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förord

Båstad 2010

Glädjande under året var bl a hoppet i Svenskt Närings-
livs rankning till plats 134 (+55). Vi är självklart inte nöjda 
med den positionen utan vill arbeta för en fortsatt förbätt-
ring av vårt företagsklimat. Ett annat glädjande faktum 
är att vi fortfarande har lägst boendekostnad i Skåne. Det 
visade en 8:e plats i Sverige i Nils Holgersson-rapporten. 
Polisens trygghetsmätning för 2010 visade att Båstads 
kommun upplevs vara den tryggaste kommunen i Skåne. 
Det är ett gott betyg!

Den nära framtiden präglas av infrastrukturfrågor 
(Pågatåg, vägar, bredband, vatten- och avloppsfrågor), fort-
satt samarbete med grannkommunerna, att hitta sina roller 
i den nya politiska organisationen och utvecklingen av Nya 
Hemmeslöv. Nya Hemmeslöv innebär på lång sikt i princip 
en fördubbling av bostäder i (en utvidgad) tätort Båstad. 
Vi kommer också att förstärkt fokusera på kvaliteten i våra 
verksamheter genom att Båstads kommun numera deltar i 
ett kvalitetsnätverk.

Samtidigt pågår det dagliga arbetet, inte minst på 
utbildningssidan och inom äldreomsorgen. Inom dessa 
områden visar vi goda resultat och det går inte enbart på 
rutin – det sker spännande utveckling inom kommunens 
verksamheter på dessa områden. Under 2011 kommer vi 
att se hur den kommunala verksamheten klarar konkurrens 
inom hemtjänst i och med att Lagen om valfrihetssystem 
verkställs. Vi vässar vår verksamhet samtidigt som kom-
munens invånare får ökad valfrihet.

Utan vår engagerade personal hade ingenting varit möj-
ligt. Jag vill tacka alla Er som med Ert kundfokus och Er 
kompetens bidrar till våra goda resultat. Vidare vill jag 
även tacka mina politikerkollegor och alla som engagerar 
sig i föreningar, aktiviteter och evenemang. Det är vi som 
tillsammans gör att Båstads kommun är en härlig kommun 
att besöka men, framför allt, att bo i!

Anette Åkesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Den största lokala händelsen med långsiktig betydelse var, 
enligt mig, det faktum att tunnelborrmaskinen Åsa lyck-
ades ta sig genom Hallandsåsen den 25 augusti. Det östra 
tunnelröret är därmed färdigborrat och Åsa har nu omstart-
ats i den västra tunneln under 2011. Plötsligt inser alla att 
det faktiskt kan bli verklighet med tunneln och den prog-
nosticerade tågtrafikeringen från 2015! Den insikten moti-
verade till beslut om ett nytt avtal mellan de tre parterna 
Region Skåne, Trafikverket och Båstads kommun angå-
ende Inre kustvägen som både tidsätter anläggningsstarten 
och samtidigt reglerar finansieringen. Vägen är en förut-
sättning för den nya tågstationen – och den nya tågstatio-
nen måste vara färdig när tågen börjar gå genom tunneln. 

Även området kring stationen i Nya Hemmeslöv känns 
som om det ligger närmre i tiden. Vinnaren i Båstads kom-
muns arkitekttävling, Åstad i Båstad, utsågs i juni. Områ-
det ska präglas av social, ekonomisk och ekologisk håll-
barhet och det var en helt enig jury, liksom många av de 
kommuninvånare som hört av sig efter utställning av de 
fyra förslagen, som stod bakom vinnaren. Som en följd 
beslöt kommunfullmäktige att flytta stationen från det 
tidigare tänkta läget, inte minst för att möjliggöra mer 
och tätare stationsnära bebyggelse. Bebyggelsen bidrar 
till finansieringen av den bredare gång- och cykeltunneln 
under spåren, som vi uppfattar som nödvändig. 

2010 var också valår. Och ett relativt tufft sådant i och 
med att Moderaterna och Folkpartiet under i stort sett hela 
året styrde i minoritet sedan Bjärepartiets avhopp i okto-
ber 2009. Beslutsmässigt gick året kanske bättre än väntat. 
Med hjälp av relativt gott samarbete över partigränserna 
och hoppande majoriteter i olika frågor kunde flera viktiga 
beslut fattas och ekonomin hanteras ansvarsfullt. Ytterli-
gare beslut som fattades var den samordnade fastighetsför-
valtningen, försäljningen av Butab till Båstadhem, resurs-
fördelningssystemet, avtalet om ensamkommande barn, 
vårdnadsbidrag, skateparken och att modernisera den poli-
tiska organisationen från årsskiftet 2010/2011. 

Efter långa förhandlingar bildades i december Allians 
för Båstads kommun av Moderaterna, Centerpartiet, Folk-
partiet och Kristdemokraterna. Det känns positivt. Dels är 
det ett samarbete som speglar förhållandet i Region Skåne 
och i Sverige nationellt, dels ger alliansen goda förutsätt-
ningar för en stabil utveckling av kommunen. Valet med-
förde även Miljöpartiets återinträde i kommunfullmäktige.
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Finansiella nyckeltal 2010 2009 2008 2007 2006

Årets resultat, mkr 35,4 18,0 –9,4 5,7 16,2
- varav realisationsvinst 14,8 9,1 1,2 1,5 4,3

Årets resultat i procent av skatteintäkterna 6 3 –2 1 3
- exklusive realisationsvinst 3 2 –2 1 2

Nettokostnaderna i procent av skatteintäkterna 1) 94 97 102 99 97

Soliditet, procent 2) 63 59 63 68 68
Skuldsättningsgrad, procent 37 41 37 32 32

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

Tillgångar, mkr 635,4 623,7 552,1 529,4 521,8
Tillgångar per invånare, kr 44 501 43 708 38 873 37 168 36 827

Låneskuld, mkr 105,2 109,4 93,2 60,8 64,0
Låneskuld per invånare, kr 7 368 7 667 6 562 4 269 4 517

Eget kapital, mkr 398,1 366,9 348,9 358,3 352,6
Eget kapital per invånare, kr 27 881 25 715 24 568 25 161 24 885

Nettoinvesteringar, mkr 78,9 25,9 48,0 61,9 54,0
Nettoinvesteringar per invånare, kr 5 528 1 814 3 378 4 346 3 811
Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 12 5 9 11 10

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

Antal invånare 31 december 14 278 14 269 14 203 14 242 14 170

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

2) Soliditeten definieras som eget kapital i förhållande till 
tillgångarna. Pensionsskulden redovisas utanför balansräk-
ningen som ansvarsförbindelse. Denna uppgår till 259 mkr, 
och skulle denna betraktas som skuld sjunker kommunens 
solid itet till 22 procent (2009: 16 procent). 
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Båstads kommuns resultat för 2010 uppgick till 35 mkr jämfört med 18 mkr 2009. I 
förhållande till budgeten blev det ett överskott med 24 mkr. En väsentlig orsak till avvikelsen 
är försäljningen av kommunens dotterbolag Butab (Båstad Utvecklings AB). Den innebar en 
realisationsvinst på 15 mkr. 

Årets investeringar uppgick till 84 mkr jämfört med 45 mkr året innan. 
De likvida medlen låg kvar på oförändrad nivå, 33 mkr.
Ingen nyupplåning gjordes. Låneskulden amorterades med 4 mkr och uppgick till 105 mkr.

Den ekonomiska analysen bygger på fyra perspektiv: 
 resultat, kapacitet, risk och kontroll. Varje perspektiv 
inne håller finansiella nyckeltal, som belyser ställning och 
utveckling inom perspektivet. I aspekten resultat och kapa-
citet analyseras balansen mellan kostnader och intäkter 
och den kapacitet kommunen har för att möta finansiella 
svårigheter på lång och kort sikt. I aspekten risk och kon-
troll analyseras risker som kan påverka kommunens resul-
tat och kapacitet samt vilken kontroll kommunen har över 
den ekonom iska utvecklingen.

RESULTAT OCH KAPACITET
ÅRETS RESULTAT

Kommunen redovisar för 2010 ett resultat på 35 mkr. Det 
är det högsta under 2000-talet. Två år, 2003 och 2008, var 
resultaten negativa. 2008 års underskott har täckts med 
överskott från 2009 och 2010. I årets resultat finns en rea-
lisationsvinst på 15 mkr genom försäljningen av kommu-
nens utvecklingsbolag Butab (se även avsnitt Avstämning 
mot balanskravet).

Överskottet i förhållande till budgeten blev drygt 24 mkr.

Årets resultat
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(mkr) 2010 2009 2008 2007 2006

Årets resultat 35,4 18,0 -9,4 5,7 16,2
- varav realisationsvinst 14,8 9,1 1,2 1,5 4,3

NämNDERNAS BUDgETUTfALL

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en eko-
nomi i balans. Nämndernas budgetavvikelser uppgick till 
-4,6 mkr, en försämring jämfört med 2009 (+1,3 mkr). 
Avvikelsen motsvarar 0,8 procent av nettokostnaderna.

Nämndernas avvikelser jämfört med budget
(mkr) 2010 2009 2008

Kommunstyrelse –2,8 1,1 –0,6
Samhällsbyggnadsnämnd 0,8 –1,1 –0,9
Kultur- och fritidsnämnd 0,2 0,2 0,0
Bildningsnämnd –2,6 –2,3 –0,4
Vård- och omsorgsnämnd –0,3 3,4 –8,1
Revision 0,1 0,0 0,0
Summa –4,6 1,3 –10,0

Det största underskottet i kommunstyrelsens resultat 
beror på att effekten av den samordnade fastighetsför-
valtningen på 1,1 mkr uteblev. Samordningen sker 
först 2011. Den stränga vintern med höga kostnader för 
vinterväg hållningen bidrog också till underskottet. Även 
ren hållningsverksamheten visade underskott, -0,4 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden vände 2009 års under-
skott till ett överskott 2010 på 0,8 mkr. Intäkterna för 
bygglov och försäljning av kartor blev högre än budget erat. 
Den minskade kostnaden för bostadsanpassnings bidragen 
bidrog också till det positiva resultatet.
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Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott lik-
som tidigare år. Ökade intäkter i kombination med  minskade 
kostnader för idrottsanläggningarna bidrog till överskottet.

Bildningsnämnden redovisar minus 2,6 mkr. Många 
verksamheter såsom kulturskolan, förskolan och sär skolan 
visar emellertid positiva resultat, sammantaget 3 mkr, 
medan grundskolan visar – 4 mkr. Den egna gymnasie-
skolan visar + 1,3 mkr, medan interkommunala gymnasie-
ersättningar redovisar –3,6 mkr. Försörjningsstödet, som 
uppgick till 8 mkr, överskred budgeten med 1,6 mkr.

Vård- och omsorgsnämnden höll sig inom sin budget 
på knappt 183 mkr. Jämfört med budgeten ökade kostnad-
erna för framför allt hemtjänst och LSS med 3 mkr, medan 
olika former av intäkter (boende, omvårdnad med mera) 
ökade i motsvarande mån. 

NETTOKOSTNADER OCH SKATTEINTäKTER

Årets driftkostnader inklusive avskrivningar uppgick till 
750 mkr (730 mkr) och intäkterna till 192 mkr (175 mkr). 
Verksamheterna kostade netto 558 mkr (555 mkr). Med rea-
lisationsvinsterna borträknade ökade nettokostnaden 9 mkr. 

De totala skatteintäkterna (kommunalskatt och gene-
rella statsbidrag) utgjorde 76 procent av kommunens intäk-
ter. De ökade med 20 mkr eller 3,5 procent till 594 mkr. Här 
ingår regeringens konjunkturstöd av engångskaraktär med 
11 mkr. För kommunens ekonomi betyder det mycket att 
nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna.

Nettokostnads- och skatteutvecklingen
Förändring i procent 2010 2009 2008 2007 2006

Nettokostnads utveckling 1) 0,6 -2,6 6,9 6,3 4,7
Skatteintäktsutveckling 3,5 1,9 4,3 4,9 5,5

Skatteunderlaget växte kraftigt fram till 2008. I Båstad 
ökade skatteunderlaget 2009 med 0,6 procent, medan 
ut fallet i riket blev 1,3 procent. Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) prognos för 2010 är att skatteunder laget 
ökar med 1,8 procent. Den preliminära skatten kommunen 
fick 2010 baserade sig på regeringens uppräkningsfaktor på 
0,6 procent. I bokslutet används SKL:s prognos för beräk-
nade skatteintäkter 2010, vilket innebär att 6,5 mkr bok-
fördes som fordran i bokslutet.

Den kommunala skattesatsen var 20:23 kr, medan den 
genomsnittliga utdebiteringen i länet var 20:30. 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 20:74 kr. Landstingsskatten i Skåne uppgick till 
10:39 jämfört med rikets på 10:82.

Nettokostnadernas (inklusive finansnettot) andel av skat-
teintäkterna minskade från 97 till 94 procent. Med andra ord 
räckte intäkterna väl till för att täcka kommunens kostnader. 

Nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter
Procent 2010 2009 2008 2007 2006

Driftkostnadsandel 94 97 102 99 97

INVESTERINgAR

Kommunens nettoinvesteringar under 2010 uppgick till 
79 (26) mkr. I budget och tilläggsbudget fanns 104 mkr 
avsatta. För projekt som inte blev färdiga under året begärs 
14 mkr överföras till 2011.

Bland de större investeringarna finns va-investeringar 
på 29 mkr och fastighetsrelaterade investeringar på 33 mkr. 
Tomter såldes för 2 mkr.

Sett i ett femårsperspektiv var genomsnitts investeringen 
per år för vatten och avlopp 22 mkr och för övriga inves-
teringar 30 mkr, det vill säga i genomsnitt samman-
lagt 52 mkr per år. Den löpande verksamheten (resul-
tat och avskrivningar) genererade i genomsnitt 42 mkr 
per år för att finansiera investeringarna. Lån upptogs för 
 va-investeringar under 2008 och 2009.

Investeringar
(mkr) 2010 2009 2008 2007 2006

Bruttoinvestering 83,7 44,8 5,6 68,9 69,5
Nettoinvestering 78,9 25,9 48,0 61,9 54,0
medel från löpande 
verksamhet 64,1 40,2 21,9 37,8 46,0

Nedanstående tabell visar i vilken omfattning investering-
arna finansierats med egna medel under den senaste 
femårsperioden. Med 100 procent menas att samtliga 
 investeringar täcktes genom den löpande verksamheten. 

Självfinansieringsgrad
Procent 2010 2009 2008 2007 2006

Samtliga investeringar 87 100 46 59 83
Investeringar, skatte-
finansierad verksamhet

100 100 100 86 100

Va-investeringar 66 100 24 0 0

SOLIDITET

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

Soliditeten ökade mellan 2009 och 2010 från 59 till 63 
procent. Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld 
uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i balansräk-
ningen. Räknar man med den skulden blir soliditeten 22 
procent (se även avsnittet Pensioner och pensionsskuld).
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Soliditet 
Procent 2010 2009 2008 2007 2006

Soliditet enligt balans-
räkningen 63 59 63 68 68
Soliditet inklusive 
pensions skuld 22 16 15 18 25

SKULDSäTTNINgSgRAD

Av kommunens tillgångar finansierades 37 procent 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 
gymnasie skolan. Under 2008 och 2009 lånades 20 mkr 
per år för att finansiera va-investeringar. För att finansiera 
Båstad Ridklubbs anläggning lånades ytterligare 14 mkr. 
Under 2010 gjordes ingen upplåning utan skulden amorte-
rades med 4,2 mkr. Låneskulden uppgår till 105 mkr. Det 
motsvarar 7 368 kr per invånare (2009 var genomsnittet 
för kommuner i samma storlek 11 729 kr). 

Skuldsättningsgraden minskade under året från 41 till 37 
procent. Både långfristiga och kortfristiga skulder minskade. 
I skuldsättningsgraden ingår även avsättningar till pensio-
ner. Vid årets slut var 44 procent av skulderna långfristiga. 

Skuldsättningsgrad 
Procent 2010 2009 2008 2007 2006

Total skuldsättningsgrad 37 41 37 32 32
varav avsättningsgrad 1 1 1 1 1
varav långfristig  
skuldsättningsgrad 17 17 17 11 12
varav kortfristig  
skuldsättningsgrad 20 23 19 19 19

RISK OCH KONTROLL 
RöRELSEKAPITAL OCH LIKVIDITET

Likviditeten mäter den kortfristiga betalningsförmågan, 
det vill säga förmågan att betala de löpande utgifterna. 
Kassalikviditeten (likvida medel och fordringar i för-
hållande till de kortfristiga skulderna) minskade från 47 
till 53 procent. Förhållandet bör vara 100 procent, men 21 
procent av den kortfristiga skulden utgörs av semesterlö-
neskuld. En högre likviditet hade varit önskvärd, men den 
faktiska är rimlig i förhållande till betalningsströmmarna. 
De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 33 mkr, 
samma nivå som året innan. 

Rörelsekapitalet, som är skillnaden mellan omsättnings-
tillgångarna och de kortfristiga skulderna, minskade med 
14 mkr och är negativt, –63 mkr. 

Likviditet och rörelsekapital
(mkr) 2010 2009 2008 2007 2006

Likvida medel 33,3 33,6 2,4 13,3 41,1
Rörelsekapital –62,5 –48,5 –79,4 –72,0 –45,0
Kassalikviditet, procent 53 58 19 28 52

RäNTERISK

Med ränterisk menas risken för förändringar i ränte nivån. 
Kommunens låneskuld på 105 mkr löper med rörlig ränta. 
Den genomsnittliga räntan uppgick under året till  1,2 
 procent, jämfört med 1,5 procent 2009. En ränte förändring 
på en procent innebär cirka 1 mkr i räntekostnad. 

PENSIONER OCH PENSIONSSKULD

Årets kostnad för pensioner till dagens pensionärer upp-
gick till 11 mkr inklusive löneskatt.

För dagens anställda har kommunen ett framtida 
pensions åtagande. Enligt den så kallade blandmodellen 
redovisas de intjänade pensionerna till och med 1997 som 
ansvarsförbindelse och utanför balansräkningen. För-
bindelsen uppgick vid årsskiftet till 259 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. Den delen av pensionsskulden är viktig 
att beakta ur risksynpunkt, eftersom den ska finansieras 
de kommande fyrtio åren. De ökade pensionsavgångarna 
leder till större pensionskostnader. Under perioden 2020 
till 2030 blir kostnaderna som störst. 

BORgENSÅTAgANDEN

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 455 (471) 
mkr. Det motsvarar 31 888 kr per invånare (genom-
snittet 2009 för kommuner i samma storlek var 29 800 
kr). 418 mkr eller 92 procent är borgen som beviljats till 
kommunens bolag Båstadhem AB och BUTAB. Borgens-
åtagandet för bolagen minskade med 16 mkr. 

Kommunens borgensåtagande för egnahem mins-
kade med 0,3 mkr till 0,8 mkr. Numera görs inga borgens-
åtaganden för privat byggenskap. I takt med att lånen amor-
teras av minskar borgen.

Andra större åtaganden gäller Apelrydsskolan med 
8,4 mkr och Nordvästra Skånes Renhållningsbolag med 
22,1 mkr. För Norrvikens Trädgårdar uppgår borgens-
åtagandet till 2 mkr.

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

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

Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än kommu-
nen. I den sammanställda redovisningen ingår bolag där 
kommunen har ett stort inflytande (över 20 procent). Kom-
munens bolag Båstad Utveckling AB (BUTAB)  såldes före 
årsskiftet till kommunens helägda bostadsbolag Båstad-
hem. I den sammanställda redovisningen ingår förutom 
Båstadhem även 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. 

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

Tillsammans med fem andra kommuner i nordvästra 
Skåne samverkar kommunen i regional avfallshantering 
genom Nordvästra Skånes Renhållningsbolag, NSR AB. 
Kommunen äger 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 (en verksamhet som tillhandahåller hjälp-
medel till funktionshindrade).

Förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet i kom-
munen bedrivs även av Båstad Montessori (Båstad och 
 Grevie) och två föräldrakooperativ (Grevie och Torekov) 
för totalt 267 barn. 

AVSTämNINg mOT BALANSKRAVET
(mkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen 35,4
justering, realisationsvinst –14,8
justerat resultat  20,6
Återstående underskott från tidigare år som täcks –1,7

Kommunallagen säger att kommunen ska ha en god ekono-
misk hushållning. Det lagstadgade balanskravet innebär att 
de löpande intäkterna ska täcka de löpande kost naderna. 
Vid avstämning av balanskravet görs en justering för rea-
lisationsvinster som inte får medräknas. 

2008 års underskott på 10,6 mkr täcktes till största 
delen av 2009 års överskott. Återstående 1,7 mkr täcks 
genom årets resultat.

Kommunen beslutade 2006 att resultat som är större än 
vad som behövs för att inflationsskydda det egna kapitalet 
ska öronmärkas i balansräkningen för framtida pensions-
betalningar. Då inflationen blev 1,3 procent behövs 4,8 mkr 
för att värdesäkra det egna kapitalet och 30,6 mkr öron-
märks således för pensioner.

AVSTämNINg mOT fINANSIELLA mÅL

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:

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

Målet uppfylldes. Resultatet blev 6 procent av skatte
intäkter och bidrag. Exkluderas realisationsvinsten blev 
det 3 procent.

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

Målet uppfylldes. 

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

KOmmENTAR

Även 2010 blev ett år med ett stort positivt resultat. Inte 
sedan 1992 har kommunen haft ett så stort överskott. För 
hela kommun- och landstingssektorn beräknas över skottet 
bli 19 miljarder, och drygt 90 procent av landets kommu-
ner förväntas få överskott.

Ramarna för 2010 års budget fastställdes våren 2009 
utifrån den lågkonjunktur och besvärliga ekonomiska situa-
tion landet och kommunen då befann sig i. Samtliga nämn-
der fick minskade anslag. Bildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden minskade volymen. Organisatoriska för-
ändringar inom måltidsverksamheten och den samordnade 
fastighetsförvaltningen innebar reducerade anslag. Det 
budgeterade överskottet fastställdes till 10,5 mkr.

 I regeringens budgetproposition hösten 2009 fick 
kommuner och landsting tillskott i form av tillfälligt 
konjunktur stöd för 2010. För Båstads del innebar det extra-
pengar med 10,7 mkr. Eftersom årets första prognoser 
visade ett större underskott, behövdes konjunktur stödet för 
att rätta till obalanser i budgeten. Det gällde bland annat 
för lågt avsatta medel för löneökningar och ökade kostna-
der för försörjningsstöd. Det behövdes även reserver för 
omställningskostnader där de organisatoriska förändring-
arna inte fick fullt genomslag under året. Den hårda  vintern 
krävde att extra pengar sattes av för snöröjning och för åter-
ställningsarbeten på skadade vägar. 

Kommunen skrev av en fordran på Grevie Idrotts center 
på 2,7 mkr och 0,5 mkr för  Ängelholms-Helsingborgs flyg-
plats i samband med att ägarförhållandena för flyg platsen 
ändrades.

Konjunkturförsämringen fick inte det genomslag som 
först befarades. Antalet arbetade timmar minskade inte 
så mycket och skatteunderlagsprognoserna reviderades 
därför. För Båstad innebar det extra skatteintäkter med 
6,5 mkr. Statsbidragen påverkas av antalet invånare. Det 
ökade mellan november 2008 och november 2009 med 17 
personer, vilket gav cirka 0,7 mkr i ökad intäkt.
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Andra faktorer som påverkade ekonomin positivt var 
låga räntekostnader och lägre sociala avgifter. Kommunens 
försäljning av Båstad Utveckling AB till Båstadhem AB 
inbringade 16 mkr. Av dessa är 15 mkr realisationsvinst, 
vilket ökar resultatet med motsvarande belopp.

Båstad hade 2008 ett underskott på 10,6 mkr. Under-
skottet återställdes genom 2009 och 2010 års överskott.

För 2011 budgeteras ett överskott på 12 mkr. I budgeten 
finns också 5 mkr avsatta för förändringar i befolknings-
sammansättningen. Det är viktigt att ha tillräckliga över-
skott för att betala investeringar och ha reserver för 
 oförutsedda utgifter. 
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NYCKELTAL 
Personalstatistik 2010 2009

Antal anställda 1 099 1 127
- tillsvidareanställda 1 011 1 039
- visstidsanställda 261* 251*
Antal kvinnor 916 939
- varav tillsvidareanställda 846 864
Antal män 183 188
- varav tillsvidareanställda 165 175

Antal helårsarbetare 1 056 1 067
- tillsvidareanställda 843 867
- månadsavlönade, visstid 213 200
- timavlönade 58 78

Medelålder 47 47
- kvinnor 47 47
- män 47 48

Andel heltidsanställda (%) 42 43
- kvinnor 36 37
- män 78 75

Genomsnittlig syssgrad (%) 83 83
- kvinnor 82 82
- män 93 92

Medellön (kr) 24 256 23 721
- kvinnor 23 691 23 166
- män 27 156 26 465

Total sjukfrånvaro (%) 4,2 4,4
- kvinnor 4,6 4,8
- män 2,6 2,8
- till och med 29 år 2,4 3,0
-30–49 år 3,5 4,1
-50 år och äldre 5,1 5,0
- långtidssjukskrivna ≥ 60 dgr 32,8 46,2

Personalomsättning (%) 8,5 9,2

Avgång med ålderspension 29 26

Personalkostnader, mkr, inkl sociala avgifter
Personalstatistik 2010 2009

Lönekostnad 416 419
Lönekostnad, exkl soc avg 300 303
Sociala avgifter 116 116

Sjuklönekostnader
Sjuklönekostnad dag 2–14 4,0 3,9
Sjuklönekostnad dag 15–90 0,4 0,3

Övertidsskuld 2,7 3,0
Semesterskuld 21,1 22,5
Uppehålls-/ferielöneskuld 5,7 5,4

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

PERSONALEN – KOmmUNENS 
VIKTIgASTE RESURS
Kommunens utgångspunkt är medborgarnas behov av 
insatser och service. Arbetsgivarens största investering och 
viktigaste resurs är medarbetarna, som i mötet med kom-
muninvånarna skapar kvalitet och mervärde.

Den personalekonomiska redovisningen är en av flera 
informationskällor som ligger till grund för kommunens 
strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljö-
främjande insatser. Målet är att stärka kommunens ställ-
ning som en attraktiv arbetsgivare.

Redovisningen består av kommunövergripande statistik 
per 31 december 2010. Den gäller tillsvidareanställda och 
visstidsanställda månadsavlönade om inget annat anges.
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I BÅSTADS KOmmUN HAR VI STOLTA 
mEDARBETARE!
mÅL OCH BEDömD mÅLUPPfYLLELSE
zz Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare, som kan 
rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och enga-
gerade medarbetare, som känner till sitt uppdrag och är 
stolta över sitt arbetsresultat.

Resultat: Målet är delvis uppnått. För andra året i följd 
genomfördes en medarbetarundersökning för att kart
lägga vad kommunens medarbetare anser om arbetsgiv
aren, arbetet och arbetssituationen. 

Svarsfrekvensen uppgick till närmare 63 procent. 
Medel värdet för kommunen som helhet var 4,2 på en 6gra
dig skala. Det är marginellt lägre än vid 2009 års mätning. 
Områden som får höga betyg av kommunens medarbetare 
är kompetens och utvecklingsmöjligheter, delaktighet och 
samverkan samt motivation och arbetsglädje. Områden att 
utveckla och förbättra är främst jämställdhet och mångfald 
samt hälsa och arbetsmiljö. Samtliga områden ligger i nivå 
med föregående undersökning eller något lägre. 

På frågan om Båstads kommun upplevs vara en bra 
arbetsgivare instämmer 53 procent. Glädjande är att fyra 
av fem anser att de har ett arbete de är stolta över.

Årligt medelvärde i medarbetarundersökning
2010 2009

Båstads kommun som arbetsgivare  3,9  4,0
mål och resultatinriktning  4,5  4,5
Ledarskap  4,2  4,2
Delaktighet och samverkan  4,6  4,6
Kompetens och  
utvecklingsmöjligheter  4,9  4,9
Information  3,9  3,9
motivation och arbetsglädje  4,6  4,8
Hälsa och arbetsmiljö  3,8  4,0
jämställdhet och mångfald  3,3  3,3
Lön och anställning  4,2  4,6
Totalt  4,2  4,3

PERSONALSTATISTIK
BEmANNINg OCH KOmPETENSföRSöRjNINg
Antal anställda

Antalet anställda i kommunen är 1 099. Det är en minsk-
ning med 28 medarbetare.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska 
kontoret förekom uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Antalet årsarbetare minskade något, från 1 067 till 
1 056. Timavlönade utförde arbete motsvarande närmare 
58 (78) årsarbetare. 

Kommunala yrken är av tradition starkt kvinnodomi-
nerade. I Båstad utgör andelen kvinnor drygt 83 procent 
av kommunens tillsvidareanställda. Det är oförändrat jäm-
fört med föregående år.

Åldersstruktur

Medelåldern för kommunens medarbetare är oföränd-
rad jämfört med föregående år, 47 år. För män var med-
elåldern 47 (48) år. För kvinnor var medelåldern oföränd-
rad 47 (47) år.

Andelen medarbetare som är 50 år och äldre utgör liksom 
föregående år 47 procent. Det är viktigt att beakta inför 
framtida personalförsörjning.

Sysselsättningsgrad

Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad för tills-
vidareanställda var liksom 2009 drygt 83 procent. Kvin-
nor arbetar i genomsnitt 82 (82) procent och män 93 (92) 
procent. 

Drygt 64 procent av kommunens visstidsanställda är tills-
vidareanställda med tillfälligt utökad sysselsättningsgrad.

Medarbetare ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad 
om verksamhetens behov medger det. Medarbetarunder-
sökningen visar att 81 (79) procent har den sysselsättnings-
grad de önskar.

Personalomsättning

Under 2010 avslutade 86 (96) personer sin tillsvidareanställ-
ning och 26 (18) nyanställdes med samma anställningsform. 

Den externa rörligheten var 8,5 (9,2) procent. Det är 
inte någon anmärkningsvärd nivå. En dryg tredjedel av 
avgångarna berodde på pension.

Under året utannonserades 80 (61) tillsvidareanställ-
ningar, varav 6 endast internt. Antal ansökningar per 
annonserad tjänst var i genomsnitt 25 (29).
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Pensionsavgångar

Under året gick 29 (26) medarbetare i pension. Av med-
arbetare fyllda 65 år kvarstår 14 (16) i arbete.

Mellan år 2011 och 2020 beräknas 306 medarbetare avgå 
med ålderspension vid 65 års ålder. Antalet avgångar per 
år varierar mellan 22 och 42. Eftersom pensionsåldern är 
rörlig upp till 67 år kan avgångarna avvika från beräk-
ningarna.

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.

LEDARSKAP
föRDELNINg mäN OCH KVINNOR

Antalet personal-, ekonomi- och/eller verksamhetsansvar-
iga chefer var totalt 53, varav 68 procent kvinnor och 32 
procent män. 

Kommunchefens ledningsgrupp består av tre kvinnor 
och fem män. 

Chefstäthet

En viktig förutsättning för att cheferna ska kunna genom-
föra sitt uppdrag är ett rimligt antal medarbetare. 15 (10) 
av kommunens chefer har arbetsgivaransvar för fler än 30 
medarbetare. I olika studier anses det vara en övre gräns 
för att kunna utöva ett bra ledarskap. Det kan dock skilja 
sig mellan olika verksamheter.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling sker bland annat i samverkan inom 
Skåne Nordväst. Det är ett led i att vara en attraktiv region 
med interaktion mellan kommunerna. I de olika ledar-
skapsprogrammen deltog sex män och sju kvinnor. Mentor-
programmet från 2009 hade sin första avslutande del under 
året. Från Båstads kommun deltog fyra chefer, en man och 
tre kvinnor, som mentorer.
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HäLSA OCH ARBETSmILjö
Hälsotalens utveckling

mÅL OCH BEDömD mÅLUPPfYLLELSE
zz Kommunens ohälsotal ska uppgå till högst 5 procent. 
Långtidssjukskrivningarna ska minska.

Resultat: Målet är uppnått. Båstads kommun strävar efter 
att den totala sjukfrånvaron mellan 2009 och 2011 stadigt 
ska minska. Målet är att ohälsotalet ska vara högst 5 pro
cent. Det bedöms vara uppfyllt, med en total sjukfrånvaro 
på 4,2 procent, vilket motsvarar drygt 37 årsarbetare.

Även långtidssjukskrivningarna minskade ytterligare.  
Det kan ha sin förklaring i förändringarna i sjukförsäk
ringen 2008. Korttidsfrånvaron ökade däremot.

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
Sjukfrånvaro i % av  
ordinarie arbetstid

2010 2009 2008 2007

Kvinnor 4,6 4,8 5,6 6,5
män 2,6 2,8 4,5 4,3
–29 år 2,4 3,0 2,5 3,2
30–49 år 3,5 4,1 4,4 5,1
50– år 5,1 5,0 6,8 7,7
Totalt 4,2 4,4 5,4 6,1
varav långtidssjukskrivna  
60 dagar eller längre 32,8 46,2

Sjukfrånvaron för kommunens anställda var i genomsnitt 
17 (19) sjukdagar per medarbetare.

Antal sjukfrånvarodagar
2010 2009

dagar % dagar %

Dag 1 479 2 430 2
Dag 2–14 4 448 24 4 584 21
Dag 15–90 4 248 23 3 980 19
Dag 91– 9 483 51 12 310 58
Totalt 18 651 21 304

Antalet medarbetare som var sjukskrivna under hela året, 
antingen på heltid eller till viss del av sin tillsvidareanställ-
ning, var 6 (15) stycken.

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad sjukfrån-
varo uppgick till 50 procent, vilket motsvarar 502 (545) 
medarbetare.

Under en treårsperiod satsar kommunen aktivt på före-
byggande och hälsofrämjande insatser, bland annat genom 
att i samarbete med företagshälsovården anlita en företags-
sjuksköterska.

Ett fortsatt effektivt rehabiliteringsarbete med tidiga 
insatser är viktigt för att medarbetare ska kunna återgå 
i arbete.



Båstads kommun årsredovisning 201014

Personal

Arbetsskador 

Antal anmälda arbetsskador var 75 (58), varav 65 var 
olycksfall, 7 sjukdom och 3 färdolycksfall. 

Inom vård och omsorg återfinns drygt 70 procent av 
anmälningarna. De främsta orsakerna till olycksfall är 
skada orsakad av annan person följt av fallolycka.

Antal anmälda arbetsskador
2010 2009 2008 2007

75 58 35 42

PERSONALKOSTNADER
LöNEKOSTNADER

Kostnaden för löner och arvoden är kommunens enskilt 
största budgetpost. Den uppgick till 416 (419) mkr inklu-
sive sociala avgifter. Av summan utgör 3,7 (3,8) mkr arv-
oden till förtroendevalda. I lönekostnaden ingår ersättning 
till medarbetare som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder.

Medellönen för tillsvidareanställda är 24 256  (23 721) 
kr i månaden, en ökning med 2,3 procent från 2009. Kvin-
nors medellön utgör 87,2 procent av männens, vilket är i 
nivå med tidigare år. 

öVERTID OCH mERTID

Ersättning för övertid och mertid utgick med 5,5 (4,8) mkr 
exklusive sociala avgifter. Det motsvarar 1,8 (1,6) procent av 
den totala lönekostnaden eller 4 914 kronor per medarbetare.

Övertid motsvarar 8 951 (10 247) timmar och fyll-
nadstid 18 725 (21 222) timmar. Antalet timmar minskade 
medan kostnaden ökade. Det tyder på att kvalificerad över-
tid förekom i högre utsträckning.

För innestående, ej uttagen kompensationsledighet 
hade kommunen en skuld till de anställda på drygt 2,7 mkr 
inklusive sociala avgifter. Skulden har dock minskat med 
drygt sju procent eller drygt 200 000 kr sedan 2009.

SjUKLöNEKOSTNADER

Sjuklön betalades under året med 4,7 (4,7) mkr inklusive 
sociala avgifter. 

SEmESTERLöNESKULD

För innestående, ej uttagna, semesterdagar hade kommu-
nen en semesterlöneskuld till de anställda på 21,1 (22,5) 
mkr inklusive sociala avgifter. Semesterlöneskulden mins-
kade med sex procent. Det innebär att fler sparade semes-
terdagar togs ut 2010.

PENSIONSKOSTNADER

Pension utbetalades till 277 (274) pensionstagare. Kost-
naden uppgick till 11,0 (10,5) mkr inklusive löneskatt.

fördelning av utbetalda pensioner
2010 2009 2008 2007

Ålderspension 251 252 257 267
Visstidspension  2  2  2  2
Särskild ålderspension  1  1  1  1
Avgångsförmån Agf-KL  3  1  1  1
Efterlevandepension  17  18  18  21
Lokala avtal  3  -  -  -
Totalt antal  
utbetalda pensioner 277 274 279 292
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Båstads kommun ska vara det självklara valet för barn
familjer i Öresundsregionen.

Båstads kommun ska året om vara attraktiv att bo och 
verka i, bygga på tradition och förnyelse, och präglas av 
småskalighet, god miljö, omtanke och generositet. Verk-
samheterna ska baseras på de naturliga förutsättningarna 
och präglas av mångfald och kvalitet.

Barn- och ungdomsperspektivet ska beaktas i all sam-
hällsplanering.

Kommunen har följande övergripande mål:

zz 16 000 invånare år 2020
zz Tillgång till byggklara tomter i sex tätorter år 2014
zz Integrerad och tillgänglig kollektivtrafik år 2013
zz Skånes tryggaste kommun
zz År 2011 ska Båstads kommun vara en av de 50 bästa 
kommunerna enligt Svenskt Näringslivs ranking och 
ha ett ökat antal arbetstillfällen
zz En av Sveriges 10 bästa skolkommuner
zz Nöjda invånare och kunder
zz Barnomsorg i sex tätorter
zz Upplevelser varje dag året runt
zz Flera alternativa boendeformer med bra boendemiljöer
zz 25 procent av kommunens verksamhet ska bedrivas i 
alternativ regi år 2015
zz Överskottet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, investeringarna ska finans-
ieras fullt ut med skattemedel, och kommunalskatten 
ska vara oförändrad.

Utifrån visionen och övergripande mål finns övergripande 
inriktningsmål:

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

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

zz Arbeta professionellt med kunden i fokus
zz Verksamheten ska präglas av medmänsklighet och 
omtanke
zz Öppenhet och delaktighet i hela organisationen
zz Ett gott arbetsklimat för bästa möjliga service.

Vision och mål ligger till grund för nämndernas mål.
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SAmHäLLSEKONOmIN OCH 
KOmmUNERNA
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser att förut-
sättningarna för kommuner och landsting försämras efter 
två år med stora överskott, men beräknar att sektorn klarar 
plusresultat till och med 2013. Man kan dock inte bortse 
från risken att Sverige dras med i den svaga omvärldskon-
junkturen. 

Tillväxten blev rekordartad 2010. Det kan delvis för-
klaras av motsvarande fall 2009. Tillväxten blev 5,2 pro-
cent och den förväntas öka med 4,3 procent 2011 och 3,3 
procent 2012. Den svenska exporten ökade mycket kraf-
tigt och även hushållens konsumtionsutgifter utvecklades 
väl. Arbetsmarknaden förbättras i takt med den växande 
efterfrågan och sysselsättningen förväntas stiga med 1,8 
procent. 

Fler arbetade timmar påverkar skatteunderlaget positivt. 
Sysselsättningsökningen blir större än förväntat. Skatte-
underlaget ökar med 2,3 procent 2011 och med 4 procent 
årligen följande år.

Förutsättningarna försämras sedan. Det tillfälliga kon-
junkturstödet fasas ut. De generella statsbidragen är nomi-
nellt oförändrade och indexuppräknas inte. På sikt urhol-
kas bidragens värde. Intäkter från skatter och statsbidrag 
kommer inte att kunna finansiera pris- och löneökningarna.

Kostnaderna för avtalspensioner ökar de närmaste åren, 
då bromsen slår till i det allmänna pensionssystemet. En 
annan orsak till ökningen är att sektorn belastas av dubbla 
kostnader, dels utbetalningar från den gamla pensionsskul-
den, dels kostnadsförs intjänandet av nya pensioner. Den 
ökande kostnaden är ändå begränsad till några tio öringar, 
enligt SKL.

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

(mkr +/–)

Löneförändring, 1 procent 4,1
Prisförändring, 1 procent 3,6
Ränteförändring, 1 procent 1,0
Statsbidrag, 100 kommuninvånare 3,9
1 kr kommunalskatt 26,1

BEfOLKNINg
Båstads kommuns befolkning ökade med 9 personer till 
14 278 invånare. Med undantag för 2008 ökade befolk-
ningen de fem senaste åren och uppgick tidigare som mest 
till 14 244 invånare (1997). Ett politiskt mål är att öka 
befolkningen till 16 000 invånare 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 en 
anledning till att födelsenettot blir negativt, –49 personer. 
120 barn föddes och 169 personer avled. 

Flyttningsnettot var positivt med en inflyttning av 826 
personer, medan 769 flyttade ut. 

De generella statsbidragen och utjämningen påverkas 
av antalet invånare. Antalet invånare mäts den 1 novem-
ber året före bidragsåret. Avgörande för statsbidragen 2010 
var därför antalet invånare den 1 november 2009. Befolk-
ningen beräknades uppgå till 14 213 invånare, men blev 
14 230. Skillnaden på +17 invånare innebar en ökad intäkt 
på 0,7 mkr. 

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

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

Olika åldersgrupper fördelar sig procentuellt på följ-
ande sätt:
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omvärldsanalys

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
2010 +9 14 278

Befolkning per församling och förändring under året
Församling Förändr

2010
Förändr

2009
Invånare

2010-12-31

Båstad-östra Karup –16 + 6 6 018
förslöv-grevie + 61 + 65 4 879
Västra Karup-Hov –44 + 4 2 267
Torekov + 8 –9 1 114
SUMMA + 9 + 66 14 278

BOSTADSmARKNAD
I Båstad bor man traditionellt i villa. 

Kommunens bostadsbolag, Båstadhem AB, förval-
tar 997 lägenheter av totalt cirka 2 100 lägenheter. Några 
tomma lägenheter finns inte.

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

Kommunen sålde 6 tomter (2009: 9) i Förslöv. Av de 
94 tomter som färdigställts i Torekov är kommunens samt-
liga 23 tomter sålda.

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

I Båstads kommun finns 9 600 bostadsfastigheter. Av 
dem är 3 200 fritidsfastigheter, det vill säga 33 procent av 
hela beståndet.

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 inrikt-
ning på primörodling.

I kommunen finns cirka 2 300 aktiva företag, varav 
800 aktiebolag. De flesta enskilda firmorna finns inom 
jordbrukssektorn.

Båstad är en av få småkommuner där tre börsnot erade 
företag har sina huvudkontor: PEAB, inom bygg- och 
anläggningssektorn, Nolato, med plast- och gummiproduk-
ter, och Lindab, med produkter i tunnplåt. Dessa tre till-
sammans med Hotell Skansen svarar för nästan 30 procent 
av arbetstillfällena i kommunen. Lindab är kommunens 
största privata arbetsgivare med omkring 800 anställda. 

Båstad hamnade på 2:a plats i Skåne och på 18:e plats 
i landet i undersökningen Årets företagarkommun, som 
görs av intresseorganisationen Företagarna. Mätningen 
avser aktiebolagens omsättning, vinst och kreditvärdighet.

Båstads kommun var bäst i Skåne på nyföretagande och 
finns med på den svenska tio-i-topplistan. I Båstad startade 
9,4 företag per 1 000 invånare under 2010, enligt Nyföre-
tagarbarometern.

Ett gemensamägt näringslivsbolag, Båstad Näringslivs 
AB, ska främja utvecklingen av befintligt näringsliv och 
tillkomst av ny näringsverksamhet.
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kommunens räkenskaPer

resultaträkning

KOmmUNEN
(mkr) 2010 2009

Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

 
Verksamhetens intäkter 1 167,1 192,0 24,9 175,3
Verksamhetens kostnader 2 –703,1 –717,2 –14,1 –696,1
Avskrivningar 3 –31,2 –32,4 –1,2 –33,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER –567,2 –557,6 9,6 –554,5

Skatteintäkter 4 521,9 524,1 2,2 518,9
generella bidrag och utjämning 5 58,1 69,8 11,7 54,8
finansiella intäkter 6 1,1 1,1 0,0 1,0
finansiella kostnader 7 –2,8 –2 0,8 –2,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 11,1 35,4 24,3 18,0

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

ÅRETS RESULTAT 8 11,1 35,4 24,3 18,0
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kommunens räkenskaPer

finansieringsanalys

KOmmUNEN
(mkr) Not 2010 2009

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 35,4 18,0
justering för av- och nedskrivningar 32,4 33,8
justering för gjorda avsättningar 0,6 –0,7
justering för ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0
justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 –4,3 –10,9

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 64,1 40,1

minskning/ökning kortfristiga fodringar 15,2 –31,8
minskning/ökning förråd och varulager 14,3 –5,9
minskning/ökning kortfristiga skulder –15,8 38,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 77,8 40,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar –83,7 –43,7
försäljning av materiella anläggningstillgångar 4,8 17,8
Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 –2,2 –1,1
försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1,2 0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten –79,9 –26,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0,0 20,0
Amotering av skuld –4,2 –3,8
ökning av långfristiga fodringar 11 0,0 –0,7
minskning av långfristiga fodringar 6,0 1,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,8 17,4

Årets kassaflöde –0,3 31,2

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

RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början –42,9 –57,5
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut –43,3 –42,9
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kommunens räkenskaPer

Balansräkning

KOmmUNEN
(mkr) Not 2010 2009

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1. mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 494,2 448,2
2. maskiner och inventarier 13 46,3 45,8
3. övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 14 31,0 36,0
Summa anläggningstillgångar 571,5 530,0

Omsättningstillgångar
förråd och exploateringsfastigheter 15 -3,4 10,9
Kortfristiga fordringar 16 34,0 49,2
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0
Kassa och bank 17 33,3 33,6
Summa omsättningstillgångar 63,9 93,7

SUMMA TILLGÅNGAR 635,4 623,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början 347,5 329,6
VA-regleringsfond 0,0 4,2
Pensionsfond 15,2 15,2
Årets resultat 35,4 17,9
Summa eget kapital 18 398,1 366,9

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 19 5,7 5,2
Summa avsättningar 5,7 5,2

Skulder
Långfristiga skulder 20 105,2 109,4
Kortfristiga skulder 21 126,4 142,2
Summa skulder 231,6 251,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 635,4 623,7

Ställda ansvarsförbindelser 22 714,0 739,9
Ställda panter Inga Inga
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resultat- och Balansräkning för va-verksamheten

resultaträkning
VA-VERKSAmHET
(mkr) 2010 2009

Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

Verksamhetens intäkter 27,1 29,4 2,3 32,9
- Brukningsavgifter 26 27,2 1,2 25,7
- Anläggningsavgifter 0,5 2,7 2,2 2,2
- Periodisering av årets anläggningsavgifter 0 –2,4 –2,4 –1,9
förlusttäckning från VA-fonden 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader –19,5 –21,7 –2,2 –25,4
- Varav interna kostnader inom koncernen 1 –2,9 –2,9 0 –4,2
Avskrivningar –3,8 –3,8 0 –3,1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 3,8 3,9 0,1 4,4

finansiella intäkter 0 0 0 0
finansiella kostnader –3,9 –3,9 0 –4,2

ÅRETS RESULTAT –0,1 0 0,1 0,2

Balansräkning
VA-VERKSAmHET
(mkr) 2010 2009

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
fastigheter och anläggningar 115,6 90
maskiner och inventarier 0,1 0,3
Summa anläggningstillgångar 115,7 90,3

Omsättningstillgångar
fordran skattekollektivet 14,5 13
- Varav fordran anläggningsavgifter 10,8 8,6
Summa omsättningstillgångar 14,5 13

SUMMA TILLGÅNGAR 130,2 103,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början 4,4 4,2
Årets resultat –0,6 0,2
Summa eget kapital 3,8 4,4

Långfristiga skulder
Lån av kommunen 115,6 90,3
förutbetalda intäkter från anl avgifter 10,8 8,6
Summa skulder 126,4 98,9

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 130,2 103,3

not
VA-VERKSAmHET
(mkr)

1 Interna kostnader
Interna kostnader fördelas uifrån hur mycket  
VA-verksamheten ianspråktager av kommunens 
gemensamma resurser.

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

Direkta interna kostnader
Samhällsbyggnadskontoret 0,2
Tekniska kontoret gata/park 1,2

0,9
Totala interna kostnader 2,9
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kommunens räkenskaPer

noter

KOmmUNEN
(mkr) 2010 2009

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

Enligt driftredovisning 322,3 274,9
Interna poster –130,3 –99,6
Summa 192,0 175,3
Varav vinst vid fastighetsförsäljning 9,1
Varav vinst i samb med BUTABs förs 14,8

2 Verksamhetens kostnader
I resultaträkningen består posten av följande:
Enl driftredovisning 887,5 847,9
Kapitalkostnader –56,4 –56,2
Interna poster –130,3 –99,6
Kalk KP m m –21,3 –22,2
Utbetalda pensioner 30,0 28,5
Nyintjänade pensioner 3,4 2,7
Semesterlön/okomp övertid 0,8 0,4
fordringsförlust 0,2 0,1
övriga kostnader 2,1 0,1
Avskrivningar lån/bidrag föreningar 2,7 0,0
Återbetalning soc avg –1,5 –5,6
Summa 717,2 696,1

3 Avskrivningar
maskiner och inventarier 12,9 15,3
fastigheter 19,5 18,5
Summa 32,4 33,8

4 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter 517,3 535,6
Slutavräkning 2008 0,0 0,5
Prognos slutavräkning 2009 0,3 –17,2
Prognos slutavräkning 2010 6,5
Summa 524,1 518,9

(mkr) 2010 2009

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. 
SKL bedömer att skatteunderlaget 2010 ökar med 456 kr/inv 
eller 6,5 mkr. för 2009 skall 0,3 mkr förbättra resultatet.

5 Generella bidrag och utjämning
Särskilt konjunkturstöd 13,9 0,0
Inkomstutjämning, bidrag 59,0 61,4
Kommunal fastighetsavgift 23,9 25,9
Kostnadsutjämning, avgift –8,4 –6
Regleringsbidrag 3,7 –7
Utjämning LSS –22,3 –19,5
Summa 69,8 54,8

6 Finansiella intäkter
Utdelning aktier och andelar 0,2 0,2
Ränta på likvida medel 0,2 0,0
Ränta på utlämnade lån 0,1 0,3
Borgensavgift 0,4 0,4
övrigt 0,2 0,1
Summa 1,1 1,0
Utdelning aktier och andelar består framför allt av utdelning från 
kommunens bolag.

7 Finansiella kostnader
Ränta på anläggningslån 1,3 1,7
Ränta, intjänade pensioner före 1998 0,1 0,3
övriga finansiella kostnader 0,1 0,1
Nedskrivning av lf fordringar 0,5
Summa 2,0 2,1

8 Avstämning mot balanskravet
Enligt resultaträkning 35,4 18,0
Realisationsvinst –14,8 –9,1
Summa justerat resultat 20,6 8,9
IB balanskrav –1,7 –10,6
Avstämning balanskravet 18,9 –1,7
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kommunens räkenskaPer

(mkr) 2010 2009

9 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Uppskrivning 0,0 10,9
flyttning VA regl fond från EK till 
kortfristiga skulder –4,3
Summa –4,3 10,9

10 Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Aktier i NSVA 0,0 1,0
Sålda båtplatser 0,0 –0,3
försäljning BUTAB 1,2 0,0
förlagslån KommunInvest –2,2 0,0
Summa –1 0,7

11 Förändring långfristiga fordringar
Årlig amortering –0,3 –1,5
Återbetalning Holmqvist 0,0 –0,4
Depositionsavgift Bergen Energi –2,5 0,0
grevie Idrottscenter –2,7 0,7
Luftfartsverket ä flygplats –0,5 0,0
Summa –6 –1,2

12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
markreserv 27,2 20,9
Verksamhetsfastigheter 294,1 285,7
fastigheter för affärs-
verksamhet 127,2 99,9
Publika fastigheter 39,9 38,4
fastigheter för annan
verksamhet 5,8 3,3
Summa 494,2 448,2

Anskaffningsvärde* 707,1 689,6
Årets investeringsutgifter 69,3 42,1
Årets inv bidrag/försäljningar –3,8 –24,6
justering omsättn tillgång 0,0 0,0
Årets avskrivningar, nedskrivningar 12,2
och uppskrivningar –19,5 –18,5
Ackumulerade avskrivningar* –258,9 –252,6
Summa 494,2 448,2
* justerade för årets försäljning

13 Maskiner och inventarier
maskiner 2,7 1,9
Inventarier 36,4 35,2
Bilar och transportmedel 6,0 7,7
Konst 1,2 1,0
Summa 46,3 45,8

(mkr) 2010 2009

Anskaffningsvärde* 271,0 262,7
Årets investeringsutgifter 13,7 8,4
Årets inv bidrag/försäljningar –0,2 0,0
Årets avskrivningar/nedskrivning –12,9 –15,3
Ackumulerade avskrivningar –225,3 –210
Summa 46,3 45,8
* justerade för årets försäljning

14 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar kom företag 4,1 5,3
Aktier och andelar andra företag 6,3 6,3
NSVA lån 0,7 0,7
förlagslån Kommuninvest 2,2 0,0
Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar 2,2 2,2
Luftfartsverket 0,0 0,5
Båstad-malens Tennissällskap 4,8 4,8
grevie Idrottscenter 0,0 2,7
Depositionsavgift Bergen Energi 0,0 2,5
Båstads Ridcenter AB 10,7 11,0
Summa 31,0 36,0

15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter
förråd 1,8 1,9
Exploatering Torekov 98:50 –6,6 8,9
Exploatering Hemmeslöv 1,4 0,0
Exploatering grevie kyrkby 0,0 0,0
Summa –3,4 10,8
förrådet är värderat enligt senaste anskaffningsvärde. Diesel 
ingår numera som förrådsvara.

16 Kortfristiga fordringar
Statsbidragsfordringar 11,6 8,8
fakturafordringar 14,2 33,3
Interimsfordringar 3,3 3,2
övrigt 4,9 3,8
Summa 34 49,1

17 Kassa och bank
Kassa 0,0 0,0
Plusgirot 0,0 0,3
Bank 33,3 33,3
Summa 33,3 33,6

18 Eget kapital
Ingående kapital 366,9
- Skattefinansierad del 347,5
- Pensionsfond 15,2
VA-regleringsfond IB 4,2
- överfört under året –4,2
Årets resultat 35,4
Utgående kapital 398,1
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kommunens räkenskaPer

(mkr) 2010 2009

Borgensengagemang
Kommunala bolag 418 433,7
Egnahem 0,8 1,1
föreningar 5,9 6,0
övrigt 30,6 30,1
Summa 455,3 470,9
Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samt-
liga förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande bor-
gensförbindelser. mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts 
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storlek på de medel som respek-
tive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels 
i föhållande till storleken på medlemskommunernas respek-
tive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Båstads kommuns 
ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att 
per den 2010-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 183 455 180 724 kronor och totala tillgångar till 
178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de totala förplik-
telserna uppgick till 495 518 617 kr (0,27065 %) och andelen  av 
de totala tillgångarna uppgick till 483 931 079 kr (0,27060 %). 

19 Avsättningar
Avsättning för pensioner 3,3 3,4
Löneskatt på avsättning 1,1 1,0
garantipension 1,3 0,8
Summa 5,7 5,2

20 Långfristiga skulder
Banklån 108,4 112,6
Avgår amortering nästa  år –3,2 –3,2
Summa 105,2 109,4

21 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 18,5 17,0
Personalens skatt 6,1 6,1
Interimsskulder 17,7 13,8
Semesterskuld/okomp övertid 34,6 34,9
Arbetsgivaravgifter 7,7 7,5
Upplupna pensionskostnader 13,2 17,2
övrigt 28,6 39,2
Summa 126,4 135,7

(mkr) 2010 2009

22 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp 
bland skulderna eller avsättningarna 258,7 269,0
Summa 258,7 269,0
Löneskatt ingår med 24,26 % som en del av pensionsförpliktelsen.
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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 
redovisningsåret, har fordringsförts och tillgodogjorts 
årets redovisning.

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, löneskuld för 
december månad 2010 och därpå upplupen arbetsgivarav-
gift redovisas under kortfristiga skulder. Den årliga för-
ändringen 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 
inbetalade har fordringsförts.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella 
personal kostnadspålägg i samband med löneredovisningen.
Anställda med kommunalt avtal: 39,08 %.
Arvodesanställda: 32,42 %.

Justering av arbetsgivaravgiften för anställda som inte 
fyllt 26 har gjorts.

Justering av avgiften pga avtalsförsäkringar har bok-
förts centralt.

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

Avskrivningar har gjorts på tillgångarnas anskaffnings-
värde och påbörjas kvartalet efter investeringen tas i bruk. 
Avskrivningstiden = nyttjandeperioden för investeringar 
ianspråktagna 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 intern-
ränta. Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod 
och internräntan uppgår till 4,0 %.

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

Va-regleringsfonden har 2010 förflyttats från det egna 
kapitalet till kortfristiga skulder. Va-kollektivets vinst 
eller förlust under året kommer att avräknas/påföras mot 
detta konto.

Pensionsförmåner intjänade under 2010 redovisas som 
en kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner intjä-
nade före 1998, samt visstidspension, redovisas som en 
ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redo-
visningslagen.

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

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har 
period iserats enligt Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendation nr 5. Löneskatten uppgår till 24,26 %.

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation. Detta innebär 
att i bokslut 2010 har den definitiva sluträkningen för 2009 
och en preliminär slutavräkning för 2010 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 använd a medel ger förändringen av 
rörelse kapitalet.

Balansräkningen visar vilka tillgångar, skulder, avsätt-
ningar och eget kapital kommunen har på bokslutsdagen.

Tillgångar indelas i anläggningstillgångar (fastig-
heter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar) och 
omsättnings tillgångar (likvida medel, kortfristiga ford-
ringar m m).

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

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek 
eller betalningspunkt inte är helt bestämd.
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(tkr) Budget 2010 Utfall 2010 Budgetavvikelse 

2010
Utfall 2009

Kommunstyrelse
- Kostnad 205 837 212 580 –6 743 210 859
- Intäkt 138 720 142 815 4 095 142 325
- Nettokostnad 67 117 69 765 –2 648 68 534

Samhällsbyggnadsnämnden
- Kostnad 22 698 22 260 438 24 721
- Intäkt 9 358 9 760 402 9 010
- Nettokostnad 13 340 12 500 840 15 711

Kultur- och fritidsnämnd
- Kostnad 15 481 15 516 –35 13 263
- Intäkt 3 371 3 597 226 1 912
- Nettokostnad 12 110 11 919 191 11 351

Bildningsnämnden
- Kostnad 397 744 402 415 –4 671 372 473
- Intäkt 97 633 99 673 2 040 70 151
- Nettokostnad 300 111 302 742 –2 631 302 322

Vård- och omsorgsnämnden
- Kostnad 230 906 234 049 –3 143 225 885
- Intäkt 48 254 51 072 2 818 42 262
- Nettokostnad 182 652 182 977 –325 183 623

Revision
- Kostnad 751 676 75 679
- Intäkt 50 50 0 50
- Nettokostnad 701 626 75 629

SUMMA NÄMNDER
- Kostnad 873 417 887 496 –14 079 847 880
- Intäkt 297 386 306 967 9 581 265 710
- Nettokostnad 576 031 580 529 –4 498 582 170

Finansiering
- Kostnad 102 953 102 807 146 94 537
- Intäkt 690 059 718 775 28 716 694 703
- Nettokostnad –587 106 –615 968 28 862 –600 166

TOTALT
- Kostnad 976 370 990 303 –13 933 942 417
- Intäkt 987 445 1 025 742 38 297 960 413
- Nettokostnad –11 075 –35 439 24 364 –17 999



Båstads kommun årsredovisning 201028

investeringsredovisning

investeringsredovisning
(tkr) Budget 2010 Utfall 2010 Budgetavvikelse 

2010
Utfall 2009

Kommunstyrelse
- Utgift 100 550 76 683 23 867 39 209
- Inkomst 5 000 4 431 –569 17 815
- Nettoutgift 95 550 72 252 23 298 21 394

Samhällsbyggnadsnämnden
- Utgift 1 931 1 463 468 1 189
- Inkomst 0 352 352 0
- Nettoutgift 1 931 1 111 820 1 189

Kultur- och fritidsnämnd
- Utgift 1 000 1 115 –115 448

Bildningsnämnden
- Utgift 2 780 2 663 117 2 303
- Inkomst 0 0 0 0
- Nettoutgift 2 780 2 663 117 2 303

Vård- och omsorgsnämnden
- Utgift 2 750 1 793 957 554
- Inkomst 0 0 0 0
- Nettoutgift 2 750 1 793 957 554

TOTALT
- Utgift 109 011 83 717 25 294 43 703
- Inkomst 5 000 4 783 –217 17 815
- Nettoutgift 104 011 78 934 25 077 25 888
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ekonomiskt utfall

ekonomiskt utfall
(tkr) Utfall 2010 2010 2009

Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Netto

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningskontoret
100 Politisk verksamhet 2 556 –254 2 302 2 093 –208 2 645
130 övrig verksamhet 2 402 –332 2 071 1 644 –426 1 334
200 fysisk o tekn planering 3 339 –2 323 1 016 1 317 301 1 726
201 fysisk o tekn planering 438 –193 246 111 –135 461
220 Näringslivsfrämjan 1 081 0 1 081 1 154 73 1 112
275 Samhällsskydd 1 399 –969 430 435 5 556
810 Kommersiell verksamhet 0 0 0 0 0 50
930 gem administrativ 10 143 –1 832 8 311 8 168 –144 9 038
931 övr gem service 3 379 –636 2 743 2 675 –68 2 077
Summa Kommunledningskontoret 24 737 –6 538 18 198 17 597 –602 18 999

Administrationen
110 Stöd till pol partier 333 0 333 333 –0 333
130 övrig verksamhet 861 0 861 860 –1 64
225 Konsumentrådgivning 0 0 0 0 0 171
230 Turistverksamhet 628 0 628 621 –7 720
275 Samhällsskydd 23 0 23 23 0 23
315 Allmän kulturverksamh 85 0 85 85 0 100
501 förvaltningsgem 5 0 5 0 –5 0
530 färdtjänst 4 261 0 4 261 4 400 139 4 314
834 Sjötrafik 8 0 8 8 0 8
910 gemensamma lokalkostnader 1 182 –1 000 182 –1 304 –1 486 387
920 gemensamma Verksamheter 4 687 –10 4 677 4 889 212 4 139
930 gem administrativ 10 998 –1 472 9 525 9 903 378 10 139
931 övr gem service 8 746 –318 8 428 8 151 –278 8 146
Summa Administrationen 31 817 –2 800 29 017 27 969 –1 048 28 542

Tekniska kontoret skattefinansierad verksamhet
201 fysisk o tekn planering 9 261 –8 060 1 201 1 426 225 1 210
240 gator o vägar 17 415 –5 551 11 864 10 517 –1 347 9 322
250 Park / lekplats / strand 12 191 –7 206 4 985 5 075 90 5 390
263 miljö hälsa o hållbar utv 0 0 0 0 0 1
280 Service / park / gata / va 0 0 0 0 0 2
510 Vård o omsorg 0 0 0 3 3 0
800 Näringsliv o bostäder 1 387 –1 404 –17 –74 –58 317
805 Hamnverksamhet 947 –1 019 –72 –88 –17 1
810 Kommersiell verksamhet 1 334 –689 644 790 146 743
815 Bostadsverksamhet 76 –130 –54 –55 –1 –54
910 gemensamma lokalkostnader 61 979 –58 361 3 618 3 749 131 3 945
Summa tekniska kontoret skattefinansierad 104 589 –82 419 22 170 21 343 –827 20 877

Tekniska kontoret taxefinansierad verksamhet
865 Vattenförs o avloppshant 29 429 –29 429 0 84 84 –121
870 Avfallshantering 22 009 –21 628 381 –5 –386 237
Summa tekniska kontoret taxefinansierad 51 438 –51 058 381 79 –301 117
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(tkr) Utfall 2010 2010 2009
Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Netto

Summa tekniska kontoret 156 027 –133 476 22 550 21 422 –1 129 20 994

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 212 581 –142 815 69 766 66 987 –2 779 68 535

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
100 Politisk verksamhet 344 0 344 528 184 471
200 fysisk o tekn planering 6 583 –5 923 660 1 094 435 4 908
257 Tunneltillsyn 683 –781 –98 –44 54 –153
261 myndighetsutövning 2 030 –1 070 960 679 –281 1 140
263 miljö hälsa o hållbar utv 207 –304 –97 –6 91 –36
270 Räddningstjänst 11 175 –1 682 9 492 9 676 183 7 801
520 övr vård behandl 1 239 0 1 239 1 413 174 1 581
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 22 260 –9 760 12 500 13 340 841 15 711

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
100 Politisk verksamhet 132 0 132 144 12 144
300 Allmän fritidsverk 4 246 –21 4 225 4 131 –95 4 175
310 Stöd till studieorganisat 250 0 250 250 0 325
315 Allmän kulturverksamh 1 810 –91 1 719 1 695 –24 1 709
340 Idrotts- o fritidsanläggn 5 306 –3 189 2 117 2 333 216 2 726
350 fritidsgårdar 3 773 –297 3 476 3 557 81 2 273
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15 517 –3 597 11 919 12 110 191 11 351

BILDNINGSNÄMNDEN
Barn- och utbildningsförvaltningen
100 Politisk verksamhet 451 0 451 489 38 477
330 Kulturskolan 3 069 –209 2 861 3 170 309 2 204
400 familjecentral öppen försk 480 0 480 450 –30 447
407 förskola 80 181 –33 523 46 658 47 587 930 45 157
412 familjedaghem 3 911 –609 3 302 3 490 189 4 183
419 myndighetsenhet barnomsorg 4 447 –953 3 494 3 640 146 3 396
425 fritidshem 15 890 –4 106 11 784 12 548 764 11 938
435 förskoleklass 6 345 –107 6 238 6 245 7 6 560
440 grundskola 117 490 –9 859 107 631 103 327 –4 304 103 502
441 grundskola 2 202 0 2 202 2 255 53 2 097
443 Obligatorisk särskola 5 117 0 5 117 5 355 238 5 655
450 Akademi Båstad gymnasium 848 –44 805 1 031 226 1 103
453 gymnasiesärskola 3 087 –5 3 082 3 759 677 3 839
479 Vuxenutbildning 0 0 0 25 25 0
495 Buf ej fördelad kostnad 3 627 0 3 627 4 024 397 4 266
501 förvaltningsgem 3 417 0 3 417 3 443 27 2 227
554 Hvb-vård för barn o unga 2 627 –124 2 503 1 775 –728 3 625
557 familjehemsvård barn o unga 1 481 –13 1 467 1 024 –444 1 446
568 övr öppna ins barn o unga 2 351 –187 2 164 3 124 960 3 498
585 familjerätt o rådgivning 528 0 528 523 –6 373
599 Projekt o lokaler 0 0 0 0 0 40
Summa barn- och utbildningsförvaltningen 257 547 –49 739 207 808 207 283 –525 206 033
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ekonomiskt utfall

(tkr) Utfall 2010 2010 2009
Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Netto

Framstegsförvaltningen
267 Tillstånd o tillsyn 223 –501 –278 –157 122 –28
320 Bibliotek 9 634 –811 8 823 9 122 299 8 820
407 förskola 1 0 1 0 –1 0
425 fritidshem 4 0 4 0 –4 0
440 grundskola 0 –9 –9 0 9 0
450 Akademi båstad gymnasium 72 754 –9 151 63 603 60 629 –2 973 63 527
453 gymnasiesärskola 1 0 1 0 –1 0
470 grundl vuxenutbildning 593 0 593 644 50 610
472 gymn vuxenutbildning påb 3 624 –1 033 2 591 3 497 906 4 286
473 Yrkesvux 2 402 –2 398 5 –8 –13 –188
474 Särvux 181 0 181 244 62 234
475 Kvalificerad yrkesutbildn 20 396 –19 856 540 153 –387 401
476 Svenska för invandrare 1 376 –456 919 890 –29 663
478 Uppdragsutbildning 0 –4 –4 7 11 132
479 Vuxenutbildning 3 897 –3 482 415 320 –96 871
495 Buf ej fördelad kostnad 0 0 0 19 19 3
501 förvaltningsgem 1 367 0 1 367 1 400 33 1 199
552 Inst vård för vuxna missb 951 –37 915 860 –55 1 044
556 familjehemsvård för vuxna 0 0 0 100 100 5
558 övr öppna insatser vuxna 1 788 –40 1 748 2 188 440 1 999
568 övr öppna ins barn o unga 0 0 0 0 –0 0
571 övrig vuxenvård 1 102 –143 959 991 32 1 596
575 Ekonomiskt bistånd 8 472 –527 7 944 6 320 –1 625 7 266
585 familjerätt o rådgivning 0 0 0 100 100 50
599 Projekt o lokaler 829 –18 811 1 016 205 808
600 flyktingmottagande 1 480 –1 480 0 0 0 0
610 Arbetsmarknadsåtg 13 220 –9 641 3 580 4 200 620 2 763
910 gemensamma lokalkostnader 0 0 0 0 –0 0
931 övr gem service 572 –347 226 294 69 228
Summa framstegsförvaltningen 144 868 –49 935 94 934 92 827 –2 106 96 289

SUMMA BILDNINGSNÄMNDEN 402 415 –99 674 302 742 300 110 –2 631 302 322

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
100 Politisk verksamhet 271 0 271 360 89 370
501 förvaltningsgem 8 070 –1 161 6 909 10 614 3 705 4 040
502 Områdeskontor 0 0 0 0 0 10 352
510 Vård o omsorg 171 296 –27 201 144 095 139 685 –4 410 138 003
513 Lss 42 336 –19 482 22 854 21 503 –1 351 20 584
535 förebyggande verksamhet 2 402 –352 2 050 2 511 461 2 173
599 Projekt o lokaler 9 674 –2 876 6 799 7 980 1 181 8 103
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 234 049 –51 072 182 977 182 652 –325 183 624

KOMMUNREVISION
120 Revision 676 –50 626 701 75 629
SUMMA KOMMUNREVISION 676 –50 626 701 75 629

SUMMA NÄMNDER 887 497 –306 968 580 529 575 901 –4 628 582 172
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(tkr) Utfall 2010 2010 2009
Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Netto

FINANSIERING
990 finansförvaltning 46 427 –662 395 –615 968 –587 106 28 862 –600 165
131 Till Kf:s förfogande 0 0 0 130 130 0
SUMMA FINANSIERING 46 427 –662 395 –615 968 –586 976 28 992 –600 165

SUMMA BÅSTADS KOMMUN 933 923 –969 362 –35 439 –11 075 24 364 –17 994
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investeringsredovisning, sPecifikation Projekt

investeringsredovisning, 
sPecifikation Projekt
(tkr) 
Projekt

Årsbudget 
2010

Redovisat 
2010

Återstår

Kommunledningskontoret
maskiner 50,0 40,4 9,6
möbler, kansli 50,0 61,1 –11,1
Webbfunktioner och tjänst 200,0 288,2 –88,2
Webb IT-projekt 200,0 111,5 88,5
Arkivutrustning 50,0 33,0 17,0
Summa 550,0 534,2 15,8

Administrationen
ADB-utrustning 3 000,0 3 172,4 –172,4
Administrativa datorer 100,0 0,0 100,0
Summa 3 100,0 3 172,4 –72,4

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Administration, gata och park
Ram administration 500,0 511,0 –11,0
markförsörjning 0,0 –495,4 495,4
Köp fastigheter fr Butab 19 123,3 21 305,8 –2 182,5
Ram hamn 2 528,0 924,9 1 603,1
Torekovs hamn flytbrygga 0,0 1 192,4 –1 192,4
Sugtömning Borekov 0,0 321,0 –321,0
Sugtömning Båstad 0,0 165,9 –165,9
Tomtförsäljning –3 000,0 –2 116,3 –883,7
Ram gata 2 000,0 803,3 1 196,7
Parkeringsåtgärder 0,0 34,9 –34,9
Åtgärder längs vv-vägar 2 642,0 54,9 2 587,1
Vänstersvängsfil 500,0 809,6 –309,6
Hjullastare utbyte 600,0 600,0 0,0
Broar örebäcken 6 000,0 530,5 5 469,5
Beläggningsarbeten 0,0 1 187,5 –1 187,5
gatubelysning 0,0 408,1 –408,1
maskiner och inventarier 300,0 274,1 25,9
Köksinventarier 600,0 580,0 20,0
Ram parker/lekplatser 500,0 460,5 39,5
Badbryggor 0,0 13,5 –13,5
försköning infarter tätort 0,0 4,2 –4,2
Summa 32 293,3 27 570,4 4 722,9

VA-verksamhet
Ram VA-verksamheten 1 370,0 2 687,9 –1 317,9
Åtgärder enl vattenförs p 1 000,0 325,6 674,4
Åtgärd enl saneringsplan 2 000,0 65,1 1 934,9
Paulins väg VA och markexp 347,0 0,0 347,0
Dagvattenledn Hemmeslöv 10 000,0 9 955,6 44,4
VA utb Hemmeslöv 0,0 0,6 –0,6

(tkr) 
Projekt

Årsbudget 
2010

Redovisat 
2010

Återstår

VA renovering Torekov gol 1 000,0 1 031,0 –31,0
flyttning p12 ö-Karup 2 813,0 0,0 2 813,0
Vattenledning Kattvik boa 13 000,0 13 413,7 –413,7
Reningsverk Hedhuset 4 000,0 1 747,5 2 252,5
Summa 35 530,0 29 227,0 6 303,0

Fastighet
Ram fastighetsförvaltning 1 800,0 620,2 1 179,8
Tillgänglighetsanpassning 1 500,0 595,6 904,4
IP-telefoni 500,0 521,6 –21,6
Epc energispar fastighet 8 700,0 893,9 7 806,1
Strandängssk a-hus ombygg 3 000,0 276,0 2 724,0
Inköp Villa Vistorpsvägen 3 500,0 2 888,8 611,2
Inköp fasth Borren 17 4 000,0 3 717,4 282,6
flyttning av bibliotek 577,0 924,3 –347,3
Lekutrustning 0,0 18,6 –18,6
Utemiljö 500,0 1 161,7 –661,7
Villa Böske 0,0 21,1 –21,1
Kapitalvaror förskolor 0,0 73,5 –73,5
Citadellet 1-2 oml tak 0,0 2,7 –2,7
Offentlig toalett Båstad 0,0 10,0 –10,0
mindre ombyggnader 0,0 16,9 –16,9
försäljn fastigheter 0,0 6,0 –6,0
Summa 24 077,0 11 748,3 12 328,7

SUMMA TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 91 900,3 68 545,7 23 354,6

SUMMA  
KOMMUNSTYRELSEN 95 550,3 72 252,3 23 298,0

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Brandmaterial 200,0 63,9 136,1
Inventarier 25,0 14,2 10,8
Brandfordon 260,0 118,8 141,2
Skyddsutrustning 75,0 75,0 0,0
Digitalisering microf ark 671,0 511,4 159,6
Anotopen 40,0 0,0 40,0
Uppgradering winbär 250,0 229,1 20,9
Uppgradering ecos 60,0 37,4 22,6
Uppgradering core 50,0 49,3 0,7
Digitaliser o syst planer 300,0 11,6 288,4

SUMMA SAMHÄLLS-
BYGGNADSNÄMNDEN 1 931,0 1 110,7 820,3
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(tkr) 
Projekt

Årsbudget 
2010

Redovisat 
2010

Återstår

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Renovering pooler malenbad 100,0 171,8 –71,8
Tillgänglighet malenbad 0,0 –2,4 2,4
Säkerhetsutr idrottshall 25,0 8,2 16,8
Renovering Segelstorp tor 120,0 78,3 41,7
Plattor malenbadet utbyte 390,0 397,2 –7,2
Inventarier park fritid 85,0 65,5 19,5
Data park o fritid 100,0 103,9 –3,9
Vandringsleder/slingor 110,0 88,0 22,0
motionsspår 70,0 5,8 64,2
Offentlig utsmyckning 0,0 198,4 –198,4

SUMMA KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 1 000,0 1 114,7 –114,7

BILDNINGSNÄMNDEN
Barn- och utbildningsförvaltningen
Inventarier kulturskolan 40,0 36,2 3,8
Inventarier förskola 105,0 142,4 –37,4
Inv dator ped verk försk 0,0 70,3 –70,3
Lekredskap daghem 0,0 2,3 –2,3
Ped datorer fritidshem 0,0 8,5 –8,5
Inventarier samtl skolor 553,0 526,1 26,9
Undervisningsdatorer 600,0 522,8 77,2
Inventarier slöjdsalar 15,0 19,9 –4,9
Administrativa datorer 166,0 109,0 57,0
Inventarier adm 116,7 70,1 46,6
Skrivare fax m m förskola 0,0 10,0 –10,0
Skrivare, fax m m grundskola 0,0 33,9 –33,9
Arbetsmiljö ute/inne förs 0,0 –7,3 7,3
fam daghem barnvagn skötb 4,0 0,0 4,0
Stöd och utvecklingsenhet 0,0 72,1 –72,1
Summa 1 599,7 1 616,3 –16,6

Framstegsförvaltningen
Adb-utrustning/IT-sats 0,0 46,1 –46,1
Inventarier gymnasieutb 0,0 60,4 –60,4
Undervisn datorer vuxenut 0,0 49,0 –49,0
Undervisningsdatorer 0,0 359,1 –359,1
Administrativa datorer 0,0 156,2 –156,2
Inventarier adm 0,0 97,3 –97,3
Inv vuxenutbildning 0,0 69,9 –69,9
flyttning bibliotek 340,2 208,7 131,5
Investeringsbudget ej förd 840,0 0,0 840,0
Summa 1 180,2 1 046,7 133,5

SUMMA  
BILDNINGSNÄMNDEN 2 779,9 2 663,0 116,9

(tkr) 
Projekt

Årsbudget 
2010

Redovisat 
2010

Återstår

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Inventarier 1 025,0 1 014,3 10,7
Trygghetstelefoner 700,0 321,3 378,7
Brandsäk äldreboende 525,0 0,0 525,0
Arbetstekniska hjälpm 200,0 141,9 58,1
Verksamhetsanknutet 300,0 315,1 –15,1

SUMMA VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMNDEN 2 750,0 1 792,6 957,4

SUMMA BÅSTADS 
KOMMUN 104 011,2 78 933,3 25 077,9



Båstads kommun årsredovisning 2010 35

sammanställd redovisning

SammanStälld redoviSning

I stället för begreppet koncernredovisning används begrep-
pet sammanställd redovisning.

I Båstads kommun ingår, förutom kommunen, också 
de juridiska personer som kommunen har betydande infly-
tande i. Andra juridiska personer där kommunens intresse 
är mindre beskrivs i avsnittet ekonomisk analys. I den här 
redovisningen ingår Båstadhem AB (ägt till 100 procent) 
och Båstad Utvecklingsbolag AB (Butab), som i sin hel-
het ägdes av kommunen fram till 2011-12-28. (Därefter för-
värvades aktierna av Båstadhem AB.) Båstads Närings-
livs AB (Bnab) tillkom 2008. Det ägs av Båstads kommun 
till 50 procent. Aktiekapitalet uppgår till 4,0 mkr respek-
tive 1,2 mkr för de helägda bolagen och 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 eliminerades interna 
mellanhavanden mellan kommunen och bolagen. Obeskat-
tade reserver, exklusive latent skatt, fördes till eget kapi-
tal. Latent skatt, som utgör 26,3 procent av de obeskattade 
reserverna, redovisas under posten avsättningar.

För redovisningen används en proportionell konsolide-
ringsmetod. Den innebär att den andel som kommunen äger 
ingår i den sammanställda resultat- och balansräkningen.

öVERSIKT
Koncernen Båstads kommun redovisade ett positivt resul-
tat på 43,3 mkr. Jämfört med året innan förbättrades resul-
tatet med 22,1 mkr.

Koncernens kostnader, inklusive avskrivningar, mins-
kade under året med 0,7 procent (2009 ökade kostnaderna 
med 0,8 procent).

Intäkterna minskade med 4,9 procent.
Det var stora variationer i finansnettot på kommunal 

respektive sammanställd nivå. I bolagen finansierades 
investeringarna med lån, medan de kommunala investe-
ringarna till stor del finansierades med egna medel. 

Soliditeten för de sammanställda juridiska personerna 
uppgick till 39 procent. 

De likvida medlen ökade med 11,5 mkr. Nettoinves-
teringarna uppgick totalt till 56 mkr. Rörelsekapitalet 
(omsättningstillgångarna minus kortfristiga skulder) ökade 
med 21,1 mkr till – 34,7 mkr.

BÅSTADHEm AB
Båstadhem är ett helägt dotterbolag till Båstads kommun. 
Den 28 december förvärvade Båstadhem kommunens 
dotter bolag Båstad Utvecklingsbolag AB, Butab.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kom-
munens försörjning av bostäder och lokaler.

Bolaget förvaltar samtliga kommunens omsorgsbo-
städer och tillhörande servicelokaler.

I ägardirektivet sägs att ”bolaget skall som långsiktigt 
mål sträva efter att uppnå en god och konsoliderad ekonomi”. 

I ägardirektivet anges också att Båstadhem ska vara 
föregångare inom följande områden:
zz omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle
zz boendeinflytande för hyresgästen
zz motverkande av segregation
zz trygghet i boendet
zz tillgänglighet för rörelsehindrade.

Båstadhem förvaltade 997 lägenheter, 97 lokaler, 50 garage 
och 22 carportar. Ytan uppgår till 77 830 kvm, en ökning 
med 3 808 kvm från föregående år.

Uthyrningen var fortsatt god. Intäktsbortfallet uppgick 
till 460 tkr (266 tkr), motsvarande 0,82 procent av intäk-
terna (0,43 procent). 

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

I hyresförhandlingarna för 2010 kom parterna överens 
om en höjning med i genomsnitt 2,5 procent (2,0 procent). 

Underhållskostnaderna var höga även under 2010. 
Främst beror det på renovering av lägenheter. För perio-
diskt underhåll nedlades 12,8 mkr (9,8 mkr). 

Samtliga lägenheter har möjlighet till Internetupp-
koppling.

Intäkterna uppgick till 75,0 mkr. Resultatet efter finan-
siella poster blev 4,9 mkr (1,9 mkr). Bokslutsdispositio-
nerna uppgick till 2,1 mkr och resultatet före skatt till 
2,8 mkr. Resultatet efter skatt blev 2,0 mkr (1,3 mkr). Bola-
get lämnade utdelning till kommunen med 164 tkr. Det 
motsvarar 4,1 procent på insatt kapital.

Låneskulden ökade med 25,7 mkr. Soliditeten var 10 
procent. 

Tillbyggnaden av Åsliden i Östra Karup med 24 lägen-
heter påbörjades i mars 2009 och var klar 2010. Därutöver 
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byggdes 18 radhuslägenheter i Förslöv. Lägenheterna byggs 
med upplåtelseformen kooperativa hyresrätter.

Båstad Utvecklingsbolag AB (Butab) är ett helägt dot-
terbolag till Båstadhem sedan 28 december 2010. Butab 
äger och förvaltar fastigheter för näringslivets behov. 

Hyresgästernas verksamhet spänner över produktion, 
handel, distribution, konsultverksamhet med mera. De 
sex fastigheterna är spridda över kommunen och omfattar 
10 000 kvm. Vakansgraden var under en stor del av året 
kring 1,5 procent. Fastigheten Östra Karup ombildades till 
Östra Karup 21:18. Vitlingen 16 i Torekov och Dillen 1 i 
Båstad. All exploateringsbar mark avyttrades.

Hyresintäkterna uppgick till 8,0 mkr (8,4 mkr). Resul-
tatet efter finansiella poster blev 4,4 mkr (1,8 mkr). Bok-
slutsdispositionerna uppgick till 0,4 mkr (-0,2 mkr) och 
resultatet före skatt till 4,8 mkr (1,7 mkr). 

Soliditeten var 37 procent. Låneskulden minskade med 
12,0 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 kommunen 
och 50 procent av Bjäre Näringslivs Ekonomiska Fören-
ing (BNEF). Föreningen bildades för att äga näringslivs-
bolaget. Den 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 näringslivets utveck-
ling positivt. Styrelsen i bolaget består av elva personer. 
Kommunen utser fem och näringslivet fem ledamöter. Den 
elfte ledamoten, som också är ordförande i bolagsstyrel-
sen, utses av ägarna gemensamt. Resultatet för andra verk-
samhetsåret (2010) innebar ett positivt utfall om 14,0 tkr. 
Intäkterna var uteslutande bidrag från ägarna. 
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resultaträkning

SAmmANSTäLLD REDOVISNINg
(mkr) 2010 2009

Not Bokslut Bokslut

 
Verksamhetens intäkter 1 230,3 226,9
Verksamhetens kostnader 2 –746,0 –721,2
Avskrivningar 3 –44,0 –44,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER –559,7 –538,7

Skatteintäkter 524,1 518,9
generella bidrag och mellankom utjämn 69,8 54,8
finansiella intäkter 7,8 2,6
finansiella kostnader 4 –12,5 –16,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 29,5 21,4

Extraordinära intäkter 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0
Bokslutsdisposition 5 0,0 0,0
Skatt 6 –1,2 –0,2
ÅRETS RESULTAT 28,3 21,2
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finansieringsanalys

SAmmANSTäLLD REDOVISNINg
(mkr) Not 2010-12-31 2009-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat före extraordinära kostnader 29,8 21,8
justering för av- och nedskrivningar 44,0 42,1
justering för gjorda avsättningar 0,6 –0,7
justering för ianspråktagna avsättningar
Betald skatt 0,5 –0,3
justering för övriga ej likviditetspåverkande poster –12,6 –10,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 62,3 52,6

minskning kortfristiga fordringar –14,6 –36,7
minskning förråd och varulager 14,3 –5,7
ökning/minskning kortfristiga skulder –10,2 41,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,9 51,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar –91,7 –92,2
försäljning av materiella anläggningstillgångar 7,3 17,8
Investering i finansiella anläggningstillgångar –2,3 –1,1
försäljning av finansiella anläggningstillgångar 30,8 1,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten –55,9 –73,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 25,8 98,4
Amortering av skuld –16,2 –44,6
ökning av långfristiga fordringar 0,0 –0,7
minskning av långfristiga fordringar 6,0 1,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,6 55,0

Årets kassaflöde 11,5 32,8

Likvida medel vid årets början 37,0 4,2
Likvida medel vid årets slut 10 48,5 37,0
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Balansräkning

SAmmANSTäLLD REDOVISNINg
(mkr) Not 2010 2009

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 7
materiella anläggningstillgångar
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 968,2 905,7
2. Maskiner och inventarier 47,7 47,2
3. Övriga materiella anläggningstillgångar 0,6 47,1

finansiella anläggningstillgångar 8 25,9 30,9
Summa anläggningstillgångar 1 042,4 1 030,9

Omsättningstillgångar
förråd och exploateringsfastigheter –3,1 11,2
Kortfristiga fordringar 9 75,1 61,2
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0
Kassa och bank 10 48,5 37,0
Summa omsättningstillgångar 120,5 109,4
SUMMA TILLGÅNGAR 1 162,9 1 140,3

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början 11 402,1 381,9
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0
VA-regleringsfond 0,0 4,2
Pensionsavsättning 15,2 15,2
Årets resultat 12 28,3 21,2
Summa eget kapital 445,6 422,5

Avsättningar
Avsättningar för latent skatt 7,6 8,0
Avsättningar för pensioner 6,1 5,7
Summa avsättningar 13,7 13,7

Skulder
Långfristiga skulder 13 548,4 538,9
Kortfristiga skulder 14 155,2 165,2
Summa skulder 703,6 704,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 162,9 1 140,3

Ansvarsförbindelser 15 296,1 364,4
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noter

SAmmANSTäLLD REDOVISNINg
(mkr) 2010 2009

1 Verksamhetens intäkter
Båstads kommun 192,0 175,3
Båstadhem AB 75,0 67,3
BNAB 1,2 1,0
BUTAB 8,0 8,4
Summa 276,2 252,0

2 Verksamhetens kostnader
Båstads kommun 717,2 696,0
Båstadhem AB 50,9 44,4
BNAB 1,2 1,1
BUTAB 7,6 4,7
Summa 776,9 746,2

3 Avskrivningar
maskiner och inventarier 13,6 15,9
fastigheter 30,4 28,5
Summa 44,0 44,4
Någon justering har inte gjorts för skillnader i  
redovisningsprinciper mellan bolagen.

4 Finansiella kostnader
Båstads kommun 2,0 2,1
Båstadhem AB 10,0 13,0
BUTAB 0,5 1,1
Summa 12,5 16,2

5 Bokslutsdispositioner
Båstadhem AB har gjort avskrivning utöver plan med 1 439 tkr 
samt avsatt till periodiseringsfond 636 tkr netto. BUTAB har 
gjort avskrivningar utöver plan med 89 tkr netto samt löst upp 
periodiseringsfonder med 463 tkr. Bokslutsdispositionerna är 
eliminerade i den sammanställda resultaträkningen.

6 Skatt
Av skatten avser 0,4 mkr avsättning för latent skatt på årets  
ökning av obeskattade reserver.

(mkr) 2010 2009

7 Materiella anläggningstillgångar
Båstads kommun 540,5 494,0
Båstadhem AB 448,4 451,3
BUTAB 27,5 54,6
Summa 1 016,4 999,9

8 Finansiella anläggningstillgångar
Kommunen har aktier i Båstadhem AB med 4 mkr. Båstadhem 
köpte BUTAB per den 28/12 2010. Affären och aktierna är elimine-
rade i det sammanställda bokslutet. BK äger även 50 % av BNAB. 

9 Kortfristiga fordringar
Båstads kommun 34,0 49,2
Båstadhem AB 29,6 10,7
BUTAB 13,6 2,9
Summa 77,2 62,8

10 Kassa bank
Båstads kommun 33,3 33,6
Båstadhem AB 3,1 0,1
BNAB 0,5 0,2
BUTAB 11,6 3,0
Summa 48,5 36,9

11 Eget kapital vid årets början
Båstads kommun 362,6 329,5
Båstadhem AB 51,2 49,5
BNAB 0,2 0,2
BUTAB 17,3 15,5
VA-regleringsfonden i BK har flyttas från eget kapital till  
kortfristiga skulder. 

12 Årets resultat
Båstads kommun 35,4 18,0
Båstadhem AB 2,0 1,3
BNAB 0,0 –0,1
BUTAB 4,8 1,6
Summa 42,2 20,8
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(mkr) 2010 2009

13 Långfristiga skulder
Båstads kommun 105,2 109,4
Båstadhem AB 416,2 390,5
BUTAB 27,0 39,0
Summa 548,4 538,9

14 Kortfristiga skulder
Båstads kommun 126,4 142,0
Båstadhem AB 25,7 20,3
BNAB 0,3 0,2
BUTAB 4,9 4,2
Summa 157,3 166,7

15 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse 258,7 269,0
Borgensengagemang 455,3 470,9
fastighetsinteckningar 58,0 58,0
Summa 772,0 797,9
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RESULTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2010
Utfall
2010

Utfall
2009

Intäkter 138 720 142 815 142 325
Kostnader 205 837 212 580 210 860
Nettokostnad 67 117 69 765 –68 535

Anslag 67 117 67 117 69 648
Årets resultat 0 –2 648 1 113

Nettoinvestering –95 550 –72 252 –21 394

kommunledningskontoret
RESULTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2010
Utfall
2010

Utfall
2009

Intäkter 6 102 6 538 4 773
Kostnader 23 699 24 736 23 772
Nettokostnad 17 597 –18 198 18 999

Anslag 17 597 17 597 19 115
Årets resultat 0 –601 116

Nettoinvestering –550 –534 –577

ÅRETS UPPmäRKSAmmADE HäNDELSER
zz En ny politisk organisation beslutades där bland annat 
facknämnderna avskaffas från och med 2011.
zz En ny förvaltningsorganisation infördes. Från och med 
2011 finns enbart en förvaltning uppdelad på verksam-
hetsområden. Två nya verksamhetsområden inrättades: 
samhällsbyggnad och samhällsskydd.
zz Pengsystemet för barnomsorg och skola började gälla i 
och med budgetbeslutet för 2011.
zz Kommunstyrelsen fastställde ett nytt personal politiskt 
program.
zz Beslut om rökfri arbetstid för alla anställda.
zz Beslut om medfinansiering av Leader-projektet 
Torekov Året Runt.

zz Beslut om att medverka i projektet Sopkoll, för ökad 
samverkan inom avfallsområdet.
zz Beslut om samordnad fastighetsförvaltning. Butab säljs 
till Båstadhem efter att kommunen köpt Butabs mark.
zz Mielno i Polen blev kommunens vänort.
zz Plan- och exploateringsavtal för Trollbäckenområ-
det. Kommunen säljer mark i Båstad och Förslöv till 
Båstadhem som uppför 46 hyresrätter.
zz Kommunen sålde åtta parhustomter i Förslöv.
zz Arkitekttävlingen om utbyggnad av Hemmeslöv avg-
jordes. Kommunen beslutade om en projektorganisa-
tion och en projektbudget.
zz Avtalet om Inre Kustvägen och nya stationen skrevs 
under. Fullmäktige beslutade om en ny tunnel under 
 stationsområdet.
zz Kommunen köpte mark för bostäder och verksam-
het i Östra Karup. Beslut att detaljplanelägga ett nytt 
verksamhets område på cirka 100 000 kvm.
zz Kommunen skrev under en avsiktsförklaring med 
Svenska Handelsfastigheter för att etablera ett nytt 
handels område vid östra infarten till Båstad.
zz Planprogram för Grevie kyrkby antogs.
zz 2010 års allmänna val.
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EKONOmISKT RESULTAT
Kommunledningskontoret uppvisar ett negativt ekono-
miskt utfall om 601 tkr. 

Kostnaderna för den politiska verksamheten översteg 
budgeten med 564 tkr.

Inför 2010 beslutades om en minskning av de politiska 
kostnaderna om 500 tkr genom att bland annat dra in på 
antalet sammanträden. Det lyckades inte fullt ut:
zz Fullmäktiges verksamhet kostade 136 tkr mer än bud-
get på grund av ett par extra sammanträden och utbild-
ningstillfällen för ledamöterna med anledning av den 
nya organisationen. Kostnaderna för valet blev högre 
än budgeterat. 
zz Demokratiberedningens arbete med nya organisationen 
kostade 95 tkr mer än de avsatta 20 tkr. 
zz Kommunstyrelsen fick stå för avskrivningskostnaden 
om cirka 130 tkr för Vitboken. Boken beslutades om 
redan i början av 2000-talet av den dåvarande kom-
munstyrelsen. Den kalkylerade försäljningen uppnåd-
des inte. Cirka 1 500 böcker finns kvar. 
zz Handikapprådet överskred sin budget med 15 tkr. 
Det berodde på ett digert arbete med enkelt avhjälpta 
 hinder som blev färdigt under året. 
zz Överförmyndarverksamheten visade ett underskott 
om 195 tkr. Antalet ärenden ökar stadigt. Kommunen 
arvoderar allt oftare godemän och förvaltare, eftersom 
huvudmännen inte har ekonomisk möjlighet själva.

Kansliet överskred budgeten med drygt 200 tkr, främst 
beroende på arbetet med att införa ip-telefoni och på en 
semesterskuld i samband med en pensionsavgång.

Glädjande är att planavdelningen efter ett par års nega-
tivt resultat fick intäkter för några stora planer och upp-
visade ett positivt resultat om 300 tkr.

ÅRETS INVESTERINgAR
Bland årets investeringar kan nämnas en helt ny extern webb-
plats för kommunen och dess hel- och delägda bolag samt en 
fortsatt utveckling av intranätet med flera enkla e-tjänster. 

mÅLUPPfYLLELSE
zz Resultatmål: Planläggning ska ske för minst 100 nya 
bostäder per år.

Utfall: Målet är uppfyllt. Planer för 140 nya bostäder 
antogs under 2010.

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

Utfall: Under 2010 köptes mark i Östra Karup för både 
bostäder och verksamhet.

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

Utfall: Målet är inte uppnått. Arbetet med en ny medbor
garportal började. Strukturen skisserades, olika tekniklös
ningar undersöktes, elegitimationssätt valdes med mera. 
För att utveckla en långsiktigt hållbar medborgarportal 
där invånare och fritidsboende kan utföra elektroniska 
tjänster krävs en bra grund. 

NYCKELTAL
KOmmUNSTYRELSEN

Antal ledamöter: 13

Ordförande:  Anette Åkesson (M) 
1:e vice ordförande: Thomas Andersson (FP)
2:e vice ordförande: Ann-Margret Kjellberg (S)

Kommunstyrelsen
2010 2009 2008

Antal sammanträden 12 16 12
Antal ärenden § 263 267 232
Sammanträdestid timmar 35,4 33,2 51,3
Sammanträdestid/§ minuter 8,1 7,5 13,3
Återremitterade ärenden 2 1 4
Bordlagda ärenden 0 0 0

KOmmUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Antal ledamöter: 5

Kommunstyrelsens AU
2010 2009 2008

Antal sammanträden 11 9 13
Antal ärenden § 206 249 219
Sammanträdestid timmar 46,5 43,6 57,1
Sammanträdestid/§ minuter 13,6 10,5 15,7

överförmyndare
 2010 2009 2008

Antal pågående ärenden 117 102 88
Antal ärenden som bekostas av 
kommunen 40 25 24
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Kommunledningskontoret
Några nyckeltal 2010 2009 2008

Antal anställda 24,5 (2,0 vak) 24,4 (2,0 vak) 22,1 (varav 1,1 tjl)
Antal planlagda nya bostäder 140 182 118
Antal diarieförda ärenden 1 307 1 263 1 347
Antal sidor i magasinen och 
gemensam information till 
hushåll

12,25 sidor i magasinen 47,5 
kommunsidor i Lokaltidningen 4 

sidor ”Populärbokslut”, 
bilaga i Lokaltidningen 28 sidor 

i Samhällsinfo 5 allmänna sidor i 
Lokaldelen

11,5 sidor i magasinen  
52 sidor i Lokaltidningen

28 sidor i Samhällsinfo  
5 allmänna sidor i Lokaldelen

11 sidor i magasinen
74 sidor i Lokaltidningen

Antal pressmeddelanden och 
referat från kf

50 pressmeddelanden
9 kf-referat

52 pressmeddelanden 
10 kf-referat

65 pressmeddelanden
11 kf-referat

Kopiering, antal kopior svart/vit 1 450 610 1 637 794 1 776 824
Kopiering, antal kopior färg 458 080 324 050 220 629
Portokostnad inklusive e-brev 592 883 686 226 716 000

En befintlig heltidstjänst (förvaltningssekreterare från barn- och 
utbildningsförvaltningen) överfördes till kommunledningskontoret.

fRAmTIDSPERSPEKTIV
Viktiga ärenden för kommunstyrelsen och kommun-
lednings  kontoret 2011 och framåt:

HögST PRIORITERAT äR ATT
zz förverkliga handelsområdet vid Båstads östra infart
zz skapa ett nytt verksamhetsområde i Östra Karup
zz rekrytera projektledare och komma igång med arbetet 
med Hemmeslöv
zz verka för ett definitivt beslut om Pågatåg till Förslöv 
och eventuellt Grevie
zz effektuera den samordnade fastighetsförvaltningen och 
ta fram nytt internhyressystem
zz stödja produktion av bostäder med särskilt fokus på 
hyresrätter
zz utarbeta en evenemangsstrategi
zz stödja införande av kundvalssystem inom hemtjänsten 
och initiera projekt som ska få kommunalt anställda att 
ta steget till eget företagande
zz stödja en breddad och fördjupad samverkan med andra 
kommuner och kommunkonstellationer inom hela 
kommunens ansvarsområde
zz förverkliga kommunens nya bredbandsstrategi.

öVRIgA PRIORITERADE fRÅgOR äR ATT
zz fortsätta implementeringen av organisationens kärn-
värden samt initiera och stödja insatser för ökad till-
gänglighet, förbättrat kundbemötande och ökad 
 kundorientering 
zz se till att alla verksamheter har ett fungerande 
 systematiskt arbetsmiljöarbete
zz slutföra pågående dokumentations- och 
kvalitetssäkringsarbete (ledningssystem)
zz införa fler e-tjänster
zz upprätta en ny krisledningsplan.
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administrationen

EKONOmISK öVERSIKT
RESULTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2010
Utfall
2010

Utfall
2009

Intäkter 2 470 2 800 3 893
Kostnader –30 439 –31 817 –32 435
Nettokostnad –27 969 –29 017 –28 542

Anslag 27 969 27 969 29 458
Årets resultat 0 –1 048 916

Nettoinvestering –3 100 –3 172 –2 536

ADmINISTRATIONEN omfattar avdelningarna för eko-
nomi, personal och it. Tjänsten som kommunens fastig-
hetschef, samtidigt vd i Båstads Utvecklings AB, var till 
och med år 2010 knuten till förvaltningen. It-avdelningen 
hanterar även växel- och trafikavgifter medan växelfunk-
tionen och kommunens reception tillhör kommunlednings-
kontoret.

ÅRETS VIKTIgA HäNDELSER
Nedan följer ett axplock av de händelser som förvaltningen 
var involverad i:

zz En andra medarbetarundersökning genomfördes.
zz Ett nytt personalpolitiskt program antogs.
zz Beslut fattades om att Båstad blir en rökfri kommun 
från och med 2011.
zz Gemensamma kriterier för lönesättning togs fram.
zz Löneöversynsförhandlingar 2010 genomfördes.
zz Under året genomfördes sex informationsträffar om 
ekonomi-, personal- och it-frågor för samtliga kommu-
nens arbetsledare.
zz Upphandlingar gjordes i samverkan med andra 
Skånekommuner om bland annat skanning av fakturor 
och inköp av kopieringsapparater.
zz Ip-telefoni infördes.
zz Arbetet med en metakatalog fortsatte. Den innebär att 
information synkroniseras mellan olika datasystem 
med automatiska användarkonton.
zz Arbete påbörjades med att utfärda id-kort för säker 
identifiering i datorsystem (i första hand inom vård-
planering).
zz Beslut fattades om en samordnad fastighetsförvaltning 
med Båstadhem AB.

mÅLUPPfYLLELSE
zz Mål: Långtidssjukskrivningarna ska minska.

Utfall: Målet är inte uppfyllt. Antalet långtidssjukskrivna 
ökade från 20 till 23 personer. Andelen långtidssjukfrån
varo (mer än 60 dagar) av den totala sjukfrånvaron mins
kade från 48 till 33 procent.

zz Mål: Helpdesk löser 80 procent av samtliga ärenden 
inom 8 timmar.

Utfall: Målet är inte uppfyllt. Andelen avslutade ärenden 
ligger på 56 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.

zz 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.

EKONOmISKT RESULTAT 
Administrationens budget omsluter 32 mkr. Nettokost-
naden uppgick till 29 mkr. Förvaltningen redovisar en bud-
getavvikelse på minus 1 mkr. Anledningen är att den för-
väntade kostnadsminskningen på 1,1 mkr av samordnad 
fastighetsförvaltning uteblev. Minskningen sker först från 
och med april 2011, då samordningen genomförs. 

Administrationens övriga verksamheter höll sig totalt 
inom budget. Kostnaderna för färdtjänst, anpassningsverk-
samhet och personaladministration blev lägre än budget-
erat medan it-verksamheten och företagshälsovården redo-
visade underskott.

ÅRETS INVESTERINgAR
It-investeringarna uppgick till 3,2 mkr. Det rörde sig bland 
annat om nätverk och telefoner för ip-telefoni, köp av dat-
orer, utbyggnad av server och metakatalog. 

fRAmTIDSPERSPEKTIV 
zz Arbetet med en modell för resursfördelning med bred 
förankring fortsätter.
zz Arbetet med att införa elektronisk handel påbörjas.



Båstads kommun årsredovisning 201046

kommunfullmäktige/kommunstyrelse

tekniska 
förvaltningen 
skattefinansierad 
verksamhet
RESULTATRäKNINg
(tkr) Budget

2010
Utfall
 2010

Utfall
2009

Intäkter 82 248 82 419 80 738
Kostnader –103 587 –104 589 –101 613
Nettokostnad –21 339 –22 170 –20 875

Anslag –21 339 –21 339 –20 824
Årets resultat 0 –831 –51

Nettoinvestering –37 119 –20 525 –3 830

ÅRETS VIKTIgA HäNDELSER
Tekniska förvaltningens organisation har förändrats de 
senaste åren. Va-verksamheten övergick 2009 till det 
kommun ägda bolaget NSVA. Kvar i kommunen finns fort-
farande en beställarfunktion samt debitering och rörnäts-
personal. Under 2010 samlades all måltidsverksamhet inom 
Båstads kommun i tekniska förvaltningen. Sedan tidigare 
har också fritidsverksamheterna samlats under tekniska 
förvaltningen. Förvaltningen har därmed fått en större 
bredd med verksamheter inom teknik och service. I sam-
band med kommunens nya politiska organisation övergår 

zz Ett beslutsstödsystem införs 2011.
zz Avtalet om finansiella tjänster går ut och ny upphand-
ling görs i samverkan med närliggande kommuner.
zz Fortsatt samverkan i Skåne Nordväst för att tillsammans 
bli en region med ”gränslöst attraktiva arbetsgivare”.
zz Minska långtidssjukfrånvaron genom rehabiliterings-
insatser och hälsofrämjande åtgärder.
zz Fokusera på arbetsmiljön utifrån medarbetarenkätens 
resultat.
zz It-verksamheten fortsätter att automatisera användar-
konton och behörigheter med målet att ha ett användar-
konto i samtliga system. 

Nyckeltal 
2010 2009 2008

Antal inkomna leverantörsfakturor 28 527 25 979 28 954
Antal utskickade räkningar 45 064 45 674 45 365
Antal utskickade inkassokrav 1 566 1 499 1 433

Antal utannonserade tjänster,  
tillsvidareanställda 80 61 43
Antal lönespecifikationer 1 558 1 599 1 710

Antal registrerade felanmälningar  
till helpdesk 1 822 2 183 5771) 
Antal övriga registrerade ärenden 
(beställningar m m) 3 456 1 689 5511)

1)juli – december
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tekniska förvaltningen från och med 2011 till verksamhets-
område teknik och service. 

Organisatoriskt har tekniska förvaltningen utgjorts av 
fyra avdelningar samt en beställarfunktion för va och ren-
hållning, projektingenjör och assistenter direkt under tek-
nisk chef. Förvaltningens fyra avdelningar har varit fast-
ighetservice, lokalvård, Båstads kommunrestauranger 
samt mark och fritid. Inom mark- och fritidsavdelningen 
har under 2010 en tydligare beställare/utförarorganisation 
skapats. Parkingenjören samt trafik- och gatuingenjören 
kommer att ha uppdrag som beställare. Drift och under-
håll beställs dels av privata utförare, dels av kommunens 
egen utförarenhet. 

2010 inleddes med kyligt väder och rikligt med neder-
börd i form av snö. Även hösten blev extremt kall och snö-
rik. Snön och kylan bidrog till höga kostnader för vinter-
väghållning. På grund av att även hösten blev kall och snöig 
redovisar förvaltningen ett underskott för väghållning trots 
tilläggsanslag. Den snörika vintern har inneburit ett stort 
slitage för gator och maskiner.

Antalet arrangemang var stort i Båstad även under 2010. 
Bland annat arrangerades Swedish Open både för kvinnor 
och män. Arrangemangen krävde stora insatser från för-
valtningen i form av bl a renhållning och parkeringsbevak-
ning. För delar av det centrala evenemangsområdet sköttes 
renhållning och utarrendering av marknadsplatser i sam-
arbete med privat aktör.

Under 2010 tecknades avtal med entreprenörer för 
lokalvård i Båstad tätort samt grönyteskötsel på kommu-
nens skolor och förskolor i Östra Karup, Grevie, Västra 
Karup och Förslöv. Entreprenörerna påbörjade sina arbe-
ten 1 april 2010.

En underhållsplan har tagits fram för kommunens 
fastig heter. 

Efterfrågan på byggbara kommunala tomter har varit 
hög. Det återstår enbart ett fåtal kommunala tomter till 
försäljning. 

mÅLUPPfYLLELSE
EKONOmISKT RESULTAT

Totalt visar den skattefinansierade delen av tekniska för-
valtningen på ett underskott om ca 800 tkr. Underskottet 
beror på höga kostnader för vinterväghållning. Lokalvård 
har klarat den budgeterade besparingen på 1,2 mkr genom 
minskade kostnader pga entreprenad och besparingar inom 
den egna regin.

ÅRETS INVESTERINgAR
Under 2010 genomfördes ett stort antal projekt. Bland dem 
kan nämnas:
zz Fortsatt arbete samt avslut av EPC-projektet.
zz Byggnationen av ett nytt bibliotek i Förslöv påbörjades.

zz Uppfräschning samt tillgänglighetsanpassning av 
yttre miljön vid entrén till kommunhuset samt utanför 
posten och polisen. 
zz Utredning av funktion samt framtagande av 
förfrågnings underlag för ny ventilation på Strand-
ängsskolan samt för ny styr- och reglerutrustning på 
Strandängsskolan samt Kunskapscenter påbörjades.
zz Investeringar i Torekovs hamn, bl a byggdes nya bryg-
gor samt installation av en sugtömningsstation för att 
tömma båtlatrin.

I investeringsbudgeten redovisas en relativt stor avvi-
kelse. Detta beror framförallt på att EPC-projektet avslu-
tades efter utredningsfasen. Byggnationen av GC-vägar i 
och runt Förslöv har försenats pga att Trafikverket saknat 
resurser. Byggnationen av två broar över Örebäcken har 
flyttats till sommaren 2011, detta pga beslut från länssty-
relsen som hindrade från byggnation under hösten. Bort-
ser man från ovanstående poster var 94 procent av budge-
ten förbrukad vid årets slut. En del investeringar har blivit 
försenade pga ändrade förutsättningar, bl a A-huset där 
användnings området ändrats samt ovan nämnda broar. 
Ombudgetering har därför begärts till 2011.

fRAmTIDSPERSPEKTIV
Under 2011 kommer fastighetsavdelningen att övergå till 
Båstad Hem. Förändringen av kommunens politiska orga-
nisation, verksamhetsövergång för fastighetsavdelningen 
och va-verksamheten samt pensionsavgångar innebär att 
översyn av organisationen kommer att göras.

Verksamhetsområdet ska ta fram och förankra skötsel-
planer för utemiljön för resterande skolor och förskolor samt 
parker, stränder och gator. Den andel av lokalvården som 
fortsättningsvis drivs i egen regi effektiviseras och kommer 
att jämföras med verksamheten som drivs på entreprenad.

Mark- och fritidsavdelningen har fått ökade anslag för 
strandskötsel. Avdelningen kommer att samarbeta med 
Laholms, Falkenbergs och Halmstads kommuner i ett projekt 
avseende tånghantering. Beläggningsunderhållet på vägar 
kommer att öka något, men behöver ökas ytterligare framöver.

Båstads kommuns restauranger kommer 2011 fullt ut 
att fungera som en utförarorganisation. Arbetet fortsätter 
med att öka andelen ekologisk mat i kommunens måltids-
verksamhet. Avdelningen kommer att arbeta med ett pilot-
projekt vid Torekovs skola, med målsättningen att kunna 
servera 100 % ekologisk mat.

För samtliga avdelningar inom teknik och service kom-
mer nyckeltalsarbete tillsammans med angränsande kom-
muner att prioriteras.

Inga exploateringar på kommunal mark är planerade 
under 2011 eftersom det inte finns några nya lagakraftvunna 
detaljplaner. Sannolikt kan projektering av nytt exploate-
ringsområde i Östra Karup påbörjas under hösten 2011. 



Båstads kommun årsredovisning 201048

kommunfullmäktige/kommunstyrelse

NYCKELTAL
TOmTföRSäLjNINg

Tomtförsäljningen tog rejäl fart under 2005, till viss del 
tack vare samarbete med byggföretag. Under 2006 till 
2008 skedde en nedgång, beroende på brist på lediga tom-
ter i kommunen samt på det försämrade ekonomiska läget 
under 2008. 2009 ökade försäljningen under andra halv-
året. Ökningen fortsatte under 2010 och totalt såldes 21 
kommunala tomter.

2010 2009 2008 2007 2006

Antal sålda tomter 21 9 7 14 16

* Varav nio till byggföretag.

TRAfIKOLYCKOR I BÅSTADS KOmmUN

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

2010 2009 2008 2007 2006

Dödsolyckor 0 0 1 3 2
Olyckor med  
allvarliga skador 5 5 14 8 12
Olyckor med  
lindriga skador 76 77 75 77 76
Totalt antal olyckor 
med personskador 81 82 90 88 90

renhållningsenhet

RESULTATRäKNINg
(tkr) Budget

2010
Utfall
2010

Utfall
2009

Intäkter 20 800 21 628 19 951
Kostnader –20 795 –22 009 –20 189
Nettokostnad 5 –381 –238

Anslag 5 5 4
Årets resultat 0 –386 –242

Nettoinvestering 0 0 0

ÅRETS VIKTIgA HäNDELSER
Under året fortsatte samarbetet, i projekt Sopkoll, mellan 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, 
Ängelholm, Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Samarbe-
tets syfte är att via en gemensam organisation samordna 
och effektivisera hanteringen av hushållens avfall.

ÅRETS INVESTERINgAR
Inom renhållningsenheten gjordes inga investeringar 
under 2010.

fRAmTIDSPERSPEKTIV
Genom fortsatt information ska insamlingsresultatet för 
samtliga fraktioner bli bättre. Under 2011 påbörjas arbetet 
med upphandling av renhållningsentreprenör.

NYCKELTAL
Returmaterial (ton) 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Restavfall 3 392 3 292 3 212 3 463 3 539 3 660
Organiskt avfall 1 050 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 * 213 253 283 289 317 317

* fastighetsnära insamling
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ÅRETS INVESTERINgAR
zz Fortsatta utredningar angående framtida vattenför-
sörjning.
zz Utbyggnad av va till Boarp slutfördes. 
zz Etapp 2 i utbyggnaden av dagvattensystem i Hemmes-
löv slutfördes och etapp 3 projekterades.

Va-enheten redovisar ett överskott för 2010 beroende på 
projekt som påbörjades under året och pågår över årsskiftet.

fRAmTIDSPERSPEKTIV
Va-verksamheten i Båstads kommun står inför stora utma-
ningar. Förstudier för om-/tillbyggnad av Hedhuset alter-
nativt överföring av spillvattnet till Ängstorps reningsverk 
i Laholm kommer att pågå under 2011. Därefter följer till-
ståndsprocess, projektering och entreprenad. Arbete för 
att erhålla en långsiktigt tryggad vattenförsörjning fort-
sätter på två parallella spår; ett för norra kommundelen 
och ett för södra. 

En etapp återstår avseende dagvattenutbyggnad i Hem-
meslöv. Vidare är utbyggnad av vattenledning till Västra 
Karup planerad att påbörjas under vintern 2011.

Skyddsområde och bestämmelser för vattentäkterna 
V12 (Axelstorp) och V14 (Idrottsplatsen) i Båstad kom-
mer att överlämnas för politiskt beslut.

Ansökan om vattendom för ökat uttag i Eskilstorp kom-
mer att lämnas in till Miljödomstolen.

NYCKELTAL
Liter/person och dygn Båstad Båstad enl 

off statistik
Riket

Specifik hushållsförbr 320 480 294
Specifik förbrukning inkl  
industrier industriförbrukning 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.

va-enheten

RESULTATRäKNINg
(tkr) Budget

2010
Utfall
 2010

Utfall
2009

Intäkter 27 100 29 429 32 970
Kostnader –27 184 –29 429 –32 851
Nettokostnad –84 0 119

Anslag –84 –84 –254
Årets resultat 0 84 373

Nettoinvestering –44 181 –40 724 –19 205

ÅRETS VIKTIgA HäNDELSER
Utredningen av förslag för till-/ombyggnad av Hedhusets 
reningsverk tog en ny vändning då inriktningen vändes mot 
till-/ombyggnad av Ängstorps reningsverk. Avloppet kom-
mer då att pumpas från Hedhuset mot Ängstorp.

 Utredning om kommunens framtida vattenförsörjning 
slutfördes för ett politiskt ställningstagande.

Vidare pågår förstudier avseende ett gemensamt 
 vattenverk i Skottorp tillsammans med Laholms kommun.

VATTENföRSöRjNINg

Utredning om framtida vattenförsörjning för Båstads kom-
mun slutfördes såväl för södra som norra kommundelen. 
Produktionen av renvatten uppgick till cirka 2,3 miljoner 
kubikmeter, 1,1 i Båstads försörjningsområde och 1,2 i 
Torekovs försörjningsområde. 212 st vattenprover analy-
serades, inga otjänliga prover redovisades.

OmHäNDERTAgANDE AV AVLOPPSVATTEN 

Riktvärdet för kvävehalten i det utgående vattnet är 12 mg/l. 
Redovisat värde för 2010 var 11,7 mg/l. Under 2010 kopplas 
en anläggning in som tillsätter kolkälla i processen.

EKONOmISKT RESULTAT
Va-verksamheten visar ett underskott på 580 tkr vilket 
täcks av va-regleringsfonden.



Båstads kommun årsredovisning 201050

samhällsByggnadsnämnden

samhällsByggnadsnämnden 

EKONOmISK öVERSIKT 
(tkr) Budget

 2010
Utfall
2010

Utfall
2009

Intäkter 9 358 9 760 9 010
Kostnader –22 698 –22 259 –24 721
Nettokostnad –13 340 –12 499 –15 711

Anslag –13 340 –13 340 15 711
Årets resultat 0 841 –1 141

Nettoinvestering –1 931 –1 111 1 189

ÅRETS VIKTIgA HäNDELSER
mEDARBETARSKAP OCH KUNDfOKUS

Förvaltningen fortsatte arbetet med att förbättra medarbetar-
skap och kundfokus. Arbete i projektform ökar delaktig-
heten inom förvaltningen. 

Ett projekt som omfattade alla förvaltningar gick ut på att 
utvärdera och förbättra kundenkäterna. Det ska leda till för-
bättringar i verksamheten, så att det prioriterade målet fler 
nöjda kunder nås. Ett annat projekt innebar att man följde 

upp den nya operativa organisationen inom räddningstjäns-
ten. Representanter från de tre stationerna undersökte hur 
allmänheten – ”Greta” kallad – påverkats och vilka erfaren-
heter räddningspersonalen gjort under det första året. 

Under hösten anpassades samhällsbyggnadsförvalt-
ningen successivt till de nya verksamhets områdena sam-
hällsbyggnad och samhällsskydd. 
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BYggLOV

Hela avdelningen är nu mycket observant på att bygglovs-
processen hanteras skyndsamt och kostnadseffektivt utan 
störningar. Nya ärenden får omedelbart en handläggare. 
Ärendesystemets alla möjligheter används och samtliga 
inblandade är alerta på att fråga efter förbättringar och för-
enklingar. Under året förändrades arbetssättet, så att det blir 
effektivare och arbetet roligare, lättare och enklare att följa.

Det finns numera ett digitalt arkiv som förenklar 
bygglovshanteringen bland annat vid tillbyggnader. Snabbt 
och enkelt kan enheten hjälpa sökande med ritningar i pdf-
format av befintliga byggnader på en fastighet. Det nya 
ärendesystemet Tekis ByggR underlättar hantering och 
uppföljning. 

RäDDNINgSTjäNST

Den nya risk- och sårbarhetsanalysen som antogs i början 
av 2010 gjordes färdig. Den ligger till grund för kommu-
nens lagstadgade handlingsprogram för skydd mot olyckor. 
Handlingsprogrammet reviderades och antogs under 2010.

Räddningstjänsten skötte säkerhetssamordnarfunktio-
nen under året. Ett av många uppdrag var att stärka sam-
verkan mellan kommunerna i Skåne nordväst genom en 
gemensam tjänsteman i beredskap. 

Länsstyrelsen gjorde bredtillsyn av räddnings tjänstens 
verksamhet. Bredtillsyn innebär en granskning av hur 
kommunen bedriver verksamheten enligt lagen om skydd 
mot olyckor. Tillsynen visade att verksamheten i stort var 
bra. Länsstyrelsen vill att kommunen antar en långsiktig 
tillsynsplan, följer upp målen i handlingsprogrammet och 
gör en ny uppföljning av den operativa organisationsför-
ändringen. Det nya verksamhetssystemet Daedalos intro-
ducerades. Det används av flera kommuner i Båstads när-
het, vilket underlättar samverkan. 

Räddningstjänsten och framstegsförvaltningen utbil-
dade tillsammans elever på omvårdnadsprogrammet.

Glädjande nog omkom ingen människa till följd av 
brand i Båstads kommun under året.

mILjö

Timtaxan för miljöavdelningen är 770 kr/tim enligt 
nu varande tillsynsmodell. Det innebar en bemanning på 
tre tjänster fördelade på 1,75 livsmedelstillsyn, 1,0 miljö- 
och lantbrukstillsyn samt en assistent på deltid. Ett mål 
på 200 inspektioner sattes och nämnden budgeterade ett 
underskott av intäkter från tillsynen på 400 tkr på grund 
av färre tillsynsbesök under året. En miljöchef anställdes i 
juni. Uppdraget är att strukturera och prioritera i verksam-
heten samt hjälpa till med den löpande ärendehanteringen. 

Genom omprioriteringar klarade miljöavdelningen 
målet på 200 inspektioner och att minska det budgete-
rade underskottet. Miljöavdelningen genomförde f lera 
projekt inom livsmedelskontrollen och miljötillsynen, 

publicerade artiklar i lokaltidningen och deltog i ett 
kommun övergripande livsmedelsprojekt. En livsmedels-
inspektör slutade vid årsskiftet. En miljö- och hälsoskydds-
inspektör rekryterades och assistentuppgifterna flyttades 
till kommun kansliet. En ny kontroll- och tillsynsplan slut-
fördes för alla verksamhetsområden. Den sträcker sig till 
2015. Länsstyrelsen gjorde ett tillsynsvägledningsbesök i 
november.

Livsmedelskontrollen genomförde 153 besök och fick 
in fyra anmälningar om misstänkt matförgiftning. Utred-
ningen visade brister i livsmedelshanteringen i ett av fal-
len. Det är en låg siffra med tanke på alla stora evenemang 
som äger rum i kommunen.

Miljö- och hälsoskyddstillsynen hanterade några 
större ärenden som rörde anmälan om tillstånd för miljö-
farlig verksamhet (etablering av chipsfabrik, förlängt 
täkt tillstånd i Förslöv, C-verksamhet hos Nolato, vites-
föreläggande för återvinningsstationerna FTI), förslag till 
nya föreskrifter för vattentäkter, ny badvattenprofil och 
dessutom en ansenlig mängd bygglovs- och planremisser 
samt avlopps- och värmepumpsärenden.

KART/gIS

Under ett halvår fattades en heltidstjänst. Det medförde 
att avdelningen prioriterade beställningar av tjänster och 
uppdrag under den tidern. Avdelningen klarade påfrestnin-
gen på ett positivt sätt. Under hösten tog enheten fram en 
standard för bygglovskartor. Bygglovskarta är en förenk-
lad variant av nybyggnadskarta och underlättar projekte-
ring och granskning av bygglovsansökningar. 

Projektet Digitala detaljplaner påbörjades under sista 
kvartalet 2010.

De arbetsuppgifter som lagts åt sidan på grund av under-
bemanning behöver extra resurser under kommande verk-
samhetsår för att avdelningen ska komma ikapp. Det gäl-
ler bland annat viktigt underhållsarbete av primärkartan.

Från halvårsskiftet 2010 ingår kartavdelningen i 
bygglovsavdelningen.

TUNNELTILLSYN

Vid årsskiftet 2010/2011 var 69 procent av huvud tunnlarna 
utförda. 

Före borrstarten med tunnelborrmaskinen (TBM) hade 
man med den gamla byggmetoden utfört 6 591 meter, 
inklusive cirka 200 meter gjutna betongtunnlar i bägge 
ändar. Det totala projektet omfattar 17 432 meter eller 8 716 
meter dubbeltunnel.

Sedan hösten 2004 till genombrottet den 25 augusti 
2010 i det nordöstra tunnelröret hade 5 487 meter byggts. 
Från den 1 januari till den 25 augusti 2010 utfördes 922 
meter. Under hela 2009 byggdes 944 meter. Året innan 
gjordes 1 441 meter och 2007 byggdes 1 253 meter. Den 
frysta delen på drygt 120 meter i Möllebackszonen pas-
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serades i juni månad på tretton dygn, vilket var snabbare 
än beräknat.

Maskinen demonteras och förses med nytt borrhuvud 
innan borrningarna återupptas i det västra tunnelröret 
omkring den 1 mars 2011. Tunnlarna beräknas vara fär-
diga för tågtrafik i slutet av 2015.

Under året utfördes 22 miljöbesiktningar på de fyra 
olika arbetsplatserna. Inga gränsvärden för avloppsvatten 
överskreds under året. Inga miljövillkor åsidosattes.

Kontroll av grundvattennivåer sker i 225 observations-
punkter i berg och 220 i jord. Påverkan på grundvattnet och 
flödet i Lyabäcken var omfattande 2009–2010, men nivå-
erna återhämtade sig snabbt när tunnelborrmaskinen pas-
serat den frysta zonen. De cirka 1 000 bäcköringar som 
Trafikverket elfiskat och förvarat i en fiskodling i Knäred, 
återutsattes i början av oktober, då flödet åter var normalt 
i Lyabäcken.

Samråd om ny tillståndsansökan för att leda bort grund-
vatten ägde rum under året. Kommunen yttrar sig till miljö-
domstolen senast den 28 februari 2011.

mÅLUPPfYLLELSE 
Det prioriterade målet för samhällsbyggnadsförvaltningen 
är fler nöjda kunder. Det mäts genom ett kundindex (NKI) 
om lägst 70. Resultatet 2010 visade ett genomsnittligt NKI 
på 62 för hela förvaltningen. Högst betyg fick bygglov/
karta/GIS och därefter kom räddningstjänsten och miljö-
avdelningen. 

Kundindex har funnits sedan 2009. En projektgrupp 
med representanter från alla avdelningar arbetade under 
året med att analysera svaren och föreslå förbättringar i 
verksamheten. Gruppen utarbetade också förslag på hur 
man ska kunna öka den mycket låga svarsfrekvensen. 
Projekt gruppens slutsatser är viktiga ifall målet för 2011 
om ett NKI på lägst 75 ska nås. 

EKONOmISKT RESULTAT 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med 
841 tkr för 2010. Överskottet fördelar sig mellan verksam-
heterna enligt nedan:

(tkr)

förvaltningsövergripande + 188
Bygglov  + 65
miljö  –190
Karta/gIS  + 367
Räddning  + 183
Tunneltillsyn  + 54
Bostadsanpassning + 174

+ 841

KOmmENTARER TILL RESULTATET
föRVALTNINgSöVERgRIPANDE

Nämndens och arbetsutskottets sammanträden kostade 
mindre än budgeterat. Bättre indexutfall från avtalet med 
Trafikverket om tunneltillsyn gav högre intäkter än budge-
terat. Sammantaget blev det ett överskott på 188 tkr. 

BYggLOV

Bygglovsintäkterna var högre än budgeterat: samman taget 
ett överskott på 65 tkr. 

mILjö

Lägre bemanning gav lägre intäkter än budgeterat, vilket 
redovisades i konsekvensbeskrivningen inför 2010. Den 
beräknade intäktsminskningen blev lägre än befarat. Kost-
naderna för energirådgivning blev lägre än budgeterat, 
tack vare att tjänsten samordnades med kommunlednings-
kontoret. Sammantaget blev underskottet 190 tkr. 

KART/gIS

En vakant tjänst medförde lägre kostnader än budgeterat. 
Ökad kartförsäljning gav högre intäkter än budgeterat: 
sammantaget ett överskott på 367 tkr. 

RäDDNINg

Högre kostnader och intäkter än budgeterat för säkerhetssam-
ordning blev effekten av en samordnad tjänst med kommun-
ledningskontoret. Kompetensutbildningen av egen personal 
kostade mindre än budgeterat, medan intäkterna av interna 
och externa utbildningar blev högre än beräknat. Kostna-
derna för personalstödjande åtgärder var högre än budgeterat. 
Färre onödiga larm (i sig positivt) gav lägre intäkter än beräk-
nat. Inköp av kommunikationsutrustning och skyddskläder 
kostade mer än budgeterat, liksom  uppvärmningen av brand-
stationerna. Sammantaget blev det ett överskott på 183 tkr. 

TUNNELTILLSYN

En vakans för ett kommunalt uppdrag medförde lägre kost-
nader än budgeterat, sammantaget ett överskott på 54 tkr.

BOSTADSANPASSNINg

År 2009 var ett år med många kostsamma ärenden (fyra 
stycken över 90 tkr). Budgeten för 2010 ökades med tanke 
på det höga utfallet 2009. År 2010 blev det två ärenden som 
kostade över 90 tkr. Även det är mycket, men ändå blev det 
ett överskott på 174 tkr.
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ÅRETS INVESTERINgAR 
Under 2010 genomfördes ett utbyte av räddnings utrustning 
som nya vattenstrålrör och brandslang. Ett omfattande 
arbete med uppgradering av personlig säkerhetsutrustning 
påbörjades. Nya, bättre andningsskydd för rökdykning 
köptes in. Merparten av de befintliga andningsskydden är 
över trettio år gamla och kostar mycket i service varje år.

Kommunens höjdfordon såldes. För pengarna köps en 
personbil. Det motsvarar bättre räddningstjänstens behov. 
Ambitionen att utöka tillsynen samt transporterna vid 
utbildningen av gymnasieelever har ökat behovet av min-
dre fordon. 

I projektet med att digitalisera mikrofilmsarkivet åter-
står filmning av avslutade ärenden för två verksamhetsår. 
Arbetet beställdes i oktober 2010 och är utlagt till leveran-
tör men ännu inte utfört.

It-systemen för bygglov, miljö och räddning uppgra-
derades under året. Miljösidan behöver ytterligare upp-
gradering och stegvis övergång till ett nytt ärendehan-
teringssystem. (Miljö-R ersätter ECOS under 2011.) För 
bygglovsavdelningen återstår några konsulttimmar för att 
trimma in systemet.

Beställningar på att digitalisera och vektorisera tio 
detaljplaner lades. Planerna har olika kvalitet och upp-
rättades vid olika tidpunkter. Resultaten ligger sedan till 
grund för val av metod och upphandling. Digitala och vek-
toriserade detaljplaner behövs för att man enkelt ska kunna 
framställa bygglovskartor.

fRAmTIDSPERSPEKTIV 
Samhällsbyggnadsnämnden framhåller följande framtids-
faktorer:
zz Ökad samverkan med andra kommuner
zz Utökad samverkan med andra kommuner ska ge högre 
effektivitet och bättre service till kommuninvånare och 
företag. 
zz Ökad trygghet och säkerhet i kommunen 
zz Genom att kommunen samordnar folkhälsa och 
trygghets frågor i ett gemensamt råd ökar förutsättnin-
garna för att uppnå målet att Båstad ska vara Skånes 
tryggaste kommun. 

NYCKELTAL 
Kategori 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Inkomna och diarieförda ärenden*) 2 180 2 149 1 863 2 271 2 044 1 941 1 706 1 438
ärenden i samhällsbyggnadsnämnd*) 192 281 265 300 431 475 442 448
Delegationsbeslut
Bostadsanpassningsbidrag 122 125 122 123 142 135 150 140
miljöbalk, livsmedel, djurskydd, hälsoskydd 372 399  388 449 369 222 165 163
PBL (bygglov, bygganmälan, kvalitetsansvarig) 
kontrollplan) 702 817

544 670 846 962 969 813

Brandfarlig vara 10 12 12 2 7 5 7 11
Fördelning beviljade bygglov:
Nämnd/delegation 44/460 92/469 44/298 39/382 54/368 59/518 56/448 81/354
Räddningstjänsten
Antal utryckningar 409 355 347 383
Antal tillsynsbesök 78 50 84 37
Antal brandskyddsutbildade personer 364 290 467 350
Löpande kontroll/tillsynsbesök
miljöbalk, livsmedel, djurskydd, hälsoskydd 345 483 597 645 500 454 540 572
Kartavdelning
Utdrag ur primärkarta 453 327 298 313 283 281 231 127

*) Åren 2000–2006 ingick planavdelningens ärenden i statistiken. från och med 2009 ingår kart/gIS- och räddningstjänstärenden. från 
och med 2009 övergick djurskyddsärendena till läns styrelsen.
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RESULTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2010
Utfall
2010

Utfall
2009

Intäkter 3 371 3 617 3 489
Kostnader –15 481 –15 537 –14 840
Nettokostnad –12 110 –11 920 –11 351

Anslag –12 110 12 110 11 513
Årets resultat 0 –190 –162

Nettoinvestering –1 000 –115 –13

ÅRETS VIKTIgA HäNDELSER
Investeringsbidrag utbetalades till Förslövs Bygdegårds-
förening, Ramsjö Skytteförening och Ängelsbäck-Segels-
torps Badförening.

Kommunal simskola med plask och lek, nybörjare, 
vidareutbildning och märkestagning startades vid Malen-
badet i Båstad.

Allmänheten fick möjligt att hyra Malenbadet kvälls-
tid till olika aktiviteter.

Malenbadet i Båstad genomgick en stor renovering 
utomhus. Bland annat byttes alla markplattor och alla bas-
sänger målades.

Nolatopriset 2009 gick till Marcus Jönsson, en mycket 
talangfull och disciplinerad racingförare.

Ungdomsledarpriset tilldelades Jörgen Johansson, Bjäre 
Scoutkår, och Terese Hedlund, Östra Karups MoG, för 
deras insatser som ledare inom respektive förenings barn- 
och ungdomsverksamhet.

Kulturchefen gick i pension och en kulturstrateg 
anställdes. 

Ett kulturpolitiskt program togs fram för Båstads kom-
mun. Genomförandet påbörjas 2011. 

En del av studieförbundens kommunala bidrag avsattes 
till Kultur i vården.

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om att före-
slå kommunstyrelsen att upphandla en skulptur till minne 
av Birgit Nilsson med placering på Dahlmanska tomten. 
Platsen föreslås få en utformning som förstärker skulp-
turen och är tilltalande och tillgänglig för Båstadsborna. 

Mattan Seglats i en dröm, som sitter i Kunskapscentrum 
Agardhs aula, köptes in från Märta Måås-Fjetterström AB. 
Mattan har under en tid varit utlånad till Båstads kommun. 

Båstads kommuns kulturpris tilldelades Marianne 
Strandberg för hennes stora engagemang i dansen.

Kulturstipendiet gick till Anna Nilsson, för att hon i sin 
konst berör genom att sprida glädje och förundran.

mÅLUPPfYLLELSE
De prioriterade målen för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet var:

zz Säkerhetsbesiktning ska genomföras varje år av samt-
liga egna fritidsanläggningar.

Målet är uppfyllt.
Rantzow Sport AB genomför årligen en säkerhetsbe

siktning i kommunens samtliga idrotts och gymnastiksalar 
under maj månad. Besiktningen visade att den lösa utrust
ningen (plintar, bockar, mattor etc) börjar bli ålderstigen 
och bör bytas ut inom de närmaste åren. Vid säkerhets
besiktningen åtgärdas alla akuta brister direkt.

Badanläggningarna – Malenbadet, Segelstorp och 
Torekov – besiktigas varje år i aprilmaj innan säsongen 
sätter igång.

Vandringsleder och motionsslingor kontrolleras regel
bundet under året, dels av egen personal, dels av all
mänheten. Skogssällskapet inventerar årligen Skånele
den i Båstads kommun och listor upprättas över vad som 
 behöver åtgärdas.

zz 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 
sportlov och höstlov. Samarbetet fungerar mycket bra och 
det finns många aktiviteter som erbjuds även på hemmaplan.

zz Drogbekämpningspolicyn implementeras i förening-
slivet genom utbildning av minst 30 föreningsledare.

Målet är uppfyllt.
Under året genomfördes tre möten med kommunens 

barn och ungdomsföreningar och Skå neidrotten för att 
ta fram en drogpolicy. 
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 94 procent av kommunens barn och ungdomsfören
ingar tog fram drogpolicyer som godkändes och diplomera
des av Skåneidrotten. Grevie GIK tog fram en av de bästa 
policyerna i Skåne.

zz Utvärderingar/enkäter på bad- och fritidsanläggningar 
samt Ungdomens Hus.

Målet är uppfyllt.
En kundundersökning sker årligen på Malenbadet i 

Båstad. Besökarna var mycket nöjda: NKIvärdet ligger 
på 3,39 av 4 möjliga. Baden i Torekov och Segelstorp är 
uthyrda och verksamheten utvärderades. Både hyrestagare 
och kunder är nöjda. 

En kundundersökning sker årligen även för kommunens 
idrotts och gymnastiksalar. Kundundersökningen redovi
sas i början av februari 2011. 

Utvärdering av verksamheten sker kontinuerligt i Ung
domens Hus. 

EKONOmISKT RESULTAT 
Kultur- och fritidsnämndens resultat för 2010 visar ett över-
skott med 190 tkr. Överskottet fördelar sig mellan verksam-
heterna enligt nedan:

(tkr)

Politisk verksamhet + 12
Allmän fritidsverksamhet – 95
Stöd till studieorganisation  0
Allmän kulturverksamhet – 24
Idrotts- och fritidsanläggningar +216
fritidsgårdar + 81

POLITISK VERKSAMHET visar ett överskott om 12 tkr 
tack vare effektiva nämndssammanträden.

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET visar ett underskott 
om 95 tkr. Underskottet beror till största delen på investe-
ringsbidrag till Ramsjö Skytteförening och Ängelsbäck-
Segelstorps Badförening.

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET visar ett under-
skott om 24 tkr. Orsaken är ökad hyreskostnad för Scala 
Bio i Båstad.

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR visar ett 
överskott om 216 tkr. Överskottet beror dels på justerade 
kostnader för idrotts- och gymnastiksalar samt en bra 
uthyrning till utomstående hyrestagare. 

FRITIDSGÅRDAR visar ett överskott om 81 tkr. Över-
skottet beror på att Ungdomens Hus i Båstad och Förslöv 
var restriktiva med sina medel för att nämndens budget 
skulle nå önskat plusresultat. 

ÅRETS INVESTERINgAR
Flis lades ut på motionsspåren i Båstad och i Förslöv. Poo-
lerna i Segelstorp, Torekov och på Malenbadet i Båstad bläs-
trades och målades. Alla markplattor på Malenbadet i Båstad 
byttes ut. Material till spänger och övergångar på Skåne leden 
köptes in. Spängerna håller på att läggas ut. Mattan Seg-
lats i en dröm köptes in från Märta Måås-Fjetterström AB.

fRAmTIDSPERSPEKTIV 
Den regionala kulturplanen och kommunens kultur-
politiska program är viktiga styrdokument inför fram-
tida arbete. Formerna för fortsatt samverkan mellan regi-
onal och statlig nivå regleras i en förordning. Kommunens 
 kulturpolitiska program börjar genomföras. 

Samverkan mellan kommunens olika verksamhets-
områden utvecklas tydligt, framförallt samverkan mellan 
bibliotek, arbetsmarknad och integration men också mel-
lan gymnasium, vuxenutbildning och grundskola. 

Ett nätverk med andra nordvästskånska kommuner 
utvecklas. Ett samarrangemang, en videokonstfestival sam-
arrangeras hösten 2011.

Kulturavdelningen och biblioteket gör en planering för 
barnkultur och en för kulturarrangemang för ungdomar 
och vuxna 2011. 

Kulturminnesvården utvecklas och extramedel budge-
teras för det. 

Kulturavdelningen ser som en av sina stora framtidsupp-
gifter att synliggöra kulturens betydelse för medborgarna 
och för samhällets sociala och ekonomiska utveckling.

Kulturavdelningen vill på ett tidigt stadium delta i 
 planeringen av nya bostadsområden, till exempel Hem-
meslöv, för att säkerställa möjligheterna till utbud av kul-
turaktiviteter och för att utveckla konsten i det offentliga 
rummet som en del av den psykosociala miljön. Den bidrar 
till att människor trivs och utvecklas. 

Kulturavdelningen är också angelägen om att skapa möj-
ligheter för att bejaka nya initiativ, stimulera till utveckling 
inom föreningslivet och tillsammans med olika samarbets-
partners skapa nätverk mellan olika aktörer på Bjärehalvön. 

Kulturavdelningen ska utveckla marknadsföringen av 
kulturarrangemang. En annan uppgift är att förmedla vik-
ten av att föra in ett kulturellt perspektiv i alla verksam-
heter i meningen människors välmående och utveckling. 

De stora idrottsföreningarna i kommunen har vid åter-
kommande tillfällen påpekat sin svåra ekonomiska situation. 
Farhågorna är stora för att de inte klarar av att driva både 
anläggningar och verksamhet. Föreningarna lägger ner mer 
och mer ideell tid och kraft på arrangemang och aktiviteter 
för att få in pengar. På sikt kan det innebära att fokus flyttas 
från verksamhet till föreningsöverlevnad. Kultur- och fritids-
nämnden anser att verksamheten är det viktigaste.

Idrottshallar har en hög beläggningsgrad, vilket är posi-
tivt. Redan finns behov av fler idrottshallar. Med tanke 
på exploateringsplanerna för Båstads kommun kan man 
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 förvänta sig ännu större efterfrågan på lediga halltider. Både 
Båstads kommun och Laholms kommun har långt gångna 
utvecklingsplaner för Hemmeslövs- och Allarpsområdet. Det 
är viktigt att kommunerna samarbetar och planerar för kom-
mande behov av idrottshallar och andra fritidsanläggningar.

I Båstads centralort finns det ett stort förvaltningsöver-
gripande ärende som oundvikligen måste hanteras av kom-
munen inom en snar framtid. Ärendet påverkar Båstads 
GIF:s verksamheter. Arrendeavtalet för Örebäcksvallen 
och Drivanområdet löper ut 2011. 

NYCKELTAL
2010 2009 2008 2007 2006 2005

Föreningar och organisationer       
Antal ideella föreningar 70 67 67 65 68 64
Antal aktivitetstillfällen i barn- och ungdomsföreningar 79 991 81 010 82 095 82 379 83 858 88 451
Kulturarrangemang   360 325 300 330 250
Studietimmar via studieförbund 8 216  5 405 6 172 7 297 8 647 9 334

Idrotts- och fritidsanläggningar            
Utnyttjandegrad i gymnastiksalar i procent 54 52 59 - - 60
Utnyttjandegrad i idrottshallar i procent 81 78 80 - - 94
NKI-värde för idrottshallar 3,52  3,15  2,67 - - -
NKI-värde för gymnastiksalar 3,24 3,32 3,21 - - -
NKI-värde för malenbadet 3,34 3,39 3,27 - - -
Vattentemperatur malenbadet 23,20 22,3 24,2 - - -
Antal simskoleelever Båstad 277 182 265 272 301 286
Antal simskoleelever Torekov 116 88 92 97 99 95
Antal simskoleelever Segelstorp 150 141 141 107 126 103
Antal vandrare Dagshög 5 983 - - - - -
Antal vandrare Sinarpsdalen 1 718* 4 320 - . . .
Antal vandrare Pershögsskogen 2 688 2 006 1 349 - - -

Fritidsgårdar            
Antal besökare/vecka musteriet 603 653 675 675 660 600
Antal besökare/vecka förslöv 264 270 300 450 - -
Antal besökare/öppettimme musteriet 15 16 17 17 17 15
Antal besökare/öppettimme förslöv 7 8 9 14 - -

* maj, juni och juli är inte medräknade.
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EKONOmISK öVERSIKT
(tkr) Budget

2010
Utfall
2010

Utfall
2009

Intäkter 97 633 99 674 70 151
Kostnader –397 744 –402 415 –372 473
Nettokostnad –300 111 –302 742 –302 322
Anslag 300 111 –302 774 300 068
Årets resultat 0 –2 631 –2 254
Nettoinvestering –2 780 –2 630 –2 302

EKONOmISKT RESULTAT

I bildningsnämndens resultat ingår semesterlöneskuld 
och måltidsbesparing på 2 500 tkr. Utan besparingen är 
 resultatet –131 tkr.

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

ÅRETS VIKTIgASTE HäNDELSER
öVERgRIPANDE. Inom barnomsorg och skola laddade man 
inför den nya skollagen som träder i kraft 2011. Mycket tid 
gick åt till att diskutera och förbereda sig inför de omfat-
tande förändringar som väntar både skola och barnomsorg.

2010 blev ett ”inkörningsår” för den nya skolpengen 
och förskolepengen. 

Ledningsstrukturen inom skola och barnomsorg för-
ändrades från den 1 november. Två förskolechefer och en 
rektor rekryterades. Ansvaret för en del skolor och för-
skolor ändrades för att i ett tidigt skede anpassa organisa-
tionen till den nya lagen Skola 2011.

Inom barnomsorgen utökades platserna för ålders-
gruppen 1–5 år. Antalet dagbarnvårdare minskades och 
dagbarnvårdarpoolen togs bort inför hösten.

En ny enkät om ansvar, inflytande och trivsel genom-
fördes i årskurserna 3, 5 och 8. Eleverna i Båstads kom-
munala skolor trivs överlag mycket bra.

Under hösten togs åtta ensamkommande flyktingbarn 
emot i två centralt belägna boenden.

Arbetsmarknadsenheten och enheten för försörjnings-
stöd inledde ett samarbete för att öka enskildas förutsätt-
ningar att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden.

Biblioteksfilialen i Grevie färdigställdes i Backaskolan.

BARNOmSORgEN. Inom barnomsorgen skedde den största 
organisationsförändringen. Inför Skola 2011 inrättades 
också en centralt placerad tjänst som förskolechef med 
myndighets ansvar. Det gjordes med befintliga resurser.

Backabyns förskola blev hälsocertifierad av Region 
Skåne. Det är ett bevis på att förskolan bedriver hälso-
främjande skolutveckling med ett tydligt samband mellan 
hälsa och lärande.

Alla förskolor genomförde uppskattade aktiviteter av 
olika slag, till exempel utflykter, teaterföreställningar och 
uppfräschning av utomhusmiljön, med hjälp av föräldrar.

gRUNDSKOLAN. Enligt SKL:s öppna jämförelser place-
rade sig Båstad på plats 26 bland landets kommuner när 
det gällde andelen elever som uppnådde målen i samtliga 
ämnen.

En del skolor kopplades på Pro Capita Education som 
förbättrar kommunikationen mellan skola och hem.
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Förslöv 7–9 och Strandäng F–6 fick nya rektorer 
den 1 november. En centralt placerad rektorstjänst med 
myndighets ansvar inrättades inför Skola 2011.

Alla skolor genomförde utflykter och projekt. Kommu-
nen fick pengar från Kulturrådet för Skapande skola. De 
användes i ett omfattande filmprojekt för åk 7–9. Backa-
skolan hälsocertifierades.

gYmNASIET. Akademi Båstad Gymnasium fick en ny rek-
tor från skolstarten i januari. I augusti tillträdde en ny biträ-
dande rektor. 

Kvalitetsarbetet med Qualis som inleddes 2009 bör-
jade implementeras. 

Efter att ha noterat att antalet elever som söker till sko-
lan minskat, gjorde gymnasiets marknadsföringsgrupp 
insatser i grundskolorna och i lokalmedia för att vända 
trenden.

Skolinspektionen kom på besök i maj och kvalitetsgran-
skade självstudier och tidsanvändning. Inspektionen iden-
tifierade en del förbättringsområden.

Yrkesvux-utbildningar genomfördes i samarbete med 
Skåne NV.

STöD- OCH UTVECKLINgSENHETEN (STU). Familje-
centralens omfattning och utbud av föräldrautbildning 
ökade. Familjecentralen i Förslöv bytte lokaler.

Behovet av undervisning i liten grupp ökade under 
året. STU rekryterade pedagogiskt utbildad personal 
till elev assistentgruppen och arbetade aktivt för att öka 
kompetensen hos berörd personal.

Skolhälsovården arbetade med förändringar av vacci-
nationsprogrammet.

Rekrytering av psykolog skedde två gånger på samma 
tjänst, och en ny kuratorstjänst tillsattes efter beslut i 
bildnings nämnden.

IOf – INDIVID OCH fAmILj. Organisationsförändringen 
från 2009 började sätta sig och båda områdena inom IoF 
arbetade med att utveckla verksamheterna. Sedan septem-
ber finns en tydlig uppdelning mellan myndighetsutövning 
beställare och öppenvård utförare. 

Tillsammans med arbetsmarknadsenheten arbetade IoF 
på framstegsförvaltningen med Projekt Utväxling för att 
få ut individer med försörjningsstöd på arbetsmarknaden.

Under framstegsförvaltningen i samarbete med 
Migrations verket sjösatte IoF även Skutan, ett boende för 
ensamkommande flyktingbarn.

KULTURSKOLAN. Under vårterminen hade kulturskolan 
520 elever och under höstterminen 980. Aktiviteter och 
projekt genomfördes, bland andra den välbesökta Kultur-
mixen som Lokaltidningen skrev om.

YRKESHögSKOLA. Yrkeshögskolemyndigheten upp-
manade i september Yrkeshögskolan att ansöka om att 
få ombilda alla gamla KY-utbildningar till nya YH- 
utbildningar.

Generaldirektören på Yrkeshögskolemyndigheten, 
Pia Enochsson, var på besök för att se hur utbildningarna 
fungerade.

Samarbetet med Högskolan Kristianstad om radio-
utbildningen avslutades i juni.

ARBETSmARKNADSENHETEN mED INTEgRATION. 
Verksamheterna aktiverade cirka 160 arbetslösa personer. 
Projekt Utväxling sattes igång i samarbete med IoF. I 
december var minst nio personer i arbete via projektet.

Integrationsenhetens uppdrag ändrades från den 1 
december, då Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för 
arbetsföra flyktingar.

BIBLIOTEK. Under perioden oktober 2009 till juni 2010 gjor-
des över 42 000 utlån av skönlitteratur. Det är en ökning 
med cirka 10 procent jämfört med föregående år.

Grevie bibliotek flyttade från provisoriska lokaler i Jv9 
till permanenta lokaler i Backaskolan,och integrerades där-
med med skolans bibliotek.

Avtalet med Region Halland om biblioteksdatasystem 
sades upp. I stället ska biblioteket delta i en upphandling 
med övriga bibliotek i nordvästra Skåne.

STATENS STYRNINg. Genom riktade statsbidrag vill 
regeringen förbättra elevernas grundfärdigheter i att läsa, 
skriva och räkna, samt utveckla matematikundervisningen 
och jämställdhetsarbetet. Nationella prov genomfördes (åk 
3: matematik och svenska, åk 5 och 9: svenska, matematik, 
engelska). Skolverket betonade vikten av förberedelser 
inför den nya skollagen, som träder i kraft den 1 juli 2011.
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UPPfYLLELSE AV  
KOmmUNfULLmäKTIgES mÅL
RESULTATmÅL
zz Plats inom barnomsorgen ska erbjudas inom fyra 
månader. 

Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt.
Kommentar: Våren 2010 var det 33 barn som inte kunde 
erbjudas barnomsorgsplats inom fyra månader. Under hös
ten kunde alla erbjudas plats inom garantitiden. Närhets
principen tillgodosågs.

zz Samtliga grundskoleelever ska lämna årskurs 9 med 
gymnasiebehörighet. 

Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt.
Kommentar: Förslöv åk 7–9: 64 elever (98,5 %) hade 
gymnasiebehörighet. Endast 1 elev (1,5 %) hade det inte. 
Strandängsskolan åk 7–9: 96 elever (98 %) hade gymnasie
behörighet medan 2 elever (2 %) inte hade det. Bakgrun
den redovisas i skolornas kvalitetsredovisningar.

zz Samtliga gymnasieelever ska fullfölja sin utbildning.
Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt.
Kommentar: 89 % av eleverna fullföljde sin utbildning och 
80 % uppnådde grundläggande behörighet för högskole
studier.

zz 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.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.
Kommentar: Beslut om att öppna utredning inom fem dagar 
efter anmälan eller ansökan gjordes i cirka 90 procent av 
ärendena. Tidsbrist försenade handläggningen i vissa fall. 
En mottagningsfunktion inrättades den 1 september. Däref
ter förhandsbedömdes alla anmälningar eller ansökningar 
inom fem dagar. Bedömning av insatserna gjordes alltid 
efter två veckor, men även kontinuerligt under resterande 
utredningstid. I 70 procent av fallen avslutades utred
ningen inom tre månader. Endast i sällsynta fall översteg 
utrednings tiden de fyra månader som lagen föreskriver.

SERVICEDEKLARATIONER
zz Placeringsbeslut om barnomsorg ska meddelas två 
månader innan inskolning påbörjas. 

Avvikelse: Ingen.

zz Vuxna ska ges möjlighet att täppa till sina kunskaps-
luckor i kärnämnen på Akademi Båstad.

Avvikelse: Ingen. 
Kommentar: Akademi Båstad erbjöd vuxna utbildning 
i kärnämnena. Sedan överföringen av gymnasieskolan 
från barn och utbildningsförvaltningen till framstegs
förvaltningen i januari 2009 har utbudet av kurser för 
vuxen studerande ökat. Idag erbjuder Akademi Båstad i 
stort sett samma kurser som gymnasieeleverna läser. 

zz 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 
alternativt kan påbörja studier.

Avvikelse: Ingen. 
Projekt Utväxling innebar att deklarationen uppfylldes 
under året. 
Kommentar: Medborgare med annan problematik, som 
måste lösas först, inkluderas dock inte. 

zz Alla grundskoleelever ska ges förutsättningar att få 
godkänt betyg i alla kärnämnen.

Avvikelse: Ja. 
Kommentar: Alla elever gavs inte förutsättningar att få 
betyg i alla kärnämnen. Insatser som specialundervis
ning, anpassad studiegång eller elevassistent kunde inte 
 erbjudas i tillräcklig omfattning.

zz Föräldrar ska erbjudas föräldrautbildning.
Avvikelse: Ingen.
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BARN- OCH 
UTBILDNINgSföRVALTNINgEN
EKONOmISK öVERSIKT
(tkr) Budget

2010
Utfall
2010

Utfall
2009

Intäkter 56 669 49 739 29 149
Kostnader –263 953 –257 547 –235 182
Nettokostnad –207 283 –207 808 –206 033
Anslag 207 283 207 283 207 227
Årets resultat 0 –525 1 194
Nettoinvestering –1 600 –1 584 –1 414

Positiva avvikelser finns i kulturskolan (+309 tkr), för-
skolan (+929 tkr), fritidshem (+764 tkr) och i särskolan 
(+915 tkr). I kulturskolan innebar vakanser att verksam-
hetens omfattning blev mindre än planerat. I förskola och 
fritidshem är det främst köp och försäljning av platser, 
men även inskrivning av flera barn i den egna verksam-
heten som ligger bakom det positiva resultatet. Särskolans 
resultat beror till viss del på att fler elever än tidigare inte-
grerades i den egna kommunala skolverksamheten. Det 
 minskade kostnaderna per elev. 

Negativa avvikelser finns i grundskolan (–4 013 tkr). 
Den pedagogiska verksamheten visade i stort sett noll-
resultat (+163 tkr), liksom köp och försäljning av platser 
(+20 tkr). Måltidsverksamheten gjorde ytterligare under-
skott (–279 tkr) utöver att man inte genomförde spar-
betinget på –2 500 tkr. Skolans lokaler visade ett nega-
tivt utfall (–1 642 tkr), vilket beror på tilläggsdebitering 
för el, gas och värme utöver prognosen (–1 150 tkr) i 
delårs bokslutet. Rektorerna kan varken påverka måltids-
verksamheten eller mediekostnaderna.

fRAmSTEgSföRVALTNINgEN
EKONOmISK öVERSIKT
(tkr) Budget

2010
Utfall
2010

Utfall
2009

framstegsförvaltningen
Intäkter 40 964 49 935 41 002
Kostnader –133 791 –144 868 –137 291
Nettokostnad –92 827 –94 933 –96 289
Anslag 92 827 92 827 92 841
Årets resultat 0 –2 106 –3 448
Nettoinvestering –1 180 –1 047 –889

De största avvikelserna inom framstegsförvaltningen rör 
interkommunala ersättningar, bidrag till fristående skolor 
och försörjningsstöd.

Underskottet för Akademi Båstad Gymnasium beror 
på de interkommunala ersättningarna samt rese- och 
in ackorderingsbidrag som hamnar på –3 629 tkr. Under-
skottet i gymnasieverksamheten motsvarar i princip ute-
bliven kompensation för inflation och löneökningar. Det 
ger med automatik ett årligt underskott om cirka 2 000 tkr. 

Akademi Båstad Gymnasium (utom utbetalningar till 
kommunala och fristående enheter) och vuxen utbildningen 
visade ett positivt resultat på drygt +1 292 tkr. Det beror på 
samundervisning mellan vuxenutbildningen och gymnasiet.

Försörjningsstöd inklusive utväxlingsprojektet resul-
terade i –1 625 tkr.

Övriga delar inom individ- och familjeomsorg visade 
ett överskott på +977 tkr. Det beror på vakanta tjänster och 
högre intäkter av tillsynsavgifter än budgeterat.

Arbetsmarknad lämnade ett överskott på +620 tkr, till 
största delen beroende på högre intäkter av olika stöd-
anställningar.

Bibliotekets resultat hamnade på +299 tkr. Det berodde 
på minskade personalkostnader och flytten av biblioteks-
verksamheten från bygdegården i Förslöv till grundskolan.
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ÅRETS INVESTERINgAR
INVESTERINgSREDOVISNINg
År 
(tkr)

Utgift Inkomst Netto-
investering

Budget-
avvikelse

2010 –2 630 0 –2 630 +150
2009 –2 303 0 –2 303  +385
2008  –4 280  0  –4 280  +675

Biblioteksflytten är påbörjad och överförs till 2011. Det 
återstår 131 tkr som är avsatt för biblioteksflytt.

Barn- och utbildningsförvaltningen begärde överföring 
till 2011 av investeringsmedel på 36 tkr för att finansiera 
stängsel vid Förslövs skola. En bokföringsmässig regle-
ring i bokslut 2010 påverkade resultatet positivt med 33 tkr.

fRAmTIDSPERSPEKTIV 
REgERINgEN, RIKSDAgEN OCH SKOLVERKET. En ny 
skollag, nya läroplaner och kursplaner träder i kraft 2011.

BARNOmSORg. Förskolan blir en egen skolform. Det 
innebär förändringar som kräver kompetensutveckling. 
Förskol lärare kan studera med bidrag från stat och kommun 
i förskolelyftet. Det kan bidra till att tillgodose  behovet. 
Kommunen måste vara medfinansiär.

gRUNDSKOL AN.  Skolverket konstaterar i läges-
bedömningen 2010 att skillnaden mellan de högst och 
de lägst presterande har ökat, att andelen högpresterande 
har minskat och andelen lågpresterande ökat. Pojkarna 
 presterar sämre än flickorna, och föräldrarnas utbildning 
slår igenom i elevresultatet.

Beslutet om skolpeng ställer större krav på rektor och 
hans eller hennes stödfunktioner. Precis som med förskole-
pengen upplever rektorerna att systemet inte är helt kor-
rekt genomfört.

Skola 2011 kräver en massiv kompetensutveckling. 
Statsbidragen för att utveckla satsningen Läsa, skriva och 
räkna samt matematik utgår även under 2011. Lärarlyftet 
fortsätter. Skolverket poängterar att kommunerna behö-
ver vara mycket uthålliga om reformerna ska genomföras 
i enlighet med intentionerna.

AKADEmI BÅSTAD gYmNASIESKOLA OCH VUxEN-
UTBILDNINg. Skolverket oroas över gymnasieelevernas 
bristande kunskaper inom tekniska och natur vetenskapliga 
ämnen. När man satsar på kompetensutveckling bör man 
ha detta i åtanke.

Elevkullarna minskar. För att få elever att stanna i kom-
munen och attrahera sökande från andra kommuner behö-
ver marknadsföringen utvecklas.

Det inre kvalitetsarbetet vid skolan vidareutvecklas 
med hjälp av verktyget Qualis. 

Samarbetet med näringslivet stärks, liksom det inter-
nationella samarbetet. Framtiden för yrkesvux är oviss, 
eftersom det inte finns något regeringsbeslut om att satsa 
på utbildningsformen längre än till 2011.

BARN OCH ELEVER I BEHOV AV SäRSKILT STöD. Rättig-
heterna för elever som behöver stöd stärks i den nya skol-
lagen. Kraven på att skolan ska utreda elevernas behov av 
särskilt stöd är tydligare. Beslut om åtgärdsprogram kan 
överklagas.

IOf – INDIVID OCH fAmILj IOf flyttar till nya lokaler i 
Kunskaps centrum i Båstad, vilket ses som mycket positivt. 

Samarbetet med STU fungerade inte tillfredsställande. 
Därför ska IoF-chefen tillsammans med STU-chefen ta 
fram en plan för fortsatt samverkan. 

Ärendeantalet ökade under 2010. IoF fortsätter att 
arbeta med att utveckla och effektivisera myndighets-
utövning och öppenvård under 2011.
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Den förestående flytten till Kunskapscentrum innebär 
att alla verksamheter inom IoF hamnar under samma tak, 
vilket är efterlängtat.

KULTURSKOLAN. Samarbetet med Ungdomens hus 
utvecklas kontinuerligt. Det gagnar både personal och 
elever. Samverkan inom Nätverk Nordväst fortsätter. 
Erfarenhets utbyte mellan pedagoger inom samma ämnes-
områden är särskilt viktigt.

ARBETSmARKNADSENHETEN mED INTEgRATION. 
Människor som av personliga skäl inte kan ta sig in på 
arbetsmarknaden ska få särskild uppmärksamhet. Det 
krävs extraordinära insatser för att skapa sysselsättning 
och aktiviteter.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter. En 
garanti för att arbetsmarknadsenhetens aktiviteter kan 
fortsätta även om Arbetsförmedlingen ändrar förutsätt-
ningarna efterlyses.

Arbetsmarknadsenheten är beroende av kommunen 
som arbetsgivare för praktik och kortare typer av anställ-
ningar. Enheten utökar samarbetet med Akademi Båstad, 
yrkesvux och vuxenutbildning för att kunna erbjuda utbild-
ning för nya målgrupper.

BIBLIOTEK. Ny teknik skapar förändrade medievanor. 
Förlagens affärsmodeller bygger på att nå konsumen-
ter och läsare med nedladdningsbara och avgiftsbelagda 
e-böcker, helst utan mellanled. Allt detta påverkar biblio-
tekens  ekonomi, medieurval och tillgänglighet. Sam arbetet 
i Skåne NV utvecklas de närmsta åren.

AKADEmI BÅSTAD YRKESHögSKOLA. Båstad fick i janu-
ari avslag på sin ansökan om statsbidrag för yrkeshögskole-
utbildningar. En del utbildningar försvinner därför på sikt 
från Båstad. Turism och service, gastronomisk kock och 
mediesäljare får fortsätta i KY-form. 

LOKALER. Dagens system med marknadsmässiga lokal-
hyror skapar en icke önskvärd konkurrenssituation. Dyra 
lokalhyror gör att interkommunala ersättningar och bidrag 
till fristående verksamheter blir höga i jämförelse med 
andra kommuner. 

PERSONALföRSöRjNINg, KOmPETENS OCH mÅLUPP-
fYLLELSE. Inför den nya skollagen måste en personal-
inventering göras för att kartlägga de anställdas behörig-
het och kompetenser. Det är tidskrävande. Konsekvensen 
blir med största sannolikhet ett ökat behov av kompetens-
utveckling och vidareutbildning för personal som inte upp-
fyller lagens krav. Lagen innebär också andra betingelser 
när man rekryterar personal. Att hitta behörig personal 
blir en utmaning.

EKONOmI. Skolledarnas frihet, inf lytande och ansvar 
utvecklas i samband med att resursfördelnings systemet 
förändras. Informationen i budgetuppföljningssystemet ska 
vara begriplig och hanterbar. De ekonomiansvariga måste 
få tydliga underlag för att kunna göra korrekta bedöm-
ningar av kostnadsutvecklingen. Ledarna redovisar att sys-
temet upplevs som ofärdigt och i vissa fall felaktigt eller 
inte fullt genomtänkt. Redovisningen för uppföljning måste 
förändras så att resultatenhetscheferna får rätt förutsätt-
ningar för sitt arbete.

UTVECKLINg. Sedan flera år arbetar verksamheterna med 
kvalitetsutvecklare och prioriterade områden. Dialog och 
lärande samtal är hörnstenar. Utgångspunkten är läro-
planerna, Lpfö 98 och Lpo 94 med tillhörande allmänna 
råd från Skolverket. Arbetet fortsätter extra intensivt under 
2011 med tanke på ny skollag och nya läroplaner.

mARKNADSföRINg. Den nya skollagen liksom förskole-
peng och skolpeng gör att betydelsen av bra marknads-
föring ökar. Dagens vårdnadshavare väljer barnomsorg 
och skola med stor noggrannhet. 

SLUTORD. Rapporten Skola 2021 från Kairos Future 
redovisar hur skolans intressenter ser på skolans uppgift, 
ut maningar och framtid. Intressenterna är föräldrar, elever, 
lärare och näringsliv. Först och främst ska skolan ge kun-
skap och färdigheter och främja självständigt tänkande. 
Ingen ska hamna på efterkälken. Intressenterna anser att 
skolan inte lever upp till sina roller och uppgifter. Förvänt-
ningarna på lärarna, en förändrad syn på vad skolan är 
till för, samt en mer verklighetsanpassad skola är viktiga 
förändrings områden. Den ökande segregeringen bör brytas. 

Att ta sig an de förändringar som rapporten föreslår 
och genomföra dem är en utmaning. Bara kommunen och 
arbetsgivare inom skolan har makten att göra det. Skolan 
och barnomsorgen står inför stora utmaningar som endast 
kan antas och besegras med en kombination av engage-
mang, förståelse och långsiktig planering. 
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NYCKELTAL
Verksamhet i kommunal regi Budget 10 Utfall 10 Utfall 09 Utfall 08

Barn-/Skolbarnsomsorg (1–12 år)
Antal platser i familjedaghem 36 34 43 45
Antal platser i förskola/fritidshem 763 757 737 758
förskola (1–5 år, kommunal regi)
Antal barn 391 400 391 387
Kostnad (kr) per inskrivet barn 107 070 104 080 105 190 102 060
Inskrivna barn per årsarbetare 5,2 5,3 5,3 5,1
familjedaghem (1–12 år) (inkl. pool)
Antal barn 35 34 43 45
Kostnad (kr) per inskrivet barn 120 070 119 960 116 010 119 400
Inskrivna barn per dagbarnvårdartjänst 4,2 3,7 3,5 3,5
fritidshem (6–12 år, kommunal regi)
Antal skolbarn 364 357 346 351
Kostnad (kr) per inskrivet barn 45 610 38 290 41 530 38 400
Inskrivna barn per årsarbetare 17,7 16,3 14,2 13,9
måltidsverksamhet
Kostnad (kr) per barnportion, exkl. lokaler 12,60         - 14,90 16,50
Kostnad (kr) per elevportion, exkl. lokaler 27,25         - 26,90 27,50
förskoleklass
Antal 6-åringar 118 111 100 91
Kostnad (kr) per elev, exkl. lokaler 47 230 47 460 44 480 49 580
Antal årsarbetare per 100 elever 7,4 7,8 7,9 8,4
grundskola
Antal elever år 1-9 1 105 1108 1173 1239
Kostnad (kr) per elev, totalt 82 340 82 110 84 510 81 210
- varav för lokaler 22 560 22 500 21 260 19 460
- varav för undervisning 40 500 41 720 39 290 39 170
Antal lärare per 100 elever 8,1 8,1 8,1 8,0
Kostnad (kr) per elev för läromedel mm. 3 070 3 030 2 890 2 870
Kostnad (kr) per elev för elevvård 5 370 4 760 4 390 6 740
Kostnad (kr) per elev 1–9 för skolmåltider 4 460 4 550 3 990 4 310
Kostnad (kr) per elev (f-9) för skolskjuts 5 890 5 840 5 790 5 500
gymnasieskola
Antal gymnasieelever hos annan huvudman 361 378 388 371
Kr per elev i interkommunal ersättning 103 250 109 265 103 990 104 610
Antal elever vid Båstads gymnasium 243 247 244 244
Elever vid Ak Bå gy folkbokf. i kommunen, % 33 33 34 35
Kostnad (kr) per elev, Båstads gymnasium 104 200 103 750 116 790 109 690
- varav för undervisning 40 500 42 245 45 000 47 870
- varav för lokaler 42 000 43 200 40 960 36 280
Antal lärare per 100 elever 9,3 9,47 9,6 10,9
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Verksamhet i kommunal regi Budget 10 Utfall 10 Utfall 09 Utfall 08

Vuxenutbildning
Kostnad (kr) per elev, gyvux 57 400 56 420 93 170 118 100
Antal elever 55 46 46 36
Kostnad (kr) per elev, gruv 31 700 49 440 32 990 22 000
Antal elever 18 12 19 23
Kostnad (kr) per elev, SfI 19 700 20 380 18 370 12 960
Antal elever 65 68 60 44
Kostnad (kr) per elev, särvux 20 700 24 180 20 310 19 100
Antal elever 12 8 12 9

Bibliotek
Driftskostnad (kr) per invånare 605 618 620 686
- varav för lokaler,  städ 239 229 228 254
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EKONOmISK öVERSIKT
(tkr) Budget 2010 Utfall 2010 Utfall 2009

Intäkter 48 254 51 072 42 262
Kostnader –230 906 –234 049 –225 885
Nettokostnad –182 652 –182 977 –183 623

Anslag 182 652 182 652 187 048
Årets resultat 0 –325 3 425

Nettoinvestering –2 750 –1 793 –554

ÅRETS VIKTIgA HäNDELSER
NY ORgANISATION

Året inleddes med sjösättningen av en ny organisation för 
hemtjänsten. Den utgår nu från Båstad och Västra Karup. 
Syftet med omorganisationen är samordnings vinster, ökad 
flexibilitet och effektivitet. Åtgärden är framförallt en för-
beredelse inför lagen om valfrihet (LOV) som införs i 
kommunen 2011. Då blir hemtjänsten konkurrens utsatt. 
Förändringen har inneburit en översyn av rutiner och 
arbetsformer.

HEmTEAmET

En del av den nya organisationen är hemteamet, som arbe-
tar med samordnad vårdplanering på ett nytt sätt. Vård-
tagare kan få ett omfattande stöd i hemmet efter en sjuk-
husvistelse. Stödet ges av ett speciellt team under en 
begränsad tid och utan prövning. Det skapar trygghet som 
gör att behovet av fortsatt stöd i hemmet minskat liksom 
efterfrågan på vård- och omsorgsboende.

KVALITETSREVISIONEN

Med hjälp av en extern konsult arbetade förvaltningen 
fram ett nytt kvalitetssystem för internrevision. Revision 
genomfördes vid samtliga enheter, vilket resulterade i en 
handlingsplan för respektive enhet. Enheterna arbetade 
sedan utifrån planerna, som även omfattade vissa utbild-
ningsinsatser.

NYA ÅSLIDEN 

I mars stod 24 nya vård- och omsorgslägenheter färdiga 
för inflyttning på Åsliden i Östra Karup. Platserna togs 
i bruk bland annat av en utflyttad avdelning från Skogs-
liden. Vid årets utgång hade en av de två nya avdelning-
arna tagits i bruk. 

NYTT TRYggHETSLARmSYSTEm OCH 
NYCKELHANTERINg

För att öka tryggheten för vårdtagarna infördes ett nytt sys-
tem för trygghetslarm under året. Efterfrågan på larm har 
ökat under senare år och kommunens IP-telefoni kräver 
nya tekniska lösningar. Topografin ställer också särskilda 
krav på tekniken för att man ska uppnå fullgod täckning, 
vilket inte alltid är fallet idag.

Systemet för nyckelhantering förändrades för ökad 
säkerhet, snabbare inställelse och minskat resande för per-
sonalen.

äLDREOmBUD - LOTS

Funktionen som äldreombud - s.k. lots - kom igång. Lot-
sen ska göra det lättare för Båstadsbor att få svar på frå-
gor inom verksamhetsområdet.
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KOmPETENSUTVECKLINg

De stora förändringar som förvaltningen har genomfört 
och står inför förutsätter kompetenta medarbetare. Under 
året prioriterades utbildningar som ska bidra till att organ-
isationen fungerar optimalt, bland annat med gemensamma 
spelregler. Utbildningarna berörde arbetsmiljö, samverkan, 
sekretess och ledarutveckling.

mÅLUPPfYLLELSE
zz Ansökningar om plats i äldreboende eller vårdboende 
ska beslutas inom två månader. Målet är uppfyllt. 
zz Minst tio företag har auktoriserats att erbjuda tjänster 
inom LOV, Lagen om valfrihet. Målet kan inte påverkas 
av förvaltningen, eftersom LOV ännu inte är infört. 

EKONOmISKT RESULTAT 
Vård- och omsorgsförvaltningen visade ett underskott på 
325 tkr, vilket i praktiken var ett nollresultat. Kostnaderna 
inom vård och omsorg var 234,0 mkr, vilket är 3,1 mkr över 
budget. Det berodde främst på ökade kostnader för hem-
tjänst och LSS. Intäkterna var 51,1 mkr, vilket är 2,8 mkr 
över budget. Det berodde på större intäkter för omvård-
nadsavgifter (+515 tkr), boendeavgifter (+430 tkr), intern 
försäljning av verksamhet (+380 tkr), intäkt från Social-
styrelsen för LOV-utredning (+385 tkr), stimulansmedel 
(+1,9 mkr) samt momsbidraget (+120 tkr). Lägre intäk-
ter hade däremot personlig assistans (–990 tkr) och mål-
tider (–55 tkr).

Centralt inom vård- och omsorgsförvaltningen fanns ett 
överskott på 4,69 mkr. Av dem utgör 4,4 mkr en buffert. 
Resterande 290 tkr rör ovannämnda intäkter.

Omsorgsverksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL) 
hade ett underskott på 2,8 mkr, varav en stor del ligger på 
hemtjänsten (–3,9 mkr). Underskottet berodde på ökad 
vårdtyngd, som gjorde det nödvändigt med ökad beman-
ning (–2,0 mkr). Hemtjänstens bilpark är dessutom föråld-
rad, vilket medförde höga reparationskostnader (–635 tkr). 
Därutöver hamnade kostnaderna för outhyrda lägenheter 
(–510 tkr) och sjuklöner (–490 tkr) över budget. Vård- och 
omsorgsboendena hade totalt ett underskott på 1,7 mkr. 
Bland annat hade Almgården (–840 tkr) och Skogsliden 
(–1,05 mkr) stora underskott. Till viss del berodde under-
skottet på arbetstidsförkortningen som köptes ut under 
2010, högre bemanning på Almgården än vad som budget-
erats samt extra nattpersonal på Skogsliden större delen av 
året. Ökade intäkter för bland annat momsbidragen och 
boendeavgiften (+550 tkr) förbättrade resultatet. 

Det som minskade underskottet totalt inom omsorgs-
verksamheten var korttidsvården (+140 tkr), aktiveringen 
(+280 tkr), externa placeringar (+100 tkr) och kundval städ 
(+215 tkr), eftersom antalet brukare som använde sig av 
privata företag inte ökade i beräknad omfattning. Vidare 

anhöriganställningar (+230 tkr), resurspoolen (+485 tkr), 
som hade vakanta tjänster samt högre intäkter, lednings-
resurser (+700 tkr), nattpatrullen (+190 tkr) samt högre 
intäkter på omvårdnadsavgiften (+465 tkr). Det admin-
istrativa stödet hade ett underskott (–155 tkr), eftersom det 
utökades under året med 0,46 årsarbetare. Även anhörig-
stödet hade ett underskott (–280 tkr).

Verksamheten enligt LSS hade ett underskott på 
1,1 mkr. Framförallt hade personlig assistans en nega-
tiv avvikelse på 1,9 mkr. Det berodde på lägre intäk-
ter (–990 tkr) samt extern placering och sjukhusvistelser 
(–530 tkr). Cheferna hade extra administrativt stöd under 
året (–300 tkr). Daglig verksamhet gjorde ett positivt resul-
tat (+120 tkr), liksom ledsagare och avlösare (+335 tkr) 
samt korttidsvistelsen (+610 tkr).

Verksamheten för psykiskt funktionshindrade hade 
ett underskott på 770 tkr. Det berodde bland annat på fler 
externa placeringar (–355 tkr), ökade kostnader för kon-
taktpersoner (–390 tkr) samt högre kostnader för boende-
stöd (–215 tkr). Statligt stöd för personligt ombud kom för 
både 2009 och 2010 och minskade underskottet (+180 tkr). 

Hälso- och sjukvårdsenheten hade ett negativt resul-
tat på 460 tkr, främst beroende på ett kraftigt underskott 
hos sjuksköterskorna (–920 tkr). Största delen var löner på 
grund av utökning under året (–410 tkr) och av förbruk-
ningsmaterial (–400 tkr). Enhetens bilpark är föråldrad, 
vilket medförde merkostnader (–110 tkr). Positiva resul-
tat uppvisade rehabenhet (+200 tkr), hospis (+130 tkr) och 
vaktmästeri (+200 tkr).

Köksverksamheten inom vård och omsorg hade ett 
nollresultat, vilket innebär att den klarade besparingen på 
en miljon kronor. 

Vård- och omsorgsnämnden visade ett positivt resul-
tat på 90 tkr. Överskottet finns bland annat inom utbild-
ning och arvode. 

ÅRETS INVESTERINgAR
Årets investeringar uppgick till 1,8 mkr. Bland dem kan 
nämnas byte av trygghetslarmsystem, villavagn, inventa-
rier till nya Åsliden och ersättningsinventarier.
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fRAmTIDSPERSPEKTIV
Den strategiskt viktigaste frågan är bostäder till äldre. 
Den innefattar inte endast vård- och omsorgsboende utan 
alla former av bostäder för äldre. En bra struktur kan sti-
mulera till en ökad omsättning av bostäder totalt inom 
kommunen. Det vore till gagn för det övergripande målet 
att Båstad ska vara det självklara valet för barnfamiljer i 
Öresundsregionen. Arbetet med strukturplanen redovisas 
under våren 2011.

En del i arbetet med en modernare boendestruktur är 
ombyggnaden av Skogsliden, där ett förslag är framtaget. 

Lagen om valfrihet (LOV) införs 2011, som tidigare 
beslutats. Det kan innebära att vårdtagare väljer andra 
ut förare än kommunen. Reformen kan få stora konsekven-
ser för den kommunala hemtjänstorganisationen. 

Verksamheten enligt LSS fick under slutet av 2010 en 
genomlysning som visade stora utvecklingsbehov, bland 
annat genom kompetensutveckling och förstärkt ledning.

Gymnasiets vård- och omsorgsprogram är fortfarande 
inget attraktivt alternativ för dagens tonåringar. I kombi-
nation med en åldrande befolkning ställer det höga krav på 
alternativa rekryteringsvägar och ökad attraktionskraft hos 
kommunen som arbetsgivare. Ett sätt att öka attraktiv iteten 
är att medverka i vård- och omsorgscollege tillsammans 
med grannkommunerna. Det är också viktigt att fortsätta 
erbjuda medarbetarna kontinuerlig kompetensutveckling. 
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NYCKELTAL
Insatser enligt socialtjänstlagen (SOL)

Budget
2010 

Bokslut
2010 

Bokslut
2009 

Bokslut
2008 

Antal hemtjänst timmar per område (totalt jan–dec)
Hemtjänst Norr - 56 378 57 893 66 960
Hemtjänst Söder - 68 575 72 354 74 326
Totalt - 124 953 130 247 138 286

Antal trygghetslarm per område (dec 2010)
Hemtjänst Norr - 206 207 207
Hemtjänst Söder - 259 265 278
Totalt - 465 472 485

Servicelägenheter (dec 2010) 
Vårliden 18 18 18 -
ängahällan 11 11 11 -
Bjärehemmet 49 43 46 -
Båtsmansgården 10 9 10 -
Totalt 88 81 85 -
         
Korttidsvården (dec 2010)
Skogsliden 21 23 26 -
Totalt 21 23 26 -
         
Korttidsvården 
Bemanning per plats (dec 2010)
Skogsliden 0,68 0,68 - -
Totalt 0,68 0,68 - -
         
Vård- och omsorgsboende 
(dec 2010)
Åsliden 35 20 11 -
ängagården 11 11 11 -
Almgården 24 24 24 -
Bjärehemmet 10 10 8 -
Skogsliden 40 36 56 -
Totalt 120 101 110 -
         
Vård- och omsorgsboende
Bemanning per plats (dec 2010)
Åsliden 0,66 0,78 - -
ängagården 0,66 0,66 0,63 -
Almgården 0,80 0,86 - -
Bjärehemmet 0,66 0,66 0,66 -
Skogsliden avd 1 0,80 0,80 - -
Skogsliden avd 2 0,66 0,66 - -
Totalt 0,70 0,74 - -
         
Vård- och omsorgsboende
Externa 2 1 2 1
Externa, psykiatri 3 3 3 -
Totalt 5 4 5 1

       

Budget
2010 

Bokslut
2010 

Bokslut
2009 

Bokslut
2008 

Boendestöd i ordinärt boende
Boendestöd 12 12 12 -
Totalt 12 12 12 -
         
Icke verkställda beslut (sep 2010)
Demensboende -  0 0 -
gruppboende -  0 0 -
Servicelägenhet -  0 0 -
Totalt - 0 0 -

Insatser enligt lagen om stöd och service  
till vissa funktionshindrade (LSS)

Budget
2010 

Bokslut
2010 

Bokslut
2009 

Bokslut
2008 

Gruppbostad
Aromagården 3 3 3 3
Totalt 3 3 3 3

Gruppbostad externa
Externa 5 5 5 5
Totalt 5 5 5 5
     
Särskilt anpassad bostad
Aromagården 2 2 2 2
myllefallet 3 3 3 3
Totalt 5 5 5 5
     
Serviceboendeplatser
Tolvan 9 9 8 8
Totalt 9 9 8 8
     
Icke verkställda beslut (sep 2010)
Bostad med särskild 
service för vuxna - 1 2 -
Totalt - 1 2 -
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RESULTATRäKNINg
(tkr) Budget

 2010
Utfall
2010

Utfall
2009

Intäkter 50 50 50
Kostnader –751 –676 –679
Nettokostnad –701 –626 –629

Anslag 701 701 701
Årets resultat 0 75 72

ÅRETS VERKSAmHET
Revisionen arbetade efter revisionsplanen som besluta-
des under våren. 

Revisionen genomförde följande granskningar: 
zz basgranskning 
zz årlig övergripande granskning årsbokslut och delårs-
bokslut 
zz uppföljning av granskningen 2007 om hur social-
nämnden hanterar styrning och uppföljning
zz it-verksamheten
zz styrningen av näringslivsfrågor.

mÅLUPPfYLLELSE 
Inriktningsmålen revisionen är att: 
zz arbetet ska följa kommunallagen och den goda 
 revisionsseden
zz integritet och oberoende är honnörsord
zz revisionen ska vara en resurs som samtalspartner, 
 idégivare och utvärderare
zz sträva efter stor öppenhet
zz revisionsplan ska fastställas årligen efter en risk- och 
väsentlighetsanalys 
zz revisionen ska ha en återkommande kommunikation 
med nämnder, styrelser och bolag.

De första två satserna är egentligen självklara. Revisionen 
strävar efter att lämna förslag till förbättringar. Den läm-
nade återkommande information framförallt till kommun-
fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.

Revisionen strävar också efter öppenhet. Ett led är att 
lägga ut revisionsplan och granskningsrapporter på kom-
munens webbplats. 

Revisorer följde verksamheten i nämnderna och de 
kommunala bolagen, gjorde besök i verksamheten och 
hade överläggningar med företrädare för kommunstyrel-
sen, nämnder och kommunfullmäktige. 

EKONOmISKT RESULTAT 
Revisionen redovisar ett överskott om 75 tkr.

fRAmTIDSPERSPEKTIV
Revisionen försöker ständigt förbättra sitt arbete. Genom 
en noggrann risk- och väsentlighetsanalys inför att revi-
sionsplanen ska fastställas, tar kommunrevisorerna fram 
de granskningar som ska utföras under året. Så kan de ge 
bästa möjliga resultat för kommunens verksamhet.
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