisamråd, där polis, socialtjänst, barn och 
ungdoms psykiatrin (BUP) och åklagare deltar. Det kan 
ibland vara ett skäl till att utredningar försenas.

serviCedeKLArATioner

n Placeringsbeslut om barnomsorg ska meddelas två 
månader innan inskolning påbörjas. 

Nuläge: Uppfylld.

n Vuxna ska ges möjlighet att täppa till sina kunskapsluckor 
i kärnämnen på Akademi Båstad.

Nuläge: Uppfylld. 

n De medborgare som saknar inkomst och statliga stöd-
insatser ska inom tre månader ges sysselsättning och 
sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alter-
nativt kan påbörja studier.

Nuläge: Ej uppfylld. Bildningsnämnden kan i dagsläget inte 
uppfylla servicedeklarationen om praktik inom tre måna
der. Det innebär svårigheter för människor att ta steget 
ut i syssel sättning. Sysselsättningskravet kan inte infrias. 
Det gör att människor lättare får försörjningsstöd. Sedan 
ett halvår tillbaka finns en kö till Jv9. Inom kön gör hand
läggarna prioriteringar av vem som mest behöver syssel
sättning. 

n Alla grundskoleelever ska ges förutsättningar att få god-
känt betyg i alla kärnämnen.

Nuläge: Uppfylld. 

n Föräldrar ska erbjudas föräldrautbildning.
Nuläge: Uppfylld.
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eKonomisKT resULTAT

driFTredovisning
(tkr)
År

Kostnad Intäkt Netto-
kostnad

Budget-
avvikelse

2009 –372 473 70 151 –302 322 –2 254
2008 –335 207 60 501 –274 706 –365
2007 –302 624 49 809 –252 815 +4 432

I bildningsnämndens resultat ingår semesterlöneskulden, 
som vid årsskiftet uppgår till +1 321 tkr. Frånräknat den 
uppvisar barn- och utbildningsförvaltningen ett resultat på 
+145 tkr, medan framstegsförvaltningen lämnar ett resul-
tat på –3 720. Nämndens resultat räknas upp med cirka 
1 200 tkr, eftersom budget för psykiatri och ledning inte 
ingick i budgeten som överlämnades med ansvaret för indi-
vid- och familjeomsorgen.
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BArn- oCH UTBiLdningsFörvALTningen

resULTATräKning
(tkr) Budget

2009
Utfall
2009

Utfall
2008

intäkter 24 325 29 149 4 724
Kostnader –231 552 –235 182 –229 363
Nettokostnad –207 227 –206 033 –202 475

Anslag 207 227 207 227 205 425

Årets resultat 0 1 194 2 950

Nettoinvestering –1 459 –1 414 –2 474

Frånräknat semesterlöneskulden blir resultatet +145 tkr. 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns större 
av vikelser i kulturskolan (+534 tkr), förskolan (–1 026 tkr), 
övrig verksamhet inom förskola och skolbarnsomsorg 
(+643 tkr), grundskolan (–2 152 tkr), särskolan (–983 tkr) 
och individ och familj (–2 098 tkr). 

Egna verksamheter: Det ekonomiska resultatet kommer 
från överskott (+3 813 tkr) inom dessa, trots ett underskott 
i lokalkostnaderna (–1 745 tkr), varav cirka 1 300 tkr utgörs 
av tilläggsdebitering av mediakostnader. 620 tkr beror på 
minskade personalkostnader. Resten följer på begäran om 
återhållsamhet och sparåtgärder motsvarande 2 procents 
överskott. 

Köp av verksamhet: Däremot uppvisar köp från annan 
huvudman ett underskott på –2 891 tkr. Inom förskolan blev 
resultatet (–1 318 tkr) lägre än förväntat, eftersom nämn-
den beviljade fler platser hos annan huvudman än budge-
terat. Grundsärskolans underskott för köpt verksamhet 
uppgår till –967 tkr. Även skolskjutsverksamheten lämnar 
ett underskott (–280 tkr) i ersättningen till Skånetrafiken 
och för kompletteringstrafik med taxi samt för elever i sär-
skolan (–157 tkr). 
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FrAmsTegsFörvALTningen

resULTATräKning
(tkr) Budget

2009
Utfall
2009

Utfall
2008

intäkter 35 757 41 002 33 613
Kostnader –128 598 –137 291 –105 844
Nettokostnad –92 841 –96 289 –72 231

Anslag 92 841 92 841 68 916

Årets resultat 0 –3 448 –3 315

Nettoinvestering –1 228 –889 –1 822

Frånräknat semesterlöneskuldens positiva resultat påverkan 
blir resultatet -3 720 tkr. De största avvikelserna finns i 
gymnasieverksamheten samt individ och familj. 

Underskottet för Akademi Båstad Gymnasium beror 
på de interkommunala ersättningarna samt rese- och 
inackorderings bidraget, som hamnar på -2 900 tkr. Under-
skottet i gymnasieverksamheten motsvarar till största delen 
utebliven kompensation för inflation och löneökningar. Det 
ger med automatik ett årligt underskott på cirka 2 000 tkr i 
de interkommunala ersättningarna. 

Inom måltidsverksamheten på Akademi Båstad Gym-
nasium gjordes en dubbelbudgetering på intäktssidan 
(-699 tkr) i samband med budgetöverföringen från barn- 
och utbildningsförvaltningen till framstegsförvaltningen. 
Det påverkar inte nämndens resultat. Tar man bort den pos-
ten visar Akademi Båstad Gymnasium ett positivt resultat 
på drygt 1 000 tkr.

Inom individ och familj f inns ett underskott för 
ut betalning av försörjningsstöd (-828 tkr). Budget-
överföring från vård- och omsorgsnämnden för psykiatri 
och missbruks vård genomfördes inte 2009. Kostnaderna 
bokfördes under framstegsförvaltningen, samtidigt som 
budgeten fanns under vård- och omsorgsnämnden. Under-
skottet för vuxenvård är -1 200 tkr.

Arbetsmarknadsenheten lämnar ett överskott på 900 tkr. 
Anledningen är högre intäkter av olika stödanställningar.

ÅreTs invesTeringAr

invesTeringsredovisning
(tkr)
År

Utgift Inkomst Netto-
investering

Budget-
avvikelse

2009 –2 303   0 –2 303     +385
2008   –4 280 0  –4 280   +675
2007 –3 976   20 –3 956 +894

Överskott återfinns inom barn- och utbildnings förvaltningen 
(46 tkr) och inom framstegsförvaltningen (339 tkr). Projek-
tet som rör IP-telefoni påbörjades, men fakturan inkom 
för sent för att vara med i bokslutet. Projektet som rör 
biblioteks flytten påbörjade och överförs till år 2010. Totalt 
rör det sig om 380 tkr.

FrAmTidsPersPeKTiv 
REGERING, RIKSDAG OCH SKOLVERKET. Regeringen 
har aviserat flera förändringar. Ett förslag till ny skollag har 
lagts fram liksom ett förslag till ny gymnasieskola. Reger-
ingen fortsätter arbetet med tydligare mål och kunskaps-
krav. Den har lagt propositioner om nya läroplans- och kurs-
planestrukturer och ny betygsskala (skola 2011). Skolverket 
arbetar med ta fram en ny läroplansstruktur där nya kurs-
planer ingår. Avsnittet om värdegrunden ska finnas kvar.

Regeringen föreslår i en proposition att samordnings-
ansvaret för integrationsfrågor tas över av arbetsförmed-
lingen från kommunerna. Frågor om ansvar för bostad och 
utbildning föreslås dock ligga kvar på kommunerna.
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BARNOMSORG. Om förskolan blir en egen skolform, som 
förslaget till ny skollag säger, innebär det förändringar som 
kräver kompetensutveckling. Förskolelyftet innebär att 
förskol lärare kan studera med stöd av bidrag från stat och 
kommun. Det kan bidra till att tillgodose det framtida beho-
vet av kompetensutveckling. 

Familjedaghemmen kallas från 2010-01-01 för pedago-
gisk omsorg. Olika former för pedagogisk omsorg kan öka 
mångfalden. 

GRUNDSKOLAN. Årets lägesbedömning från Skolverket 
ställer krav på utvecklingsinsatser. Skolverket skriver bland 
annat att resultaten i riket inte utvecklas i rätt riktning, att 
resultaten i matematik och naturvetenskap har försämrats 
markant. Det fria skolvalet har inneburit ökad segregering 
och därmed har föräldrarnas utbildningsnivå fått större 
betydelse för resultat och val av skola. 
Skolverket menar att kompensationen för socioekonomiska 
faktorer varit för liten. Utvecklingen har gått mot särskil-
jande lösningar istället för integrering, som ska vara huvud-
principen enligt grundskoleförordningen. Läroplanen, 
Lpo 94 gav lärarna mer utrymme att forma undervisningen 
efter elevernas olika förutsättningar och behov. Resultatet 
har snarare blivit mer arbete på egen hand och mindre lärar-
ledd undervisning.

Beslut om skolpeng ställer större krav på rektor och det 
stöd som därmed krävs.

Arbetet med skola 2011 kräver kompetensutveckling. 
Statsbidragen för att utveckla ”Läsa, skriva och räkna”, 
”Matematik” samt ”Jämställdhetsarbete” fortsätter. Lärar-
lyftet fortsätter under 2010.

GYMNASIESKOLAN. Utvecklingsarbetet i samman-
slagningen av gymnasiet och vuxenutbildningen fortsät-
ter. Program utbudet ses över för att vara i fas med försla-
get om den nya gymnasieskolan. Marknadsföringsarbetet 
utvecklas för att eleverna ska stanna i kommunen och för 
att attrahera sökande från andra kommuner. Det egna inre 
kvalitets arbetet vid skolan vidareutvecklas bland annat med 
hjälp av verktyget Qualis.

BARN OCH ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. I 
förslaget till ny skollag framgår att rättigheterna för elever 
som behöver stöd och hjälp stärks. Kraven på att utreda en 
elevs behov av särskilt stöd blir tydligare och beslut om 
åtgärdsprogram ska kunna överklagas. 

Även den nya lagen ’Lika villkor’ pekar på att barn och 
elever med ett omfattande behov av särskilt stöd ska ha 
bidrag för det från kommunen – oavsett om barnet går i en 
fristående eller i en kommunal verksamhet.

IOF – INDIVID OCH FAMILJ – FÖR BARN OCH FAMILJER. 
Sannolikt präglas framtiden av fortsatt anpassning till den 
nya organisationen och vidareutveckling av verksamheten. 
Tecken tyder på att barnavårdsärendena ökar. Ökningen kan 

vara av tillfällig karaktär, men det kan vara en effekt av låg-
konjunkturen. Kostnaderna ökar i så fall. 

Ett arbete med ny och omfattande lagstiftning på börjas 
2010. Lagförslaget innebär ökad centralstyrning i olika 
delar. 

IOF - INDIVID OCH FAMILJ - FÖR VUXNA. Framtiden 
präglas av fortsatt anpassning till den nya organisationen 
och vidareutveckling av verksamheten. 

Försörjningsstödskostnaderna fortsätter sannolikt att 
öka, eftersom konjunkturläget förväntas vara besvärligt 
även under 2010. Kommunen har påverkats relativt sent 
vid tidigare konjunktursvängningar, men även uppgångar 
har dröjt när läget vänt. För att möta försörjnings problemen 
krävs ett utvecklat samarbete med arbetsmarknads-
enheten.

KULTURSKOLAN. Bildningsnämnden diskuterar barns 
och ungdomars förutsättningar för en meningsfull fritid och 
hur man skapar förutsättningarna. Kultur är en viktig del. 
En tvärsektoriell grupp arbetar med att ta fram en kultur-
strategi för kommunen.

ARBETSMARKNADSENHETEN MED INTEGRATION. 
För att öka möjligheterna att erbjuda arbetsträning krävs 
antingen en ombyggnad av lokalerna på Jv9 eller att verk-
samheten flyttas. 

En utredning om att eventuellt ta emot av ensam-
kommande flyktingbarn pågår.

BIBLIOTEK. Ett ytterligare utökat samarbete mellan biblio-
teket och utbildningsverksamheten på Kunskapscentrum är 
ett av målen 2010. En biblioteksplan tas fram. Förberedelser 
pågår för att flytta filialen i Förslöv till Förslövs skola.

AKADEMI BÅSTAD. De närmaste åren fasas de kvalifi-
cerade yrkesutbildningarna ut. De utbildningar som upp-
fyller kraven blir istället yrkeshögskoleutbildningar. Här är 
utvecklingen av Norrvikens trädgårdar viktig. Där bedrivs 
flera av utbildningarna och även sommarkurser ihop med 
olika högskolor.

LOKALER. Dagens system med marknadsmässiga lokal-
hyror skapar en icke önskvärd situation när det gäller kon-
kurrens och samverkan med andra kommuner. Höga lokal-
hyror innebär att de interkommunala ersättningarna och 
bidragen till fristående verksamheter är högre på i jämfö-
relse med andra kommuner. Ventilationen har brister och 
underhållet är eftersatt, vilket rimmar dåligt med hyres-
nivån.

PERSONALFÖRSÖRJNING, KOMPETENS OCH MÅL-
UPPFYLLELSE. Pensionsavgångar väntar och kommunen 
behöver rekrytera ny personal. Att utveckla personalens 
kompetens och vara lyhörd för hur personalen mår är cen-
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trala faktorer för att verksamheten ska nå målen. Engage-
rade och kunniga men också glada och harmoniska vuxna 
i förskola och skola är framgångsfaktorer i arbetet med att 
nå målen. Rätt utbildad personal på rätt plats är också en 
förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp till 
begreppet Båstad som utbildningskommun. I det samman-
hanget spelar kommunens roll som samarbetspartner med 
högskolorna stor roll.

EKONOMI. När resursfördelningssystemet ändras och för-
skole- och skolpeng införs ska skolledarnas frihet, in flytande 
och ansvar utvecklas. Informationen i redovisnings systemet 
för budgetuppföljning ska vara begriplig och hanterbar. Det 
är viktigt att systemet upplevs som trovärdigt av både che-
fer och personal. Underlaget till de ekonomiansvariga måste 
förbättras för att de ska kunna göra korrekta bedömningar 
av kostnadsutvecklingen. Här spelar den centrala admi-
nistrationen samt deras kompetenser och stöd en väsent-
lig roll.

BARNKONVENTIONEN. Barnperspektivet ska vara i 
fokus när ekonomiska resurser ska fördelas i kommunen. 
Barnperspektivet kräver gemensamma diskussioner kring 
ekonomi över förvaltningsgränserna.
UTVECKLING. Verksamheterna har under flera år arbe-
tat med kvalitetsutvecklare och prioriterade områden för 
utveckling. Dialog och lärande samtal är hörnstenar. Inne-
hållet utgår självklart från läroplanerna, Lpfö 98 och Lpo 94 
med tillhörande allmänna råd från Skolverket. Arbetet fort-
sätter.

Barn- och utbildningsförvaltningen deltog i SKL:s pro-
jekt om framgångsrika skolkommuner. Det präglar årets 
kvalitetsarbete. I rapporten identifierades åtta framgångs-
faktorer. De sammanfaller till stor del med förvaltning-
ens bedömning och dagliga arbete. SKL lyfter fram tyd-
ligt ledarskap, kompetenta lärare, höga förväntningar på 
eleverna, återkoppling, arbete för väl fungerande relatio-
ner i hela verksamheten, tydlig ansvars- och rollfördelning 
mellan politiker, tjänstemän och rektorer, utvecklat arbete 
med barn i behov av särskilt stöd samt samsyn om mål 
och inriktning för verksamheten. Här rör det både tydlig-
het i roller och vikten av att kommunen prioriterar utbild-
ning. Bildningsnämnden instämmer i SKL:s bedömning av 
framgångs faktorerna.

MARKNADSFÖRING. I samband med nya lagar och 
att förskolepeng och skolpeng införs får marknadsföring 
en betydande roll. Det ställs allt högre krav på föräldrars 
medvetenhet, samtidigt som många föräldrar tar ett större 
ansvar för det egna valet. Valmöjligheterna ökar också. 
Detta påverkar marknadsföringens roll i framtiden.

SLUTORD. Kairos Future, (www.kairosfuture.com 
2009-11-25) formulerar två viktiga utgångspunkter för 
skolans arbete: Skolans uppgift är att utbilda och lyfta fram 

kompetens som utgör konkurrenskraft i ett globalt perspek-
tiv, men också att ge alla möjligheten att utifrån sina förut-
sättningar lyckas, trivas och må bra. 

Kunskaper och värdegrund är viktiga för ungdomarna. 
Livet för den generation som växer upp nu präglas av it och 
teknik. Det är en stor utmaning att möta eleverna i deras 
verklighet - med deras kompetenser - och förena det med 
den vuxna generationens erfarenhet och kunnande.

Samverkan med det lokala näringslivet ger alltid posi-
tiva effekter. Kopplingen mellan lärande och entreprenör-
skap måste vidareutvecklas för att rusta ungdomarna inför 
framtiden.

Regeringens politik påverkar i hög grad utbildnings-
väsendet i kommunerna. Kommunerna måste ha beredskap 
att möta förändrade och ökade krav, men också att förverk-
liga den egna visionen. Ett ekonomiskt trängt läge utmanar 
till nytänkande, där både kunskaper och värdegrund som 
kultur och estetik omfattas.
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nyCKeLTAL/BALAnserAde sTyrKorT 

verksamhet i kommunal regi Budget 09 Utfall 09 Utfall 08 Utfall 07

Barn-/Skolbarnsomsorg (1–12 år)
Antal platser i familjedaghem 42 43 45 52
Antal platser i förskola/fritidshem 776 737 758 737

Förskola (1–5 år, kommunal regi)
Antal barn 407 391 387 341
Kostnad (kr) per inskrivet barn 102 610 105 190 102 060 110 050
inskrivna barn per årsarbetare 5,5 5,3 5,1 4,6

Familjedaghem (1–12 år) (inkl. pool)
Antal barn 42 43 45 52
Kostnad (kr) per inskrivet barn 126 100 116 010 119 400 97 770
inskrivna barn per dagbarnvårdartjänst 3,5 3,5 3,5 3,7

Fritidshem (6–12 år, kommunal regi)
Antal skolbarn 369 346 351 342
Kostnad (kr) per inskrivet barn 38 500 41 530 38 400 38 970
inskrivna barn per årsarbetare 15,5 14,2 13,9 14,0

Måltidsverksamhet
Kostnad (kr) per barnportion, exkl. lokaler 14,00 14,90 16,50 18,10
Kostnad (kr) per elevportion, exkl. lokaler 26,30 26,90 27,50 26,40

Förskoleklass
Antal 6-åringar 114 100 91 108
Kostnad (kr) per elev, exkl. lokaler 48 970 44 480 49 580 40 010
Antal årsarbetare per 100 elever 7,3 7,9 8,4 8,3

Grundskola
Antal elever år 1-9 1168 1173 1239 1294
Kostnad (kr) per elev, totalt  
– varav för lokaler
– varav för undervisning

85 330
21 340
39 470

84 510
21 260
39 290

81 210
19 460
39 170

78 960
18 910
36 450

Antal lärare per 100 elever 8,0 8,0 8,0 8,4
Kostnad (kr) per elev för läromedel mm. 2 910 2 820 2 870 2 790
Kostnad (kr) per elev för elevvård 4 870 4 380 6 740 5 770
Kostnad (kr) per elev 1–9 för skolmåltider 4 120 3 990 4 310 3 780
Kostnad (kr) per elev (F-9) för skolskjuts 5 790 5 510 5 500 5 010

Gymnasieskola
Antal gymnasieelever hos annan huvudman 362 388 371 355
Kr per elev i interkommunal ersättning 102 940 103 990 104 610 99 820
Antal elever vid Båstads gymnasium 259 244 244 257
elever vid Bå gy folkbokförda i kommunen, % 38 34 35 39
Kostnad (kr) per elev, Båstads gymnasium
– varav för undervisning 
– varav för lokaler

105 990
43 170
37 180

116 790
45 000
40 960

109 690
  47 870
  36 280

108 670
 47 860
 35 070

Antal lärare per 100 elever 9,75 9,6 10,9 10,8
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verksamhet i kommunal regi Budget 09 Utfall 09 Utfall 08 Utfall 07

Vuxenutbildning
Kostnad (kr) per elev, gyvux 103 900 93 170 118 100 70 950
Antal elever 40 46 36 56

Kostnad (kr) per elev, gruv 28 500 32 990 22 000 16 070
Antal elever 20 19 23 23

Kostnad (kr) per elev, sFi 15 500 18 370 12 960 18 500
Antal elever 61 60 44 26

Kostnad (kr) per elev, särvux 22 500 20 310 19 100 22 460
Antal elever 11 12 9 10

Bibliotek
driftskostnad (kr) per invånare 621 620 686 645
- varav för lokaler,  städ 236 228 254 245
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eKonomisK översiKT
(tkr) Budget

2009
Utfall
2009

Utfall
2008

intäkter 40 139 42 262 44 636
Kostnader –227 187 –225 885 –260 134
Nettokostnad –187 048 –183 623 –215 498

Anslag 187 048 187 048 207 349
Årets resultat 0 3 425 –8 149

Nettoinvestering –1 250 –554 –1 740

ÅreTs viKTigA HändeLser
Vid ingången av 2009 bildades vård- och omsorgsnämn-
den genom att den gamla socialförvaltningen delades. Till 
vård- och omsorgsnämnden fördes ansvaret för omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättningar och hälso- 
och sjukvårdsansvaret för dessa målgrupper. Vård- och 
omsorgsförvaltningen inledde samtidigt arbetet med att 
nå en budget i balans, skapa tydliga uppdrag i organisatio-
nen, arbeta för konkurrensutsättning och att stärka myn-
dighetshanteringen. 

Förvaltningen fick i början av året en ny förvaltnings-
chef och en ny ekonom. De införde omgående enskilda 
genomgångar med respektive kontoansvarig varje månad. 
Det är en form för uppföljning som upplevts som lärorik 
och som visat sig ge resultat. Avgiftshandläggningen för-
stärktes för att man skulle arbeta fram rutiner och uppnå 
större säkerhet för medborgarna.

I Östra Karup byggdes Åslidens vård- och omsorgs-
boende ut med ytterligare 24 lägenheter. Verksamheten fick 
bedrivas parallellt med byggnadsarbetet, som framskred 
enligt planen. Förvaltningen utformar ett förfrågningsun-
derlag inför att driften av Åsliden ska konkurrensutsättas. 
Upphandlingen beräknas vara klar hösten 2010.  

Kommunfullmäktige fattade under våren ett princip-
beslut om införande av Lag om valfrihetssystem (LOV). 
Förvaltningen tog fram ett underlag för införandet. Efter-
som framtida utförare endast kan konkurrera med kvali-
tet, medför reformen ökad makt till medborgaren. Förvalt-
ningen bjöd in alla medarbetare till information tillsammans 
med Båstads företagscentrum om lagens konsekvenser och 
möjligheter.

I början av hösten samlades alla biståndshandläggare, 
LSS-handläggaren och psykiatrisamordnaren i en ny myn-
dighetsenhet. Den leds av en utvecklingsledare. Syftet är att 
förtydliga beställarfunktionen och att markera att utveck-
lingen tar sin början vid mötet med medborgaren.

En grupp medarbetare under ledning av en extern kon-
sult började ta fram en modell för internrevision av kva-
liteten. Resultatet av gruppens arbete beräknas vara klart 
under våren 2010.

Under hösten tog utvecklingsledaren fram nya rutiner 
för hur så kallade Lex Sarah-anmälningar ska handläggas. 
Ett antal andra rutiner fick också en översyn.

Länsstyrelsen öppnade under våren ett tillsynsärende 
som gällde Skogslidens vård- och omsorgsboende. Länssty-
relsen har påtalat att bostadsstandarden på Skogsliden inte 
uppfyller lagens krav. Båstads kommun ska därför ställa 
samman en plan som visar hur man avser att komma till 
rätta med problemen.

Under hösten inleddes en stor utbildningsinsats kring 
arbetsmiljöfrågor. Alla chefer och fackliga arbetsplats-
ombud inom förvaltningen deltog.   

mÅLUPPFyLLeLse
1. Ansökningar om plats i äldreboende och vårdboende ska 

beslutas inom två månader. Målet är uppfyllt.
2. 24 nya platser öppnas i Östra Karup 2010. Under 2009 

förbereds för att boendet i Åsliden ska drivas i alterna-
tiv regi. Målet är uppnått.
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eKonomisKT resULTAT 
Vård- och omsorgsförvaltningen visar ett överskott på 
3,4 miljoner kronor. I det ingår semesterlöneskulden med 
drygt 980 tkr. Om man bortser från semesterlöneskulden 
visar förvaltningen ett överskott med 2,4 mkr. En del av 
resultatet beror på minskade sociala avgifter för personal 
yngre än 26 år. Vård och omsorg erhöll 1,0 mkr fördelat på 
sina verksamheter. Kostnaderna inom vård och omsorg är 
225,8 mkr, 1,3 mkr bättre än budget. Intäkterna är 42,2 mkr. 
De är 2,1 mkr högre än budget. Det beror på större intäk-
ter från momsbidraget (+270 tkr), omvårdnadsavgifterna 
(+870 tkr), personlig assistans (+215 tkr), måltidsintäkter 
(+580 tkr) och intäkt från Socialstyrelsen för LOV-utred-
ning (+358 tkr). Inför 2009 kom ett sparbeting på 6,7 mkr. I 
verksamheterna lades sparbetinget på drygt 11,2 mkr, med 
en buffert centralt på 4,5 mkr. 

Vård- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat 
på 250 tkr. Områdeskontoren har en negativ avvikelse på 
940 tkr. Det beror bland annat på att flera områden inte fått 
rätt budget för sin personal. 

Centralt inom vård och omsorg finns ett överskott på 
5,8 mkr. Av dem utgör 4,3 mkr bufferten. Övrigt överskott 
på 1,4 mkr beror på ovannämnda intäkter.

Omsorgsverksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL) 
har överskott på 670 tkr. Av det står hemtjänsten för ett 
överskott på 740 tkr. Det beror på ett aktivt uppföljnings-
arbete och anpassning av verksamheten. Att det har varit 
lägre sjukfrånvaro och därmed minskad vikarietillsätt-
ning är ytterligare ett skäl. Vård- och omsorgsboendena 
har totalt ett underskott på 770 tkr. Under 2009 hade de ett 
sparbeting på 2,8 mkr. Almgården och två avdelningar på 
Skogsliden praktiserade arbetstidsförkortning. Det gör att 
personalkostnaderna ökar. Ökade intäkter på bland annat 
momsbidragen och boendeavgiften förbättrar underskottet 
med 520 tkr. Aktiveringen har ett överskott på 540 tkr. Skä-
len är pensionsavgångar och att tjänsterna är vakanta. De 
externa placeringarna enligt SoL var två under året. De kos-
tade totalt 860 tkr mot 120 tkr som var budgeterat. Kund-
val städ visar också ett underskott, 215 tkr, som beror på att 
antalet brukare som använder sig av privata företag ökade. 
Kostnaden för utskrivningsklara har en negativ avvikelse 
på 180 tkr. Anhörigstödet har ett litet överskott på 40 tkr. 
Anhöriganställningarna har ett underskott på 200 tkr, efter-
som ärendena haft fler timmar. Poolen har ett överskott på 
nästan 1,5 mkr, som beror på vakanta tjänster.

Verksamheten enligt LSS har en negativ avvikelse på 
770 tkr. Bland annat har boendestödet ett underskott på 
1,3 mkr. Det beror på att vård och omsorg fick en sanktions-
avgift från länsstyrelsen på 300 tkr på grund av försenad 
verkställighet. Boendestödet utökade sin personal, efter-
som verksamheten har vuxit och ärenden tillkommit under 
2009. Utöver det hade daglig verksamhet (–165 tkr) problem 
med lokaler under året. Personlig assistans (–384 tkr) har ett 
ärende med dubbelbemanning. En ny familjehemsplacering 
(–136 tkr) tillkom, liksom något högre kostnader för kon-

taktpersoner (–62 tkr), korttidsvistelse (–66 tkr) och kort-
tidstillsyn (–38 tkr). Det som minskar underskottet inom 
LSS är att tjänsten för fritidsverksamheten (+245 tkr) inte 
återbesattes, ledsagare och avlösare (+810 tkr) fick inte in 
lika många ansökningar som beräknat och intäkterna ökade 
med 330 tkr, fördelat på momsbidrag 100 tkr och person-
lig assistans 200 tkr. 

Verksamheten för psykiskt funktionshindrade har ett 
underskott på 795 tkr. Skälen till det är fler externa grupp-
boendeplatser (–676 tkr), ökade kostnader för kontaktper-
soner (–55 tkr) och högre kostnader för öppenvård för psy-
kiskt funktionshindrande (–63 tkr).

Hälso- och sjukvårdsenheten har en negativ avvikelse 
på 150 tkr. Den beror på  att besked om kostnaderna för 
tekniska hjälpmedel (–217 tkr) kom när budgeten redan 
var klar. Rehabenheten redovisar ett underskott på 480 tkr, 
som kan härledas till sparkrav på 710 tkr som inte gick 
att genomföra. Sjuksköterskorna (+301 tkr), vaktmästare 
(+90 tkr) och inkontinenshjälpmedel (+99 tkr) minskar 
underskottet.

Köksverksamheten inom vård och omsorg har ett under-
skott på 645 tkr. Till stor del beror det på ett sparbeting på 
1,0 mkr på Bjärehemmets kök (–946 tkr). Beslut om ned-
läggning togs aldrig, utan man valde att avvakta utred-
ningen om måltidsverksamheten. Köket drevs utan per-
sonalbudget under 2009. Även Skogslidens kök har ett 
underskott 2009 (–273 tkr), som bland annat beror på sjuk-
frånvaro. Intäkterna i form av måltidsavgifter ökade med 
580 tkr. 

ÅreTs invesTeringAr
Årets investeringar uppgick till 0,55 mkr. Bland dem kan 
nämnas:

n 17 nya sängar, Åsliden
n Ersättningsinventarier, Skogslidens kök
n Köksmaskiner, Bjärehemmets och Skogslidens kök.

FrAmTidsPersPeKTiv
Framtiden innebär med stor sannolikhet en mångfald av 
utförare av vård- och omsorgstjänster. För att möta utveck-
lingen har vård- och omsorgsförvaltningen från årsskiftet 
09/10 en ny organisation med tydligare rollfördelning. Myn-
dighetsenhetens roll är att beställa uppdrag från verksam-
heten, även av privata utförare. I rollen ligger även att följa 
upp lagda beställningar. 

För att möta den demografiska situationen i kommunen, 
det vill säga en kraftig ökning av andelen ”äldre äldre” inom 
tio år, måste kommunens förvaltningar och andra aktörer 
föra en diskussion om hur en önskvärd utveckling av fram-
för allt boendefrågorna ska se ut.  Förvaltningen ska ta fram 
en plan för framtida vård- och omsorgsboende. Det berör 
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vård- och omsorgsnämnd

inte bara äldre, utan också gruppen yngre funktionshin-
drade. Möjligheterna med modern teknik ska beaktas.

Ett verksamhetssystem med ökat stöd för alla processer i 
förvaltningens uppdrag måste skapas. Syftet är att höja både 
säkerhet och kvalitet, främst genom bättre dokumentation. 
Även här erbjuder dagens teknik stora möjligheter.

Många av förvaltningens medarbetare närmar sig pen-
sionsåldern, samtidigt som få ungdomar söker gymnasiets 
omvårdnadsprogram. Rekryteringsfrågorna måste ägnas 
större uppmärksamhet än hittills. För att framstå som en att-
raktiv arbetsgivare måste förvaltningen bland annat kunna 
erbjuda heltidsarbete. 

nyCKeLTAL/BALAnserAT sTyrKorT
insATser enLigT soCiALTjänsTLAgen (soL) 

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Antal hemtjänsttimmar per område  
(totalt jan–dec)
område 1 57 893 66 960
område 2 36 301 34 346
område 3 36 053 39 980
Totalt 130 247 138 286

Korttidsvården (dec 2009) antal vårdade
skogsliden (26) 26 –
Totalt (26) 26 –

Antal vård- och omsorgsboende  
(dec 2009)
Åsliden (11) 11 –
ängagården (11) 11 –
Almgården (24) 24 –
Bjärehemmet (10) (p g a ombyggnad) 8 –
skogsliden (56) 56 –
Totalt (112) 110 –

Vård- och omsorgsboende
externa 2 1
Totalt 2 1

Servicelägenheter (dec 2009)
vårliden (18) 18 –
ängahällan (11) 11 –
Bjärehemmet (49) 46 –
Båtsmangården (10) 10 –
Totalt (88) 85 –

Antal trygghetslarm per område  
(dec 2009)
område 1 207 207
område 2 132 139
område 3 133 139
Totalt 472 485

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Icke verkställda beslut (sep 2009)
demensboende 0 –
gruppboende 0 –
servicelägenhet 0 –
Totalt 0 –

Insatser enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
Gruppbostad
Aromagården 3 3
Totalt 3 3

Gruppbostad externa
365 boendedygn 1 1  
vårterminen 2008 (5 mån) – internat 2 2
Höstterminen 2008 (4 mån) – internat 2 2

Särskilt anpassad bostad
Aromagården 2 2
myllefallet 3 3
Totalt 5 5

Serviceboendeplatser
Tolvan 8 8
Totalt 8 8

Icke verkställda beslut (sep 2009)
Bostad med särskild service för vuxna 2 –
Totalt 2 –
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kommunrevIsIon

kommunrevIsIon

resULTATräKning
(tkr) Budget

 2009
Utfall
2009

Utfall
2008

intäkter 50 50 50
Kostnader –751 –679 –733
Nettokostnad –701 –629 –684

Anslag 701 701 684
Årets resultat 0 72 0

ÅreTs verKsAmHeT
Revisionen har arbetat efter den revisionsplan som beslu-
tades under våren. 

Förutom basgranskningen och den årliga övergrip-
ande granskningen samt granskning av årsbokslut och del-
årsbokslut genomförde revisionen följande granskningar 
under 2009: räddningstjänsten, verkställighet av full-
mäktiges beslut, centrala administrationen, avgiftshante-
ringen, köpeavtal Citadellet 1 samt kommunens styrning 
av näringslivsfrågor.

mÅLUPPFyLLeLse 
De av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen 
för revisionen är att 
n arbetet skall följa kommunallagen och den goda revi-

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

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

väsentlighetsanalys samt
n revisionen skall ha en återkommande kommunikation 

med nämnder/styrelse/bolag.

De första två satserna är egentligen självklara för revisio-
nen. Revisionen strävar efter att i granskningsrapporterna 
lämna förslag till förbättringar, och har också lämnat åter-
kommande information framförallt till kommunfullmäkti-
ges och kommunstyrelsens presidier.

Revisionen eftersträvar öppenhet. Ett led i strävan är 
att på hemsidan lägga ut såväl revisionsplan som gransk-
ningsrapporter.

Revisorer följde verksamheten i nämnderna, var närva-
rande vid kommunstyrelsens, nämndernas och de kommu-
nala bolagens sammanträden, gjorde besök i verksamheten 
samt hade överläggningar med företrädare för kommunsty-
relsen, nämnder och kommunfullmäktige. 

eKonomisKT resULTAT 
Revisionen redovisar ett överskott om 72 tkr.

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