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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Alla år kanske är speciella men 2011 var det ur ett 
hänseende. Ekonomiskt och världspolitiskt var året 
tydligt uppdelat: våren optimistisk med alla progno-
ser pekandes uppåt och Arabisk vår medan hösten 
präglades av kristänkande, osäkerhet kring Grekland 
och Euron samt konflikter i Nordafrika och Mellanös-
tern med drastiskt sänkta prognoser som följd. 

Lokalt har vi politiskt haft en stabil Allians och 
många av de frågor som hanterats har varit av lång-
siktig karaktär. Det handlar bland mycket annat om 
Åstad, dricksvatten, stationsläge i Förslöv, centrum-
utveckling i tätorten Båstad och bredbandsstrategi. 
Flera öppna möten har hållits med allmänheten. Det 
är angeläget att alla får tillgång till den information 
som finns som underlag för de politiska besluten 
samtidigt som möjligheten bjuds att ställa frågor och 
lämna synpunkter. 

Det har naturligtvis hänt en hel del trevligheter. 
Utöver årligt återkommande evenemang som kam-
marmusikfestival, tennisveckor – där herrveckan av 
spelarna för 10:e året i rad (!) blev utsedd till bästa 
tävling – och lilla filmfestivalen, arrangerades en Vin-
terbadarfestival som ett led i vårt samarbete med vår 
polska vänort Mielno. Birgit Nilsson-muséets utställ-
ning är nu färdigställd.

Näringslivet i kommunen går också bra. Kommunen 
nominerades till Årets Nyföretagarkommun i sep-
tember samt låg på plats 10 i UC och Företagarnas 
maratonundersökning, där näringslivet ses i ett fem 
års genomsnitt. I Svenskt Näringslivs rankning klätt-
rade kommunen tio platser, till plats 124. Det går åt 
rätt håll men återstår en hel del att göra.

Kommunen har fortfarande låga boendekostnader. 
Det visar sig i en 9:e plats i Sverige i Nils Holgersson-
rapporten. Det är nog sista gången på ett tag Båstad 
har en sådan fin placering i denna rapport, de nya 
elhandelsområdena kommer troligen att påverka. 

Våra kärnverksamheter går bra, även om förbätt-
ringspotential självklart alltid finns. Grundskolan 
klättrar till plats 22 av 290 kommuner i Sveriges 
Kommuner och Landstings Öppna jämförelser (2011: 
30). Efter skolåret 2011 är 100 procent elever i Förs-
löv behöriga till gymnasiet, ett fantastiskt resultat. 

Inom äldreomsorgen har bland annat Hemteamets 
uppdrag varit mycket uppskattat och utökas därför 

under 2012. Kvalitetsarbetet på Åsliden inom ramen 
för Senior Alert uppmärksammas, även nationellt. 
Lagen om valfrihetssystem infördes under året. Det 
innebär att den enskilde som har bedömd hemtjänst 
själv kan bestämma vem som utför tjänsten. Vi hop-
pas på flera auktoriserade hemtjänstföretag i kom-
munen under 2012 eftersom detta är något positivt 
för våra kunder. Samtidigt har vi respekt för att det är 
en omställning för vår personal.  

Detaljplanearbetet går på högvarv. Visserligen 
antogs inte så många detaljplaner men vid årsskiftet 
bedömdes att arbete pågick med planer omfattande 
ca 700 bostadsenheter.  

Ekonomin är stabil, dock med vissa funderingar 
kring verksamheterna samt den ökande skuldsätt-
ningen. För att säkra välfärden långsiktigt får vi för-
djupa oss i dessa frågor.

Under året har personalen förstärkts med vissa 
nyckelpersoner. Några av Sveriges viktigaste jobb 
finns verkligen inom en kommun. Vår personal gör 
ett fantastiskt arbete och jag vill passa på att tacka 
Er för Ert engagemang och för det arbete Ni utför. Ett 
stort tack vill jag även rikta till alla politikerkollegor 
och dem som engagerar sig i föreningar, aktiviteter 
och evenemang. Alla vi bidrar tillsammans till att 
Båstads kommun är en härlig kommun att besöka 
men, framför allt, att bo i!

Båstad 2011

Anette Åkesson, Kommunstyrelsens ordförande (M)
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

Fem år i sammandrag

FInansIella nyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007

åReTS ReSuLTaT, mkr 7,8 35,4 18,0 -9,4 5,7

- varav realisationsvinst, mkr 0 14,8 9,1 1,2 1,5

Årets resultat i procent av skatteintäkterna 1 6 3 -2 1

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

Nettokostnaderna i procent av skatteintäkterna1 99 94 97 102 99

Soliditet, %2 59 63 59 63 68

Skuldsättningsgrad, % 41 37 41 37 32

Likvida medel, mkr 21,4 33,3 33,6 2,4 13,3

Tillgångar, mkr 686,8 635,4 623,7 552,1 529,4

Tillgångar per invånare, kr 48 264 44 501 43 708 38 873 37 168

Låneskuld, mkr 153,2 105,2 109,4 93,2 60,8

Låneskuld per invånare, kr 10 766 7 368 7 667 6 562 4 269

Eget kapital, mkr 405,8 398,1 366,9 348,9 358,3

Eget kapital per invånare, kr 28 520 27 881 25 715 24 568 25 161

Nettoinvesteringar, mkr 62,3 73,9 26,7 48,0 61,9

Nettoinvesteringar per invånare, kr 4 380 5 175 1 870 3 378 4 346

Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 10 12 5 9 11

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

Antal invånare per den 31 december 14 230 14 278 14 269 14 203 14 242

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 balansräkningen som ansvarsförbindelse. 
Denna uppgår till 284 mkr och skulle denna betraktas som skuld sjunker 
kommunens soliditet till 18 procent (2010: 22 procent). 
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EKONOMISK ANALYS

ekonomisk analys

Resultat och kapacitet

årets resultat
Kommunen redovisar för 2011 ett resultat på 8 mkr. 
Under 2000-talet är det endast två år, 2003 och 
2008, som haft negativa resultat. Underskottet 2008 
har täckts med överskott från 2009 och 2010. Årets 
överskott i förhållande till budgeten blev 1 mkr.

Diagram: Årets resultat

Budgetutfall
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en 
ekonomi i balans. 2011 års budgetavvikelser i verk-
samheterna uppgick till -14,8 mkr, en försämring 
jämfört med 2010 (-4,6 mkr).  Avvikelsen motsvarar 
2,5 procent av nettokostnaderna.

Tabell: Avvikelser jämfört med budget

(mkr) 2011

Kommunfullmäktige 0,2

Överförmyndare -0,1

Revision 0,0

Jävsnämnd 0,1

Kommunledningskontor 0,8

Teknik & service -0,2

Samhällsbyggnad 0,9

Samhällsskydd 0,1

(mkr) 2011

Barn & skola -3,6

Bildning & arbete -4,8

Vård & omsorg -6,7

Skolpeng -4,9

Resultatenheter, skola 3,4

Summa -14,8

Några kommentarer till verksamhets-
områdenas utfall (mer finns att läsa i 
verksamhetsberättelserna):
Kommunledningskontorets  överskott beror till stor 
del på att arbetet med bredbandsutbyggnaden inte 
kom igång förrän i slutet av året (+1,9 mkr). Andra 
verksamheter som resulterade i plus var exempel-
vis personalutbildning och anpassningsverksamhet. 
Samtidigt redovisades underskott för till exempel 
företagshälsovård och vinterbadfestivalen.

Teknik & service håller sig inom budget. Nya regler 
för kortköp i parkeringsautomaterna innebar stora 
problem med betalningen. Automaterna stängdes 
och inkomstbortfallet uppgick till 1,4 mkr. Ett mot-
svarande överskott uppkom genom att Boverket 
avslog en ansökan om upprustning av Förslövs byg-
degård och därigenom ger kommunen inte heller 
bidrag för ändamålet. 

Samhällsbyggnads överskott på 0,9 mkr beror 
huvudsakligen på lägre personalkostnader på grund 
av vakanta tjänster och föräldraledigheter.

Barn & skola redovisar -3,6 mkr. Ökade kostnader 
för insatser för barn/elever med särskilda behov, 
elkostnader för lokaler och institutions- och familje-
hemsplaceringar av barn är bidragande orsaker till 
underskottet.

Båstads kommuns resultat för 2011 uppgick till 8 mkr jämfört med 35 mkr 2010. I förhållande till budgeten blev 
det ett överskott med 1 mkr. Årets investeringar uppgick till 65 mkr jämfört med 84 mkr året innan. Kommunen 
lånade upp 55 mkr och låneskulden uppgick till 153 mkr. De likvida medlen minskade med 12 mkr till 21 mkr.

Den ekonomiska analysen bygger på fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll där varje perspektiv 
innehåller finansiella nyckeltal, som belyser ställning och utveckling inom perspektivet. I aspekten resultat och 
kapacitet 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 kontroll analyseras risker som kan påverka kom-
munens resultat och kapacitet samt vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen.
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Bildning & arbetes budgetavvikelse blev -4,8 mkr. 
Större underskott redovisas inom individ och familj 
på grund av akuta insatser och placeringar av vuxna 
samt försörjningsstöd. Ett större intäktsbortfall upp-
kom inom kvalificerad yrkesutbildning på grund av 
färre utbildningar och svårighet att samtidigt minska 
kostnaderna.

Vård & omsorgs budget överskreds med 6,7 mkr. De 
största avvikelserna uppkom genom volymökningar 
inom hemtjänsten och korttidsboende. Vård- och 
omsorgsboende visar däremot överskott då belägg-
ningen endast uppgått till 86 procent.  

Nettokostnader och skatteintäkter
Årets driftkostnader inklusive avskrivningar uppgick 
till 780 mkr (750 mkr) och intäkterna till 184 mkr 
(192 mkr). Verksamheterna kostade netto 596 mkr 
(558 mkr). Med 2010 års realisationsvinst borträk-
nad så ökade nettokostnaden med 23 mkr. 

De totala skatteintäkterna (kommunalskatt och 
generella statsbidrag) utgjorde 77 procent av kom-
munens intäkter. De ökade med 12 mkr eller 2 pro-
cent till 606 mkr. För kommunens ekonomi är det av 
stor betydelse att nettokostnaderna inte ökar mer än 
skatteintäkterna.

Tabell: Nettokostnads- och skatteutvecklingen

FörändrIng ( %) 2011 2010 2009 2008 2007

Nettokostnadsutveckling 4,0 0,6 -2,6 6,9 6,3

Skatteintäktsutveckling 2,0 3,5 1,9 4,3 4,9

I Båstad ökade skatteunderlaget 2010 med 1,9 pro-
cent, medan utfallet i riket blev 2,2 procent. Den pre-
liminära skatten kommunen fick 2011 baserade sig 
på regeringens uppräkningsfaktor på 1,1 procent. 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos 
för 2011 är att skatteunderlaget ökar med 2,9 pro-
cent. I bokslutet används SKL:s prognos för beräkna-
de skatteintäkter 2011, vilket innebär att 10,4 mkr 
har bokförts 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, med-
an Bromölla hade högst med 21:76 - en skillnad på 
3:26 kr. Genomsnittet i riket var 20:73 kr. Lands-
tingsskatten i Skåne uppgick till 10:39 jämfört med 
rikets på 10:82.

Nettokostnadernas (inklusive finansnettot) andel av 
skatteintäkterna ökade från 94 till 99 procent. Med 
andra ord räckte intäkterna till för att täcka kommu-
nens kostnader. 

Tabell: Nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter

% 2011 2010 2009 2008 2007

Driftskostnadsandel 99 94 97 102 99

Investeringar
Kommunens nettoinvesteringar under 2011 uppgick 
till 62 (79) mkr. I budget och tilläggsbudget fanns 
109 mkr avsatta. För projekt som inte blev färdiga 
under året begärs 27 mkr att överföras till 2012. 

Bland de större investeringarna finns VA-investe-
ringar på 18 mkr och fastighetsrelaterade investe-
ringar på 15 mkr. Tomter såldes för knappt 3 mkr. 
Sett i ett femårsperspektiv var genomsnittsinveste-
ringen per år för vatten och avlopp 24 mkr och för 
övriga investeringar 31 mkr, det vill säga i genom-
snitt sammanlagt 54 mkr per år. Den löpande verk-
samheten (resultat och avskrivningar) genererade 
i genomsnitt 41 mkr per år för att finansiera inves-
teringarna. Lån upptogs för VA-investeringar 2008, 
2009 och 2011.

Tabell: Investeringar

(mkr) 2011 2010 2009 2008 2007

Bruttoinvestering 64,8 83,7 44,8 5,6 68,9

Nettoinvestering 62,3 78,9 25,9 48,0 61,9

Medel från löpande vht 42,7 64,1 40,2 21,9 37,8

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

Tabell: Självfinansieringsgrad 

% 2011 2010 2009 2008 2007

Samtliga investeringar 69 87 100 46 59

Investeringar, skatte-
finansierad verksamhet 97 100 100 100 86

VA-investeringar 0 66 100 24 0

 
Kommunens mål är att överskott och avskrivningar 
ska täcka investeringar inom skattefinaniserad verk-
samhet, dvs. självfinansiering med 100 procent. Ett 
skäl till att målet inte uppfylls är att beslut fattats 
under året om att minska resultatet med 5 mkr.

Soliditet
Soliditeten är ett mått som visar kommunens betal-
ningsförmåga på lång sikt. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansieras med egna 
medel i stället för med lånade pengar. Ju högre solidi-
tet, desto starkare finansiell handlingsberedskap har 
kommunen. 
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Soliditeten minskade mellan 2010 och 2011 från 63 
till 59 procent. Enligt gällande bestämmelser ska 
pensionsskuld uppkommen före 1998 inte upptas 
som skuld i balansräkningen. Räknar man med den 
skulden blir soliditeten 18 procent (se även avsnittet 
Pensioner och pensionsskuld).

Tabell: Soliditet

% 2011 2010 2009 2008 2007

Soliditet enl. balansräkn. 59 63 59 63 68

Soliditet inkl. pensionsskuld 18 22 16 15 18

Skuldsättningsgrad
Av kommunens tillgångar finansierades 41 procent 
med främmande kapital. Det benämns skuldsätt-
ningsgrad och är motsatsen till soliditet.

Båstad var skuldfri tills den nya gymnasieskolan skul-
le finansieras 2002. Upplåning gjordes med 80 mkr. 
För att finansiera utbyggnad av VA-verksamheten har 
lån upptagits från och med 2008 med sammanlagt 95 
mkr. För att finansiera Båstad Ridklubbs anläggning 
upplånades ytterligare 14 mkr. Årligen görs amor-
teringar av skulden och den uppgår till 153 mkr. Det 
motsvarar 10 766 kr per invånare (2010 var genom-
snittet för kommuner i samma storlek 12 256 kr). 

Skuldsättningsgraden ökade under året från 37 till 
41 procent. De långfristiga skulderna ökade medan 
de kortfristiga skulderna minskade. I skuldsättnings-
graden ingår även avsättningar till pensioner. Vid 
årets slut var 56 procent av skulderna långfristiga. 

Tabell: Skuldsättningsgrad

% 2011 2010 2009 2008 2007

Total skuldsättningsgrad 41 37 41 37 32

- varav avsättningsgrad 1 1 1 1 1

- varav långfristig skuld-
sättningsgrad 22 17 17 17 11

- varav kortfristig skuld-
sättningsgrad 18 20 23 19 19

Risk och kontroll

Rörelsekapital och likviditet
Likviditeten mäter den kortfristiga betalningsför-
mågan, det vill säga förmågan att betala de löpande 
utgifterna. Kassalikviditeten (likvida medel och ford-
ringar i förhållande till de kortfristiga skulderna) 
ökade från 53 till 61 procent. Förhållandet bör vara 
100 procent, men 25 procent av den kortfristiga 
skulden utgörs av semesterlöneskuld. En högre likvi-

ditet hade varit önskvärd, men den faktiska är rimlig 
i förhållande till betalningsströmmarna. De likvida 
medlen uppgick vid årsskiftet till 21 mkr mot 33 mkr 
året innan. 

Rörelsekapitalet, som är skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångarna och de kortfristiga skulderna, 
ökade med 29 mkr men är fortfarande negativt, - 34 
mkr. En orsak till ökningen är att exploateringsverk-
samheten som betraktas som omsättningstillgång, 
uppgick till 13 mkr.

Tabell: Likviditet och rörelsekapital

2011 2010 2009 2008 2007

Likvida medel, mkr 21,4 33,3 33,6 2,4 13,3

Rörelsekapital, mkr -33,8 -62,5 -48,5 -79,4 -72,0

Kassalikviditet, procent 61 53 58 19 28

Ränterisk
Med ränterisk menas risken för förändringar i rän-
tenivån. Två tredjedelar av låneskulden på 153 mkr 
löper med rörlig ränta. Den genomsnittliga rörliga 
räntan uppgick under året till 3,3 procent, jämfört 
med 1,2 procent 2010. En ränteförändring på en pro-
cent innebär cirka 1 mkr i räntekostnad. 

Pensioner och pensionsskuld
Årets kostnad för pensioner till dagens pensionärer 
uppgick till 14 mkr inklusive löneskatt.

För dagens anställda har kommunen ett framtida 
pensionsåtagande. Enligt den så kallade blandmodel-
len redovisas de intjänade pensionerna till och med 
1997 som ansvarsförbindelse och utanför balansräk-
ningen. Förbindelsen uppgick vid årsskiftet till 284 
mkr. På balansräkningen finns pensioner upptagna 
som avsättningar och kortfristig skuld med 24 mkr 
inklusive löneskatt. Det innebär att 92 procent av 
pensionsskulden ligger utanför balansräkningen. 
Den delen av pensionsskulden är viktig att beakta ur 
risksynpunkt, eftersom den ska finansieras de kom-
mande 40 åren. De ökade pensionsavgångarna leder 
till större pensionskostnader. Under perioden 2020 
till 2030 blir kostnaderna som störst. 

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 452 
(455) mkr. Det motsvarar 31 770 kr per invånare 
(genomsnittet 2010 för kommuner i samma storlek 
var 26 200 kr). 414 mkr eller 92 procent är borgen 
som beviljats till kommunens bolag Båstadhem AB. 
Borgensåtagandet för bolaget minskade med 4 mkr 
under året.
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Kommunens borgensåtagande för egna hem mins-
kade med 0,2 mkr till 0,6 mkr. Numera görs inga bor-
gensåtaganden för privat byggenskap. I takt med att 
lånen amorteras av minskar borgen.

Andra större åtaganden gäller Apelrydsskolan med 
8,4 mkr och Nordvästra Skånes Renhållningsbolag 
med 22,5 mkr. För Norrvikens Trädgårdar uppgår 
borgensåtagandet 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 borgensin-
friande liten. Vad gäller lån till egna hem har inget 
borgensåtagande infriats sedan 1996. Inte heller har 
kommunen behövt lösa några lån till föreningar.

Verksamhet i andra juridiska personer
Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än 
kommunen. I den sammanställda redovisningen 
ingår bolag där kommunen har ett stort inflytande 
(över 20 procent). Kommunens enda helägda bolag 
är bostadsbolaget Båstadhem AB. I den samman-
ställda redovisningen ingår förutom Båstadhem även 
Båstad Näringsliv AB (BNAB) i vilket kommunen 
äger hälften.

Därutöver har kommunen ett visst inflytande i Stif-
telsen Norrvikens Trädgårdar, genom att kommunen 
utser dess ledamöter. Förutom borgen på 2 mkr har 
kommunen lånat ut 2,2 mkr till stiftelsen. 

Båstad äger tillsammans med fem andra skånska 
kommuner 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 avfallshante-
ring 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 (verk-
samhet kring AV-läromedel). Båstads kommun och nio 
andra Skånekommuner äger till lika delar Kommunal-
förbundet Medelpunkten (en verksamhet som tillhan-
dahåller hjälpmedel till funktionshindrade).

Förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet i kom-
munen bedrivs även av Montessori (Båstad och Gre-
vie) och två andra föräldrakooperativ (Grevie och 
Torekov) för totalt 277 barn. 

avstämning mot balanskravet

Tabell: Avstämning mot balanskravet

(mkr) 2011

Resultat att återställa från tidigare år 0,0

Årets resultat enligt resultaträkningen 7,8

Justerat resultat 7,8

Kommunallagen säger att kommunen ska ha en god 
ekonomisk hushållning. Det lagstadgade balanskra-
vet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de 
löpande kostnaderna. Vid avstämning av balanskra-
vet görs en justering för realisationsvinster som inte 
får medräknas. Några sådana uppkom inte 2011.

Resultat uppgår till 7,8 mkr vilket innebär att kom-
munallagens balanskrav uppfyllts.

Avstämning mot finansiella mål
Kommunen har satt upp följande finansiella mål:

• Mål: Överskottet ska uppgå till 2 procent av skattein-
täkter och generella bidrag. 

Måluppfyllelse: Målet uppfylldes inte. Resultatet 
blev 1,3 procent av skatteintäkter och bidrag.

• Mål: Investeringarna ska finansieras fullt ut med skat-
temedel. Härmed avses de skattefinansierade investe-
ringarna. 

Måluppfyllelse: Målet uppfylldes inte. 97 procent av 
investeringarna täcktes med egna medel (överskott och 
avskrivningar).

• Mål: Kommunalskatten ska vara oförändrad, 20:23 kr. 

Måluppfyllelse: Målet uppfylldes.
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avstämning mot verksamhetsmål
Fullmäktige har antagit mål för de olika verksam-
heterna. Enligt kommunallagen ska mål som är av 
betydelse för ekonomisk hushållning anges för verk-
samheterna. Utvärderingen av dessa mål redovisas 
under respektive verksamhetsområde.

Tabell: Sammanställning av utfallet

uppnått
Delvis 
uppnått ej uppnått

Kommunledningskontor 5 - 3

Teknik & service 4 - 6

Samhällsbyggnad 2 - 3

Samhällsskydd 11 1 1

Barn & skola 2 - 7

Bildning & arbete 8 1 1

Vård & omsorg 4 1 3

 
Kommentar
I kommunens ursprungliga budget för 2011 fast-
ställdes resultatet till 12 mkr. Under året beviljades 
tilläggsanslag för bredbandssatsning och bidrag till 
upprustning av bygdegårdar. Finansieringen skedde 
genom minskning av resultatet till 6,8 mkr. Det fak-
tiska resultatet 2011 blev 7,8 mkr och därmed 1 mkr 
bättre än budget.

Årets positiva resultat är hänförligt till ökade skatte- 
och statsbidragsintäkter. Hade dessa uteblivit så 
hade kommunen redovisat underskott på grund av 
större underskott inom verksamhetsområdena vård 
& omsorg, barn & skola och bildning & arbete. Avvi-
kelsen jämfört med budget uppgår för dessa verk-
samheter till nästan 5 procent.

Antalet invånare minskade med 48 personer till  
14 230 invånare. Minskningen motsvarade födel-
senettot (117 födda, 165 döda) vilket innebär att 
det inte blev någon nettoinflyttning. In- respektive 
utflyttning uppgick till 812 personer. Enligt prelimi-
nära befolkningssiffror för januari och februari sker 
en fortsatt minskning vilket är oroande och måste 
beaktas i kommande beräkningar av skatte- och 
statsbidragsintäkter. 

För 2012 har ett överskott på 14 mkr budgeterats. 
Liksom förra året har överskottet minskats genom 
tilläggsanslag med 4 mkr till bland annat bygdegår-
dar. De finansiella målen kommer därför sannolikt 
inte heller att uppnås 2012.  De anslag som tillskju-
tits i årets budget kompenserar inte heller 2011 års 

underskott inom de större verksamhetsområdena. 
Det kommer därför att erfordras åtgärder för att hålla 
årets budget.

Investeringsbudget 2012 uppgår till 104 mkr samt 
önskas 29 mkr avseende ej genomförda investering-
ar överföras från 2011. Investeringsnivån hamnar på 
76 mkr för skattefinansierade verksamheter och 57 
mkr för VA-investeringar.

För 2012 planeras upplåning, utöver VA-investering-
ar, med 25 mkr för förskola i Östra Karup. Om samt-
liga investeringar genomförs kommer ytterligare 
upplåning för skattefinansierade verksamheter att 
krävas. 

Stora exploateringsprojekt planeras. Även här måste 
beslut fattas om upplåning då utgifter och inkomster 
inte sker samtidigt.
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Nyckeltal
personalstatIstIk 2011 2010

antal anställda 1 071 1 099

- tillsvidareanställda 973 1 011

- visstidsanställda* 243 261

Antal kvinnor 892 916

- varav tillsvidareanställda 814 846

Antal män 179 183

- varav tillsvidareanställda 159 165

antal anställda per 1 000 invånare** 68 71

antal helårsarbetare 1 014 1 056

- tillsvidareanställda 814 843

- månadsavlönade, visstid 200 213

- timavlönade 53 58

Medelålder 47 47

- kvinnor 47 47

- män 45 47

andel heltidsanställda (%) 42 42

- kvinnor 35 36

- män 75 78

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 83 83

- kvinnor 82 82

- män 92 93

Medellön (kr) 24 914 24 256

- kvinnor 24 409 23 691

- män 27 504 27 156

Total sjukfrånvaro (%) 4,4 4,2

- kvinnor 4,7 4,6

- män 3,3 2,6

- till och med 29 år 2,8 2,4

- 30 - 49 år 4,0 3,5

- 50 år och äldre 5,0 5,1

- långtidssjukskrivna ≥ 60 dagar 30,5 32,8

Personalomsättning (%) 11,0 8,5

avgång med ålderspension 34 29

Genomsnittligt antal  
medarbetare/chef** 18 19

personal

personalkostnader 

(mkr inklusive sociala avgifter) 2011 2010

Lönekostnad 433 416

Lönekostnad, exklusive sociala avgifter 314 300

Sociala avgifter 119 116

Sjuklönekostnader

Sjuklönekostnad dag 2-14 4,5 4,0

Sjuklönekostnad dag 15-90 0,6 0,4

Övertidsskuld 3,2 2,7

Semesterskuld 23,9 21,1

uppehålls- /ferielöneskuld 6,1 5,7

* Medarbetare med tillsvidareanställning som under viss tid utökat 
sin sysselsättningsgrad återfinns i denna redovisning. 
** Avser endast tillsvidareanställda.
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Personal - kommunens 
viktigaste resurs
Kommunens verksamheter har medborgarnas behov 
av insatser och service som utgångspunkt. Arbetsgi-
varens största investering och viktigaste resurs är 
därmed medarbetarna, som i mötet med kommunin-
vånare skapar kvalitet och mervärde.

Den personalekonomiska redovisningen är en av fle-
ra informationskällor som ligger till grund för kom-
munens strategiska arbete med personalpolitiska 
och arbetsmiljöfrämjande insatser med målet att 
stärka kommunens ställning som en attraktiv arbets-
givare.

Redovisningen består av kommunövergripande sta-
tistik per 31 december och gäller tillsvidareanställ-
da samt visstidsanställda månadsavlönade om inte 
annat anges. 

I Båstads kommun har vi stolta medarbetare

Mål

Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare som 
kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och 
engagerade medarbetare, som känner till sitt upp-
drag och är stolta över sitt arbetsresultat.

För tredje året i följd genomfördes en medarbetarun-
dersökning för att kartlägga vad kommunens medar-
betare anser om sin arbetsgivare, sitt arbete och sin 
arbetssituation. 

Svarsfrekvensen uppgick till 70 procent. Medelvär-
det för kommunen som helhet var 4,3 på en sexgradig 
skala, vilket är marginellt högre än vid 2010 års mät-
ning. Områden som får höga betyg av kommunens 
medarbetare är kompetens och utvecklingsmöjlighe-
ter, mål och resultatinriktning samt motivation och 
arbetsglädje. Områden att utveckla och förbättra är 
även i år främst jämställdhet och mångfald samt häl-
sa och arbetsmiljö.

Den största förbättringen sedan förra året finns inom 
området information.

Glädjande är att fyra av fem anser att de har ett arbe-
te de är stolta över i Båstads kommun. Sju av tio med-
arbetare är som helhet nöjda med sin chef.

ÅrlIgt medelvärde I medarBetarundersöknIng

2011 2010

Båstads kommun som arbetsgivare* 4,0 4,0

Mål och resultatinriktning 4,7 4,6

Ledarskap 4,2 4,2

Delaktighet och samverkan* 4,3 4,3

Kompetens och utvecklingsmöjligheter 5,0 5,0

Information 4,2 3,9

Motivation och arbetsglädje 4,7 4,6

Hälsa och arbetsmiljö 3,9 3,9

Jämställdhet och mångfald 3,6 3,4

Lön och anställning 4,4 4,2

Totalt 4,3 4,2

* Frågor har förändrats i markerade områden. Redovisningen är 
anpassad för att vara jämförbar mellan åren.

Personalstatistik

Bemanning och kompetensförsörjning

antal anställda

Antal anställda i kommunen uppgår till 1 071, en 
minskning med 28 medarbetare under året. Under 
2011 har bland annat sju medarbetare slutat på 
grund av ändrad fastighetsorganisation. 

Antalet årsarbetare har under året minskat, från
1 056 föregående år till 1 014. Timavlönade utförde 
arbete motsvarande närmare 53 (58) årsarbetare. 

Kommunala yrken är av tradition starkt kvinnodo-
minerade. I Båstad utgör andelen kvinnor drygt 83 
procent av kommunens tillsvidareanställda, vilket är 
oförändrat jämfört med föregående år.

Årets medarbetare 2010. 
Foto: Sven-Inge Granlund.
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åldersstruktur

Medelåldern för kommunens medarbetare är 46,7 år. 
För män är medelåldern 45,4 (47) år och för kvinnor 
47,0 vilket är oförändrat jämfört med de tre senaste 
åren. 46 procent av andelen medarbetare är 50 år 
och äldre, vilket innebär en föryngring med 1 pro-
cent.

Diagram: Åldersstruktur

Sysselsättningsgrad
Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda uppgick liksom föregående år till 
drygt 83 procent. Kvinnor arbetar i genomsnitt 82 
(82) procent och män 92 (93) procent. 

Drygt 58 procent av kommunens visstidsanställning-
ar utgörs av tillsvidareanställda medarbetare med 
tillfälligt utökad sysselsättningsgrad.

Med hänsyn tagen till verksamhetens behov ska med-
arbetares önskemål om önskad sysselsättningsgrad 
eftersträvas. I medarbetarundersökningen anger 80 
(81) procent att de har den sysselsättningsgrad de 
önskar.

Personalomsättning
Under 2011 avslutade 107 (86) personer sin tillsvi-
dareanställning i kommunen och 50 (26) nyanställ-
des med samma anställningsform. 

Den externa rörligheten var 11,0 (8,5) procent. Pen-
sion utgör drygt en tredjedel av avgångsorsakerna.

Under året utannonserades 81 (80) tillsvidarean-
ställningar. Antal ansökningar per annonserad tjänst 
var i genomsnitt 23 (25).

Pensionsavgångar
Under året gick 34 (29) av kommunens medarbetare 
i pension. Av medarbetare fyllda 65 år kvarstår 13 
(14) i arbete.

Mellan år 2012 och 2021 beräknas 288 medarbe-
tare avgå med ålderspension vid 65 års ålder. Antal 
avgångar varierar under perioden mellan 17 och 41. 
Eftersom pensionsåldern är rörlig upp till 67 år kan 
pensionsavgångarna avvika något från beräkningarna.

Diagram: Antal pensionsavgångar

Båstads kommun behöver ta hänsyn till att pensions-
avgångar sker i olika utsträckning inom olika yrkes-
grupper. Arbetskraftsbrist kan bli ett problem liksom 
konkurrens om arbetskraft samtidigt som befolk-
ningsstrukturen förändras.

Ledarskap

Fördelning män och kvinnor
Antalet personal-, ekonomi- verksamhet- och arbets-
miljösansvariga chefer var totalt i kommunen 54, 
varav 67 procent kvinnor och 33 procent män. 

Kommunchefens ledningsgrupp består av fem kvin-
nor och sex män.

 

Chefstäthet

En viktig förutsättning för att kommunens chefer 
ska kunna genomföra sitt uppdrag är att ha ett rim-
ligt antal medarbetare. Av kommunens chefer har 14 
(15) arbetsgivaransvar för fler än 30 medarbetare. I 
olika studier anses detta vara övre gräns för att kun-
na utöva ett bra ledarskap, vilket dock kan skilja sig 
åt mellan olika verksamheter.
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Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling sker bland annat genom ett 
för kommunerna i Skåne Nordväst gemensamt kom-
petensutvecklingsprogram. Kommunerna samarbe-
tar även i ett mentorsprogram för chefer.

Hälsa och arbetsmiljö

Hälsotalens utveckling

• Mål: Kommunens ohälsotal ska uppgå till högst 5 pro-

cent och långtidssjukskrivningarna ska minska.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Båstads kommun 
har en total sjukfrånvaro på 4,4 procent. Långtidssjuk-
skrivningarna har minskat ytterligare jämfört med före-
gående år medan korttidsfrånvaron däremot ökade.

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i 
genomsnitt till 17 (17) sjukdagar per medarbetare.

Tabell: Antal sjukfrånvarodagar

2011 2010

dagar % dagar %

Dag 1 509 3 479 2

Dag 2 - 14 4 798 26 4 448 24

Dag 15 - 90 3 926 21 4 248 23

Dag 91 - 9 263 50 9 483 51

Totalt 18 496 18 651

Antal medarbetare som varit frånvarande på grund 
av sjukskrivning, sjukersättning eller aktivitetser-
sättning under hela året, antingen på heltid eller till 
viss del av sin tillsvidareanställning var 7 (6) stycken.

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad sjuk-
frånvaro uppgick till 51 procent, vilket motsvarar 
500 (502) medarbetare.

Kommunen satsar på ett aktivt arbete med före-
byggande och hälsofrämjande insatser. Bland annat 
genom att i samarbete med företagshälsovården 
anlita en företagssköterska.

Av vikt är även ett fortsatt effektivt rehabiliterings-
arbete, med tidiga insatser för att medarbetare ska 
kunna återgå i arbete.

arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador var 58 (75), varav 52 
utgör olycksfall, 3 sjukdom och 3 färdolycksfall. 
Inom vård och omsorg återfinns cirka 64 procent av 
anmälningarna. De främsta orsakerna till olycksfall 
är skada orsakad av annan person följt av fallolycka.

Tabell: Antal anmälda arbetsskador

2011 2010 2009 2008

Antal anmälda arbetsskador 58 75 58 35

Personalkostnader

Löner
Kostnaden för löner och arvoden är kommunens 
enskilt största budgetpost. Den uppgick till 433 
(416) mkr inklusive sociala avgifter. Av denna sum-
ma utgör 5,3 (3,7) mkr arvoden till förtroendevalda. I 
lönekostnaden ingår ersättning till medarbetare som 
omfattas av arbetsmarknadsåtgärder.

Medellönen för tillsvidareanställda är 24 914 
(24 256) kr/mån, en ökning med 2,7 procent i jäm-
förelse med år 2010. Kvinnors medellön utgör 88,7 
(87,2) procent av männens. 

Övertid och mertid
Under året utgick ersättning för övertid och mertid 
med 5,5 (5,5) mkr exklusive sociala avgifter. Det mot-
svarar 1,8 (1,8) procent av den totala lönekostnaden 
eller 5 112 kronor per medarbetare.

Övertid motsvarar 10 573 (8 951) timmar och fyll-
nadstid 25 975 (18 725) timmar.
 
För innestående, ej uttagen kompensationsledighet 
har kommunen en skuld till de anställda på drygt 3,2 
(2,7) mkr inklusive sociala avgifter. 

Sjuklönekostnader
Sjuklön betalades under året med 5,5 (4,7) mkr 
inklusive sociala avgifter. 

Semesterlöneskuld
För innestående, ej uttagna, semesterdagar har kom-
munen en semesterlöneskuld till de anställda på 
23,9 (21,1) mkr inklusive sociala avgifter. Semester-
löneskulden har ökat med 13 procent sedan 2010. 
Ökningen beror bland annat på ändrade semester-
regler för anställda enligt PAN-avtalet.
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Pensionskostnader
Under året utbetalades pension till 275 (277) pen-
sionstagare. Kostnaden uppgick till 11,6 (8,9) mkr 
inklusive löneskatt.

Tabell: Fördelning av utbetalda pensioner

2011 2010 2009 2008

Ålderspension 250 251 252 257

Visstidspension 1 2 2 2

Särskild ålderspension 1 1 1 1

Avgångsförmån AGF-KL 3 3 1 1

Efterlevnadspension 17 17 18 18

Lokala avtal 3 3 - -

Totalt antal utbetalda 
pensioner 275 277 274 279
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”
vision och övegripande mål

Visionen beskriver hur kommunen vill att Båstad ska 
upplevas av alla som bor här och av besökare. Vision 
och mål ligger till grund för verksamheternas mål.

”Båstads kommun ska vara det 
självklara valet för barnfamiljer i 
Öresundsregionen.

Båstads kommun ska året om vara attraktiv att bo 
och verka i, bygga på tradition och förnyelse, präg-
las av småskalighet, god miljö, omtanke och gene-
rositet. Verksamheterna ska baseras på de natur-
liga förutsättningarna och präglas av mångfald och 
kvalitet.”

Kommunen har följande övergripande mål

• 16 000 invånare år 2020

• Tillgång till byggklara tomter i sex tätorter år 2014

• Integrerad och tillgänglig kollektivtrafik år 2016 Skånes 

tryggaste kommun

• År 2011 ska Båstads kommun vara en av de 50 bästa  

kommunerna enligt Svenskt Näringslivs ranking och ha 

ett ökat antal arbetstillfällen

• Vara en av Sveriges bästa skolkommuner

• Nöjda invånare och kunder

• Barnomsorg i sex tätorter

• Upplevelser varje dag året runt

• Flera alternativa boendeformer med varierande  

boendemiljöer

• 25 procent av kommunens verksamhet ska bedrivas i 

alternativ regi 2015

• Överskottet ska uppgå till två procent av skatteintäkter 

och generella statsbidrag. Investeringarna (exklusive 

VA-investeringar) ska finansieras fullt ut med skatteme-

del och kommunalskatten ska vara oförändrad

utifrån visionen och övergripande mål 
finns övergripande inriktningsmål

• Barn- och ungdomsperspektivet ska beaktas i all 
samhällsplanering

• Ett attraktivt boende

• Ett rikt och varierat arbets- och näringsliv

• Utbildning med kvalitet och inflytande

• Goda kommunikationer och bra infrastruktur

• En hög livskvalitet, goda miljöer och trygghet

• En stark ekonomi

• En attraktiv arbetsgivare

• Kundorienterade och serviceinriktade medarbetare

• Konkurrensutsättning av verksamheter

• Miljöfrågor ska genomsyra kommunens verksamheter

I det dagliga arbetet ska verksamheterna genomsy-
ras av följande värderingar och förhållningssätt:

• Arbeta professionellt med kunden i fokus

• Verksamheten ska präglas av medmänsklighet och 
omtanke

• Öppenhet och delaktighet i hela organisationen

• Ett gott arbetsklimat för bästa möjliga service

Vision och övergripande mål antogs av kommunfullmäktige 2010-12-08.
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omvärldsanalys

Samhällsekonomin och 
kommunerna
Den ekonomiska utvecklingen har varit svag under 
slutet av 2011 i stora delar av Europa. Det har bli-
vit ett fall i svensk export och industriproduktion. 
Trots det finns en större optimism om framtiden än 
tidigare. Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör 
bedömningen att tillväxten i svensk ekonomi tillfäl-
ligt stannat av men att den svenska ekonomin snart 
växer igen. Tillväxten blev hög såväl 2010 som 2011 
(5,3 respektive 4,5 procent) men förväntas bli betyd-
ligt lägre 2012 och 2013. Arbetslösheten kommer 
därför att stiga något. Lägre sysselsättning håller till-
baka skatteunderlaget, samtidigt som ökade pensio-
ner verkar i motsatt riktning. Skatteunderlaget växte 
under 2011 i måttlig takt och förväntas växa något 
mer 2012. Konjunkturåterhämtningen tar därefter 
fart, sysselsättningen ökar och löneökningarna blir 
större med god skatteunderlagstillväxt som följd.

SKL:s prognoser pekar på att det preliminära resul-
tatet 2011 för landets kommuner blir cirka 8 mil-
jarder kronor.

En osäkerhetsfaktor i kommande planering är vilka 
statsbidragsramar som kommer att gälla för kom-
munerna. Det är viktigt att staten klargör detta i 
vårpropositionen för att ge rimliga planeringsför-
utsättningar och därmed undvika ryckighet i verk-
samheterna.

Känslighetsanalys

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

KÄNSLIGHeTSaNaLYS (mkr +/-)

Löneförändring, 1 % 4,3

Prisförändring, 1 % 3,0

Ränteförändring, 1 % 1,0

Stadsbidrag, 100 kommuninvånare 4,0

1 kr kommunalskatt 27,3

Befolkning

Båstads kommuns befolkning minskade med 48 per-
soner till 14 230 invånare. Under de senaste femton 
åren har åtta år inneburit ökning och sju år minsk-
ning av invånarantalet. Antalet invånare totalt är 
ungefär densamma. Minskningen 2011 beror helt 
på negativt födelsenetto och ingen nettoinflyttning 
skedde. Ett politiskt mål är att öka befolkningen till 
16 000 invånare år 2020. För att klara detta krävs en 
stor grad av inflyttning till kommunen.

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. 
Andelen äldre ökade 2011 med en procentenhet 
såväl i kommunen som i landet. Det är en anledning 
till att födelsenettot blir negativt, –48 personer. 117 
barn föddes och 165 personer avled. 

Flyttningsnettot har de senaste åren varit positivt 
men 2011 blev det ±0. Det flyttade 812 personer ut 
från kommunen och lika många flyttade in. 

De generella statsbidragen och utjämningen påver-
kas av antalet invånare. Antalet invånare mäts den 
1 november året före bidragsåret. Avgörande för 
statsbidragen 2011 var därför antalet invånare den  
1 november 2010. Befolkningen beräknades uppgå 
till 14 269 invånare, men blev 14 280. Skillnaden på 
+11 invånare innebar en ökad intäkt på 0,4 mkr. 

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

Av invånarna är 49 procent män och 51 procent kvin-
nor. Olika åldersgrupper fördelar sig procentuellt på 
följande sätt:

åLDeRSFÖRDeLNING (%)

Ålder BåSTaD RIKeT

0-17 17 20

18-64 55 61

65-79 20 14

80- 8 5
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VISION, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH OMVÄRLDSANALYS

BeFOLKNINGSuTVeCKLING 1997-2011

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

2011 -48 14 230

BeFOLKNING PeR FÖRSaMLING OCH FÖRÄNDRING 
uNDeR åReT

FörsamlIng Förändr 

2011

Förändr 

2010

InvÅnare  

2011-12-31

Båstad-Östra Karup -22 -16 5 996

Förslöv-Grevie -11 +61 4 868

Västra Karup-Hov +26 -44 2 293

Torekov -41 +8 1 073

Summa -48 +9 14 230

Bostadsmarknad
I Båstad bor man traditionellt i villa. Kommunens 
bostadsbolag, Båstadhem AB, förvaltar 985 lägen-
heter 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 12 tomter (2010: 21) i Förslöv. 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 pro-
cent av hela beståndet.

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

Båstad är en av få småkommuner där tre börsnotera-
de företag har sina huvudkontor: PEAB, inom bygg- 
och anläggningssektorn, Nolato, med plast- och gum-
miprodukter och Lindab med produkter i tunnplåt. 
Dessa tre tillsammans med Hotell Skansen svarar för 
nästan 30 procent av arbetstillfällena i kommunen. 
Lindab är kommunens största privata arbetsgivare 
med omkring 800 anställda.
 
Nyföretagandet är det högsta i Skåne och överlev-
nadsfrekvensen hos de nystartade företagen är hög. 
Totalt finns 2 300 registrerade näringsverksamheter, 
varav 850 är aktiebolag.

Ett gemensamägt näringslivsbolag, Båstad Närings-
livs AB, ska främja utvecklingen av befintligt närings-
liv och tillkomst av ny näringsverksamhet.

Isaac Nilsson, VD i Sveriges bästa UF-företag 2011– Lindmarks Servering UF – vann 
JA-YE Alumni Leadership Award! Priset delades ut till 15 UF-företagare från Europa 
som utmärkt sig som starka ledare och goda ambassadörer för Ung Företagsamhet. 
Isaac från Båstad var en av dem. 
Foto: Lindmarks servering.



18 BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2011

SERVICEDEKLARATIONER

servicedeklarationer

Kommunledning

• Kommunens kundtjänst ger dig snabb och professionell 
vägledning

• Kommunens webbplats ger dig aktuell, begriplig och 
lättillgänglig information om allt du behöver veta om den 
kommunala servicen

• Båstad Näringsliv AB garanterar dig som företagare 
snabb och professionell näringslivsservice

• Minst 50 byggklara tomter färdigställs varje år

Teknik & Service

• Dricksvatten tillhandahålls kommunens VA-kunder 
under dygnets alla timmar

• Vattnet i det kommunala nätet är fritt från föroreningar, 
luktfritt och välsmakande samt överträffar livsmedels-
verkets normer för kommunalt dricksvatten

• Sophämtning sker på utsatt dag och läckage från sopbi-
larna elimineras

• Gräsklippning på kommunens gräsmattor och skötsel av 
planteringar utförs under maj-oktober enligt kommu-
nens skötselplan

• Kommunens skötselplaner för stränder, gräsklippning, 
planteringar, städning av allmän platsmark, etc., anslås 
på kommunens webbplats

• Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbe-
siktigas varje år

• Simundervisning och möjlighet till märkestagning 
erbjuds alla

• Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga 
människor och erbjuder en drogfri miljö

• Vandringsleder och motionsslingor i kommunen är 
framkomliga

• Simundervisning för nybörjare och märkestagning ska 
finnas och busstransport till simundervisning ska ordnas 
från alla kommundelar

• Ungdomsgårdar, en mötesplats för unga människor, ska 
erbjuda en drogfri miljö

• Vandringsleder och motionsspår ska vara framkomliga

Samhällsbyggnad 
• I enkla ärenden tas bygglovsbeslut ”över disk”

• Normalt beslutas om bygglov inom 10 arbetsdagar för 
ansökan som följer gällande detaljplan, regler och lagar

• Inom 10 arbetsdagar får du normalt reda på om du behö-
ver komplettera ditt ärende samt får råd och anvisningar 
om vad du eventuellt behöver komplettera

• För övriga ärenden kan du normalt förvänta dig beslut 
senast inom 10 veckor förutsatt att din ansökan är 
komplett

• Företagslotsen ger företag service i alla kommunala 
myndighetsfrågor och erbjuder, i mer komplexa ärenden, 
ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom 7 dagar

• Minst 100 nya bostäder planläggs varje år

Samhällsskydd 
• Inom 10 arbetsdagar får du normalt reda på om du behö-

ver komplettera ditt ärende samt får råd och anvisningar 
om vad du eventuellt behöver komplettera

• För övriga ärenden kan du normalt förvänta dig beslut 
senast inom 10 veckor förutsatt att din ansökan är 
komplett

Barn & skola 
• Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräld-

rautbildning

• Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex 
tätorter

• Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader 
före inskolningens början

• Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt 
betyg i alla kärnämnen

• På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på 
Individ och familjeenheten och kontakt med en handläg-
gare på Individ och Familj senast följande arbetsdag.

En servicedeklaration är vad vi som kommun kan lova dig som medborgare, vilken servicenivå man kan för-
vänta sig i Båstad. Vi har servicedeklarationer inom fem verksamhetsområden och dessa är fastslagna av kom-
munfullmäktige. Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som följs upp 
och prövas varje år. 
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SERVICEDEKLARATIONER

Bildning & arbete 
• Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräld-

rautbildning

• Alla vuxna ges möjlighet att läsa kärnämnen på Akademi 
Båstad för att få behörighet till högskolestudier

• Medborgare som saknar inkomst och statliga stödinsat-
ser ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd 
så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan 
påbörja studier

• På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på 
Individ och familjeenheten och kontakt med en handläg-
gare på Individ och Familj senast följande arbetsdag

• Bibliotek finns i alla sex tätorterna

• Kommunens huvudbibliotek är öppet minst 50 timmar 
per vecka, med kvällsöppet minst en dag per vecka och 
öppet minst fyra timmar på helgen

• Alla vårdtagare i kommunens äldreboenden erbjuds 
kulturupplevelse minst en gång per månad

Vård & omsorg 
• Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, 

personlig kontakt och eventuellt hembesök

• Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas 
inom fem dagar efter mottaget uppdrag

• På vård- och omsorgsboende erbjuds det gemensamma 
aktiviteter vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara 
på kvällstid

• Alla vårdtagare i kommunens äldreboenden erbjuds 
kulturupplevelse minst en gång per månad

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2008, § 100. Dnr: 220/08 -906. Reviderad av kommunstyrelsen den 12 januari 2011, § 7.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSE

ekonomIsk översIkt Budget 2011 utfall 2011 utfall 2010

(tkr)

Intäkter 4 921 5 932 9 338

Kostnader -56 258 -56 262 -56 554

Nettokostnad -51 337 -50 330 -47 216

Anslag 51 337 51 337 45 566

årets resultat 0 1 007 - 1 650

Nettoinvestering -3 925 -3 611 -3 706

årets viktiga händelser
2011 är första året med den nya politiska organisa-
tionen. Det är också första året då pengsystemet inom 
barnomsorg och skola används fullt ut som resurs-
fördelningssystem. Även inom Vård och omsorg tas 
de första stegen mot ett nytt resursfördelningssys-
tem i och med att en hemtjänstpeng fastställs som 
ett led i införandet av LOV. 

En utvärdering av Båstad Näringsliv AB inleds, 
barnomsorg och grundskola genomlyses, organisa-
tionsförändringen inom Individ- och familjeenhe-
ten utvärderas och ett arbete inleds inom Vård och 
omsorg i syfte att identifiera svårigheterna med 
genomförandet av de förändringar som föranleddes 
av den omfattande genomlysning av verksamheten 
som gjordes 2008.

Ett antal tunga rekryteringar har gjorts av bland 
annat kanslichef, HR-chef, kommunikationsansva-
rig, exploateringsingenjör, upphandlingsansvarig, 
redovisningsansvarig och projektledare för Åstads-
projektet.

Inriktningsbeslut har fattats avseende framtida vat-
tenförsörjning och avloppshantering i samverkan 
med Laholms kommun. En ny bredbandstrategi har 
antagits, en översyn av inriktningsdokumentet för 
hamnområdet i Båstad har inletts, en evenemangs-
policy har antagits och det gamla profilprogrammet 
har ersatts av en ny kommunikationshandbok för 
kommunen.

Internt har arbetsmiljöarbetet fått högsta priori-
tet. Utbildningar har genomförts med samtliga che-
fer och skyddsombud och rutinerna har setts över. 

kommunfullmäktige/kommunstyrelse
Kommunledningskontoret

Parallellt togs nya rutiner för att förebygga hot och 
våld fram. Båstads kommun blev under 2011 en 
rökfri kommun. I slutet av året inleddes också en 
översyn av kommunens brandskyddsarbete. I april 
övertog Båstadhem ansvaret för kommunens fastig-
hetsförvaltning. Två centrala introduktionsdagar för 
nyanställda har genomförts. 

Inom Bildning och arbete har projekt ”Utväxling” 
genomförts i syfte att bereda försörjningsstödsta-
gare meningsfull sysselsättning och få fotfäste på 
den reguljära arbetsmarknaden. Projektet har varit 
lyckat och ett betydelsefullt bidrag till skötseln av 
Norrvikens Trädgårdar under året.

Avtal har slutits med Båstad Tennissällskap om lång-
siktigt arrende av Drivanområdet, Båstad Montes-
soriförening har köpt ”sin” skolbyggnad av kommu-
nen och kommunen har tillsammans med Boverket 
bidragit till en omfattande restaurering av Västra 
Karups bygdegård. 

Kommunen har beslutat om ombyggnad av Skogsli-
den, givit Båstadhem i uppdrag att i anslutning till 
Vårliden uppföra ett nytt trygghetsboende med cirka 
60 lägenheter samt planerat och projekterat en ny 
förskola med fem avdelningar i Östra Karup som ska 
färdigställas under 2012. 

Arbetet med ny detaljplan för handelsområdet ”Entre 
Båstad” har slutförts, exploateringsavtal slutits och 
mark har köpts av Trafikverket för att kunna förverk-
liga planerna. I Östra Karup har ett detaljplanearbete 
inletts i syfte att skapa ett nytt verksamhetsområde 
norr om väg 115. 
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Kommunen och Lindab AB har skrivit en avsiktsför-
klaring avseende markköp i Förslöv. Kommunen har 
arbetat för att hitta lösningar för ett nytt tennismu-
seum.

Inom projekt Åstad har en byggherregrupp skapats 
och diskussioner pågår med andra markägare om 
köp av mark. Detaljplanen för Inre Kustvägen har 
gjorts klar för samråd och förslag till utformning av 
stationstunnel och stationsbyggnad har utarbetats. 
Ett flertal tekniska utredningar som dels ger förut-
sättningarna för kommande bostadsbyggande dels 
skall inarbetas i kommande planprogram har slut-
förts eller igångsatts.  

I samarbete med bland annat Båstadhem har via 
parallella arkitektuppdrag tagits fram ett diskus-
sionsunderlag för utveckling av centrala Båstad.

Ekonomiavdelningen har under året upphandlat 
beslutsstödssystem och finansiella tjänster. 

Kommunen har i marknadsföringssyfte sponsrat fil-
men Avalon som utspelas på Bjärehalvön. Informa-
tionsmöten för nyinflyttade och sommargäster har 
genomförts. 

Måluppfyllelse
• Mål: Antalet invånare i kommunen ska öka med i genom-

snitt 100 personer per år.                                                                                                                            

Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått. Befolkningen 

minskade 2011 med 48 personer.

• Mål: Kommunens markinnehav för bostäder och verk-

samheter skall öka. 

Måluppfyllelse: Målet är uppnått. Under 2011 ökade 

kommunens markinnehav med 584 190 kvm. Någon upp-

gift om kommunens totala markinnehav i antal kvm finns 

för närvarande inte. Därför anges i år endast själva för-

ändringen.

• Köp av mark för bostäder i Östra Karup 85 000 kvm

• Köp av mark för verksamhet i Båstad, Östra Karup och  

 Förslöv 271 500 kvm

• Köp av mark till markreserv 260 000 kvm

• Markförsäljning, småhustomter i Förslöv och Torekov 

 - 15 251 kvm

• Markförsäljning, för flerbostadshus i Båstad och  

 Förslöv -17 059 kvm

 Nettotillskott + 584 190 kvm

• Mål: Ytterligare 2 elektroniska tjänster skall tillhanda-

hållas på kommunens webbplats.

Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått då det inte fun-

nits tillräckligt med personella resurser.

• Mål: Ohälsotalet i Båstad ska vara lägre än genomsnitt-

ligt i kommunnätverket. Måttet har ändrats till sjukpen-

ningtal (utbetalda sjukpenningdagar) bland kommunens 

invånare.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Sjukpenningtalet 

blev 2011 i Båstad 5,6 dagar medan medelvärdet är 6,2 

dagar.

• Mål: Sjukfrånvaron i den kommunala organisationen ska 

vara lägre än fem procent.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Sjukfrånvaron 

uppgick till 4,4 procent. 

• Mål: Långtidssjukskrivningarna ska minska.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Andelen långtids-

sjukfrånvaro (mer än 60 dagar) av den totala sjukfrånva-

ron minskade från 33 till 31 procent.

• Mål: Helpdesk löser 80 procent av felanmälningarna 

inom 8 timmar.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Andelen avslu-

tade ärenden ligger på 65 procent (56) inom ett dygn och 

89 procent (86) inom en vecka. En av anledningarna till 

”förseningen” är att man kan få vänta på reservdelar till 

datorn.

• Mål: IT-support ser till att användarna har fungerande 

datorer inom 8 timmar.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Det kan dock inne-

bära att medarbetarna tillfälligt får lånedatorer.
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ekonomiskt resultat
Kommunledningskontorets budget omsluter drygt 
51 mkr. Jämfört med budget uppvisar verksamheten 
ett överskott med 1 mkr. Den största avvikelsen avser 
bredband, +1,9 mkr, vilket berodde på att utbyggnad 
inte kom igång förrän i slutet av året. Andra större 
överskott blev det inom HR (human resources), som 
personalutbildning och anpassningsverksamhet. 
Verksamheter som redovisar underskott är exempel-
vis kommunstyrelsen, vinterbadfestival, marknads-
föring och företagshälsovård. 

årets investeringar
Investeringarna uppgick till 3,6 mkr mot budgeterat 
3,9 mkr. Härav svarar IT-investeringarna för merpar-
ten eller 3 mkr.  Anslaget för webb och e-tjänster 
redovisar överskott med 0,3 mkr.

Framtidsperspektiv
Viktiga ärenden för kommunstyrelsen och kommun-
ledningskontoret 2012 och framåt:

Högst prioriterat är att: 

• Få beslut om Pågatågsstation på sydsidan av Hallandsåsen

• Få inriktningsbeslut om utvecklingen i centrala Båstad

• Få beslut om räddningstjänstens framtida organisering

• Få detaljplanerna för Östra Karup och Grevie Kyrkby 
antagna

• Få detaljplanen för Inre Kustvägen antagen

• Exploatera och färdigställa nytt verksamhetsområde i 
Östra Karup

• Understödja påbörjad byggnation inom handelsområdet

• Genomföra erforderliga markköp inom Åstads-projektet

• Komma i mål med planprogrammet för Åstad

• Komma överens med Trafikverket om utformning och 

finansiering av nya stationsområdet i Åstad

• Få igång detaljplanläggning i stationsnära läge i Åstad

• Få till en bra lösning för Båstad Ridklubb

• Understödja tillskapandet av ett nytt tennismuseum

• Få fler LOV-företag auktoriserade

• Genomföra beslutade konkurrensutsättningar

• Köpa och exploatera mer verksamhetsmark

• Få igång detaljplanearbete för bostäder på kommunal 
mark i Grevie, Västra Karup och Förslöv

• Behålla och utveckla nya utbildningsverksamheter, till 
exempel yrkeshögskoleutbildningar

Övriga prioriterade frågor är att:

• Ta fram ett nytt internhyressystem

• Fullfölja målen i bredbandsstrategin

• Slutföra kundtjänstutredningen och förbättra kommu-
nens tillgänglighet – främst per telefon

• Köpa mer mark för framtida bostadsproduktion och 

verksamheter

• Ta fram ny krislednings- och krisinformationsplan

• Införa förbättrade brandskyddsrutiner

• Införa beslutsstödsystem under 2012

• NSVA och NSR tar över debitering av VA- och renhåll-
ningsavgifter

• Fortsatt samverkan i Skåne Nordväst för att tillsammans 
bli en region med ”gränslöst attraktiva”

• Minska långtidssjukfrånvaron genom rehabiliteringsin-
satser och hälsofrämjande åtgärder

• Utveckla stöd i personalfrågor till chefer med flera

• IT-verksamheten fortsätter att automatisera användar-
konton och behörigheter med målet att ha ett användar-
konto i samtliga system

Foto: Rebecka Lindell, Båstads kommun

Kommunens första vinterbadarfestival arrangerades i samarbete med 
vår vänort Mielno i Polen. Massdoppet visades på SVT. 
Foto: Göran Buhre
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Nyckeltal
kommunstyrelsen 2011 2010 2009

Antal ledamöter 13

Antal sammanträden 11 12 16

Antal ärenden §§ 353 263 267

Sammanträdestid/§ minuter 8,40 8,14 7,50

Återremitterade ärenden 1 2 1

Bordlagda ärenden 0 0 0

Ordförande: Anette Åkesson (M)  
1:e vice ordförande: Christian Nilsson (C) 
2:e vice ordförande: Ann-Margret Kjellberg (S)

kommunstyrelsens ekonomIutskott 2011 2010 2009

Antal ledamöter 5

Antal sammanträden 11 11 9

Antal ärenden §§ 180 206 249

Sammanträdestid timmar 46,40 46,50 43,55

Sammanträdestid /§ minuter 15,30 13,60 10,50

Siffrorna för 2010 och 2009 avser kommunstyrelsens arbetsutskott

kommunstyrelsens välFärdsutskott 2011

Antal ledamöter 5

Antal sammanträden 13

Antal ärenden §§ 135

Sammanträdestid timmar 54,50

Sammanträdestid /§ minuter 24,37

kommunstyrelsens samhällsByggnadsutskott 2011

Antal ledamöter 5

Antal sammanträden 13

Antal ärenden §§ 135

Sammanträdestid timmar 54,50

Sammanträdestid /§ minuter 24,37

jävsnämnd 2011

Antal ledamöter 3

Antal sammanträden 5

Antal ärenden §§ 15

Sammanträdestid timmar 2,45

Sammanträdestid / § minuter 11
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ekonomisk översikt
resultaträknIng Budget 2011 utfall 2011 utfall 2010

(tkr)

Intäkter 105 349 106 662 82 419

Kostnader -142 930 -144 299 -104 589

Nettokostnad -37 581 -37 637 -22 170

Anslag 37 581 37 581 21 339

årets resultat 0 -56 -831

Nettoinvestering -39 369 -33 392 -20 525

årets viktiga händelser
I samband med kommunens nya politiska organisa-
tion övergick Tekniska förvaltningen från och med 
2011 till Verksamhetsområde Teknik och service.  
Förvaltningen av kommunens fastigheter övergick 
den 1 april till Båstadhem AB.

Båstads kommunrestauranger drivs helt intäkts-
finansierat från 1 januari 2011. Matkvalitén följer 
kommunfullmäktiges beslut som innebär att i möj-
ligaste mån undvika prefabricerad mat och att öka 
inköpen av ekologiska livsmedel.  

2011 inleddes med kyligt väder och rikligt med 
nederbörd i form av snö. Påföljande höst var visser-
ligen mild men tyvärr drabbades vi av ett par stor-
mar som skapade en hel del förstörelse och därmed 
behov av återställningsarbeten. Främst drabbades 
hamnarna men även skador på Båstads strandpro-
menad, badbryggor samt skog uppkom.

Under försommaren gjordes en totalrenovering av 
lekparken Gulstad i Båstad, något som dagligen upp-
skattas av många barn.

Sommaren kantades av stora problem med kommu-
nens parkeringsautomater på grund av införandet av 
nya regler för säkra kortköp. Under flera tillfällen var 
parkeringsautomaterna avstängda vilket påverkade 
såväl  intäkterna som rotationen på parkeringsplat-
serna.

Efterfrågan på byggbara kommunala tomter har varit 
hög. Vid årsskiftet återstod bara tre tomter i Förslöv 
samt en i Torekov.

teknik & service  
- Skattefinaniserad verksamhet

Måluppfyllelse
• Mål: Båstad ska köpa större andel ekologiska livsmedel 

än snittkommunen i nätverket.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Inköpen av ekolo-
gisk mat motsvarar cirka 19 procent av livsmedelsbudge-
ten. 

• Mål: Säkerställa att minst 30 föreningar har genomfört 
kommunens drogbekämpningspolicy i föreningslivet. 
Måluppfyllelse: Målet inte uppnått. 29 av de 30 för-
eningar som har genomgått utbildning har också diplo-
merats via SISU idrottsutbildarna (Skåneidrotten) till en 
”anti DANT”-förening. För att vi ska nå målet med 30 för-
eningar krävs att fler föreningar bildas.

• Mål: Antalet trafikolyckor ska minska med 10 procent.
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Totalt inträf-
fade inom Båstads kommun 90 (81) olyckor, inrapporte-
rade till polis eller sjukvård. Medeltal för åren 2004 till 
och med 2010 är 83 stycken olyckor/år.

• Mål: Energiförbrukningen i kommunägda fastigheter 
ska minska med 5 procent. 
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Entreprena-
den på Strandängsskolan har inte påbörjats på grund av 
överklagad upphandling. Inledningen av 2011 var dessut-
om kallare än normalt, vilket gav ökad energiförbrukning.

• Mål: Utnyttjandegraden, under uthyrningstid, i kommu-
nens gymnastiksalar ska vara minst 60 procent (genom-
snitt samtliga gymnastiksalar).
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Uttnyttjande-
graden uppgick till 53 procent.

• Mål: Utnyttjandegraden under uthyrningstid (bokad 
hall), i kommunens idrottshallar ska vara minst 90 pro-
cent (genomsnitt samtliga idrottshallar).
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Utnyttjandegraden 
uppgick till 95 procent.
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ekonomiskt resultat
Trots sommarens problem med parkeringsautoma-
terna begränsas överskridandet i den skattefinansie-
rade delen av Teknik och service till 56 tkr. Det beror 
på att tilläggsanslaget på 1,6 mkr för bidrag till reno-
vering av Förslövs bygdegård inte betalats ut.

årets investeringar
Under 2011 genomfördes ett stort antal projekt. 
Bland dem kan nämnas:

• Ombyggnad och invigning av lekplatsen Gulstad

• Ombyggnationer bland annat i A-huset på Strandängs-

skolan

• Lekplats samt beläggning av GC-vägar inom Förslöv 2:4

• Projektering av en ny förskola i Östra Karup

• Renovering av det nya biblioteket i Förslöv 

• Ombyggnation av ventilation på Västra Karups skola

• Byggnation av GC-väg mellan Förslöv samt Grevie kyrkby

• Två stycken nya broar över Örebäcken

• Framtagande av förfrågningsunderlag samt upphandling 

av ny ventilation och värme på Strandängsskolan samt 

ny styr- och reglerutrustning på Strandängsskolan samt 

Kunskapscentrum.

• Investeringar i Torekovs hamn, bland annat byggdes en 

spolplatta för båttvätt med hjälp av så kallade Lova-bidrag

Avvikelsen i investeringsbudgeten beror framförallt 
på att upphandlingen av ventilationsarbetena på 
Strandängsskolan överprövades vilket har resulte-
rat i att projektet inte har kommit igång som plane-
rat. Skateparkens genomförande flyttades till våren 
2012  på grund av beslut från miljöavdelningen gäl-
lande hur arbetet ska bedrivas inom vattenskydds-
området. Ombudgetering till 2012 har därför begärts 
av bägge dessa projekt.

Framtidsperspektiv
Verksamhetsområdet ska ta fram och förankra sköt-
selplaner för utemiljön för resterande skolor och för-
skolor samt parker, stränder och gator. 

Arbeten med att ta fram underlag för att säkra kust-
remsorna i kommunen mot erosion och stormskador 
kommer att starta 2012. Behovet av utredningen har 
uppmärksammats i samband med decemberstor-
marna.

Under 2012 kommer en ny förskola med fem avdel-
ningar att byggas i Östra Karup. 

Verksamhetsområdet ska under 2012 utvärdera och 
jämföra verksamheten vid centralförrådet kontra 
den del som lagts ut på entreprenad.

Sannolikt kan projektering av nytt exploaterings-
område i Östra Karup samt Grevie Kyrkby påbörjas 
under 2012. 

Adventsstormen 2011 gick hårt åt Paulins brygga.  
Foto: Rebecka Lindell

Skateparkens genomförande beslutades 2011. 
Foto: Rebecka Lindell
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Nyckeltal
kategorI 2011 2010 2 009 2008 2007

Antal sålda tomter 12* 21 9 7 14

Dödsolyckor** 1 0 0 1 3

Olyckor med allvarliga skador** 10 5 5 14 8

Olyckor med lindriga skador** 79 76 77 75 77

Total antal olyckor med personskador 90 81 82 90 88

Antal bidragsberättigade barn- och 

ungdomsföreningar 31

Antal aktivitetstillfällen 7-20 år i barn- 

och ungdomsföreningar 77 661

Nyttjandegrad i idrottshallar, % 95

Nyttjandegrad i gymnastiksalar, % 53

NKI-värde för gymnastiksalar ***

NKI-värde för idrottshallar ***

NKI-värde för Malenbadet **** 3,4

Vattentemperatur för Malenbadet, Ø 23,1

Antal simskoleelever Båstad 233

Antal simskoleelever Torekov 130

Antal simskoleelever Segelstorp 151

Antal vandrare Dagshög 11 360

Antal vandrare Sinarpsdalen 3 116

Antal vandrare Pershög 2 134

Antal besök/vecka Musteriet i Båstad, Ø 236

Antal besök/vecka Ungdomens Hus i Förslöv, Ø 153

Antal besök/öppettimme Musteriet, Båstad, Ø 29

Antal besök/öppettimme Ungdomens Hus, Förslöv, Ø  20

* Varav fem i Förslöv och sju i Torekov.  
** Avser olyckor med personskador som inrapporterades till polis eller sjukvård.  
*** Uppgift ej tillgänglig vid tryck.  
**** Skala 1-4.

Invigning av lekplatsen Gulstad. 
Foto: Birgitta Sjöberg, Båstads kommun
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ekonomisk översikt
resultaträknIng Budget 2011 utfall 2011 utfall 2010

(tkr)

Intäkter 21 400 23 021 21 628

Kostnader -21 400 -23 145 -22 009

Nettokostnad 0 -124 -381

Anslag 0 0 5

årets resultat 0 -124 -386

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. Samarbetets syfte är att via en gemen-
sam organisation samordna och effektivisera hante-
ringen av hushållens avfall. Under försommaren gjor-
des en totalrenovering av lekparken Gulstad i Båstad, 
något som dagligen uppskattas av många barn.

Måluppfyllelse
• Mål: Missade hämtningar ska vara mindre än 500 per år.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Antalet missade 

hämtningar var mindre än 200.

teknik & service  
- renhållningsverksamhet

Nyckeltal
2011 2010 2 009 2008 2007

(ton)

Restavfall 3 347 3 392 3 292 3 212 3 463

Organiskt avfall 1 147 1 050 1 167 1 152 1 126

Tidningar 417 380 876 991 891

Pappersförpackningar 133 130 400 450 508

Ofärgat glas 93 102 189 205 221

Färgat glas 148 134 283 270 286

Hårdplast 33 31 81 74 84

Mjukplast 81 95 89

Metallförpackningar 25 26 30 49 48

Grovsopor fni* 162 213 253 283 289

* Fastighetsnära insamling. Från och med 2010 redovisas enbart mängder från fni.

ekonomiskt resultat
Renhållningen visar ett underskott om 124 tkr.
 

årets investeringar
Inom renhållningsenheten gjordes inga investering-
ar under 2011.

Framtidsperspektiv
Genom fortsatt information ska insamlingsresultatet 
för samtliga fraktioner bli bättre. Under 2011 upp-
handlades renhållningsentreprenör. Från och med 
januari 2012 övertar NSR ansvaret för fastighetsren-
hållningen.
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teknik & service  
- va-enhet

ekonomisk översikt
resultaträknIng Budget 2011 utfall 2011 utfall 2010

(tkr)

Intäkter 28 982 28 558 28 849

Kostnader -28 982 -33 257 -29 429

Nettokostnad 0 -4 699 -580

Anslag 0 0 -84

årets resultat 0 -4 699 84

Uttag ur fond 4 699 580

Resultatenheter fonduttag 0 84

Nettoinvestering -54 746 -18 245 -40 724

årets viktiga händelser
Politiskt beslut togs om till- och ombyggnad av Ängs-
torps avloppsreningsverk. Avloppet kommer då att 
pumpas från Hedhuset mot Ängstorp.
 
Politiskt beslut togs om kommunens framtida vat-
tenförsörjning. Beslutet innebär samarbete med 
Laholms kommun avseende byggnation av vatten-
verk i Skottorp samt avsiktsförklaring för inträde i 
Sydvatten AB.

Måluppfyllelse
• Mål: Godkända renvattenprov ska uppgå till 100 procent.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Under 2011 

har vi haft två otjänliga prover. Vid omprovningen visade 

sig emellertid vattnet vara tjänligt.

• Mål: Antal nödutsläpp av avloppsvatten ska vara mindre 

än 10 per år.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Antalet nödut-

släpp från pumpstationer uppgår till 18 stycken. Arbete 

med att minska andel ovidkommande vatten intensifieras.

• Mål: Godkända utsläppsvärden av spillvatten ska vara 

100 procent.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

Vattenförsörjning
Utredning om framtida vattenförsörjning för Båstads 
kommun slutfördes såväl för södra som norra kom-
mundelen. Produktionen av renvatten uppgick till 
cirka 2,6 miljoner kubikmeter, 1,1 i Båstads försörj-
ningsområde och 1,5 i Torekovs försörjningsområde. 
Av 221 analyserade vattenprover visade två prover 
otjänligt vatten. Omprov togs, med tjänligt vatten 
som resultat.

Omhändertagande av avloppsvatten                                     

Riktvärdet för kvävehalten i det utgående vattnet är 
12 mg/l. Redovisat värde för 2011 var 9,4 mg/l. Under 
2011 kopplades en anläggning in som tillsätter kolkäl-
la i processen. Under året har 18 nödutsläpp noterats 
varvid 41 013 m3 avloppsvatten bräddat.

ekonomiskt resultat
VA-verksamheten visar ett underskott på 4,7 mkr.  
Efter att VA-fonden utnyttjats finns ett negativt saldo 
på 2 189 tkr. Saldot kommer att belasta driftbudge-
ten och fördelas på perioden 2012 – 2014.

Underskottet kan förklaras av underfinansierad 
taxa med ca 1,5 mkr, ca 1,1 mkr i tappade intäkter 
samt oförutsedda kostnader efter adventsstormarna 
inklusive ett obudgeterat filterbyte i vattenverket V2 
på totalt ca 1,8 mkr. 



29BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2011

TEKNIK & SERVICE

årets investeringar
• Fortsatta utredningar angående framtida 

vattenförsörjning

• Utbyggnad av vattenledning Boarp – Västra Karup 

påbörjades

• Etapp 3 i utbyggnaden av dagvattensystem i Hemmeslöv 

påbörjades

VA-enheten redovisar en stor avvikelse för 2011 
beroende på projekt som blivit försenade, projekt 
som pågår över årsskiftet samt projektet Skottorps 
vattenverk, 8 mkr, som fanns med i budget 2011 men 
kommer att byggas ut först 2013.

Nyckeltal

BåSTaD

BåSTaD eNLIGT 

OFFeNTLIG STaTISTIK RIKeT

(liter/person och dygn)

Specifik hushållsförbrukning 320 480 294

Specifik förbrukning inklusive industrier 332 505 330

Dygnsförbrukningen för Båstad baseras på faktiskt 
antal anslutna personer (26 000). Dygnsförbruk-
ningen enligt Svenskt Vatten baseras på antal man-
talsskrivna personer (9 500) anslutna till kommu-
nens vattenledningsnät.

Framtidsperspektiv
VA-verksamheten i Båstads kommun står inför stora 
utmaningar. Förstudier gällande om- och tillbyggnad 
av Ängstorps reningsverk samt överföring av spill-
vattnet till Ängstorps reningsverk i Laholm kommer 
att pågå under 2012. Därefter följer tillståndspro-
cess, projektering och entreprenad.  Arbete med att 
trygga en långsiktig vattenförsörjning fortsätter i två 
parallella spår, ett för norra kommundelen och ett för 
södra. Skyddsområde samt skyddsområdesföreskrif-
ter kommer att läggas fram för politiskt beslut.

Ansökan om vattendom för ökat uttag av vatten i 
Eskilstorp kommer att behandlas av Mark- och mil-
jödomstolen. 

Politiskt beslut togs 2011 om kommunens framtida vattenförsörjning.
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ekonomisk översikt
resultaträknIng Budget 2011 utfall 2011 utfall 2010

(tkr)

Intäkter 7 929 8 133 8 125

Kostnader -11 223 -10 569 -10 165

Nettokostnad -3 294 -2 436 -2 040

Anslag 3 294 3 294 2 946

årets resultat 0 857 906

Nettoinvestering -1 184 -250 752

årets viktiga händelser

Övergripande Samhällsbyggnad

Det nya verksamhetsområdet Samhällsbyggnad bil-
dades 2011. Här ingår verksamheterna för plan, 
bygglov och kart/GIS samt bostadsanpassning. En 
ny chef för verksamhetsområdet tillsattes och tjäns-
ten som stadsarkitekt återinfördes. I samband med 
att nya plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 
utbildades hela personalen och ny taxa för verksam-
heten antogs av kommunfullmäktige den 27 april. 
Den nya lagen har medfört nya rutiner och arbets-
uppgifter. Under året har verksamhetsområdet haft 
två traineer som har hjälpt till med utredningsupp-
drag samt införandet av ny PBL. 

Plan

Före sommaren infördes ny finansieringsmodell för 
kommunens planarbete. Den innebär att istället för 
att ta betalt för en uppskattad kostnad för att ta fram 
planen, tar vi nu löpande betalt för den faktiska kost-
naden. En planarkitekttjänst var vakant under årets 
fem första månader. 

Projekt Åstad (fd Nya Hemmeslöv) ingår inte i den 
löpande planverksamheten. Projektet består idag av 
en projektledare samt en halvtidstjänst som projekt-
arkitekt och ligger under kommunledningen. 

Under året har vi huvudsakligen arbetat med; Norr-
viken – Lilla Båstad, dagvattenutredning för syd-
kusten, parallella uppdrag för centrala Båstad samt 
detaljplan för handelsområde Hemmeslöv 8:2. 

samhällsbyggnad

Nya planuppdrag på kommunal mark är: verksam-
hetsområde i Östra Karup och bostäder i Grevie 
Kyrkby. Färdigställda planer under året är: ny för-
skola i Östra Karup samt ett antal mindre planer för 
bostäder i Båstad, Torekov och Stora Hult. Frågan 
om nya stationer för Pågatåg har engagerat kontoret. 
Under fjärde kvartalet har arbetet för att handla upp 
plankonsulter på ramavtal inletts. 

Bygglov

Ny PBL medförde en hel del förberedelser inför de 
nya arbetsrutiner som lagen har gett oss. En hand-
läggare utbildades till lärare i nya PBL och genom 
detta fick vi ingående information om förändringar 
i lagen mycket tidigt. Exempel på nya rutiner är kun-
görelse samt underrättelse till sakägare i alla beslut. 

Nytt arbetssätt infördes för skede två med startbe-
sked, tekniskt samråd, kontrollplan, arbetsplats-

Flygbild med illustration över nya stadsdelen.  
Illustration: Jeppe Appelin, Båstads kommun
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besök, slutsamråd och slutbesked. Alla dessa nya 
arbetsrutiner har införts och genomförts utan extra 
personalresurser samt utan att väntetiden på lov och 
tillstånd har ökat. Vi har kunnat behålla samma ser-
vicegrad som tidigare. Antalet överklagade ärenden 
har minskat, likaså antalet anmälningar om olovligt 
byggande och vi behandlar nya anmälningar snab-
bare än tidigare. De anmälningar om olovligt byggan-
de mm, som har varit obehandlade, är nu alla under 
handläggning och många har kunnat avskrivas.

Kart/GIS

Produkten bygglovskarta, som förenklar projekte-
ring för sökanden samt vår granskning av bygglovs-
ansökningar, har utvecklats under året . Vi levererar 
idag i allt högre grad bygglovkartor till våra kunder. 
Under hösten inleddes övergången till nytt höjdsys-
tem RH2000 och vi har även förberett för övergång 
till nya Topobase – det kartdataprogram som hante-
rar kommunens primärkarta. 

Projektet – att digitalisera kommunens analoga 
detaljplaner inleddes med extern upphandling för att 
testa bland annat kvalitet och metod. Utvärderingen 
av denna arbetsmetod visar att vi måste lägga myck-
et intern tid för att få ett användbart resultat. Vår 
slutsats blev att projektet bör genomföras internt 
med extra resurs. 

Från andra kvartalet har avdelningen varit fullt 
bemannad.  De arbetsuppgifter som har nedpriorite-
rats under en följd av år på grund av underbeman-
ning och därför inte till fullo har gjorts har vi inte 
kunnat arbeta ikapp. Vår bedömning är att extra 
resurser fortfarande krävs för detta.  

Bostadsanpassning

Ny lag och ny arbetsrutin infördes även för bostads-
anpassningsbidrag. Viktiga ändringar är att de som 
är berättigade till att få bostadsanpassningsbidrag 
själva ska begära in anbud på de arbeten och för-
ändringar som behöver göras i bostaden för att han 
eller hon ska kunna bo kvar i den. Kommunens upp-
gift blir att kontrollera anbuden samt att beviljade 
bostadsanpassningar utförs på rätt sätt till lägsta 
kostnad. Efter dom i Regeringsrätten i april 2011 har 
det fastslagits att man har rätt att få anpassningsbi-
drag även till såkallad spisvakt. I Båstad har vi tidiga-
re inte lämnat bidrag för spisvakt. Under 2010-2011 
installerades 15 stycken spisvakter.

Måluppfyllelse

• Mål: 75 % av våra kunder ska vara nöjda eller mycket 

nöjda med service och bemötande

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Årets resultat av 

mätning via kundenkäter ger ett NKI på 85 procent.

• Mål: I genomsnitt ska 15 detaljplaner varje år färdigställas. 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Fyra planer 

har antagits samt sex stycken har vunnit laga kraft under 

året. Anledning till att målet inte har nåtts är att antagan-

de och laga kraft av planer styrs av faktorer, som vi inte 

alltid råder över.

• Mål: Införa minst en ny e-tjänst 2011.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Vi har uppfyllt 

målet. Man kan idag beställa bygglovkarta digitalt.

• Mål: Införa bygglov direkt för enkla ärenden.

Måluppfyllelse: Målet är ej uppfyllt. Tjänsten bör 

kopplas till införandet av ny ”Kundtjänst” – där man per-

sonligen ska kunna beviljas tillstånd i enkla bygglovsären-

den såsom fasadändringar. 

• Mål: Införa rutiner för digital expediering av bygglov.

Måluppfyllelse: Målet är ej uppfyllt. Vi har verktyg 

för digital signatur av beslut men ej infört rutinerna.

ekonomiskt resultat
Samhällsbyggnad redovisar ett överskott med 857 
tkr för 2011. Resultatet fördelar sig på verksamhe-
terna enligt nedan:

(tkr) 2011

Verksamhetsövergripande -65

Bygglov 492

Karta/GIS 291

Plan 101

Bostadsanpassning 38

Totalt 857



32 BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2011

SAMHÄLLSBYGGNAD

Övergripande Samhällsbyggnad

Årets redovisade överskott på ca 850 tkr beror 
främst på lägre personalkostnader än budgeterat - 
vakanta tjänster samt ledighet för barn. Under året 
har vi arbetat med kostnads- och intäktsmedvetan-
de, ett annat ord för detta är budgetdisciplin, vilket 
har lett till att vi har kan redovisa lägre kostnader 
samt högre intäkter för verksamheten.

Plan 

Planavdelningens resultat visar balans mellan kost-
nader och intäkter, vi redovisar lite högre intäkter. 
Stor betydelse för detta resultat har vår nya finansie-
ringsmodell haft.

Bygglov
På intäktssidan håller vi budget med ett mindre 
överskott. På kostnadssidan har vi haft lägre löne-
kostnader på grund av föräldraledighet samt deltids-
pension. 

Kart/GIS

Kart/GIS avdelningen redovisar ett överskott om cir-
ka 300 tkr. Anledning härtill är lägre personalkost-
nader, beroende på vakant tjänst under våren samt 
att vi har haft lägre kostnader för verksamheten. På 
intäktssidan har vi inte helt nått upp till budget.

Bostadsanpassning
Bostadsanpassning håller budget. Vi har lämnat 
bostadsanpassningsbidrag till 135 personer, en 
ökning med ca 10 procent jämfört med föregående 
år. Totala bidragskostnaden är lägre i år jämfört med 
tidigare år. En anledning kan vara att vi är bättre på 

att återanvända kostsamma installationer som his-
sar, dörröppnare och spisvakter efter att dessa har 
renoverats och uppdaterats av tillverkarna.

årets investeringar
Bland årets investeringar kan nämnas: utökad pri-
märkarta Grevie – Grevie Kyrkby. Digitalisering av 
mikrofilmsarkivet, har nästan kunnat slutföras. Vår 
uppdatering av vårt arkivsystem har fått avbrytas då 
ny upphandling behöver göras.

Framtidsperspektiv

Samhällsbyggnad ser en fördjupad samverkan mel-
lan verksamhetens olika avdelningar som en fram-
gångsfaktor för att utveckla vår service till kunder, 
invånare och företag. Genom att arbeta omvärlds-
orienterat kommer vi att kunna utveckla nya detalj-
planer för både verksamheter och bostäder som ger 
våra kunder större möjligheter att förverkliga sina 
planer och önskemål i samklang med kommunens 
övergripande politiska mål. 

Ett fördjupat och utvecklat samarbete med Läns-
styrelsen är av största vikt för att vi skall kunna ta 
fram nya planer för både verksamheter och bostä-
der. Kommunen omfattas av flera statliga regler och 
skyddsbestämmelser som kan begränsa kommunens 
nödvändiga utveckling.

Vi vill fullfölja vår satsning på digitala metoder för 
ärendehantering, kommunikation och information 
som vi redan påbörjat.

Gestaltningsförslag Östra Karups nya förskola. Illustration: Tengbom
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Nyckeltal
kategorI 2011 2010 2009

(Antal)

Inkomna och diarieförda ärenden*) 1 163 2 180 2 149

Ärenden i samhällsbyggnadsnämnd**) 71 44 281

Delegationsbeslut

Bostadsanpassningsbidrag 135 122 125

PBL (bygglov, bygganmälan) 542 702 817

Fördelning beviljade bygglov

Nämnd/delegation 49/465 44/460 92/469

Planavdelning

Laga kraftvunna detaljplaner 6 11 8

Kartavdelning

Bygglovkarta/Utdrag ur primärkarta 317 453 327

*) Från 2011 ingår nya Samhällsbyggnad i statistiken, åren 2009-2010 ingår bygglov, kart/GIS, miljö och räddningstjänsten.  
**) Från 2011 ärenden i kommunstyrelsen, dessförinnan ärenden i Samhällsbyggnadsnämnden.
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ekonomisk översikt
resultaträknIng Budget 2011 utfall 2011 utfall 2010

(tkr)

Intäkter 4 486 4 648 5 429

Kostnader -16 075 -16 111 -16 573

Nettokostnad -11 589 -11 463 -11 144

Anslag 11 589 11 589 11 322

årets resultat 0 126 178

Nettoinvestering -1 436 -1 175 358

årets viktiga händelser

Övergripande Samhällsskydd

Det nya verksamhetsområdet Samhällsskydd bil-
dades 2011, där ingår räddningstjänst, miljö, folk-
hälsa, kris- och säkerhet, tunneltillsyn, energi- och 
klimatrådgivning samt hållbarutveckling.  Samhälls-
skydd har ett tydligt fokus på att skapa trygghet och 
säkerhet för alla som vistas i Båstads kommun. För 
att detta skall lyckas krävs analys och planering men 
också ett aktivt arbete ute på fältet samt samverkan. 
Ett exempel på detta är det samverkansinitiativ som 
Samhällsskydd tog med polis, frivilliga organisatio-
ner och andra kommunala verksamheter inför som-
maren. Syftet var att tillsammans få större genomslag 
i kampanjer, Varannan vatten och myndighetsutöv-
ning såsom räddningstjänst, miljö, alkoholhantering.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har bedrivit ett förebyggande 
arbete som i huvudsak bestått av myndighetsarbete 
(tillsyner) kombinerat med utbildnings- och infor-
mationsinsatser. Man har också aktivt medverkat i 
nationella brand- och olycksförebyggande kampan-
jer. Det har genomförts fler tillsyner än föregående 
år och den operativa verksamheten har bland annat 
arbetat med att öva och förtydliga standardrutiner. 

Antalet räddningsinsatser var något fler än under 
2010 men det är med glädje som vi kan konstatera 
att ingen människa omkommit till följd av brand i 
Båstads kommun under 2011.

samhällsskydd

Adventsstormen var den händelse som var mest 
utdragen och krävde flest arbetstimmar bemannade. 
Vid Adventsstormen aktiverades även kommunens 
krisledningsorganisation. 

 
Miljö
Miljöavdelningen har arbetat aktivt med kontroll- 
och tillsynsbesök i linje med den plan som upprättats 
men på grund av vakanser har dock inte alla plane-
rade besök genomförts. 

En ny e-tjänst för anmälning av matförgiftning 
har etablerats och med anledning av nya regler för 
spridning av gödsel har informationsinsatser gjorts.  

Räddningstjänsten i Båstad och Laholm på rökövning. 
Foto: Rebecka Lindell, Båstads kommun



35BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2011

SAMHÄLLSSKYDD

Avdelningen har också arbetat med att åtgärda de 
synpunkter som framkom efter länsstyrelsens till-
synsbesök. Detta har resulterat i en kraftsamling och 
ökat fokus på de enskilda avloppen i kommunen. 

Med anledning av en trafikolycka med utsläpp av 
brandfarlig vara på Hallandsåsens norrsluttning, 
aktualiserades en dialog med Trafikverket och läns-
styrelsen i syfte att förebygga framtida påverkan på 
kommunens dricksvattenförsörjning. Ärendet fort-
går under 2012. 

Folkhälsa

Under 2011 har förebyggande och hälsofrämjande 
arbete bedrivits på olika arenor och mot olika mål-
grupper. Exempel på detta är drogförebyggande 
arbete mot ungdomar i årskurserna 7-9, tobaksföre-
byggande mot eleverna i årskurs 5-6 samt månatliga 
träffar i samverkansgruppen SPUFF. Dessa träffar har 
syfte att stötta; delge varandra, identifiera eventuella 
problem och förebygga alkohol, tobak och narko-
tika användning bland ungdomar. Kampanjen ”Tänk 
om” genomfördes i samarbete med Systembolaget, 
näringsidkare och andra kommuner i länet i anslut-
ning till skolavslutningen. Syftet var att få de vuxna 
att inte köpa ut alkohol till ungdomar. 

I ett led att förbättra folkhälsan genomfördes kam-
panjen ”Varannan vatten” under veckorna 27 och 28, 
för 3:e året i rad. 

Kommunen har även erbjudit föräldrastöd i samar-
bete med BVC, familjecentral, förskolor och skolor. 

Då statistik visar att fallolyckor bland äldre ökat och 
att det kan beror på hög alkoholkonsumtion har ett 
arbete inletts tillsammans med vård och omsorg för 
att hitta sätt att förebygga och komma tillrätta med 
detta. Även en insats för att stimulera äldre att röra 
på sig är initierat.
  

Kris- och säkerhetssamordning samt 
brottsförebyggande verksamhet

Under året har en krisledningsplan arbetats fram 
och förankrats i ledningsgruppen. Vidare har en 
utbildning genomförts i stabsmetodik för lednings-
gruppen, stabschefer och politiker. 

En oljeskyddsplan har tagits fram i samverkan med 
övriga kustkommuner i Skåne Nordväst. Projektet 
ingår i ett internationellt projekt som heter Baltic 
Master och syftar till att tydliggöra roller, ansvars-
område och genomförande av sanering vid eventu-
ellt oljeutsläpp. 

Krisledningsplan och oljeskyddsplan kommer att bli 
föremål för politisk behandling under 2012. 

I september deltog representanter från Båstads kom-
mun i en krisövning anordnad av NSVA. En utvärde-
ring har skett och arbete med bland annat en nöd-
vattenplan pågår. 

En säkerhetsinventering genomförs inom de kom-
munala verksamhetsområdena, där bland annat per-
sonsäkerhet hamnar i fokus. En uppföljning pågår 
av bevakning och rondering i anslutning till de fast-
igheter där kommunen bedriver verksamhet. Ett 
arbete har också påbörjats för en revidering av kom-
munens risk- och sårbarhetsanalys inför kommande 
handlingsprogram. Arbete genomförs i samverkan 
med övriga kommuner i Skåne Nordväst för att få en 
enhetlig utformning som uppfyller kraven i gällande 
föreskrifter. 

Den brottsförebyggande verksamheten har främst 
bedrivits i samverkan med Vård- och omsorg, Polisen 
samt Ängelholms kommun. Ett konkret exempel är 
den omfattande kampanjen för att minska brott mot 
äldre.

Tunneltillsyn

Under 2011 har 21 miljöbesiktningar utförts på de 
fyra olika arbetsplatserna vid tunnelarbetet. Inga 
gränsvärden för avloppsvatten har överskridits, inte 
heller några miljövillkor. Kontroll av grundvatten-
nivåer sker i 225 observationspunkter i berg och 
220 i jord. Grundvattensänkningen och påverkan 
på bäckar har fokuserats till Flintalycke och Böske-
storpsområdet men påverkan på grundvattnet har 
generellt varit mindre än tidigare år. Totalt har 1914 
meter tunnel byggts under 2011 Det totala projektet 
är 17 432 meter (8 716 meter dubbeltunnel) varav 
6 591 meter byggdes mellan 1993 och 1997.

Det bjöds på ”Varannan vatten” även i kommunens informationsbod. 
Foto: Rebecka Lindell, Båstads kommun
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energi- och klimatrådgivning 

Under 2011 har 66 energirådgivningssamtal ägt rum 
förutom ett antal ärenden som behandlats av kom-
munkansliet. Aktiviteter som eco- och safetydriving 
för kommunanställda och deltagande i bomässa 
har genomförts. Genom ett samverkansavtal skö-
ter Båstads energi- och klimatrådgivare även denna 
uppgift i Ängelholms kommun. 

Hållbar utveckling

I februari fick Beredningen för tillväxt och samhälls-
byggnad i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta 
fram ett miljöprogram för Båstads kommun. Ett lång-
siktigt strategiskt dokument som sträcker sig fram 
till och med 2020. För att stödja beredningen i arbe-
tet anställdes en miljöstrateg. Ett förslag har arbetats 
fram ur perspektivet hållbar utveckling och bygger 
på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Pro-
grammet ska ut på remiss under början av 2012 och 
enligt plan antas i kommunfullmäktige i början på 
sommaren 2012. 

Båstads kommun samverkar med Ängelholm om en 
gemensam miljöstrateg.

Måluppfyllelse
• Mål: 75 procent (NKI=75) av våra kunder ska vara nöjda 

eller mycket nöjda med service och bemötande.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt för Samhällsskydd 

och Miljö som uppnådde ett NKI på 75 respektive 77.  

Högst betyg på Miljöavdelningen fick ”Handläggarna är 

professionella och inger förtroende”. Lägst betyg fick ”Är 

blanketter och informationsmaterial begripliga?”. Målet 

är inte uppfyllt för Räddningstjänsten som uppnådde ett 

NKI på 74. Räddningstjänsten fick högst betyg för ”Hand-

läggarna är professionella och inger förtroende”. Lägst 

betyg fick ”Avgiften är rimlig”. 

Räddningstjänsten
• Mål: Båstads kommuns krishanteringsförmåga ska öka. 

Krisledningsorganisationen ska erhålla utbildning i stabs- 

och ledningsmetodik. Båstads kommuns krisledningsor-

ganisation ska övas minst en gång/år.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. En ny krislednings-

plan har utarbetats under året. Kommunens krislednings-

grupp samt nyckelpersoner och krisledningsnämnden 

har erhållit utbildning i stabs- och ledningsmetodík. Del 

av krisledningsgruppen har övat nödvattenförsörjning 

i samverkan med NSVA och övriga medlemskommuner. 

Krisledningsgruppen har även agerat i skarpt läge under 

Adventsstormen 2011.

• Mål: Utveckla en långsiktig tillsynsplan. 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. En tillsynsplan 

enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga 

och explosiva varor för perioden 2011-2014 har antagits 

av Kommunfullmäktige.

 

Dessa sex är:

1. Mål: Öka förmågan att agera operativt vid gemensamma 

räddningsinsatser i Skåne Nordväst.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt i Båstad. En gemen-

sam rökdykarinstruktion för räddningstjänsterna i Skåne 

Nordväst har antagits under året.

2. Mål: Kvalitetssäkrad myndighetsutövning i Skåne Nord-

väst 2011.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt i Båstad. Från och 

med 2011 tillämpar Båstad den gemensamt framtagna 

tillsynshandboken för räddningstjänsterna i Skåne Nord-

väst.

3. Mål: Öka den enskildes förmåga att ingripa i samband 

med olyckstillbud.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt i Båstad. Antalet 

utbildade (brand och första hjälpen/hjärtlungräddning) 

personer i Båstad har ökat till 436 för 2011.

4. Mål: Antalet personer som skadas eller omkommer i 

samband med olycka ska årligen minska. 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt i Båstad. Enligt 

Båstads ärendehanteringssystem har antalet minskat.

”Räddningstjänsten ska arbeta i linje med de 
gemensamt fastställda målen för 
räddningstjänsterna i Skåne Nordväst.”

Ellinor Nilsson på Vårlidens elcykel.  
Foto: Rebecka Lindell, Båstads kommun
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5. Mål: Antalet bränder i skolor, förskolor och öppen fri-

tidsverksamhet i Skåne Nordväst skall årligen minska.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt i Båstad. Denna typ 

av bränder är lyckligtvis på en mycket låg nivå i Båstad. 

Enligt Båstads ärendehanteringssystem har dock enstaka 

tillbud förekommit. 

6. Mål: Gränslös bemanning för optimalt resursutnyttjande.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt i Båstad. 2011 

redovisas andelen heltidsanställda medarbetare som 

medverkat i gemensamma projekt. Målet är minst 15 

procent. I Båstad har 83 procent av de heltidsanställda 

medarbetarna medverkat i gemensamma projekt eller 

arbetsgrupper. 

Miljöavdelning
• Mål: Införa minst en ny e-tjänst.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. En ny e-tjänst om 

matförgiftning finns på www.bastad.se

• Mål: Fördjupa samarbetet med andra kommuner och 

tillsammans genomföra minst ett gemensamt projekt.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Miljöavdelningen 

har deltagit i regionala projekt under året. Exempelvis: 

Märkning- och innehållsdeklaration av egenproducerat 

livsmedel.

• Mål: Att minst genomföra 200 inspektioner under året 

och att verkställa tillsynsplan för 2011.

Måluppfyllelse: Målet att minst genomföra 200 

inspektioner under året är uppfyllt. Målet att verkställa 

tillsynsplanen för 2011 är inte uppfylld. Orsaken till detta 

är bland annat en längre sjukfrånvaro samt vakant tjänst 

del av året.

InspektIoner Planerade, helår utfall, helår

Livsmedel 135 133

Miljöskydd 30 20

Lantbruk (inkl. djur) 42 12

Hälsoskydd 73 53

Avlopp - 30

Totalt 280 248

• Mål: Att som medelvärde för alla ärendekategorier inom 

35 dagar lämna beslut eller yttrande i ärendet.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. På grund av 

en längre sjukfrånvaro samt vakant tjänst del av året har 

ett antal ärenden haft en längre handläggningstid än 35 

dagar. 

ekonomiskt resultat
Samhällsskydd redovisar överskott i driftsbudgeten 
med 126 tkr för 2011.  Anledningen till överskottet 
är bland annat: 

• Lägre kostnader än budgeterat för kompetensutbildning 

av utryckningspersonal

• Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av 

vakanta tjänster (miljö- och hälsoskyddsinspektör samt 

folkhälsostrateg)

• Högre intäkter än budgeterat för från bland annat auto-

matiska brandlarmsanläggningar

årets investeringar
Samhällsskydd redovisar överkott i investeringsbud-
geten med 261 tkr.  Under 2011 har Samhällsskydd 
bland annat investerat i:

• Ett nytt FIP-fordon till Torekov

• Personlig skyddsutrustning till all utryckningspersonal

• Diverse kontorsutrustning

• Kommunikationsutrustning

Under 2011 påbörjas investering av räddningsut-
rustning som kommer att slutföras under 2012. Res-
terande investeringsmedel från 2011 är planerade 
att användas 2012.

Framtidsperspektiv
Under 2012 ska beslutas fattas om räddningstjäns-
tens eventuella medverkan i ett gemensamt kommu-
nalförbund - Räddningstjänstförbund i Skåne Nord-
väst - alternativt fortsatt samverkan via civilrättsliga 
avtal. 

Även en policy och ett handlingsprogram för kommu-
nens hälso-, trygghets- och säkerhetsarbete kommer 
att beslutas under året. Programmet har bärighet för 
perioden 2013-2016.

Inför 2013-års införande av en riskbaserad tillsyn 
och taxa inom kommunens miljö- och hälsoskydds-
verksamheter, kommer en riskklassificering att göras 
samt  information ges till berörda verksamheter. 
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Nyckeltal
kategorI 2011 2010 2 009 2008 2007

Inkomna och diarieförda ärenden*) 1 199 2 180 2 149 1 863 2 271

Ärenden i samhällsbyggnadsnämnd *) 15 44 281 265 300

Delegationsbeslut

Miljöbalk, livsmedel, djurskydd 290 372 399 388 449

Räddningstjänsten

Antal utryckningar 457 409 355 347 383

Antal tillsynsbesök 108 78 50 84 37

Antal brandskyddsutbildade personer 218 364 290 467 350

Miljö- kontroll/tillsynsbesök

Miljöbalk, livsmedel, djurskydd 248 345 483 597 645

*) Åren 2000–2006 ingick planavdelningens ärenden i statistiken. Från och med.2009 ingår kart/GIS- och räddningstjänstärenden. Från och med 
2009 övergick djurskyddsärendena till länsstyrelsen. Från och med 2011 redovisas uppgifter från räddningstjänst och miljö.

Räddningstjänsten i Båstad och Laholm på rökövning. 
Foto: Rebecka Lindell, Båstads kommun
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ekonomisk översikt
resultaträknIng Budget 2011 utfall 2011

(tkr)

RaMBuDGeT

Intäkter 12 990 15 064

Kostnader -95 482 -101 118

Nettokostnad -82 492 -86 054

Anslag 82 492 -82 492

årets resultat 0 -3 562

Nettoinvestering -2 450 -2 434

SKOLPeNG

Egen verksamhet -98 620 -101 934

Köp av annan huvudman -23 098 -22 582

Nettokostnad -121 718 -124 516

Anslag 121 718 -121 718

årets resultat 0 -2 798

ReSuLTaTeNHeTeR

Intäkter 102 070 112 306

Kostnader -102 300 -110 108

Nettokostnad -230 2 198

Anslag 230 -230

årets resultat 0 -2 428

Resultatenheters resultat

Förskolor: Snapphanebyn, Malen, Päronbyn 296

Förskolor: Fiskebyns, Äppelbyn, Klockarebyn 167

Förskolor: Backabyns, Skogsbyn, Ängsbyn -10

Sandlyckeskolan med Strandängs fritids 122

Strandängsskolan, 1 – 6 257

Strandängsskolan, 7 – 9 43

Östra Karups skola 657

Backaskolan 236

Förslövs skola, F – 6 677

Förslövs skola, 7 – 9 -17

Summa 2 428

Barn & skola  
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årets viktiga händelser

Övergripande

Barnomsorg och skola har under 2011 arbetat med 
att implementera reviderad läroplan för förskolan, 
ny läroplan och nya kursplaner för grundskolan, för-
skoleklassen och fritidshemmet samt ny skollag som 
trädde i kraft 2011-07-01. Detta har genomsyrat 
arbetet under hela året.

Barnomsorgen

Från att förskolan tidigare har varit ett arbetslag 
med lika ansvar är det nu tydligt vad som är förskol-
lärarens ansvar, arbetslagets ansvar och förskolech-
efens ansvar.

Förskolorna har arbetat med hur den pedagogiska 
miljön kan utvecklas för att bli ännu mer ändamåls-
enlig, innehållsrik, stimulerande och inbjudande. 
Kvalitetsutvecklare från alla förskolor har tillsam-
mans med förskoleutvecklaren arbetat med att ta 
fram rutiner för att arbeta med pedagogisk doku-
mentation på förskolorna, vilka skall följa det enskil-
da barnets utveckling. 

Grundskolan

I grundskolan har krav på lärarlegitimation med 
ämnesbehörighet införts och för att bemöta denna 
förändring har mycket tid ägnats åt kompetensut-
veckling. Bland annat har statsbidrag från skolverket 
möjliggjort en insats inom läs- och skrivundervis-
ningen för alla specialpedagoger samt flera grund-
skollärare  - på varje skola. Ett par lärare har dess-
utom deltagit i Lärarlyftet I, som avser att bredda 
lärarens ämnesbehörighet.

En ändring av skolorganisationen har genomförts 
som går ut på att alla elever i åk 6 på Västra Karups 
skola och Backaskolan flyttar  till Förslöv i åk 7 och 

alla elever i åk 6 på Sandlyckeskolan och Östra Ka-
rup flyttar till Strandängsskolan i åk 7. Då det enbart 
var sju elever i blivande åk 6 på Backaskolan flyt-
tades de hösten 2011 till åk 6 i Västra Karups skola, 
detta för att få en bättre social struktur för eleverna, 
nyttja de pedagogiska resurserna mer effektivt och 
öka elevernas förutsättningar för måluppfyllelse. 

Backaskolan och Västra Karups skola fick ny rektor i 
september 2011.

Förslövs bibliotek flyttade in i Förslövs skola och 
integrerades med skolans bibliotek.

Kommunen fick pengar från Kulturrådet för Skapan-
de skola. De användes i ett omfattande filmprojekt 
för åk 7-9 samt ett dansprojekt för åk 4-6.

Skolinspektionen har granskat Strandängsskolan i 
musik, Sandlyckeskolan i fråga om elevhälsa samt 
hela kommunen vad gäller klagomålshantering. 
Inom elevhälsan visade tillsynen att tillgången på 
elevhälsopersonal med rätt kompetens uppfyller 
kraven i den nya skollagen. Däremot identifierades 
vissa brister, såsom att digitala instrument och dato-
rer i musikutrustning saknas för att kunna bedriva 
musik enligt nya kursplanerna.  

En elevenkät om ansvar, inflytande och trivsel 
genomfördes i november i årskurserna 3, 5 och 8. 
Denna visar att eleverna i Båstads kommunala skolor 
är nöjda med lärarnas kompetens och undervisning 
samt trivs överlag mycket bra.  Dock noterades säm-
re resultat vad gäller elevernas fysiska arbetsmiljö. 

Stöd och utvecklingsenheten (STu)

I den nya skollagen stärks rättigheterna för barn och 
elever som behöver stöd. Kraven på att skolan ska 
utreda elevernas behov av särskilt stöd är tydligare 
och beslut om åtgärdsprogram kan överklagas.
STU är en kompetensenhet som bedömer behov, 
gör utredningar och genomför insats kring barn och 
elever – i enlighet med nya skollagen.

Behovet av undervisning för barn och elever i omfat-
tande behov av särskilt stöd ökade under året. 
För tre barn i kommunens förskolor och fyra barn i 
de fristående förskolorna har förskolecheferna an-
sökt om tilläggsbelopp. För grundskolan har rek-
torerna ansökt om tilläggsbelopp för 96 elever i de 
kommunala skolorna och nio i de fristående. Det har 
rört sig om barn/elever med olika typer av funk-
tionshinder, mycket stora inlärningssvårigheter och 
beteendestörningar.

Foto: Mette Ottosson, mettesfotoblogg.se
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STU har fått in 270 uppdrag om insatser kring enskil-
da barn/elever och 132 begäran om insatser kring en 
grupp barn,  till exempel i form av handledning och/
eller kompetensutveckling för pedagogerna.

STU har under året genomfört flera kompetensut-
vecklingsinsatser för elevassistenter och pedagoger 
om hur man kan hantera barn/elever med beteende-
störningar.

Individ och familj

Under året har det varit många komplicerade ären-
den. Ett ökat ärendeinflöde syntes redan 2010 och 
har visat sig fortsätta även 2011.  Samtidigt är karak-
tären på barn- och ungdomsärenden numera av mer 
komplex art än tidigare. Under 2011 har det procen-
tuellt varit en tydlig ökning på barnmisshandels- och 
övergreppsanmälningar och långdragna vårdnads-
tvister och ärenden med barn som far illa tar mycket 
tid att hantera juridiskt korrekt. 

Hela Individ och familj flyttade under hösten till 
ändamålsenliga lokaler vilket ökar möjligheterna till 
samverkan - både internt och externt.

Kulturskolan

Två ”Kulturmixar” - kvällskonserter i samarbete med 
Ungdomens Hus har genomförts. Likaså en konsert 
för åk 2-3 med efterföljande öppet hus för barnen 
och deras föräldrar. ”Fullt ös hela veckan” bjöd på ett 
späckat schema - i samarbete med Ungdomen Hus  - 
med olika aktiviteter, både för Kulturskolans elever 
och Ungdomens Hus besökare. 

Till jul uppfördes föreställningen ”En himla massa 
jul” i Förslövs aula, där samtliga dramagrupper, or-
kestrar och ensembler gestaltade tre olika pjäser 
med garanterad julstämning. Kulturskolan inledde 
ett tätare samarbete med grundskolorna, Kultur- och 
fritidsförvaltningen samt med ”Kultur Bjäre”.

Därutöver har kulturskolans musiklärare undervi-
sat enskilda elever på olika instrument ute på sko-
lorna och dramapedagogerna har arbetat tillsam-
mans med förskollärare och grundskollärare i olika 
projekt. Höstens förskolepjäs ”En hjälte?” har spelats 
på alla förskolor i kommunen – en pjäs som bland 
annat tog upp ämnena mod, ensamhet och vänskap. 
Dramapedagogerna har utvecklat sitt arbete med åk 
5 och har i samarbete med klasslärarna arbetat med 
processdrama i något ämne eleverna läst. I åk 8 har 
man arbetat med forumspel i ett projekt kallat Uni-
ted - ett projekt för omtanke.

Kulturskolan fick ny chef i maj 2011.

Måluppfyllelse
• Mål: Barn ska erbjudas plats inom barnomsorgen enligt 

vårdnadshavares önskemål inom fyra månader.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Under 2011 

har 128 barn erbjudits plats i förskola och pedagogisk 

omsorg. Av dessa har 124 (97 procent) erbjudits plats 

inom fyra månader. 104 barn (82 procent) har erbjudits 

plats utifrån sitt förstahandsalternativ, 11 sitt andra-

handsalternativ, tre sitt tredjehandsalternativ fem sitt 

fjärdehandsalternativ och tre har erbjudits plats som de 

inte har med i sina alternativ.

• Mål: Samtliga grundskoleelever skall lämna årskurs nio 

med gymnasiebehörighet.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. På Förslöv 

skola hade visserligen samtliga elever godkänt i alla tre 

kärnämnen men på Strandängsskolan saknade tre elever 

betyg i samtliga tre kärnämnen.

• Mål: Om Individ och Familj behöver ingripa till underår-

igs skydd eller stöd skall utred ning på börjas inom fem 

arbetsdagar och behövliga insatser övervägas inom två  

veckor. Utredningen skall slutföras inom två månader. 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Det har under 

året varit ett mycket högt tryck på verksamheten med 

många komplicerade ärenden.
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Barnomsorg 1-5 år
• Mål: Andelen personal med pedagogisk högskoleexa-

men ska uppgå till minst 60 procent.
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Andelen för-
skollärare med pedagogisk högskoleexamen är 58 procent.

Grundskolan
• Mål: Båstads kommun ska vara bland de 20 bästa skol-

kommunerna i Sverige enligt SKL:s rankning.
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Sammanvägt 
resultat ger en 22:a plats.

• Mål: Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan 
efter åk 9 ska vara minst 95 procent.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 97 procent av elev-
erna är behöriga till gymnasieskolan.

• Mål: Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 
ska uppgå till minst 95 procent.
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Andelen lärare 
med pedagogisk högskoleexamen är 91 procent.

• Mål: Andelen elever som uppnår kursplanemålen i mate-
matik i åk 5 ska öka med minst 5 procentenheter.
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 87 procent av 
eleverna har uppnått målen i matematik (2010: 87 pro-
cent).

Individ och familj
• Mål: Alla myndighetsärenden ska kategoriseras och 

redovisas varje månad.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

ekonomiskt resultat

Rambudget

Barn och skola redovisar en budgetavvikelse om 
minus 3,6 mkr vilket stämmer väl med prognos 
under året. De största avvikelserna är överskott för 
skolskjutsar om 1,6 mkr vilket beror på lägre kostna-
der för återstående leasade skolbussar. Överskottet 
har kunnat användas för att finansiera ökade kost-
nader om 1,5 mkr avseende insatser för barn/elever 
med särskilda behov inom grundskola, specialskolor 
samt grundsärskola. 

Mediakostnader, främst el, överstiger budget för 
lokalkostnader med 2,2 mkr. Tilläggsdebitering har 
gjorts under senare delen av året. I prognos beräkna-
des ett underskott om 1,0 mkr.

Ersättning till Båstad kommunrestauranger är 0,3 
mkr högre än ingångsbudgeten från 2010 inom ram-
budgeten. Även inom pengsystemet finns ett under-
skott för måltidsersättning om 0,5 miljoner, varav 
övervägande delen finns under förskolan. Detta kan 
bero på att betalning har skett för antal inskrivna 
barn varav en ansenlig del inte deltar i måltiderna.
 
Under året har besparingar gjorts med 0,8 mkr inom 
administration och personal för att täcka del av befa-
rade underskott inom Barn och skola. Anställnings-
stopp inom rambudgetens verksamheter genom-
fördes vilket innebar att alla anställningar över 14 
dagar skulle godkännas av skolchefen.

Kostnaderna för institutions-, familjehems- och 
externa placeringar har överskridit sina budget-
ramar med 1,9 mkr.

Pengasystem

Barn/elevantalet var färre än vad som budgeterats 
med undantag av fritidshem 6-12 år som i snitt un-
der året var åtta fler. Inom den egna verksamheten 
var det totalt 18 barn färre och annan huvudman 30 
barn färre i snitt under året.

Resultatenheter

Kommunens resultatenheter ger tillsammans ett 
positivt resultat om 2,4 mkr. Respektive resultat-
enhets över- eller underskott i verksamheten skall 
i enlighet med pengsystemets regler överföras till 
2012. Överskott får fritt disponeras och underskott 
skall täckas inom respektive resultatenhet i enlighet 
med beslut i kommunfullmäktige 2010-06-16, § 127, 
diarenummer 504/10-906.

I samband med införandet av förskole-/skolpeng har 
det rått viss osäkerhet bland resultatenhetscheferna. 
Detta har medfört en återhållsamhet för att undvika 
underskott. Samtidigt finns nu kunskap om att barn 
eller elever med stort behov av stöd kommer till 
verksamheten varför det nu är möjligt att planera för 
framtida satsningar.
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årets investeringar
Investeringsmedel om 2,4 mkr har använts för inköp 
av inventarier varav de största projekten avser inköp 
av datorer inom förskola, fritidshem och grundskola.

Framtidsperspektiv

Regering, riksdag och skolverket. 

Regering, riksdag och skolverket förväntar sig att nya 
skollagen, nya läroplaner och nya kursplaner efter-
levs i alla verksamheter. 

Förskolan

Förskollärarnas nya ansvar för den pedagogiska 
verksamheten på förskolorna förtydligas och förut-
sätter att kommunen rekryterar legitimerade för-
skollärare. Även omfattande kompetensutveckling av 
befintlig personal kommer att behövas under 2012. 
Som ett led i detta kommer förskollärare, med sär-
skilt uppdrag att vara kvalitetsutvecklare, utbildas i 
processledning och samtalsteknik. 

Grundskolan

Enligt de nya styrdokumenten krävs det legitime-
rade lärare med rätt ämnesbehörighet för att under-
visa och sätta betyg i våra grundskolor. Många lärare 
med smala ämneskombinationer kommer att behöva 
bredda sin behörighet. Därför behövs omfattande 
kompetensutveckling av befintlig personal under 
2012 för att lärare som undervisar i de yngre åld-
rarna skall bli säkra i sina bedömningar och kunna 
sätta betyg. Som ett led i detta kommer lärare med 
särskilt uppdrag att vara kvalitetsutvecklare utbildas 
i processledning och samtalsteknik.

Barn och elever i behov av särskilt stöd

Rättigheterna för barn och elever i omfattande behov 
av särskilt stöd har ökat med den nya skollagen, lika-
så kraven på utredning av elevens svårigheter samt 
att åtgärdsprogram kan överklagas. I dagsläget är det 
omöjligt att överskåda konsekvenserna.

Individ och familj

Enligt Socialtjänstlagen skall verksamheterna sär-
skilt beakta barnens situation och FN´s barnkonven-
tion ska vara vägledande. Med tanke på dagens öka-
de belastning på familjer befaras att antalet ärende 
fortsättningsvis kommer att öka.

Kulturskolan

Kulturskolan är mycket populär och köerna växer 
samtidigt som utbudet är smalare jämfört med andra 
kommuner i samma storlek som Båstad. Kultursko-
lan vill därför utöka utbudet och låta fler kultur- 
yttringar komma till tals med bild, dans och under-
visning i instrument som piano och stråk, samt sång.
På kulturskolan finns en vilja att utöka samarbetet 
ytterligare med andra kommunala verksamheter, och 
ser en ”Kulturpool” som garant att locka till sig fler 
välutbildade medarbetare. Detta banar väg för hel-
tidstjänster och en vilja att stanna kvar med Båstads 
kommun som arbetsgivare.

Lokaler

Lokalerna på såväl förskolorna som grundskolorna är 
slitna och underhållet eftersatt och på många enheter 
finns behov av verksamhetsanpassningar enligt den 
nya läroplanen. Bristfällig ventilation måste åtgärdas 
och flera förskolor saknar vindskydd, alternativt för-
råd barnvagnar.  Det saknas även personalarbetsplat-
ser och grupprum till många klassrum där elever kan 
arbeta avskilt och ostört. 
 

Personalförsörjning, kompetens och 
måluppfyllelse

Med anledning av den nya skollagen måste en personal-
inventering göras för att kartlägga de anställdas 
behörighet och kompetenser. Skollagen innebär nytt 
betygssystem och nya krav för att komma in på gym-
nasiet med godkänt i åtta alternativt tolv ämnen mot 
dagens tre. Konsekvensen av lärarlegitimationen 
kommer med största sannolikhet att bli ett utökat 
behov av kompetensutveckling och vidareutbildning 
för den personal som inte uppfyller lagens krav. För 
att bibehålla och öka kvaliteten är det nödvändigt att 
rekrytera legitimerade förskollärare. Då kringliggan-
de kommuner erbjudit högre löner måste löneläget 
för kommunens förskollärare ses över.
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Barnkonventionen

Bestämmelserna i Barnkonventionen ska tillämpas 
då Sverige har ratificerat denna. Barnperspektivet 
ska vara i fokus när det rör fördelning av ekonomiska 
resurser i kommunen och kräver gemensamma dis-
kussioner över verksamhetsområdena. 
 
Vissa särskilt viktiga artiklar är:

artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

– ingen får diskrimineras.

artikel 19: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till 

utbildning.

artikel 28: Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

– ingen får diskrimineras.

artikel 29: Här står det om syftet med barnets utbildning.

Foto: Mette Ottosson, mettesfotoblogg.se

utveckling

Verksamheterna kommer fortsättningsvis att arbeta 
med kvalitetsutvecklare och prioriterade områden för 
utveckling. I detta ingår ett arbetssätt där dialog och 
lärande samtal är hörnstenar. Detta arbete fortsätter 
under 2012 till exempel med att ta fram gemensamma 
rutiner för systematiskt kvalitetsarbete.

Marknadsföring

Med den nya lagstiftningen samt förskolepeng och 
skolpeng kommer marknadsföring att få ännu större 
betydelse. Samtidigt ställs allt högre krav på vård-
nadshavare vid val av barnomsorg och skola.  Därför 
förväntas kommunen att tydligt visa vilken verksam-
het som erbjuds och vilken kvalitet verksamheten 
har.
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Nyckeltal
verksamhet I kommunal regI Budget 2011 utfall 2011 utfall 2010 utfall 2009

Förskola (1-5 år, kommunal regi)

Antal barn 391 387 400 391

Kostnad (kr) per inskrivet barn 107 080 110 090 104 080 105 190

Inskrivna barn per årsarbetare 5,2 5,1 5,3 5,3

Dagbarnvårdare (1-5 år)

Antal barn 23 22 34 43

Kostnad (kr) per inskrivet barn 110 390 96 450 119 960 116 010

Inskrivna barn per dagbarnvårdartjänst 4,6 4,4 3,7 3,5

Fritidshem (6-12 år)

Antal elever 364 372 357 346

Kostnad (kr) per elev 40 400 38 578 38 290 41 530

Inskrivna elever per årsarbetare 19,1 19,5 16,3 14,2

Förskoleklass

Antal 6-åringar 106 109 111 100

Kostnad (kr) per elev, exklusive lokaler 52 880 51 170 47 460 44 480

Antal årsarbetare per 100 elever 6,8 6,6 7,8 7,9

Grundskola

Antal elever år 1-9 1 064 1 051 1 108 1 173

Kostnad (kr) per elev, totalt 81 430 83 260 82 110 84 510

Antal lärare per 100 elever 7,9 8,0 8,1 8,1

Kostnad (kr) per elev för läromedel mm. 2 460 2 470 3 030 2 890

Kostnad (kr) per elev för elevvård 5 210 6 170 4 760 4 390

Kostnad (kr) per elev 1–9 för skolmåltider 5 080 5 800 4 550 3 990

Kostnad (kr) per elev (F-9) för skolskjuts 5 830 4 650 5 840 5 790
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ekonomisk översikt
resultaträknIng Budget 2011 utfall 2011

(tkr)

RaMBuDGeT

Intäkter 43 551 42 781

Kostnader -92 983 -97 041

Nettokostnad -49 432 -54 260

Anslag -49 432

årets resultat -3 032 -4 828

Nettoinvestering -3 032 -2 000

SKOLPeNG

Intäkter 1 080 1 284

Kostnader -49 799 -52 092

Nettokostnad -48 719 -50 808

Anslag -48 719

årets resultat 0 -2 089

ReSuLTaTeNHeT, aKaDeMI BåSTaD GYMNaSIuM

Intäkter 16 630 17 232

Kostnader -16 630 -16 215

Nettokostnad 0 1 017

Anslag 0

årets resultat 0 1 017

årets viktiga händelser

Övergripande 

akademi Båstad Gymnasium
Det omfattande utvecklingsarbetet som tog ny fart 
förra året har fortsatt. Fokus ligger på struktur, 
rutiner, schema och det pedagogiska uppdraget för 
att underlätta det dagliga arbetet och skapa trygg-
het och arbetsro i vardagen.  Likvärdig och rättvis 
bedömning har varit en annan viktig kugge i vårt för-
bättringsarbete. Parallellt med detta har implemen-
teringen av kvalitetsverktyget Qualis fortsatt.

Under våren förbereddes den nya gymnasierefor-
men Gy 11 med nytt betygssystem och en ny skollag. 

Bildning & arbete  

Samtidigt utvecklades det pedagogiska arbetet dels 
genom inköp av interaktiva undervisningstavlor dels 
genom projektering av en-till-en datorer.

Magnus Andersson och Cajsa Andersson är nöjda studenter med 
varsin dator. Foto: John Dolecek, Båstads kommun.
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Skolan certifierades för Vård- och omsorgscollege 
vid en ceremoni i Ängelholm i mars. En viktig kvali-
tetssäkring för vårt Vård- och omsorgsprogram. 

Båstads kommun och Svenska Tennisförbundet har 
tecknat ett nytt avtal tillsammans med Riksidrotts-
förbundet om att bedriva Riksidrottsgymnasium i 
tennis på Drivan och Akademi Båstad gymnasium. 
Avtalet innebär en satsning på den yppersta eliten 
inom juniortennis där bland annat landslagsledning-
en knyts till verksamheten. 

Samarbetet med näringslivet har tagit fart på ett 
naturligt sätt genom nya programråden.  Även sam-
arbetet med övriga skolor i kommunen har förbätt-
rats, bland annat genom ett gemensamt intresse av 
att marknadsföra Båstad som en utbildningskom-
mun.

akademi Båstad Yrkeshögskola

Under 2011 beviljades inga nya yrkeshögskoleut-
bildningar vid Akademi Båstad Yrkeshögskola. De 
utbildningar som startade höstterminen 2011 var 
återstående intag på de kvalificerade yrkesutbild-
ningarna Gastronomisk kock, Kvalificerad mediesäl-
jare och Turism och service. En yrkeshögskoleutbild-
ning inom vård, specialistutbildad undersköterska, 
beviljad sedan tidigare, påbörjades också.  Avveck-
lingskostnader och att utgifter måste fördelas på fär-
re utbildningar gör att verksamheten belastar årets 
resultat. 

Turismutbildningen har under året flyttats från 
Norrvikens Trädgårdar till nya och välanpassade 
lokaler i Båstads Företagsby.

I genomsnitt får 90 procent av de studerande inom 
yrkeshögskolan i Båstad ett arbete inom den bransch 
man utbildat sig. En trivselenkät inom Akademi 
Båstad Yrkeshögskola, visar att alla studerande är 
nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning.

Akademi Båstad Vuxenutbildning inklusive Yrkes-
vux och Lärcenter Skåne Nordväst samarbetar inom 
Yrkesvux och söker tillsammans statliga medel som 
sedan fördelas till olika utbildningar inom området. 
Under 2011 har samverkansområdet administrerat 
och ansvarat för ett 30-tal olika yrkesutbildningar. 
Fem utbildningar har startats i Båstad, två träd-
gårds-, en kock-, en turism- och en webbkommuni-
katörsutbildning. 

Inom vuxenutbildningen har en så kallad studiestu-
ga införts två gånger i veckan, den är öppen för alla 

elever i behov av stöd och hjälp i sina studier. Varje 
onsdag har integrationsluncher genomförts. Då sam-
las studerande och äter mat från olika kulturer. Den 
27 september invigdes SFI:s nya lokaler i Strand-
ängsskolans A-hus.  

arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har succes-
sivt ökat under det senaste året då fler personer är 
arbetslösa, utförsäkrade eller har försörjningsstöd.  
Fler åtgärder har skapats, nya projekt har startats 
och förnyade samarbetsavtal med Arbetsförmedling-
en har tecknats.

Verksamheterna på JV9 i Grevie, Café Biblos, Merit-
verkstaden samt ett antal olika praktikplatser, har 
under året aktiverat cirka 150 arbetslösa personer i 
kommunen. 

Medel har beviljats även i år från Migrationsverket 
till arbetsmarknads- och integrationsprojekt som ak-
tiverat personer i till exempel fritidssysselsättning 
och samverkansprojekt.

Under året har även projektet ”Utväxling” tillsam-
mans med Individ och familj fortsatt och 13 perso-
ner har deltagit. Kostnaden har blivit cirka 30 pro-
cent lägre i förhållande till om gruppen enbart hade 
uppburit försörjningsstöd. 

Individ och familj

Verksamhetsutveckling har genomförts under året 
som innebär en tydlig gränsdragning mellan myn-
dighetsutövning/beställare och öppenvård/utförare 
samt en ny ledningsstruktur. Fokus har legat på ökad 
tillgänglighet, att skapa rättsäkra rutiner och att 
använda evidensbaserade metoder. 

Hela Individ och familj flyttade till nyrenoverade och 
ändamålsenliga lokaler vilket ökar möjligheterna till 
samverkan, både internt och externt. 

Inflödet av differentierade och komplexa ärenden 
har ökat under 2011. Unga vuxna med psykisk ohäl-
sa och ett pågående missbruk är en av anledningarna 
till det ökade antalet institutionsplaceringar. Detta är 
en målgrupp med tung problematik och ett utveck-
lingsarbete tillsammans med regionen har under 
2011 påbörjats för att förbättra samarbetet med 
psykiatrin som är en förutsättning för att nå goda 
resultat.
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Boendet för ensamkommande barn har varit igång i 
drygt ett år och implementering av en utslussnings-
verksamhet har påbörjats. Beslut har fattats om att 
ta emot ytterligare fem barn under 2012. 

Bibliotek

Den 28 februari återinvigdes Förslövs bibliotek, det 
sista i raden av kommunens filialbibliotek att inte-
greras med skolbiblioteket på orten.

Under våren flyttade Arbetsförmedlingen in i en 
mindre del av huvudbiblioteket och ett arbete har 
påbörjats med att anpassa bibliotekets funktioner 
och möblering till den nya situationen.

Biblioteket beslutade att gå med i det nordvästskån-
ska bibliotekssamarbetet och avbryta det biblioteks-
tekniska samarbetet med Laholm och Halmstad som 
pågått i 20 år. 

Preliminär statistik för år 2011 visar att Båstads bib-
liotek har en marginell minskning av antalet utlån, 
cirka 3 000 (från ca 158 000 till ca 155 000). Båstads 
bibliotek blev det mest besökta biblioteket i Skåne i 
förhållande till antal invånare (2010). Antalet barn-
bokslån per barn 0-14 år är 37,87 (2010) vilket pla-
cerar Båstads kommun på en nionde plats i Sverige. 
Genomsnittsvärdet är 17,98. 

Kultur

I början av 2011 tillsattes en ny tjänst som kultur-
strateg. En av de viktigaste uppgifterna under året 
har varit att inleda verkställandet av det kulturpoli-
tiska program som antogs i december 2010. En hel-
dags kick-off med alla kommunens chefer samt en 
halvdags uppföljning i samma forum har genomförts. 
Vid båda tillfällen hölls flera uppskattade föreläs-
ningar.

Kulturavdelningen har själv eller i samarbete genom-
fört många arrangemang under året. Bland annat kan 

nämnas ”after dagis” som anordnas i samarbete med 
biblioteket och som blivit både uppmärksammat och 
synnerligen välbesökt samt de övriga arrangemang 
för barn och unga som ”Bjäre kulturverk” anordnar. 

En ny fördelningsmodell av statliga medel för kultur 
sjösattes, ”Kulturkofferten”. Regionerna fick utökade 
resurser genom omfördelning av statliga medel och 
en regional kulturplan växte fram i samverkan med 
kommunerna. En arbetsgrupp tillsattes för att ta 
fram en delregional kulturplan i Skåne Nordväst.

Måluppfyllelse

• Mål: Samtliga gymnasieelever ska fullfölja sin utbildning.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt avseende 

egen verksamhet eller för samtliga elever, folkbokförda i 

Båstads kommun. Ett fåtal elever går ett fjärde år. Byten 

av utbildning leder också i regel till längre studietid. Vis-

sa elever avbryter helt sin utbildning. I egen verksamhet 

började dock 63 elever 2008 på ett nationellt program 

och 64 elever avslutade sin utbildning 2011.

• Mål: Efter avslutad gymnasieutbildning ska en större 
andel studenter övergå till högre studier inom tre år än 
den genomsnittliga andelen i kommunnätverket.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt då 45,7 procent 
av studenterna övergå till högre studier inom tre år. 
Den genomsnittliga andelen i kommunnätverket är 37,2 
procent.

• Mål: Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året om.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

Gymnasieskolan
• Mål: Andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbild-

ning inom tre år ska uppgå till minst 80 procent. 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt avseende elever i 
egen verksamhet, 93 procent och även avseende samt-
liga elever folkbokförda i Båstads kommun, 84,6 procent.

Mål: Den genomsnittliga betygspoängen ska vara minst 14,5.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt avseende elever i 
egen verksamhet, 14,8.  Målet är inte uppfyllt avseende 
samtliga elever folkbokförda i Båstads kommun, 14,3.

Mål: Andelen elever som uppnått grundläggande behö-
righet till universitet och högskola inom tre år ska uppgå 
till minst 72 procent.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt avseende elever i 
egen verksamhet, 83 procent och även avseende samt-
liga elever folkbokförda i Båstads kommun 74,6 procent.
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Vuxenutbildningen
• Mål: Andelen kursdeltagare som slutför påbörjade 

kurser ska uppgå till minst 72 procent.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt, 76 procent.

SFI (Svenska för invandrare)
• Mål: Antalet elevtimmar för genomförd kurs ska över-

ensstämma med riksgenomsnittet.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Snittiden är 
något lägre än riksgenomsnittet som är 282 timmar mot 
Båstads 253 timmar.

Individ och familj
• Mål: Alla myndighetsärenden ska kategoriseras och 

redovisas varje månad.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. och har redovisats 
varje månad till välfärdsutskottet.

Bibliotek
• Mål: Biblioteket ska genomföra minst 10 barnaktiviteter.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. De mest betydan-
de aktiviteterna var ”After dagis” (sex stycken) och ”Baby 
bokprat”( fyra stycken).

ekonomiskt resultat
(tkr) 2011

KY/Yrkesvux - 2898

Arbetsmarknad +850

Bibliotek/kultur +206

Akademi Båstad Gymnasium (ram) -782

Gymnasiesärskola +685

Vuxenutbildning + 1 246

Individ och familj -2 217

Försörjningsstöd -1 918

Integration/ensamkommande barn 0

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkesvux redovisade 
ett underskott på 2 898 tkr. Detta beror på att i janu-
ari avslogs samtliga nio ansökningar för yrkeshög-
skoleutbildningar i Båstad med start hösten 2011. 
Detta medförde att intäkterna drastiskt minskade 
samtidigt som verksamhetens kostnader var relativt 
konstanta. En orsak till det är att utbildningen måste 
fortsätta leverera kvalité och hålla en hög standard.

arbetsmarknad som innefattar verksamheterna 
projekt, bidrag & stöd, cafeteria, utväxling samt 
arbetscentrum redovisar en positiv avvikelse på 850 
tkr. Skälet är högre intäkter från arbetsförmedlingen 

och en bra balans av de jobb som utförs av arbetscen-
trum samt att verksamheten inte belastats med vissa 
oh-kostnader.

Bibliotek/kultur redovisar ett överskott på 206 tkr 
som förklaras av att arbetsförmedlingen hyr en del 
av huvudbibliotekets lokalyta.

akademi Båstad Gymnasium redovisar inom ram-
budgeten ett underskott på 782 tkr. Den första för-
klaringen är att kommunen under andra halvåret 
inte kan ta betalt från övriga kommuner för de ten-
niselever som går på skolan på grund av nytt lagkrav. 
Den andra förklaringen är fördyring av terminsbil-
jetter samt för kompletteringstrafik med taxi för de 
elever som bor på platser där ordinarie skolskjuts 
inte trafikerar.

Gymnasiesärskolan visade ett positivt resultat på 
685 tkr. Anledningen är färre gymnasiesärelever än 
budgeterat.

Vuxenutbildningar redovisar ett överskott på 1 246 
tkr. Anledningen är samundervisning mellan vuxen-
utbildning och gymnasiet sin inleddes 2010. Trots 
detta ökar kostnaden per individ 2011 vilket förkla-
ras av det sjunkande elevantalet.

Individ och familj redovisar ett underskott på 2 217 
tkr. Det största skälet var fler akuta insatser och pla-
ceringar. En annan orsak till underskottet är ändrade 
momsregler.

Integration/ensamkommande barn, kommunen 
rekvirerar  samtliga kostnader från migrationsverket 
och därmed visar ett nollresultat.
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Försörjningsstöd redovisar ett underskott på 1 918 
tkr. I följande diagram visas de totala utbetalningar-
na av försörjningsstöd under det gångna året.

Diagram: Försörjningsstöd 2011

Resultatenhet, akademi Båstad  
Gymnasium

(tkr)

Resultatenhet 1 017

Resultatenhet, Akademi Båstad Gymnasium visade 
ett positivt resultat på 1 017 tkr. Detta förklaras av 
att man haft återhållsamhet i verksamheten till följd 
av att elevunderlaget sjunker de kommande åren.

Skolpeng, IKe och bidrag till fristående 
skolor

(tkr)

IKE/Bidrag -2 089

IKE (interkommunala ersättningar) och bidrag till 
fristående verksamheter visade ett underskott på  
2 089 tkr. Ett skäl till underskottet är att man inte får 
någon kompensation för löne/inflationsuppräkning-
ar. Det andra skälet är att Båstads kommun har ett 
generellt högre bidragsbelopp än många andra kom-
muner avseende de program kommunen anordnar 
och därmed måste betala ut till fristående verksam-
heter. En annan bidragande faktor är att eleverna väl-
jer dyrare program än snittkostnaden per utbildning. 

årets investeringar
Upphandlingen av Birgit Nilssons minnesstaty är inte 
slutförd. Det fanns inga investeringsmedel för flytten 
av Individ och familj från fastigheten Plommonet till 

Lilla Kunskapscentrum. Det kunde trots det genom-
föras då man valt leasing istället för att köpa en-till-
en datorer till gymnasieeleverna.

Framtidsperspektiv

akademi Båstad Gymnasium

Målet är fler elever till skolan och en ökad måluppfyl-
lelse.

Med minskade elevkullar krävs en stor satsning för 
att få Akademi Båstad Gymnasium till det naturliga 
valet för Bjäreungdomarna. Detta kan till exempel 
innebära marknadsföring i olika former, där det per-
sonliga mötet är en av de viktigaste framgångsfakto-
rerna. Skolan behöver synas och förmedla en tydlig 
bild av en gymnasieskola med god kvalité. Skolan 
drivs i fantastiska lokaler och även innehåll, upplägg 
och pedagogik behöver därför ge eleverna samma 
upplevelse av något nytt. Tänk nytt, tänk om blir 
slagord i en förändring och utveckling av schema, 
pedagogik, arbetssätt och upplägg. En-till-en dator, 
interaktiva tavlor och nya grepp kring schemat ger 
stora möjligheter att driva denna utveckling framåt 
för dagens elever och morgondagens vuxna. 

Andra viktiga faktorer i en unik gymnasieutbildning 
är ett starkt samarbete med näringslivet. Tillsam-
mans möter vi ungdomarnas intressen och det lokala 
näringslivets behov av framtida arbetskraft.

Internationella samarbeten fortsätter och utökas. 
Därmed vidgar vi elever och personals perspektiv på 
utbildning, etablerar nätverk för utveckling och ett 
livslångt lärande. Ett nytt försök med Commenius 
projekt är på gång. 

akademi Båstad Yrkeshögskola

Även om 86 procent av de studerande - natio-
nellt inom yrkeshögskola (YH) enligt statistik från 
2010 - får arbete inom yrkesområdet är konkur-
rensen om att starta YH-utbildningar mycket stor. 
Alla ansökningar om utbildning måste innehålla ett 
tydligt beskrivet nära samarbete med näringslivet, 
trots detta beviljas endast cirka 30 procent av sökta 
utbildningar. Tilldelningen av statsbidrag till utbild-
ningsformen måste betraktas som alltför återhåll-
sam. Akademi Båstad Yrkeshögskola söker ständigt 
nya branschkontakter och samarbetsformer för att 
utveckla möjligheter till nya utbildningar.  Verksam-
heten samverkar också med andra Yrkeshögskolor 
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i Skåne Nordväst för att stärka varumärket yrkes-
högskola och regionens utveckling avseende högre 
yrkesutbildning.

akademi Båstad Vuxenutbildning  
inklusive Yrkesvux och Lärcenter

För Yrkesvux är framtiden oviss då det inte finns 
beslut från regeringen att satsa på utbildningsfor-
men längre än till 2013 och fram till dess kommer 
antalet platser successivt att minska. Under 2011 
fick Skåne Nordvästregionen cirka 30 mkr och för 
2012 är motsvarande belopp 9 mkr.

I Skåne Nordväst behövs yrkesutbildningar i fram-
tiden för att höja kompetensnivån och erbjuda våra 
kommuninvånare fortbildning på nära håll. 

Akademi Båstad vuxenutbildning måste vara rustat 
för att möta behovet av studieförberedande under-
visning för ungdomar som gått gymnasiala yrkespro-
gram.  Invandrare är även fortsatt en målgrupp i be-
hov av omfattande vuxenutbildning. Verksamheten 
måste också kunna möta arbetslivets efterfrågan på 
riktade yrkesutbildningar. I ett regionalt perspektiv 
krävs fördjupat samarbete och ett förbättrat valide-
ringsarbete.

Individ och familj med integration

Försörjningsstödet påverkas av nationella föränd-
ringar i arbetsmarknads- och socialförsäkringssys-
tem. Ett ökat behov av försörjningsstöd har uppmätts 
i hela landet. I Båstad står många unga vuxna utan-
för arbetsmarknaden och tvingas därför till försörj-
ningsstöd. Detta är en prioriterad grupp under 2012 
bland annat genomförs ett projekt i samarbete med 
Arbetsmarknadsenheten (AME) och andra krans-
kommuner med fokus på att hjälpa unga vuxna ut på 
arbetsmarknaden.

arbetsmarknadsenheten

Enhetens möjligheter är beroende av ett väl funge-
rande samarbete med Arbetsförmedlingen och sår-
barheten är stor om de statliga anslagen minskar. En 
växande målgrupp är de utförsäkrade. En förläng-
ning av projekt ”Utväxling” möjliggör fortsatt arbete 
mot bland annat denna grupp. En annan viktig fram-
gångsfaktor är ett fortsatt gott internt samarbete 
inom kommunen för att kunna erbjuda olika former 
av ”utslussningsarbeten”. 

Bibliotek

Intresset för böcker och litteratur är stort och för-
väntas öka genom satsningar på litteratur och läs-
främjande åtgärder, som den av regeringen tillsatta 
litteraturutredningen föreslår.

Förbättrad teknik för nedladdning och läsning av 
e-böcker ökar tillgängligheten. Biblioteken kommer 
att påverkas av hur de avtal kommer att se ut som reg-
lerar villkoren för att låna ut digitaliserade medier.

Kultur

Beslut fattades om en förordning om statsbidrag för 
digitalisering av biografer. Syftet med bidraget är att 
underlätta övergång från analog till digital biograf-
utrustning. Beslut fattades också om förordning om 
Kulturarvslyftet. Syftet är att erbjuda personer som 
står långt från arbetsmarknaden ett meningsfullt och 
utvecklande arbete samt att bygga upp kunskap om, 
vårda och tillgängliggöra kulturarvet och kulturmil-
jön. De statliga satsningarna, de regionala och delre-
gionala kulturplanerna men framförallt kommunens 
kulturpolitiska program kommer att få fortsatt stor 
betydelse för innehållet i kommunens kulturella 
arbete.  

Barn och ungdomar prioriteras på alla nivåer och 
staten har genom projektet ”Skapande skola” möjlig-
gjort för kommuner att finansiera kultur i skolan. 
Projektet väntas utökas till gymnasiet. Ny läroplan 
i grundskolan och en ny gymnasiereform med kurs-
planer som integrerar de estetiska lärprocesserna 
innebär sannolikt att skolan kommer att behöva 
stöd i att förverkliga de skrivningarna. Kulturavdel-
ningens roll kan tänkas vara att inspirera och driva 
på utvecklingsarbetet kring estetiska lärprocesser i 
skolan.

Kulturavdelningens roll i kommunens övergripande 
arbete för att förverkliga det kulturpolitiska pro-
grammet bör vara stödjande och konsultativ. 
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Nyckeltal
verksamhet I kommunal regI utfall 2011 utfall 2010 utfall 2009

Gymnasieskola

Antal elever hos annan huvudman 368 378 388

Interkommunal ersättning per elev, kr 104 750 109 265 103 990

Antal elever vid Akademi Båstad Gymnasium 233 247 244

Elever vid Akademi Båstad Gymnasium folkbokförda, % 32 33 34

Kostnad per elev, Akademi Båstad Gymnasium, kr 97 740 103 750 116 790

 - varav för undervisning 41 900 42 245 45 000

 - varav för lokaler 37 570 43 200 40 960

Antal lärare per 100 elever 9,18 9,47 9,6

Vuxenutbildning

Kostnad per elev, GYVUX, kr 109 475 56 420 93 170

Antal elever 28 46 46

Kostnad per elev, GRUV, kr 34 100 49 440 32 990

Antal elever 16 12 19

Kostnad per elev, SFI, kr 24 750 20 380 18 370

Antal elever 49 68 60

Kostnad per elev, SÄRVUX, kr 34 150 24 180 20 310

Antal elever 7 8 12

Bibliotek

Driftskostnad per invånare, kr 674 618 620

 - varav för lokaler, städ 272 229 228
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ekonomisk översikt
resultaträknIng Budget 2011 utfall 2011 utfall 2010

(tkr)

Intäkter 74 265 78 176 51 072

Kostnader -258 010 -268 659 -234 049

Nettokostnad -183 745 -190 483 -182 997

Anslag 183 745 183 745 182 652

årets resultat 0 -6 738 -325

Nettoinvestering -2 544 -1 213 -1 793

årets viktiga händelser
Under 2011 har en stor del av arbetet gått ut på att 
befästa den organisation som infördes året innan. 
Detta har inte varit problemfritt och väckt en del 
starka känslor. Den nya organisationen är en emel-
lertid en nödvändig anpassning till de krav vi ska leva 
upp till idag och under 2012 fortsätter vi att trimma 
organisationen ytterligare. Ett skäl till detta är att 
kunna möta den nya konkurrensen från fria aktörer 
genom införandet av LOV – Lagen om valfrihet. 

LOV

I november 2011 var ackrediteringsunderlaget 
klart och kunde annonseras på Kammarkollegiets 
hemsida. Detta innebär att företag kan bli behöriga 
att utföra vård- och omsorgsinsatser i kommunen 
med syftet att ge den enskilde vårdtagaren större 
valfrihet. I det kommunala verksamheten innebär 
reformen konkurrens om uppdragen. Hemtjänsten 
får därför fortsättningsvis ersättning för beställda 
uppdrag och måste anpassa sin organisation utifrån 
beställningarna. Detta har medfört att ett resursför-
delningssystem infördes (pris/hemtjänsttimma) vid 
halvårsskiftet 2011. Även administrativa rutiner har 
anpassats till införandet av LOV, ett arbete som fort-
sätter under 2012.

Kvalitetsutveckling

Den - med Region Skåne - gemensamma vårdplane-
ringsprocessen har digitaliserats under året. Syftet 
är främst att uppnå en större säkerhet i kommuni-
kationen mellan vårdgivarna och att tydliggöra pri-
märvårdens viktiga roll i det kommunala vård- och 

vård & omsorg

omsorgsarbetet. En konsekvens av denna digitali-
sering är införandet av elektronisk legitimation, så 
kallade sitskort. 

Avvikelsehanteringen har också digitaliserats vilket 
innebär smidigare hantering i alla led, möjlighet att 
lätt ta fram statistik och att följa upp händelser för 
att därigenom kunna se mönster. 

I slutet av året påbörjades ett utvecklingsarbete till-
sammans med Region Skåne och Kommunförbundet 
Skåne för att införa så kallad evidensbaserad praktik. 
För oss innebär det att utveckla omhändertagandet 
av demenssjuka.

Vi har även anslutit oss till de nationella kvalitetsre-
gistren; Senior Alert, palliativregistret och BPSD. Till 
alla dessa är prestationsbaserade stimulansmedel 
kopplade.

Större säkerhet med elektronisk legitimation. 



54 BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2011

VÅRD & OMSORG

Senior Alert är ett system för registrering/åtgärder/
uppföljning av risk för fall, undernäring och trycksår. 
Åsliden har mycket framgångsrikt infört detta, ett 
arbete som har uppmärksammats på nationell nivå. 
Två medarbetare har därför blivit ombedda att pre-
sentera detta på äldreriksdagen i april 2012. 

Palliativregistrets syfte är att utveckla vården vid 
livets slutskede. BPSD har fokus på beteendestör-
ningar och används i ovanstående utvecklingsarbete 
tillsammans med regionen och kommunförbundet.
Företrädare för verksamhetens olika yrkesgrupper 
har under året medverkat till att tillsammans med 
arkitekt ta fram ett ombyggnadsförslag för Skogsli-
den. Syftet med ombyggnaden är att få lokaler som 
lever upp till dagens krav. Planerad byggstart är hös-
ten 2012.

Trygghet och säkerhet

Bjärehalvöns topografi utgör ett känt problem för 
mobiltäckningen i kommunen. För vår verksamhet 
medför detta svårigheter med larmmottagandet. 
För att säkra detta har vi under 2011 organiserat en 
larmpatrull stationerad där täckningsgraden är som 
bäst.

Kompetensutveckling

Under året introducerade vi en modell för kompe-
tensutveckling som blivit mycket framgångsrik. Med 
stöd av organisationens egen kompetens har vi fort-
bildat medarbetare inom områdena rehabiliterande 
förhållningssätt, hjälpmedel, sårvård, nutrition, dia-
betes och stroke. Detta har uppskattats av medarbe-
tarna och medfört en viktig kompetenshöjning.

En extern föreläsare har under året träffat samtliga 
medarbetare under två halvdagar med temat ”Vård 
och omsorg igår, idag och i morgon”. Syftet var främst 
att skapa en ökad förståelse för de förändringar vi 
stått – och fortfarande står – inför. 

Sommargäster

Inför sommaren 2011 fattade riksdagen beslut om 
att folkbokföringskommunen svarar för kostnader-
na för hemtjänst även vid tillfällig vistelse i annan 
kommun. För oss innebär detta att hemkommunen 
beställer insatser innan personen är på plats. 

Måluppfyllelse

• Mål: Minst tio företag ska ha auktoriserats för att erbju-

da tjänster inom LOV – Lagen om valfrihetssystem.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Det är möjligt 

för företag att söka auktorisation sedan  hösten 2011. 

Någon komplett ansökan har emellertid inte kommit in.

• Mål: Antalet fallolyckor ska minska.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Avvikelser/

fallrapporter har ökat, vilket kan bero på det digitala 

rapporteringssystemet som infördes 1-a halvåret - som 

underlättar registreringen.

• Mål: Det ska finnas trygghetsboende i alla tre kommun-

delarna.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Etableringen 

av trygghetsbostäder styrs av bostadsmarknadens aktö-

rer, utanför Vård- och omsorgs kontroll.

• Mål: Kontaktman ska utses och genomförandeplan upp-

rättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt till viss del. Bristen 

har uppmärksammats. Därför har vikten av genomföran-

deplan som kvalitetssäkring och varudeklaration för kun-

den betonats under året, bland annat genom information 

och utbildningar.

• Mål: På vård- och omsorgsboenden ska erbjudas gemen-

samma aktiviteter vid fyra tillfällen per vecka, varav en 

ska vara på kvällstid.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Aktivitetsutbudet 

på vård- och omsorgsboende har planerats och genom-

förts – till viss del i samarbete med kulturenheten. Exem-

pel på aktiviteter är: ”Skapande glädje” med bland annat 

målning, filmkvällar, bokcirklar, musikaftnar, gymnastik, 

firande av traditioner såsom våffeldagen, och mycket mer.

• Mål: Personligt besök ska göras inom 30 minuter om 

svar inte fås på trygghetstelefonen.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. För att säkerställa 

tryggt och säkert larmmottagande i hela kommunen har 

vi inrättat en larmpatrull.

• Mål: Minst tre samverkansträffar ska hållas med repre-

sentanter från vårdcentralerna inom Båstads kommun.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Samverkan med 

närsjukvården har utvecklats i positiv anda genom regel-

bundna träffar.
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ekonomiskt resultat
Vård och omsorg redovisar ett negativt resultat om 
6 732 tkr. Avvikelsen fördelas på verksamheterna 
enligt nedan:

(tkr)

Centralt 2 728

Äldreomsorg -8 287

 - ledning och administration -20

 - kost -1 275

 - korttidsvård -1 810

 - hemtjänst -6 618

 - aktivering och socialt innehåll -70

 - vård- och omsorgsboende 1 506

Hälso- och sjukvård -556

 - ledning och administration 117

 - rehab 331

 - sjuksköterskor -1 004

Stöd och omsorg -623

 - ledning och adminstration 231

 - personlig assistans -207

 - boende -726

 - daglig verksamhet och övrigt 79

Ledning och administration visar ett positivt resul-
tat om 2 728 tkr. Överskottet beror på en buffert som 
ligger centralt, erhållna stimulansmedel som nyttjats 
till finansiering av projekt under 2011 samt högre 
intäkter för omvårdnadsavgifter. Myndighetsenheten 
uppvisar ett underskott som beror på ökad ersätt-
ning till hemtjänsten på grund av ökning i hemtjänst-
timmarna.

Äldreomsorgen visar ett negativt resultat om 8 287 
tkr. Störst avvikelse visar hemtjänsten och det beror 
främst på ökade lönekostnader. Det var först from 
juni som hemtjänsten fick ersättning för beviljade 
timmar. Under perioden januari-maj fick de den bud-
geterade ersättningen, vilket är en bidragande orsak 
till underskottet. Det har tagit tid för hemtjänsten att 
anpassa sig efter den nya resursfördelningsmodellen 
och att anpassa personalstyrkan efter förändringar i 
hemtjänsttimmarna. 

Den nya resursfördelningsmodellen inom hem-
tjänsten ställer ökade krav på optimering av varje 
enhetschefs tillgängliga resurser. Ledningen inom 
hemtjänsten har aktivt arbetat för att successivt nå 

ersättningsnivåerna. Införandet av larmpatrullen 
har bidragit till viss kostnadsökning, men därigenom 
har verksamheten lyckats säkerställa larmmottagan-
det. Den bristande efterfrågan på servicelägenheter 
under året har genererat höga hyreskostnader för 
tomma lägenheter. Hemtjänsten har under året haft 
stora problem med reparationer av sin bilpark samt 
ökade kostnader för drivmedel. 

Korttidsvården visar ett underskott med anledning 
av volymökningar. Beläggningsgraden för korttids-
vården 2011 ligger på 126 procent. Från med sep-
tember har korttidsplatser belagts på tomma boen-
deplatser på vård och omsorgsboende Åsliden och 
Skogsliden. 

Vård och omsorgsboende uppvisar ett positivt 
resultat med anledning av att det fanns budget för 
helår gällande Åslidens samtliga avdelningar, men en 
avdelning var stängd fram till 1 september. Belägg-
ningen på boendeplatser 2011 uppgår till 86 pro-
cent. Detta har bidragit till höga hyreskostnader för 
tomma lägenheter, vilket inte är budgeterat. Från och 
med hösten har tomma platser belagts med korttids-
gäster. Äldreomsorgen visar ett underskott för kost 
som beror på högre prissättning från teknik och ser-
vice samt ökade kostnader för övriga livsmedelsin-
köp.

Hälso- sjukvården visar ett negativt resultat om 
556 tkr. Verksamheten för sjuksköterskor visar ett 
underskott på grund av personalkostnader, då två 
poolsköterskor rekryterades i början av året vilket 
har medfört ökad kontinuitet i vården. Verksamhe-
ten har under 2011 haft ökade kostnader av bilpar-
ken. Sjuksköterskorna har aktivt arbetat med åter-
hållsamhet gällande inköp av sjukvårdsartiklar och 
därmed minskat kostnaderna. En icke tillsatt lång-
tidssjukskrivning har resulterat i minskade perso-
nalkostnader. 
 
Stöd och omsorg uppvisar ett negativt resultat på 
623 tkr. Ledning och administration visar på ett 
överskott med anledning av en vakant assistent-
tjänst. Verksamhetsgrenen personlig assistans redo-
visar ett underskott vilket beror på två nya person-
liga assistansärenden från och med kvartal 1, 2011. 
Underskottet vägs upp av att somliga assistansären-
den visar ett överskott.

Gruppbostad Aromagården har ökade personalkost-
nader eftersom det fanns behov av extra hög beman-
ning under första kvartalet på grund av en nyinflyt-
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tad brukares vårdbehov. Bostad med särskild service 
uppvisar ett underskott med anledning av två bru-
kare som fått utökat behov av insatser och därmed 
blivit beviljad gruppbostad. Besluten har inte kun-
nat verkställas vilket har medfört utökade insatser 
i hemmet. 

Daglig verksamhet och övrigt visar ett litet över-
skott trots att kontaktperson LSS och SoL visar ett 
stort underskott, som i sin tur beror på en utökning 
i antalet personer som beviljats kontaktperson samt 
låg budget för arvode och omkostnadsersättning. 
Detta underskott vägs upp mot överskott inom andra 
områden. Daglig verksamhet visar ett överskott som 
kan härledas till att flertalet vårdtagare höll som-
marledigt, vilket medförde att inga semestervika-
rier behövdes i verksamheten. Korttidstillsynen har 
minskade kostnader då insatsen för en brukare över-
gått till kontaktperson LSS. Avlösare i hemmet visar 
överskott då ett ärende inte nyttjats fullt ut. Köpta 
platser SoL och LSS, har minskade kostnader för att 
några platser avslutats under året.

årets investeringar
Årets investeringar uppgick till 1 213 tkr. Bland dem 
kan nämnas inköp av nya trygghetslarm, sängar och 
möbler till vård och omsorgsboende kontorsmöbler 
till myndighetskontoret och ersättningsinventarier.

Framtidsperspektiv
Framtidens utmaningar handlar först och främst om 
rekrytering av kompetenta medarbetare och kompe-
tensutveckling av redan anställda. Vi står inför stora 
pensionsavgångar samtidigt som ungdomsgymna-
siet har allt färre sökande till vård- och omsorgspro-
grammet. Osäkra anställningsformer, deltidstjäns-
ter och en negativ beskrivning av vård- och omsorg 
bidrar inte till att ungdomar lockas till området. Även 

rekryteringen av goda ledare och andra högskoleut-
bildade inom området är av avgörande betydelse för 
en god kvalitet. Detta är en viktig strategisk fråga på 
såväl nationell som lokal nivå.

De som idag är i övre medelåldern, det vill säga mor-
gondagens pensionärer, har sannolikt andra förvänt-
ningar på samhällsstödet när de åldras. Vi vet att 
sedan 1980-talet har äldre personer fått en bättre 
funktionsförmåga och upplever själva att hälsan har 
förbättrats, men samtidigt är det fler som lever med 
långvarig sjukdom idag jämfört med tidigare. Sta-
tens Folkhälsoinstitut har tagit fram fyra hörnpelare 
för ett gott åldrande. De fyra hörnpelarna är social 
gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet 
och goda matvanor.

Att känna sig socialt delaktig är en förutsättning för 
att kunna förstå det samhälle vi lever i. Här spelar 
politiken, folkrörelserna, kulturen, folkbildningen 
och föreningslivet en stor roll både för samhället 
och enskilda. Vad som uppfattas som meningsfullt är 
individuellt. Det kan exempelvis vara att känna sig 
delaktig i samhället eller att klara sig själv i varda-
gen. De positiva effekterna av fysisk aktivitet och ute-
vistelse för äldre är många, till exempel ökat välbe-
finnande, stärkt skelett och bevarad rörlighet. Maten 
och trivsamma måltider har stor betydelse för hälsa 
och välbefinnande. Precis som för resten av befolk-
ningen är det viktigt att äldre får regelbundna och 
varierade måltider.

För gruppen funktionshindrade, särskilt ungdomar 
och unga vuxna, behövs speciella satsningar för 
större delaktighet och inflytande i samhället. Målet 
måste vara att i det längre perspektivet inte behöva 
särlösningar för denna grupp.

En viktig framtidsfråga är också den inriktning som 
Beredningen för välfärd och kultur föreslår i den 
kommande vård- och omsorgsplanen, där bland an-
nat en bedömning om framtidens behov av boende 
kommer att presenteras.
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Nyckeltal
utfall 2011 utfall 2010 utfall 2009

äldreomsorgen antal Procent antal Procent antal Procent

Vård- och omsorgsboende, 
belagda platser

Almgården 23 98% 23 97% 23 95%

Skogsliden 36 94% 47 117% 57 96%

Åsliden 23 65% 17 49% 11 98%

Ängagården 10 95% 8 75% 10 91%

Bjärehemmet 10 95% 9 93% 10 96%

Totalt 102 86% 104 88% 111 96%

Externt vård- och omsorgsboende, platser 1 1 1

Boende för psykiskt funktionshindrade, 
externt 3 2 3

Korttidsvård, belagda platser

Egen regi 19 126% 18 85% 22 106%

Hemtjänst

Snitt antal beviljade timmar per mån.* 11 505 - -

Snitt antal utförda timmar per mån. - 10 413 10 854

Antal beslut om trygghetslarm 486 452 481

Antal beslut matdistributioner 175 166 195

Antal beslut om hemtjänst 285 291 312

Totalt antal brukar i hemtjänst 535 515 521

* Beviljade timmar avser ett snitt för juni-december 2011. Mätmetoden har utvecklats under 2011 och därav förändrats något efterhand

Icke verkställda beslut (september)

Vård- och omsorgsboende 0 0 0

Vård- och omsorgsboende, demens 1 0 0

stöd & omsorg antal Procent antal Procent antal Procent

Boende för vuxna med särskild service, 
antal brukare

Gruppbostad, Almgården 4 3 3

Gruppbostad, externt 1 1 1

Annat särskilt anpassad bostad 6 5 5

Servicebostad 10 9 7

Boende för barn med särskild service, 
antal brukare

Internatboende 2 1 3

Icke verkställda beslut (september) 2* 1 2

* 2011, beror på saknad av lediga boendeplatser på kommunens gruppbostad. Brukarna har tackat nej till boendeplats utanför kommunen
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resultaträknIng Budget 2011 utfall 2011 utfall 2010

(tkr)

Intäkter 50 50 50

Kostnader -751 -766 -676

Nettokostnad -701 -716 -626

Anslag 701 701 701

årets resultat 0 -15 75

årets verksamhet
Revisionen har arbetat efter den revisionsplan som 
beslutades under våren.  Förutom basgranskningen 
och den årliga övergripande granskningen samt 
granskning av årsbokslut och delårsbokslut genom-
förde revisionen följande granskningar under 2011: 

• Väsentlighet- och riskanalys

• Förutsättningar för gott ledarskap inom vård- och omsorg

• Kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och 

ledning

• Efterarbets- och uppföljningsprocessen efter avslutad 

upphandling

• Kränkningar och diskriminering i grundskolan

Måluppfyllelse

De av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmå-
len för revisionen är att:

• Arbetet ska följa kommunallagen och den goda revisions-

seden

• Integritet och oberoende är honnörsord

• Revisionen ska vara en resurs som samtalspartner, idé-

givare och utvärderare

• Stor öppenhet ska eftersträvas

• Revisionsplan ska fastställas årligen efter en risk- och 

väsentlighetsanalys samt

• Revisionen ska ha en återkommande kommunikation med 

nämnder/styrelse/bolag

De första två punkterna är egentligen självklara för 
revisionen. Revisionen strävar efter att i gransk-
ningsrapporterna lämna förslag till förbättringar och 

kommunrevisionen

har också lämnat återkommande information fram-
förallt till kommunfullmäktiges och kommunstyrel-
sens presidier.

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

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

ekonomiskt resultat

Revisionen redovisar ett underskott om -15 tkr.

Framtidsperspektiv

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

kommunen 2011 2010

(mkr) Not Budget Bokslut avvikelse Bokslut

Verksamhetens intäkter 1 183,1 183,6 0,6 192,0

Verksamhetens kostnader 2 -732,8 -745,1 -12,3 -717,2

Avskrivningar 3 -33,3 -34,4 -1,2 -32,4

Verksamhetens nettokostnader -583,0 -595,9 -12,9 -557,6

Skatteintäkter 4 536,0 539,8 3,7 524,1

Generella bidrag och utjämning 5 56,2 66,0 9,8 69,8

Finansiella intäkter 6 1,2 2,0 0,9 1,1

Finansiella kostnader 7 -3,5 -4,1 -0,6 -2,0

Resultat före extraordinära poster 6,8 7,8 0,9 35,4

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

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

årets resultat 8 6,8 7,8 0,9 35,4
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Finansieringsanalys

kommunen Not 2011 2010

(mkr)

Den löpande verksamheten

Årets resultat 7,8 35,4

Justering för av- och nedskrivningar 34,6 32,4

Justering för gjorda avsättningar 0,4 0,6

Justering för övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 9 0,0 -4,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 42,7 64,1

Minskning/ökning kortfristiga fordringar -19,8 15,2

Minskning/ökning förråd och varulager -16,2 14,3

Minskning/ökning kortfristiga skulder -4,7 -15,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,0 77,8

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -64,9 -83,7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2,5 4,8

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -2,2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 1,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -62,3 -79,9

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 55,5 0,0

Amortering av skuld -7,5 -4,2

Minskning av långfristiga fordringar 0,4 6,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 48,4 1,8

åReTS KaSSaFLÖDe -12,0 -0,3

Likvida medel vid årets början 33,3 33,6

Likvida medel vid årets slut 21,4 33,3

RÄNTeBÄRaNDe NeTTOTILLGåNG/SKuLD

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början -44,0 -42,9

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut -107,6 -44,0
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kommunen Not 2011 2010

(mkr)

TILLGåNGaR

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 517,5 494,2

2. Maskiner och inventarier 11 50,8 46,3

3. Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 12 30,6 31,0

Summa anläggningstillgångar 598,9 571,5

Omsättningstillgångar

Förråd och exploateringsfastigheter 13 12,7 -3,4

Kortfristiga fordringar 14 53,8 34,0

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0

Kassa och bank 15 21,4 33,3

Summa omsättningstillgångar 87,9 63,9

SuMMa TILLGåNGaR 686,8 635,4

eGeT KaPITaL, aVSÄTTNINGaR OCH SKuLDeR

eget kapital

Eget kapital vid årets början 352,3 347,5

Pensionsfond 45,8 15,2

Årets resultat 7,8 35,4

Summa eget kapital 16 405,8 398,1

avsättningar

Avsättningar för pensioner 17 6,1 5,7

Summa avsättningar 6,1 5,7

Skulder

Långfristiga skulder 18 153,2 105,2

Kortfristiga skulder 19 121,7 126,4

Summa skulder 274,9 231,6

SuMMa eGeT KaPITaL, aVSÄTTNINGaR OCH SKuLDeR 686,8 635,4

Ställda ansvarsförbindelser 20 735,6 714,0

Ställda panter Inga Inga

Balansräkning
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noter

kommunen 2011 2010

(mkr)

1. Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen består av 

externa och interna avgifter och ersättningar. I resultaträk-

ningen har interna poster exkluderats.

Enligt driftredovisning 449,0 322,3

Interna poster -265,3 -130,3

Summa 183,6 192,0

Varav vinst i samb. med BUTABs förs. 0,0 14,8

2. Verksamhetens kostnader

I resultaträkningen består posten av följande.

Enligt driftredovisning 1 054,5 887,5

Kapitalkostnader -60,5 -56,4

Interna poster -265,3 -130,3

Kalk KP mm. -25,7 -21,3

Utbetalda pensioner 33,6 30,0

Nyintjänade pensioner 3,1 3,4

Semesterlön/okomp övertid 3,4 0,8

Fordringsförlust 0,2 0,2

Övriga kostnader 1,8 2,1

Avskrivningar lån/bidrag föreningar 0,0 2,7

Återbetalning sociala avgifter 0,0 -1,5

Summa 745,1 717,2

3. avskrivningar

Maskiner och inventarier 13,1 12,9

Fastigheter 21,4 19,5

Summa 34,4 32,4

4. Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 527,4 517,3

Slutavräkning 2009 0,0 0,3

Slutavräkning 2010 2,0 6,5

Prognos 2011 10,4 0,0

Summa 539,8 524,1

kommunen 2011 2010

(mkr)

Kommunalskatten periodiseras och redovisas det år den 

beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. 

Enligt rådet för kommunal redovisning ska kommunerna 

använda sig av SKL (Sveriges kommuner och landsting) decem-

berprognos. SKL bedömer att skatteunderlaget 2011 ökar 

med 727 kr/inv eller 10,4 mkr. För 2010 blev slutavräkningen 

2,0 mkr större än ursprunglig prognos.

5. Generella bidrag och utjämning

Särskilt konjunkturstöd 0,0 13,9

Inkomstutjämning, bidrag 61,3 59,0

Kommunal fastighetsavgift 27,2 23,9

Kostnadsutjämning, avgift -14,1 -8,4

Regleringsbidrag 14,6 3,7

Utjämning LSS -23,0 -22,3

Summa 66,0 69,8

6. Finansiella intäkter

Utdelning aktier och andelar 0,2 0,2

Ränta på likvida medel 0,2 0,2

Ränta på utlämnade lån 0,4 0,1

Borgensavgift 1,0 0,4

Övrigt 0,2 0,2

Summa 2,0 1,1

7. Finansiella kostnader

Ränta på anläggningslån 3,5 1,3

Ränta, intjänade pensioner före 1998 0,5 0,1

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,1

Nedskrivning av lf fordringar 0,0 0,5

Summa 4,1 2,0

8. avstämning mot balanskravet

Enligt resultaträkning 7,8 35,4

Realisationsvinst 0,0 -14,8

Summa Justerat resultat 7,8 20,6

IB Balanskrav 0,0 -1,7

avstämning balanskravet 7,8 18,9

9. Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster

Flyttning VA regl fond från EK till 

kortfristiga skulder

0,0 -4,3

Summa 0,0 -4,3



63BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2011

EKONOMISK ANALYS

kommunen (mkr) 2011 2010

10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Markreserv 25,8 27,2

Verksamhetsfastigheter 292,8 294,1

Fastigheter för affärsverksamhet 141,1 127,2

Publika fastigheter 51,9 39,9

Fastigheter för annan verksamhet 5,8 5,8

Summa 517,5 494,2

Anskaffningsvärde* 784,8 719,4

Årets investeringsutgifter 47,7 69,3

Årets investeringsbidrag/försäljningar -3,1 -3,8

Summa anskaffningsvärde 829,4 784,8

Ackumulerade avskrivningar* -290,6 -271,1

Årets av-, ned- och uppskrivningar -21,4 -19,5

Summa avskrivningar -312,0 -290,6

Summa 517,5 494,2

*Justerade för årets försäljning

11. Maskiner och inventarier

Maskiner 2,4 2,7

Inventarier 40,6 36,4

Bilar och transportmedel 6,7 6,0

Konst 1,2 1,2

Summa 50,8 46,3

Anskaffningsvärde* 284,5 271,0

Årets investeringsutgifter 17,8 13,7

Årets inv. bidrag/ försäljningar -0,2 -0,2

Summa anskaffningsvärde 302,1 284,5

Ackumulerade avskrivningar* -238,2 -225,3

Årets av-, ned- och uppskrivningar -13,1 -12,9

Summa avskrivningar -251,2 -238,2

Summa 50,8 46,3

* Justerade för årets försäljning

12. Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar kom. företag 4,1 4,1

Aktier och andelar andra företag 6,3 6,3

NSVA lån 0,7 0,7

Förlagslån Kommuninvest 2,2 2,2

Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar 2,2 2,2

Båstad Tennissällskap 4,8 4,8

Båstad Ridcenter AB 10,3 10,7

Summa 30,6 31,0

kommunen (mkr) 2011 2010

13. Förråd och exploateringsfastigheter

Förråd 1,5 1,8

Exploatering Torekov 98:50 -8,1 -6,6

Exploatering Hemmeslöv Å-stad 4,3 1,4

Exploatering Handelspl Hallandsv 0,4 0,0

Exploatering ÖK 24:1 norr väg 115 6,0 0,0

Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 8,6 0,0

Summa 12,7 -3,4

Förrådet är värderat enligt senaste anskaffningsvärde. Diesel 

ingår numera som förrådsvara.

14. Kortfristiga fordringar

Statsbidragsfordringar 16,2 11,6

Fakturafordringar 11,7 14,2

Interimsfordringar 23,1 3,3

Övrigt 2,8 4,9

Summa 53,8 34,0

15. Kassa och bank

Kassa 0,0 0,0

Plusgirot 0,0 0,0

Bank 21,4 33,3

Summa 21,4 33,3

16. eget kapital

Ingående kapital 398,1 366,9

 - Skattefinansierad del 352,3 347,5

 - Pensionsfond 45,8 15,2

 - Va-regleringsfond IB 0,0 4,2

 - Överfört under året 0,0 -4,2

Årets resultat 7,8 35,4

utgående kapital 405,8 398,1

17. avsättningar för pensioner

Avsättning för pensioner 3,8 3,3

Löneskatt på avsättning 1,1 1,1

Garantipensionärer 1,2 1,3

Summa 6,1 5,7

18. Långfristiga skulder

Banklån 159,6 108,4

Avgår amortering nästa år -6,4 -3,2

Summa 153,2 105,2
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kommunen (mkr) 2011 2010

19. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 36,1 18,5

Personalens skatt 6,4 6,1

Interimskulder 12,2 17,7

Semesterskuld/okomp övertid 38,6 34,6

Arbetsgivaravgifter 7,9 7,7

Upplupna pensionskostnader 14,1 13,2

Övrigt 6,4 28,6

Summa 121,7 126,4

20. ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser som inte har 
tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna. 283,5 258,7

Summa pensionsförpliktelser 283,5 258,7

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

Borgensengagemang

Kommunala bolag 414,3 418,0

Egnahem 0,6 0,8

Föreningar 6,3 5,9

Övrigt 30,9 30,6

Summa borgensengagemang 452,1 455,3

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sveriges AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 267 
kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensför-
bindelser. 

Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ian-
språktagande av ovan nämnda borgensförbindelser. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storlek på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige 
AB, dels i förhållande till storleken på medlemskom-
munernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomiska förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Båstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse, kan noteras att per den 2011-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förplik-
telser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgång-
ar till 223 342 743 649 kronor. 

Kommunens andel av de totala förpliktelser upp-
gick till 538 988 780 kr (0,23978 %) och andelen 
av de totala tillgångarna uppgick till 535 584 541 kr 
(0,23980 %).

Summa ansvarsförbindelser 735,6 714,0
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Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men 
hänförliga till redovisningsåret har bokförts och 
belastat årets redovisning.

utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga 
till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodo-
gjorts årets redovisning.

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, löne-
skuld för december månad 2011 och därpå upplu-
pen arbetsgivaravgift redovisas under kortfristiga 
skulder. Den årliga förändringen kostnadsförs.

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

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men 
ännu ej inbetalade har fordringsförts.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella 
personalkostnadspålägg i samband med löneredo-
visningen.

Anställda med kommunalt avtal 38,98 %

Arvodesanställda 31,42 %

Justering av arbetsgivaravgiften för anställda som 
inte fyllt 26 har gjorts. Justering av avgiften på grund 
av avtalsförsäkringar har bokförts centralt.

anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventu-
ella inkomster) med avdrag för avskrivningar. 

avskrivningar har gjort på tillgångarnas anskaff-
ningsvärde och påbörjas kvartalet efter som inves-
teringen tas i bruk. Avskrivningstiden = nyttjande 
perioden för investeringar anspråktagna från och 
med 2010. 

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

Ett undantag är Kunskapscentrum med 50 års 
avskrivningstid enligt beslut av kommunfullmäktige.

Alla inventarier över 15 000 kr med ekonomisk livs-
längd 3 år eller mer har aktiverats.  

Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
internränta. Avskrivningar har beräknats enligt 
nominell metod och internräntan uppgår till 4,3 pro-
cent.

Från och med 2007 intäktsbokförs 10 procent av Va-
anläggningsavgiften och resterande ses som skuld 
till VA kollektivet och kommer att bokföras som 
intäkt på driftbudgeten under en 50 års period.

Va-resultatfonden är negativ och uppkommet 
underskott ska regleras under en treårsperiod 
genom exempelvis taxehöjning och/eller kostnads-
besparing. 

Pensioner intjänade under 2011 redovisas som en 
kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner intjä-
nade före 1998, samt visstidspension redovisas som 
en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommu-
nala redovisningslagen. Förpliktelser för pensionså-
taganden är beräknade enligt RIPS07, Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld.

Pensionsmedlen är återlånade i avvaktan på utbetal-
ning.

redovisningsprinciper
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Pensionsfonden är en reserv för pensionsändamål 
och framtida ökade pensionsutbetalningar som finns 
öronmärkt i det egna kapitalet. Överskott översti-
gande värdesäkring av eget kapital finns avsatt.

Sammanställd redovisning har upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Konsolideringen innebär att kommunens och före-
tagens räkenskapsposter sammanförs efter elimi-
nering av alla koncerninterna mellanhavanden och 
att endast de ägda andelarna räkenskapsposter har 
tagits med.

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden 
har periodiserats enligt Rådet för kommunal redo-
visnings rekommendation nr 5. Löneskatten uppgår 
till 24,26 procent.

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med Rådet 
för kommunal redovisningsrekommendation. Detta 
innebär att i bokslut 2011 har den definitiva sluträk-
ningen för 2010 och en preliminär slutavräkning för 
2011 bokförts.

Ord- och begreppsförklaringar

Resultaträkningen visar årets resultat och hur det 
har uppkommit.

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

Balansräkningen visar vilka tillgångar, skulder, 
avsättningar och eget kapital kommunen har på bok-
slutsdagen.

Tillgångar delas in i anläggningstillgångar (fastig-
heter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar) 
och omsättningstillgångar (likvida medel, kortfris-
tiga fordringar m.m.).

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

avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller för-
fallotidpunkt eller belopp.
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(tkr) Budget 2011 utfall 2011 Budgetavvikelse 2011

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad avvikelse

Kommunfullmäktige 32 -1 892 -1 860 32 -1 646 -1 614 0 246 247

Jävsnämnd 0 -50 -50 0 0 0 0 50 50

Valnämnd 0 -104 -104 0 -108 -108 0 -4 -4

Överförmyndare 0 -489 -489 633 -1 231 -598 633 -742 -109

Revision 50 -751 -701 50 -766 -716 0 -15 -15

kommunstyrelsen

- Kommunledningskontor 4 889 -53 723 -48 834 5 267 -53 277 -48 010 378 446 824

- Samhällsskydd 4 486 -16 075 -11 589 4 648 -16 111 -11 463 162 -36 126

- Samhällsbyggnad 7 929 -11 223 -3 294 8 133 -10 569 -2 436 204 653 857

- Teknik & service 155 731 -193 312 -37 581 162 940 -200 701 -37 761 7 209 -7 389 -180

- Barn & skola 12 990 -95 482 -82 492 15 064 -101 118 -86 054 2 074 -5 636 -3 562

- Bildning & arbete 43 551 -92 983 -49 432 42 781 -97 041 -54 260 -770 -4 058 -4 828

- Vård & omsorg 74 265 -258 010 -183 746 78 176 -268 659 -190 483 3 911 -10 648 -6 737

Summa KS 303 841 -720 808 -416 968 317 009 -747 476 -430 467 13 168 -26 668 -13 499

skolpeng

- Egen verksamhet 0 -98 620 -98 620 0 -101 934 -101 934 0 -3 314 -3 314

- Köp av annan huvudman 0 -23 098 -23 098 0 -22 582 -22 582 0 516 516

Summa skolpeng bo/gr 0 -121 718 -121 718 0 -124 516 -124 516 0 -2 798 -2 798

Skolpeng, gymnasieskola 1 080 -49 799 -48 719 1 284 -52 092 -50 808 204 -2 293 -2 089

resultatenheter

- Barn & skola 102 070 -102 300 -230 112 306 -110 108 2 198 10 236 -7 808 2 428

- Akademi Båstad GY 16 630 -16 630 0 17 232 -16 215 1 017 602 415 1 017

Summa resultatenheter 118 700 -118 930 -230 129 538 -126 323 3 215 10 838 -7 393 3 445

Finansförvaltning 709 172 -111 504 597 668 730 899 -117 536 613 363 21 727 -6 032 15 695

SuMMa 1 132 875 -1 126 045 6 830 1 179 445 -1 171 693 7 751 46 570 -45 649 922

driftredovisning
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(tkr) Budget 2011 utfall 2011 Budgetavvikelse 2011

Kommunledningskontor

 - Utgift -3 925 -3 611 314

 - Inkomst 0 0 0

 - Nettoutgift -3 925 -3 611 314

Teknik & service, skattefinansierat

 - Utgift -42 369 -35 910 6 459

 - Inkomst 3 000 2 518 -482

 - Nettoutgift -39 369 -33 392 5 977

Teknik & service, avgiftsfinansierat

 - Utgift -54 746 -18 258 36 488

 - Inkomst 0 0 0

 - Nettoutgift -54 746 -18 258 36 488

Samhällsbyggnad

 - Utgift -1 184 -250 934

 - Inkomst 0 0 0

 - Nettoutgift -1 184 -250 934

Samhällsskydd

 - Utgift -1 436 -1 175 261

 - Inkomst 0 0 0

 - Nettoutgift -1 436 -1 175 261

Barn & skola

 - Utgift -2 450 -2 434 16

 - Inkomst 0 0 0

 - Nettoutgift -2 450 -2 434 16

Bildning & arbete

 - Utgift -3 032 -2 000 1 032

 - Inkomst 0 0 0

 - Nettoutgift -3 032 -2 000 1 032

Vård & omsorg

 - Utgift -2 544 -1 213 1 331

 - Inkomst 0 0 0

 - Nettoutgift -2 544 -1 213 1 331

TOTaLT

 - utgift -111 686 -64 852 46 834

 - Inkomst 3 000 2 518 -482

 - Nettoutgift -108 686 -62 334 46 352

Investeringsredovisning
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Budgetavräkning per verksamhet

KOD VERKSAMHET Budget 2011 utfall 2011 avvikelse

(tkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Kommunfullmäktige

100 Politisk vht 32 -1 892 -1 860 32 -1 646 -1 614 0 247 247

Summa kommunf. 32 -1 892 -1 860 32 -1 646 -1 614 0 247 247

Jävsnämnd

100 Politisk vht 0 -50 50 0 0 0 0 50 50

Summa jävsnämnd 0 -50 50 0 0 0 0 50 50

Valnämnd

130 Övrig vht 0 -104 -104 0 -108 -108 0 -4 -4

Summa valnämnd 0 -104 -104 0 -108 -108 0 -4 -4

Överförmyndare

130 Övrig vht 0 -489 -489 633 -1 231 -598 633 -742 -109

Summa överförmyndare 0 -489 -489 633 -1 231 -598 633 -742 -109

Revision

120 Revision 50 -751 -701 50 -766 -716 0 -15 -15

Summa revision 50 -751 -701 50 -766 -716 0 -15 -15

kommunstyrelsen

Kommunledningskontor

100 Politisk vht 175 -2 597 -2 422 184 -3 349 -3 165 9 -752 -743

110 Stöd till politiska partier 0 -333 -333 0 -333 -333 0 -0 -0

130 Övrig vht 140 -1 898 -1 758 140 -1 530 -1 390 0 368 369

200 Fysisk o tekn planering 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1

201 Fysisk o tekn planering 166 -700 -534 0 -616 -616 -166 84 -82

215 Fysisk o tekn planering 0 -2 000 -2 000 0 -90 -90 0 1 910 1 910

220 Näringslivsfrämjande -200 -1 025 -1 225 0 -1 910 -1 910 200 -885 -685

230 Turistverksamhet 0 -641 -641 0 -654 -654 0 -13 -13

275 Samhällsskydd 0 -163 -163 0 -163 -163 0 0 0

315 Allmän kulturvht 0 -85 -85 0 -85 -85 0 0 0

530 Färdtjänst 0 -4 355 -4 355 0 -4 357 -4 357 0 -2 -2

834 Sjötrafik 0 -8 -8 0 -8 -8 0 0 0

910 Gem lokalkostnader 850 -862 -12 121 -137 -16 -729 725 -4

920 Gem verksamheter 50 -4 926 -4 876 131 -5 092 -4 962 81 -166 -86

930 Gem administrativ 2 970 -22 358 -19 388 3 599 -22 517 -18 918 629 -159 470

931 Övrig gem service 738 -11 772 -11 034 1 092 -12 429 -11 337 354 -657 -303

Summa kommunledningskontor 4 889 -53 723 -48 834 5 267 -53 277 -48 102 378 446 827
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KOD VERKSAMHET Budget 2011 utfall 2011 avvikelse

(tkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Samhällsskydd

200 Fysisk o tekn planering 120 -812 -692 123 -748 -625 3 63 66

257 Tunneltillsyn 781 -738 43 787 -760 27 6 -22 -16

261 Myndighetsutövning 1 172 -2 206 -1 034 1 173 -2 186 -1 013 1 20,4 21

263 Miljö, hälsa, hållbar utv. 282 -276 6 548 -440 108 266 -164 102

270 Räddningstjänst 1 848 -11 357 -9 509 2 018 -11 485 -9 468 170 -128 42

275 Samhällsskydd 283 -686 -403 0 -492 -492 -283 194 -89

Summa Samhällsskydd 32 -1 892 -1 860 32 -1 646 -1 614 0 247 247

Samhällsbyggnad

200 Fysisk o tekn planering 7 929 -9 805 -1 876 8 133 -9 189 -1 057 204 616 819

520 Övrig vård behandling 0 -1 418 -1 418 0 -1 380 -1 380 0 38 38

Summa Samhällsbyggnad 7 929 -11 223 -3 294 8 133 -10 569 -2 437 204 653 857

Teknik & service

201 Fysisk o tekn planering 14 803 -14 718 85 13 355 -15 370 -2 015 -1 449 -652 -2 101

240 Gator och vägar 2 835 -13 891 -11 056 1 826 -13 787 -11 961 -1 010 104 -905

250 Park/Lekplats/Strand 2 822 -12 172 -9 350 3 640 -12 463 -8 823 818 -290 528

300 Allmän fritidsvht 0 -4 397 -4 397 0 -4 302 -4 302 0 95 95

340 Idrotts- o fritidsanläggn 3 402 -5 690 -2 288 3 441 -5 660 -2 218 39 31 70

350 Fritidsgårdar 120 -3 865 -3 745 318 -3 696 -3 378 198 169 367

440 Grundskola 0 0 0 3 -10 -7 3 -10 -7

800 Näringsliv o bostäder 1 402 -5 492 -4 090 349 -2 782 -2 433 -1 053 2 710 1 657

805 Hamnverksamhet 1 042 -955 87 1 022 -955 67 -20 0 -20

810 Kommersiell vht 700 -1 476 -776 540 -1 461 -921 -160 15 -145

815 Bostadsverksamhet 157 -73 84 484 -262 222 327 -189 138

865 Vattenförs/avloppshant 28 982 -28 982 0 33 257 33 257 -0 4 275 -4 275 -0

870 Avfallshantering 21 400 -21 400 0 23 021 -23 145 -124 1 621 -1 745 -124

910 Gem lokalkostnader 58 166 -60 301 -2 135 61 199 62 877 -1 678 3 033 -2 576 457

940 Kommunrestauranger 19 900 -19 900 0 20 488 -20 677 -189 588 -777 -189

Summa Teknik & service 155 731 -193 312 -37 581 162 940 -200 701 -37 761 7 209 -7 389 -180
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KOD VERKSAMHET Budget 2011 utfall 2011 avvikelse

(tkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Barn & skola

100 Politisk vht 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0

330 Kulturskolan 218 -3 524 -3 306 228 -3 397 -3 169 10 128 137

400 Familjecentral/öppenf 0 -613 -613 0 -537 -537 0 76 76

407 Förskola 40 646 -41 867 -1 221 40 639 -42 785 -2 145 -7 -918 -925

412 Familjedaghem 490 -2 539 -2 049 439 -2 122 -1 683 -51 417 366

419 Myndighetsenhet/bo 1 298 -4 913 -3 615 1 665 -5 291 -3 627 367 -378 -11

425 Fritidshem 14 212 -14 707 -495 16 153 -14 351 1 802 1 941 356 2 297

435 Förskoleklass 4 488 -5 965 -1 477 4 882 -5 911 -1 030 393 54 447

440 Grundskola 53 271 -95 559 -42 288 61 208 -110 065 -48 857 7 937 -14 506 -6 569

441 Grundskola 0 -2 288 -2 288 0 -2 182 -2 182 0 106 106

443 Obligatorisk särskola 0 -5 599 -5 599 1 578 -6 984 -5 406 1 578 -1 384 194

450 Akademi Båstad GY 0 -235 -235 0 -199 -199 0 37 37

453 Gymnasiesärskola 261 -268 -7 261 -250 11 0 18 18

495 Buf ej fördelad kostn 0 -4 994 -4 994 0 -4 377 -4 377 0 618 618

499 Pengsystem 0 -125 674 -125 674 4 -124 522 -124 518 4 1 152 1 156

501 Förvaltningsgem 0 -3 989 -3 989 0 -3 704 -3 704 0 285 285

554 HVB- vård vör barn/unga 325 -2 100 -1 775 161 -3 087 -2 926 -164 -987 -1 151

557 Familjehemsvård barn/u 100 -1 124 -1 024 3 -983 -979 -97 141 44

568 Övr öppna ins barn/unga 5 -3 230 -3 225 157 -4 122 -3 964 152 -892 -739

585 Familjerätt o rådgivning 0 -564 -564 0 -881 -881 0 -317 -317

Summa Barn & skola 115 313 -319  753 -20 4 440 127 377 -335 749 -20 8 372 12 064 -15 996 -3 932

Bildning & arbete

267 Tillstånd och tillsyn 390 -249 141 417 -276 141 27 -27 -0

310 Stöd till studieorg 0 -250 -250 0 -250 -250 0 0 0

315 Allmän kulturvht 25 -1  803 -1  778 140 -1 881 -1 741 115 -78 38

320 Bibliotek 595 -10 413 -9 818 772 -10 421 -9 649 177 -8 169

400 Familjecentral/öppenf 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1

440 Grundskola 0 0 0 0 -9 -9 0 -9 -9

450 Akademi Båstad GY 19  497 -28 051 -8 554 19 802 -28 120 -8 319 305 -70 235

453 Gymnasiesärskola 10 -3 966 -3 956 22 -3 293 -3 271 12 673 685

470 Grundl vuxenutb 0 -558 -558 1 -530 -529 1 29 30

472 Gymn, vuxenutb, påb 143 -4 045 -3 902 161,7 -3 201 -3 039 19 844 863

473 Yrkesvux 2 094 -2 094 -0 3 736 -3 233 502 1 641 -1 139 503

474 Särvux 0 -322 -322 0 -222 -222 0 100 100

475 Kvalificerad Yrkesutb 21 139 -20 943 196 14 599 -17 811 -3 212 -6 540 3 132 -3 409

476 Svenska för invandrare 410 -1 473 -1 064 409 -1 220 -810 0 253 254

478 Uppdragsutbildning 25 -25 0 10 0,0 10 -15 25 10

479 Gem vht, Akademi Bå 360 -1 289 -929 439 -1 361 -923 79 -73 6

499 Pengsystem 1 080 -49 799 -48 719 1 284 -52 091 -50 808 204 -2 293 -2 089

501 Förvaltningsgem 0 -1 294 -1 294 200 -2 411 -2 211 200 -1 117 -917

552 Inst. vård för vuxna missbr 50 -910 -860 142 -2 853 -2 711 92 -1 943 -1 851

556 Familjehemsvård vuxna 0 -100 -100 0 0 0 0 100 100
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KOD VERKSAMHET Budget 2011 utfall 2011 avvikelse

(tkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Bildning & arbete forts.

558 Övr öppna insatser vux 3 -2 507 -2 504 44 -2 012 -1 965 44 495 539

568 Övr insatser barn/unga 0,0 0 0 0 -3 -3 0 -3 -3

571 Övrig vuxenvård 185 -1 176 -991 91 -1 844 -1 752 -94 -668 -761

575 Ekonomiskt bistånd 420 -5 892 -5 472 850 -7 503 -6 653 430 1 611,6 -1 181

585 Familjerätt o rådgivning 0 -100 -100 0 0 0 0 100 100

599 Projekt o lokaler 100 -1 380 -1 280 5 -1 260 -1 255 -95 119 25

600 Flyktingmottagande 5 847 -5 913 -66 7 702 -7 949 -247 1 855 -2 036 -181

610 Arbetsmarknadsåtg 8 558 -14 254 -5 696 10 420 -15 329 -4 909 1 862 -1 075 787

910 Gem lokalkostnader 0 0 0 0 -3 -3 0,0 -3 -3

931 Övr gem service 331 -609 -278 392 -606 -215 61 2 63

Summa Bildning & arbete 61 261 -159 412 -98 151 61 641 -165 692 -104 051 380 -6 280 -5 

Vård & omsorg

100 Politisk verksamhet 0 0 0 0 -27 -27 0 -27 -27

501 Förvaltningsgem 0 -44 666 -44 666 1 447 -44 493 -43 046 1 447 173 1 620

510 Vård o omsorg 53 627 -159 001 -105 374 55 484 -169 971 -114 487 1 857 -10 970 -9 113

513 LSS 17 775 -41 117 -23 341 18 164 -41 228 -23 064 389 -111 277

535 Förebyggande vht 306 -2 705 -2 399 318 -2 668 -2 350 12 37 49

599 Projekt o lokaler 2 556 -10 522 -7 966 2 764 -10 273 -7 510 207,8 249 457

Summa Vård & omsorg 74 265 -258 010 -183 746 78 176 -268 659 -190 483 3 911 -10 648 -6 737

Summa Kommunstyrelsen 423 874 -1 011 509 -587 635 448 181 -1 050 759 -602 577 24 307 -39 250 -14 943

SuMMa VeRKSaMHeTeR 423 956 -1 014 795 -590 839 448 897 -1 054 509 -605 613 24 940 -39 714 -14 774

Finansiering

990 Finansförvaltning 709 172 -111 504 597 668 730 899 -117 536 613 363 21 727 -6 032 15 695

Summa finansiering 709 172 -111504 597 668 730 899 -117 536 613 363 21 727 -6 032 15 695

TOTaLT 1 133 128 -1 126 298 6 830 1 179 795 -1 172 045 7 752 46 667 -45 747 922



73BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2011

INVESTERINGSREDOVISNING, SPECIFIKATION PROJEKT

Investeringsredovisning,  
specifikation projekt

projekt (tkr) årsbudget 2011 Redovisat 2011 återstår

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Maskiner 100 86 14

Möbler, kansli 50 67 -17

Utrustning reception/kundtjänst 100 111 -11

Webb, funktioner och tjänster 450 199 252

Kommungemensam dokumenthantering 200 150 50

Arkivutrustning 50 20 30

ADB-utrustning 2 975 2 978 -3

Summa 3 925 3 611 314

TEKNIK & SERVICE, SKATTEFINANSIERAT

Tjänstebil 250 183 67

Poolutrustining, Malenbadet 240 170 70

Säkerhetsutrustning idrottshall 50 0 50

Malenbadet, lekutrustning 100 86 14

Malenbadet, utbyte bastu 100 52 48

Malenbadet, utbyte staket 110 90 20

Inventarier Park och fritid 75 56 19

Data Park och fritid 0 10 -10

Ram Administration 500 366 134

Markförsäljning 0 161 -161

Ram Måltidsverksamhet 500 581 -81

Ram Hamn 1 500 584 916

Torekovs hamn, flytbrygga 0 12 -12

Tomtförsäljning -3 000 -1 941 -1 059

Östra karup 500 19 481

Ram Gata 2 500 839 1 661

Parkeringsåtgärder 0 186 -186

Inre Kustvägen och Stationsmiljö 200 0 200

Ny trumma  Östra karupsbäcken 500 0 500

Åtgärder längs vv-vägar 2 500 3 024 -524

Bidragsberättigade åtgärder 800 403 397

Broar Örebäcken 5 470 5 974 -504

Exploatering asfalt och lekplats 850 570 280

Beläggningsarbeten 0 1 831 -1 831

Traktor Naturvårdslag 400 361 40

Gatubelysning 0 353 -353

Maskiner och inventarier 600 553 47

Nya portar Centralförråd 400 397 3

Multicar 800 800 0

Utbyte fordon 400 366 34

Ram Parker/lekplatser 800 736 64
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projekt (tkr) årsbudget 2011 Redovisat 2011 återstår

Lekplatser 0 53 -53

Badbryggor 150 40 110

Skatepark 3 000 0 3 000

Lekplats Gulstad 1 000 770 230

Ram Fastighetsförvaltning 1 800 283 1 517

Tillgänglighetsanpassning 900 1 102 -202

Klockarebyn Arbetsmiljö 0 20 -20

Ventilation Västra Karups skola 0 1 923 -1 923

EPC Energispar fastighet 10 650 4 110 6 540

Strandängsskolan A-Hus ombyggnad 2 724 3 452 -728

IP Telefoni kablage 600 460 140

Inköp villa Karstorpsvägen 0 149 -149

Utbyggnad från 3 till 5 avdelningar i Östra Karup 400 1 596 -1 196

Bibliotek/skola 0 27 -27

Flyttning av bibliotek 0 1 374 -1 374

Utemiljö 500 244 256

Kapitalvaror förskolor 0 12 -12

Offentlig toalett, Båstad 500 632 -132

Mindre ombyggnader 0 323 -323

Summa 39 369 33 392 5 977

TEKNIK & SERVICE, AVGIFTSFINANSIERAT

Ram VA-verksamheten 2 000 0 2 000

Åtgärder enligt vattenförsörjningsplan 2 000 1 758 243

Åtgärder enligt saneringsplan 2 000 729 1 271

Dricksvattenanläggning 500 369 131

Avloppsanläggningar 2 000 1 063 937

Servicer 1 000 811 189

Utbyggnad Skottorp Eskilstorp vattenverk 8 000 0 8 000

Paulins väg VA och markexploatering 347 412 -65

Dagvattenledning Hemmeslöv 15 000 4 304 10 693

VA-renovering Torekov golf 1 500 2 298 -798

VA-utbyggnad Östra karup bostäder 500 0 500

Vatten och spillvatten kattvik 500 21 479

Vattenledning Boarp och Västra karup 14 586 6 302 8 284

Flyttning P12 Östra karup 2 813 0 2 813

Reningsverk Hedhuset 2 000 191 1 809

Summa 54 746 18 258 36 488

SAMHÄLLSBYGGNAD

Digitalisering microfilm arkiv 260 194 66

Utökning primärkarta 150 26 124

Uppgradering Winbär 121 0 121

Digitalisering och system planer 288 11 277

Inventarier 35 0 35

Nytt höjdsystem RH2000 50 19 31

Laserscanning 140 0 140

Införande nybyggnadskarta 140 0 140

Summa 1 184 250 934
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projekt (tkr) årsbudget 2011 Redovisat 2011 återstår

SAMHÄLLSSKYDD

Brandmaterial 336 340 -4

Skärsläckare 250 0 250

Inventarier 31 88 -17

Brandfordon 341 448 -7

Kommunikationsutrustning 300 274 26

Skyddsutrustning 75 75 0

Uppgradering ECOS 63 50 13

Summa 1 436 1 175 261

BARN & SKOLA

Inventarier Kulturskolan 50 57 -7

Inventarier förskola 300 293 8

Investering datorer pedagogisk verksamhet 100 126 -26

Investering fritidshem 0 34 -34

Ped datorer fritidshem 200 61 139

Inventarier samtliga skolor 900 837 64

Undervisningsdatorer 800 887 -87

Inventarier administration 0 22 -22

Skrivare, fax mm, grundskola 0 5 -5

Stöd- och utvecklingsenhet 100 114 -14

Summa 2 450 2 434 16

BILDNING & ARBETE

Inventarier Bibliotek 0 65 -65

Inventarier Gymnasieutbildning 0 24 -24

Undervisningsdatorer Vuxenutbildning 0 47 -47

Undervisningsdatorer 0 66 -66

Investering Vuxenutbildning 100 75 25

Flyttning bibliotek 132 279 -147

Datorer bibliotek 100 0 100

Belysning bibliotek 100 0 100

Minnesstaty Birgit Nilsson 500 0 500

Inventarier Arbetsmarknad 100 0 100

1:1 datorer Gymnasium 1 900 576 1 324

Investering Gymnasium 100 0 100

Flyttning av Individ och familj 0 868 -868

Summa 3 032 2 000 1 032

VÅRD & OMSORG

Inventarier 950 837 113

Trygghetstelefoner 679 135 544

Brandsäkra äldreboende 675 0 675

Arbetstekniska hjälpmedel 240 242 -2

Summa 2 544 1 213 1 331

TOTaLT 108 686 62 334 46 351
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET

Resultaträkning 

vatten och avloppsverksamhet 2011 2010

(mkr) Not Budget Bokslut avvikelse Bokslut

Verksamhetens intäkter 29,0 33,3 4,3 29,4

 - Brukningsavgifter 28,3 28,0 -0,3 27,2

 - Anläggningsavgifter 0,5 0,4 -0,1 2,7

 - Periodisering av årets anläggningsavgifter 0,0 -1,6 -1,6 -2,4

Verksamhetens kostnader -21,3 -24,0 -2,7 -21,7

 - varav interna kostnader inom koncernen 1 -2,1 -2,1 -2,9

Avskrivningar -4,4 -4,4 0,0 -3,8

Verksamhetens nettokostnader 3,4 4,9 1,5 3,9

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -3,4 -4,9 -1,5 -3,9

årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

vatten och avloppsverksamhet 2011 2010

(mkr) Not Bokslut Bokslut

TILLGåNGaR

anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 129,6 115,6

Maskiner och inventarier 0,0 0,1

Summa anläggningstillgångar 129,6 115,7

Omsättningstillgångar

Fordran skattekollektivet 10,0 14,5

 - varav fordran anläggningsavgifter 12,2 10,8

Summa omsättningstillgångar 10,0 14,5

SuMMa TILLGåNGaR 139,6 130,2

eGeT KaPITaL OCH SKuLDeR

eget kapital

Eget kapital vid årets början 3,7 4,3

Årets resultat 0,0 0,0

VA-regleringsfond 2 -5,9 -0,6

Summa eget kapital -2,2 3,7

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 129,6 115,6

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 12,2 10,8

Summa skulder 141,8 126,4

SuMMa eGeT KaPITaL OCH SKuLDeR 139,6 130,1

Balansräkning 
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Not Va-verksamhet
1. Interna kostnader

Interna kostnader fördelas utifrån hur mycket 
VA-verksamheten i anspråk tager av kommunens 
gemensamma resurser.

(mkr) 2011

Kommunledningskontoret 0,4

Tekniska kontoret 0,6

Direkta interna kostnader

Samhällsbyggnadskontoret 0,2

Tekniska kontoret gata/park 0,9

Totala interna kostnader 2,1

2. Va-regleringsfond

(mkr) 2011

Förlust 4,7

Direktavskrivning 1,2
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sammanställd redovisning

Den kommunala redovisningslagen ålägger kommu-
nerna att upprätta sammanställd redovisning. Syftet 
med den sammanställda redovisningen är att ge en 
samlad bild av kommunens totala verksamhet och 
ekonomiska åtaganden. 

I Båstads kommun ingår, förutom kommunen, ock-
så de juridiska personer som kommunen har bety-
dande inflytande 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 Båstads 
Näringslivs AB som ägs till 50 procent.  Aktiekapita-
let uppgår till 4,0 mkr i Båstadhem AB och 0,1 mkr i 
Båstads Näringslivs AB.

I den sammanställda redovisningen elimineras inter-
na mellanhavanden mellan kommunen och bolagen. 
Obeskattade reserver, exklusive latent skatt, förs till 
eget kapital. Latent skatt, som utgör 26,3 procent av 
de obeskattade reserverna, redovisas under posten 
avsättningar. 

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

Översikt
Koncernen Båstads kommun redovisade ett positivt 
resultat på 15,5 mkr. Jämfört med året innan försäm-
rades resultatet med 13,0 mkr. Kommunens minska-
de resultat står för hela försämringen. 

Koncernens kostnader, inklusive avskrivningar, öka-
de under året med 8,7 procent (2010 minskade kost-
naderna med 0,7 procent). Intäkterna ökade med 
22,4 procent. 

Det är stora variationer i finansnettot på kommunal 
respektive sammanställd nivå. I bolagen finansie-
ras investeringarna med lån, medan de kommunala 
investeringarna till stor del finansieras med egna 
medel. 

Soliditeten för de sammanställda juridiska personer-
na uppgick till 38 procent (39 procent). 

De likvida medlen minskade med 6,3 mkr. Nettoin-
vesteringarna uppgick totalt till 72,7 mkr. Rörelse-
kapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga 
skulder) ökade med 30,1 mkr till -4,6 mkr.

Båstadhem aB
Båstadhem AB är ett helägt dotterbolag till Båstads 
kommun. Den 28 december 2010 förvärvade Båstad-
hem kommunens dotterbolag Båstad Utvecklingsbo-
lag AB, BUTAB.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja 
kommunens försörjning av bostäder och lokaler.
Bolaget förvaltar samtliga kommunens omsorgsbo-
städer och tillhörande servicelokaler.

I ägardirektivet sägs att ”bolaget skall som långsik-
tigt mål sträva efter att uppnå en god och konsolide-
rad ekonomi”. 

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

• Omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle

• Boendeinflytande för hyresgästen

• Motverkande av segregation

• Trygghet i boendet

• Tillgänglighet för rörelsehindrade

Båstadhem AB förvaltar 985 lägenheter, 105 lokaler, 
50 garage och 22 carportar. Ytan uppgår till 82 180 
kvm, en ökning med 4 350 kvm från föregående år. 
Sedan fusionen med BUTAB har Båstadhem fått ett 
tillskott i sitt fastighetsbestånd med fem industri/
kontorsfastigheter. Uthyrningen var fortsatt god. 
Intäktsbortfallet har ökat något och uppgick till 531 
tkr (460 tkr). Totalt intäktsbortfall inklusive obetal-
da hyror och tjänster uppgår till motsvarande 0,83 
procent av intäkterna (0,82 procent), vilket är fort-
satt mycket lågt. 

I kommunen finns en stor efterfrågan på hyresrät-
ter. Störst efterfrågan är det i Båstads centralort och 
Förslöv, medan övriga orter visar jämvikt. I hyresför-
handlingarna för 2011 kom parterna överens om en 
höjning med i genomsnitt 2,65 procent (2,5 procent). 
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Underhållskostnaderna var höga även under 2011. 
Främst beror det på renovering av lägenheter. För 
periodiskt underhåll nedlades 9,4 mkr (10,2 mkr). 

Intäkterna uppgick till 92,5 mkr. Resultatet efter 
finansiella poster blev 8,8 mkr (4,9 mkr). Boksluts-
dispositionerna uppgick till 1,5 mkr och resultatet 
före skatt till 7,2 mkr. Resultatet efter skatt blev 6,7 
mkr (2,0 mkr). Bolaget lämnade utdelning till kom-
munen med 151 tkr. Det motsvarar 3,8 procent på 
insatt kapital.

Låneskulden ökade i samband med att 27 mkr till-
kom via fusion. 1,5 mkr har amorterats. Soliditeten 
var 11,2 procent (9,8 procent). 

Bolagets nyproduktion av lägenheter har under året 
varit låg. Under 2011 har endast tre lägenheter ny-
producerats inom Båstadhem.

Båstad Näringsliv aB
Båstads kommun bildade tillsammans med närings-
livet i kommunen ett näringslivsbolag: Båstad 
Näringsliv AB. Bolaget ägs till 50 procent av kom-
munen och 50 procent av Bjäre Näringslivs Eko-
nomiska Förening. Föreningen bildades för att äga 
näringslivsbolaget och är i princip öppen för alla 
näringsidkare med koppling till Bjärehalvön. Bola-
gets övergripande mål är att vara ett effektivt forum 
för näringslivsfrågor och andra gemensamma frågor 
som påverkar näringslivets utveckling positivt. 

Styrelsen i bolaget består av elva personer. Kommu-
nen utser fem och näringslivet fem ledamöter. Den 
elfte ledamoten, som också är ordförande i bolags-
styrelsen, utses av ägarna gemensamt. Resultatet 
för tredje verksamhetsåret 2011 innebar ett positivt 
utfall om 43,8 tkr (14,0 tkr).  
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sammanställd redovIsnIng 2011 2010

(mkr) Not Bokslut Bokslut

Verksamhetens intäkter 1 246,0 201,0

Verksamhetens kostnader 2 -781,1 -716,4

Avskrivningar 3 -45,2 -44,0

VeRKSaMHeTeNS NeTTOKOSTNaDeR -580,2 -559,5

Skatteintäkter 539,8 524,1

Generella bidrag och mellankommunal utjämning 66,0 69,8

Finansiella intäkter 8,2 7,8

Finansiella kostnader 4 -17,3 -12,5

ReSuLTaT FÖRe eXTRaORDINÄRa POSTeR 16,4 29,7

Extraordinära intäkter 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner 5 0,0 0,0

Skatt 6 -0,9 -1,2

åReTS ReSuLTaT 15,5 28,5

resultaträkning 
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sammanställd redovIsnIng Not 2011-12-31 2010-12-31

(mkr)

DeN LÖPaNDe VeRKSaMHeTeN

Årets resultat före extraordinära kostnader 16,4 29,7

Justering för av- och nedskrivningar 45,3 44,0

Justering för gjorda avsättningar 0,4 0,6

Betald skatt -0,4 0,5

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -3,2 -12,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 58,4 62,2

Minskning kortfristiga fordringar -8,7 -14,7

Minskning förråd och varulager -16,4 14,3

Ökning/minskning kortfristiga skulder -13,7 -10,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,6 51,8

INVeSTeRINGSVeRKSaMHeTeN

Investering i materiella anläggningstillgångar -80,9 -91,7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2,6 7,3

Investering av finansiella anläggningstillgångar 0,0 -2,3

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 5,6 30,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -72,7 -55,9

FINaNSIeRINGSVeRKSaMHeTeN

Nyupptagna lån 55,5 25,8

Amortering av skuld -9,0 -16,2

Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,4 6,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 46,9 15,6

åReTS KaSSaFLÖDe -6,3 11,5

Likvida medel vid årets början 48,3 36,8

Likvida medel vid årets slut 10 42,0 48,3

Finansieringsräkning 
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RESULTATRÄKNING, FINANSIERINGSANALYS OCH BALANSRÄKNING, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

sammanställd redovIsnIng Not 2011-12-31 2010-12-31

(mkr)

TILLGåNGaR

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 982,8 953,4

2. Maskiner och inventarier 52,8 47,7

3. Övriga materiella anläggningstillgångar 14,0 0,7

Finansiella anläggningstillgångar 8 26,7 43,1

Summa anläggningstillgångar 1 076,3 1 044,9

Omsättningstillgångar

Förråd och exploateringsfastigheter 13,3 -3,1

Kortfristiga fordringar 9 81,6 75,1

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0

Kassa och bank 10 42,0 48,3

Summa omsättningstillgångar 136,9 120,3

SuMMa TILLGåNGaR 1 213, 2 1 165,2

eGeT KaPITaL, aVSÄTTNINGaR OCH SKuLDeR

eget kapital

Eget kapital vid årets början 11 395,8 404,2

Bokslutsdispositioner 5,0 0,0

Pensionsavsättning 45,8 15,2

Årets resultat 12 15,5 28,5

Summa eget kapital 462,1 448,0

avsättningar

Avsättningar för latent skatt 8,2 7,6

Avsättningar för pensioner 6,5 6,1

Summa avsättningar 14,7 13,8

Skulder

Långfristiga skulder 13 594,9 548,4

Kortfristiga skulder 14 141,5 155,0

Summa skulder 736,4 703,4

SuMMa eGeT KaPITaL, aVSÄTTNINGaR OCH SKuLDeR 1 213,2 1 165,2

ansvarsförbindelser 15 379,5 354,1

Balansräkning 
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NOTER, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

noter  

sammanställd redovIsnIng 2011 2010

(mkr)

1. Verksamhetens intäkter

Båstads kommun 183,6 192,0

Båstadhem AB 92,5 75,0

Båstad Näringsliv AB 0,6 1,2

Båstad Utvecklings AB 0,0 8,0

Eliminering inom koncernen -30,7 -75,2

Summa 246,0 201,0

2. Verksamhetens kostnader

Båstads kommun 745,1 717,2

Båstadhem AB 66,1 50,9

Båstad Näringsliv AB 0,5 1,2

Båstad Utvecklings AB 0,0 7,6

Eliminering inom koncernen -30,7 -60,4

Summa 781,1 716,4

3. avskrivningar

Maskiner och inventarier 13,6 13,6

Fastigheter 31,6 30,4

Summa 45,2 44,0

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

4. Finansiella kostnader

Båstads kommun 4,1 2,0

Båstadhem AB 13,2 10,0

Båstad Utvecklings AB 0,0 0,5

Summa 17,3 12,5

5. Bokslutsdispositioner

Båstadhem AB har gjort avskrivning utöver plan med 1 834 tkr 
samt avsatt till peridiseringsfond 231 tkr netto.

Båstad Näringsliv AB har avsatt till periodiseringsfond 20 tkr 
netto.

Bokslutsdispositionerna är eliminerade i den sammanställda 
redovisningen.

sammanställd redovIsnIng 2011 2010

(mkr)

6. Skatt

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

7. Materiella anläggningstillgångar

Båstads kommun 268,3 540,5

Båstadhem AB 481,3 448,4

Båstad Utvecklings AB 0,0 27,6

Summa 1 049,6 1 016,5

8. Finansiella anläggningstillgångar

Båstads kommun äger aktier i Båstadhem AB och i Båstad 
Näringsliv AB. Aktiekapitalet uppgår till 4,0 mkr för det heläg-
da bolaget Båstadhem AB och till 0,1 mkr för det delägda (50 
%) Båstad Näringsliv AB.

9. Kortfristiga fordringar

Båstads kommun 53,8 34,0

Båstadhem AB 32,9 29,6

Båstad Näringsliv AB 0,1 0,1

Båstad Utvecklings AB 0,0 13,6

Eliminering inom koncernen -5,1 -2,1

Summa 81,6 75,1

10. Kassa och bank

Båstads kommun 21,4 33,3

Båstadhem AB 20,4 3,1

Båstad Näringsliv AB 0,2 0,2

Båstad Utvecklings AB 0,0 11,6

Summa 42,0 48,3

11. eget kapital vid årets början

Båstads kommun 352,3 347,4

Båstadhem AB 55,1 51,2

Båstad Näringsliv AB 0,1 0,1

Båstad Utvecklings AB 0,0 17,3

Eget kapital 2010 har justerats med 14,8 mkr med hänsyn till för-

säljning av BUTAB mellan Båstads kommun och Båstadhem AB.
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sammanställd redovIsnIng 2011 2010

(mkr)

12. årets resultat

Båstads kommun 7,8 35,4

Båstadhem AB 6,7 2,0

Båstad Näringsliv AB 0,0 0,0

Båstad Utvecklings AB 0,0 4,8

Eliminering inom koncernen 1,0 -13,7

Summa 15,5 28,5

13. Långfristiga skulder

Båstads kommun 153,2 105,2

Båstadhem AB 441,7 416,2

Båstad Utvecklings AB 0,0 27,0

Summa 594,9 548,4

14. Kortfristiga skulder

Båstads kommun 121,7 126,4

Båstadhem AB 24,9 25,7

Båstad Näringsliv AB 0,1 0,2

Båstad Utvecklings AB 0,0 4,9

Eliminering inom koncernen -5,1 -2,1

Summa 141,5 155,0

15. ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelse 283,5 258,7

Borgensengagemang 452,1 455,3

Fastighetsinteckningar 58,0 58,0

Ansvarsbelopp Fastigo 0,1 0,1

Eliminering inom koncernen -414,3 -418,0

Summa 379,5 354,1





Båstad är efter folkmängden Sveriges 132:e största kommun belägen allra 

högst upp i nordvästra Skåne. Sett till läget, på Sveriges vackraste halvö, omges 

vi av hav till tre fjärdedelar.

Båstads kommun 
Vångavägen 2 
269 80 BåSTaD 
 
Telefon: 0431-770 00 
E-post: bastads.kommun@bastad.se 
Twitter: @bastadskommun 
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