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Kommunstyrelsens ordförande

Förra året var ett händelserikt år. Det var då det 
första spadtaget togs för vår nya handelsplats 
Entré Båstad och året då ungdomarnas skejt-
park invigdes. Det var också året då de första 
hushållen fick ”fiber ända hem” och då Båstads 
grundskola blev bäst i svenska i hela landet.  Det 
finns mycket att vara stolt över i Båstads kom-
mun samtidigt som mycket kan bli bättre. Därför 
pågår ett ständigt förbättringsarbete inom kom-
munens kärnverksamheter.

Grundskolans verksamheter fortsätter att vara ran-
kade bland de 25 främsta av 290 kommuner i Sve-
riges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser. 
Båstads kommun har under året haft en ökad inflytt-
ning av elever med annat modersmål än svenska 
vilket ställer stora krav på verksamheten för att ge 
eleven möjlighet att nå målen. Det finns många som 
bidragit till den positiva utvecklingen som skolan 
haft under många år och enligt forskningen är det 
läraren som betyder allra mest för en elevs lärande 
under skoltiden. 

Vård och omsorg har under året arbetat aktivt för att 
öka fokus på trygghet och säkerhet för våra äldre. Kva-
litetssystems arbetet Senior Alert är ett utvecklings-
arbete som har inneburit en positiv livskvalitetsök-
ning för den enskilde. Detta projekts positiva resultat 
har rönt stor uppmärksamhet även nationellt.

Den infrastruktur som nu håller på att växa fram 
inom kommunen är positiv för utbyggnad av såväl 
verksamhets- som nya bostadsområden. Det finns 
även ett intresse att förtäta inom befintliga samhäll-
en. Utöver järnväg och vägar så har Båstads kom-
mun lyckats väl med att komma igång med fiberut-
byggnaden. Målet 2012 var att 500 hushåll skulle få 
”fiber-ända hem” men enligt Bjäre Kraft har nästan 
800 hushåll fått fibermöjlighet vilket gör att Båstad 
är den kommun i Skåne som har kommit längst med 
planering för utbyggnad av fiber till alla hushåll.

En ny handelsplats Entré Båstad planerades och 
påbörjades under året, med ett antal affärskomplex 
som komplement till befintligt affärsstråk i centra-
la Båstad. Detaljplanerarbetet påskyndades för att  
säkra invigningen i mars 2013.

Ett antal detaljplaner har färdigställts under året 
bland annat Torekov, Glimminge, Hemmeslöv, Grevie 
och Båstad med totalt cirka 150 bostäder. I början av 
2012 beslutades att anlägga den nya pågatågsstatio-
nen i centrala Förslöv. Detaljplanearbete och plane-
ring för genomförande har påbörjats.

Båstads kommun är en attraktiv turistkommun med 
många årliga evenemang som bland annat tennis-
veckor, Kammarmusikfestival, Lilla Filmfestivalen, 
Vinterbadsfestival, segling, Pärans Dag och restau-
rangveckor. Under 2012 har också förberedelser 
gjorts inför Birgit Nilssons 95-årsdag den 17 maj 
2013. Utöver alla dessa uppräknade evenemang så 
sjuder det året runt av fantastiska aktiviteter i hela 
bygden.    

Avslutningsvis vill jag tacka alla engagerade medar-
betare, förtroendevalda, företagare och kommunin-
vånare som tillsammans bygger Båstads kommun 
till en attraktiv plats att bo och förverkligas i.

Kerstin Gustafsson

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag
FINANSIELLA NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008

Årets resultat, mkr 11,6 7,8 35,4 18,0 -9,4

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

Årets resultat i procent av skatteintäkterna 1,9 1,3 6,0 3,1 -1,7

Årets resultat i procent av skatteintäkterna, 
exklusive realisationsvinst

0,6 1,3 3,5 1,6 -1,9

Nettokostnaderna i procent av skatteintäkterna 1) 98,1 98,7 94,0 96,9 101,7

Soliditet, % 2) 53 59 63 59 63

Skuldsättningsgrad, % 47 41 37 41 37

Likvida medel, mkr 34,5 21,4 33,3 33,6 2,4

Tillgångar, mkr 789,3 686,8 635,4 623,7 552,1

Tillgångar per invånare, kr 55 389 48 264 44 501 43 709 38 873

Låneskuld, mkr 218,2 153,2 105,2 109,4 93,2

Låneskuld per invånare, kr 15 295 10 766 7 368 7 667 6 562

Eget kapital, mkr 417,4 405,8 398,1 366,9 348,9

Eget kapital per invånare, kr 29 264 28 520 27 881 25 715 24 568

Nettoinvesteringar, mkr 110,2 62,3 73,9 26,7 48,0

Nettoinvesteringar per invånare, kr 7 724 4 378 5 176 1 870 3 380

Nettoinvesteringar i procent av 
skatteintäkterna

18 10 12 5 9

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

Antal invånare 31 december 14 263 14 230 14 278 14 269 14 203

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 17 procent (2011: 18 procent). 
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Ekonomisk analys

Båstads kommuns resultat för 2012 uppgick till 
11,6 mkr jämfört med 7,8 mkr för 2011. I förhållan-
de till budgeten blev det en positiv avvikelse med 
1,5 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 110 mkr 
jämfört med 62 mkr året innan vilket också innebar 
att nyupplåning med 75 mkr gjordes under året. De 
likvida medlen ökade med 13 mkr till 34,5 mkr.

Resultat och kapacitet

Årets resultat
Resultat på 11,6 mkr innefattar drygt 11 mkr i åter-
betalade medel från AFA Försäkring för inbetalda 
premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkring-
en avseende 2007 och 2008. Dessutom återfinns 
i årets resultat realisationsvinster om drygt 8 mkr 
uppkomna genom försäljning av mark. Under den 
senaste 5-årsperioden har resultatet varit negativt 
ett år, 2008. Det underskottet har täckts med över-
skott från 2009 och 2010. 

Diagram: Årets resultat (mkr)
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Resultat Balanskravsresultat

Balanskravet
Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta 
är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna 
överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter 
balanskravsjusteringar ska regleras under de när-
mast följande tre åren. Balanskravsjusteringar inne-
bär bland annat att vissa realisationsvinster inte tas 
med i bedömningen om årets resultat uppfyller ba-
lanskravet. Under 2012 har kommunen försålt mark 
och därigenom innefattar årets resultat realisations-

Ekonomisk analys

vinster om cirka 8,1 mkr. Då det inte finns några un-
derskott kvar från tidigare år att täcka uppgår där-
med balanskravsresultatet för året till 3,5 mkr vilket 
gör att balanskravet är uppfyllt.

Tabell: Balanskravsavstämning

(mkr) 2012

Årets resultat 11,6

- avgår samtliga reavinster -8,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3,5

Öronmärkning till pensionsreserv -3,5

Balanskravsresultat 0

Budgetföljsamhet
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en 
ekonomi i balans. Verksamhetsområdenas budget-
avvikelser uppgick till -19,9 mkr, en försämring med 
5,1 mkr jämfört med 2011.  Avvikelsen motsvarar 
3,3 procent av nettokostnaderna. Verksamhetsom-
rådenas negativa budgetavvikelser har kunnat han-
teras i och med högre skatteintäkter men främst 
med hjälp av realisationsvinster i samband med 
markförsäljning och återbetalning av försäkrings-
premier från AFA.

Tabell: Avvikelser jämfört med budget

(mkr) 2012 2011

KF, Jävsnämnd, Valnämnd 0,2 0,3

Överförmyndare -0,5 -0,1

Revision 0,0 0,0

Kommunledningskontor inkl. KS -1,7 0,8

Teknik & service 1,6 -0,2

Samhällsbyggnad -0,2 0,9

Samhällsskydd -0,2 0,1

Barn & skola 1,8 -3,6

Bildning & arbete -4,4 -4,8

Vård & omsorg -8,0 -6,7

Skolpeng -10,9 -4,9

Resultatenheter, skola 2,4 3,4

Summa -19,9 -14,8
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Ekonomisk analys

Försörjningsstödet inom Bildning och arbete redovi-
sade en negativ budgetavvikelse om 3,7 mkr framför 
allt på grund av ungdomsarbetslöshet, utförsäkrade 
individer hos Försäkringskassan samt fler individer 
som inte klarat Arbetsförmedlingens krav av olika 
psykosociala eller medicinska skäl. 

Utbetalningar av skolpeng resulterade i negativa 
budgetavvikelser om sammanlagt 10,9 mkr. Av dessa 
avser 4,3 mkr gymnasieverksamhet och beror på att 
antalet budgeterade gymnasielever överskreds sam-
tidigt som utbildningsvalen blev dyrare än vad som 
budgeterats. Resterande del om 6,6 mkr inom barn-
omsorg och grundskoleverksamhet beror på att de 
ersättningsnivåer per barn och elev som använts vid 
beräkning av den totala budgetramen varit baserad 
på felaktiga kostnadsantaganden.

Vård och omsorgs negativa budgetavvikelse om 
8 mkr beror främst på för hög bemanning jämfört 
med antalet uppdrag och beläggning inom hem-
tjänst respektive vård- och omsorgsboenden.

Ytterligare kommentarer till resultat och budgetav-
vikelser går att finna under avsnittet för respektive 
verksamhetsområde.

Nettokostnader och skatteintäkter
För kommunens ekonomi är det av stor betydelse att 
nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. 
Om så är fallet minskar detta på sikt möjligheterna 
till en ekonomi i balans. Nettokostnadsutvecklingen 
i Båstad kommun sett över den senaste femårsperi-
oden har, som synes av tabellen nedan, varit lägre än 
skatteintäktsutvecklingen.

Tabell: Nettokostnads- och skatteutvecklingen

FÖRÄNDRING (%) 2012 2011 2010 2009 2008
2012-
2008    

Nettokostnadsutveckling 1,2 6,9 0,6 -2,6 6,9 13,2

Skatteintäktsutveckling 2,1 2,0 3,5 1,9 4,3 14,6

Som ett riktmärke för om kommuners resultat lig-
ger i linje med god ekonomisk hushållning används 
ofta måttet att resultatet över tid ska uppgå till minst 
2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Båstads 
kommun har satt detta som ett ekonomiskt mål vil-
ket ger goda förutsättningar för att kommunen ska 
kunna finansiera sina investeringar med egna medel 
istället för att behöva låna till dem. Det ekonomiska 
målet kan åskådliggöras genom att nettokostnader-
nas ställs i relation till skatteintäkter och generella 
bidrag samt finansnetto. Andelen får därmed inte 
överstiga 98 procent. Kommunens nettokostnads-
andel uppgår till 98,1 procent år 2012 och genom-
snittet för de senaste 5 åren uppgår till 97,8 procent.

Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, 
generella bidrag samt finansnetto (%)
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Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader

Kommunens intäkter kommer främst från skattein-
täkter samt de generella statsbidragen. Därutöver 
tillkommer verksamhetsanknutna avgifter, bidrag 
och ersättningar. Avgifterna tas ut av brukare för att 
hel- eller delfinansiera de tillhandahållna tjänsterna. 
Exempel på avgifter är vatten och avlopp, bygglovs- 
måltids- barnomsorgs- och omvårdnadsavgifter. Bi-
dragen kommer från olika statliga myndigheter som 
exempelvis socialstyrelsen, migrationsverket och 
försäkringskassan.

Diagram: Var kommer pengarna ifrån?
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Investeringar, försäljningar och 

självfinansieringsgrad

Kommunens nettoinvesteringar under 2012 upp-
gick till 110,2 (62,3) mkr. I budget och tilläggsbud-
get fanns 132,5 mkr avsatta. För projekt som inte 
blev färdiga under året har verksamhetsområdena 
begärt att investeringsmedel för 16,5 mkr ska över-
föras till 2013.

Bland de större investeringarna finns VA-investe-
ringar på 35 mkr och fastighetsrelaterade investe-

ringar på 51 mkr. Mark- och fastighetsförsäljningar 
uppgick till drygt 10 mkr där realisationsvinsten 
uppgick till drygt 8 mkr.

Investeringstakten har ökat de senaste åren. Sett i 
ett femårsperspektiv har de genomsnittliga investe-
ringarna ökat med ca 10 mkr årligen för skattefinan-
sierade investeringar och 6 mkr årligen för vatten- 
och avloppsinvesteringar. 

I budget 2013 samt plan 2014-2015 är det avsatt 
sammantaget 89 mkr år 2013, 163 mkr år 2014 
samt 123 mkr år 2015. Dessa mycket stora investe-
ringsbelopp avser bland annat fortsatt stor utbygg-
nad av VA-verksamheten, byggnation av ny stations-
miljö i Förslöv samt investeringskostnader med 
anknytning till Båstad växer - projektet kring den 
nya stationen.

Diagram: Investeringar 2008-2012 och budget/plan 
2013-2015

Tabell: Investeringar

(mkr) 2012 2011 2010 2009 2008

Investering (netto) 110,2 62,3 78,9 25,9 47,9

- varav  
skattefinansierade

74,9 44,0 49,7 1,2 35,2

- varav  
VA-investeringar

35,2 18,3 29,2 24,7 12,7

Självfinansiering av nya investeringar, det vill säga 
utan upptagande av nya lån, sker genom att utnyttja 
frigjorda medel från avskrivningar av gamla investe-
ringar samt kommunens årliga resultat. Genom att 
sätta avskrivningarna och resultatet i relation till de 
nya investeringarna får man fram självfinansierings-
graden. Med 100 procent menas att samtliga inves-
teringar täcks genom den löpande verksamheten.

Tabell: Självfinasiering årets investeringar (%)
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Diagram: Hur används pengarna?
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Ekonomisk analys

% 2012 2011 2010 2009 2008

Samtliga investe-
ringar

47 69 87 100 46

Investeringar, skat-
tefinansierad vht

69 97 100 100 100

VA-investeringar 0 0 66 100 24

Kommunens övergripande ekonomiska mål är att 
resultat och avskrivningar ska täcka investeringar 
inom skattefinansierad verksamhet, det vill säga att 
självfinansieringen där ska vara 100 procent. Sett 
över den senaste femårsperioden klarar kommunen 
detta men inte under 2012 då självfinansieringen 
enbart var 69 procent. Den budgeterade självfinan-
sieringen av de skattefinansierade investeringarna i 
budget 2013 och plan 2015 är 100 procent men för 
plan 2014 ligger den på 65 procent. Tar man hänsyn 
till samtliga investeringar ligger självfinansieringen 
på 64 procent år 2013, 33 procent år 2014 samt 46 
procent år 2015 vilket innebär att kommunen kom-
mer att behöva ta upp nya stora lån under de kom-
mande åren.

Soliditet

Soliditeten är ett mått som visar kommunens be-
talningsförmåga på lång sikt. Den visar hur stor del 
av kommunens tillgångar som är finansierade med 
egna medel i stället för med lånade pengar. Ju högre 
soliditet, desto starkare finansiell handlingsbered-
skap har kommunen. Förändringar i soliditeten kan 
bero på investeringstakt, nyupplåning, resultat och 
övriga skuldförändringar.

Soliditeten minskade mellan 2011 och 2012 från 59 
till 53 procent. Anledningen var att kommunen öka-
de sin låneskuld med nästan 65 mkr för att finansie-
ra de nya investeringarna. Enligt gällande bestäm-
melser ska pensionsskuld uppkommen före 1998 
inte upptas som skuld i balansräkningen. Räknar 
man med den i skulden blir soliditeten 17 procent.

Diagram: Soliditet (%)

Skuldsättningsgrad

Av kommunens tillgångar finansierades 47 procent 
med främmande kapital. Det benämns skuldsätt-
ningsgrad och är motsatsen till soliditet. Skuldsätt-
ningsgraden ökade med 6 procent under 2012.

Som synes av diagrammet och tabellen nedan har de 
långfristiga skulderna i kommunen ökat från 0 pro-
cent år 2001 fram till 28 procent 2012. Båstad hade 
inga långfristiga lån tills den nya gymnasieskolan 
skulle finansieras 2002. Upplåning gjordes då med 
80 mkr. För att finansiera utbyggnad av VA-verk-

Diagram: Utveckling skulder och eget kapital 2001-2012 plus budget/plan 2013-2015 (%)
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samheten har lån upptagits från och med 2008 och 
framåt med sammanlagt 145 mkr. Låneskulden 
uppgår per den 31/12 2012 till cirka 228 mkr. Det 
motsvarar 15 985 kr per invånare vilket sannolikt 
placerar Båstad 1000 kr/inv. under genomsnittet för 
kommuner i samma storlek i riket men lika mycket 
över genomsnittet för samtliga kommuner i Skåne. 
Under 2011 var genomsnittet i riket för kommuner 
i samma storlek 14 792 kr och från 2010 till 2011 
ökade den genomsnittliga skuldsättningen för dessa 
med 2 536 kr/invånare.

Den budgeterade skuldförändringen (nyupplåning – 
amortering) ligger på +32 mkr för 2013, +100 mkr 
för 2014 respektive +61 mkr för 2015. Detta skulle, 
förutsatt att utvecklingen för kortfristiga skulder lig-
ger kvar på ungefär samma nivå samt att resultaten 
följer målet om att uppgå till 2 procent av skattein-
täkter och generella bidrag, innebära att skuldsätt-
ningsgraden ökar till cirka 55 procent vid utgången 
av 2015. 

Tabell: Skuldsättningsgrad

% 2012 2011 2010 2009 2008

Total skuldsätt-
ningsgrad

47 41 37 41 37

- varav  
avsättningsgrad

1 1 1 1 1

- varav långfristig 
skuldsättningsgrad

28 22 17 17 17

- varav kortfristig 
skuldsättningsgrad

19 18 20 23 19

Risk och kontroll
Kortsiktig betalningsförmåga

Likviditeten mäter den kortfristiga betalningsför-
mågan, det vill säga förmågan att betala de löpan-
de utgifterna. Kassalikviditeten (likvida medel och 
fordringar i förhållande till de kortfristiga skulder-
na) ökade från 62 till 70 procent. Förhållandet bör 
vara 100 procent, men 21 procent av de kortfristi-
ga skulderna utgörs av semesterlöneskuld som inte 
kommer att omsättas inom den närmsta tiden. En 
högre likviditet och därmed god betalningsbered-
skap kan vara önskvärd men kan också innebära 
onödiga ränteutgifter ifall likviditeten istället kun-
nat användas för att minska den långsiktiga låne-
finansieringen. Nuvarande likviditet bedöms vara 
rimlig i förhållande till betalningsströmmarna. De 

likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 34,5 mkr 
jämfört med 21,4 mkr året dessförinnan. 

Tabell: Likviditet

2012 2011 2010 2009 2008

Likvida medel, mkr 34,5 21,4 33,3 33,6 2,4

Kassalikviditet, % 69 62 53 58 19

Ränterisk

Med ränterisk menas risken för förändringar i rän-
tenivån. Under 2012 togs alla nya lån med fast rän-
ta och gamla förfallna lån omsattes även de till fast 
ränta. Andelen rörliga lån, vilket innebär att de lö-
per med rörlig ränta, minskade därför från 66 pro-
cent 2011 till nästan 40 procent av kommunens lå-
neskuld på 228 mkr år 2012. En ränteförändring på 
en procent innebär således cirka 0,9 mkr i förändrad 
räntekostnad på helår.

Pensioner och pensionsskuld

Årets kostnad för pensioner till dagens pensionärer 
uppgick till 15,4 mkr inklusive löneskatt. 

För dagens anställda har kommunen ett framtida 
pensionsåtagande. Enligt den så kallade blandmo-
dellen redovisas de intjänade pensionerna till och 
med 1997 som ansvarsförbindelse och utanför ba-
lansräkningen. Förbindelsen uppgick vid årsskif-
tet till 285 mkr. I balansräkningen finns pensioner 
upptagna som avsättningar och kortfristig skuld 
med cirka 25 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 kommande fyrtio åren. De ökade pen-
sionsavgångarna leder till större pensionskostnader. 
Under perioden 2020 till 2030 blir kostnaderna som 
störst.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 544 
(452) mkr. Det motsvarar 38 156 kr per invånare. 
Genomsnittet 2011 för kommuner i samma storlek 
var 26 351 kr. Av dessa 544 mkr är 506 mkr eller 93 
procent borgen som beviljats till kommunens bolag 
Båstadhem AB. Borgensåtagandet för bolaget ökade 
med 91,8 mkr under året. 
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Kommunens borgensåtagande för egnahem minska-
de med 0,2 mkr till 0,4 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 uppgick 
borgensåtagandet till 2,2 mkr.

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

Eftersom kommunens bolag för närvarande har god 
ekonomi och visar vinst, är risken för borgensin-
friande liten. Vad gäller lån till egnahem har inget 
borgensåtagande infriats sedan 1996. Inte heller 
har kommunen ännu behövt lösa några lån till för-
eningar. Dock har Norrvikens trädgårdar för vilka 
kommunen borgar om 2,2 mkr för samt har utestå-
ende lån till om 2,2 mkr strax efter årsskiftet gått i 
konkurs. I vilken utsträckning konkursen kommer 
att påverka kommunens fordringar och borgenså-
taganden är ännu inte helt klarlagt.

Verksamhet i andra juridiska personer 

Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än kom-
munen. I den sammanställda redovisningen ingår bolag 
där kommunen har ett stort inflytande, över 20 procent. 
Kommunens enda helägda bolag är bostadsbolaget Bå-
stadhem AB. I den sammanställda redovisningen ingår 
förutom Båstadhem även Båstad Näringsliv AB (BNAB) 
i vilket kommunen äger hälften.

Båstad äger tillsammans med fem andra skånska kom-
muner NSVA AB (Nordvästra Skånes Vatten och Av-
lopp) 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 kommu-
nen bedrivs även av Montessori i Båstad och Grevie 
samt av två föräldrakooperativ i Grevie och Torekov.

Avstämning mot finansiella mål

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:

• MÅL: Överskott ska uppgå till 2 procent av skattein-
täkter och generella bidrag. 
MÅLUPPFYLLELSE: Målet har inte uppfyllts. Resul-
tatet (innan balanskravsjusteringar) blev 1,9 procent 
av skatteintäkter och bidrag. Om resultatet efter 
balanskravsjusteringar istället används med innebörd-
en att realisationsvinsterna exkluderas från resultatet 
uppgår dock resultatet enbart till 0,6 procent av skat-
teintäkterna och de generella bidragen.

• MÅL: Investeringarna ska finansieras fullt ut med 
skattemedel. Härmed avses de skattefinansierade 
investeringarna. 
 

MÅLUPPFYLLELSE: Målet har inte uppfyllts. 69 
procent av investeringarna täcktes med egna medel 
(överskott och avskrivningar).

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

MÅLUPPFYLLELSE: Målet har uppfyllts.

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 verksamhetsmålens  
uppfyllelsegrad 

% Uppnått
Delvis 

uppnått
Ej 

uppnått

Kommunledningskontor 8 - 13

Teknik & service 5 1 5

Samhällsbyggnad 4 6 3

Samhällsskydd 4 - 3

Barn & skola 1 - 7

Bildning & arbete 9 - 3

Vård & omsorg 3 2 3

Summa 34 9 37
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Diagram: Måluppfyllelse

Kommentar och reflektion
Det positiva resultatet 2012 om 11,6 mkr bygger på 
engångsintäkter i form av återbetalade medel från 
AFA Försäkring samt realisationsvinster från för-
säljning av mark och fastigheter. Tillsammans upp-
går dessa engångsintäkter till 19 mkr. Utan dessa 
intäkter skulle kommunen ha gjort ett underskott 
om 7,4 mkr. Budgetavvikelserna för verksamheter-
na uppgår sammanlagt till -19,9 mkr där vård och 
omsorg, bildning och arbete samt skolpengen utgör 
-23,3 mkr. I budgeten för 2013 har medel tillskju-
tits bland annat för att täcka de ökade kostnaderna 
inom försörjningsstödet samt kostnader för utökade 
demensplatser, LSS-beslut med mera som gav upp-
hov till den negativa budgetavvikelsen under 2012. 
Dessutom har ramen för utbetalning av skolpeng 
utökats för att kompensera den felbudgetering som 
låg till grund för avvikelsen 2012. Dessa åtgärder 
skapar således goda förutsättningar 
för att de negativa avvikelserna ska 
kunna minska med åtminstone 13 
mkr under 2013 jämfört med bok-
slutet 2012. För resterande budget-
avvikelser, som inte kompenserats 
för via utökade anslag, fordras åt-
gärder från respektive verksamhets-
område.

Kommunens omfattande investe-
rings- och exploateringsplaner till-
sammans med den något svaga till-
växten av skatteintäkterna kommer 
under de närmsta åren leda till en 

fortsatt ökande låneskuld och pressa kommunens 
verksamhet och ekonomi. Baserat på de budgetera-
de investeringsplanerna och verksamhetsresultaten 
för 2013-2015 kommer den långsiktiga låneskulden 
under perioden behöva öka med omkring 88 pro-
cent från 218 mkr till närmare 411 mkr. Med dagens 
räntenivåer innebär det ökade räntekostnader för 
kommunen med 5 mkr. Av dessa kommer nästan 3 
mkr belasta VA-kollektivet via höjd VA-taxa då ränt-
eutgifterna avser lån för VA-investeringar. Förutsatt 
att exploaterad mark planenligt kan avyttras kom-
mer låneskulden så småningom kunna minskas via 
ökade amorteringar. Kommunens soliditet kommer 
under de närmsta åren således fortsätta att minska 
för att därefter, om möjligt, kunna öka igen.

Kommunens befolkningsprognos, baserad på oför-
ändrad befolkning, från 2012 fram till 2025 visar 
på att antalet äldre i åldrarna 80 och uppåt kommer 
öka med 26 procent under perioden. Detta kom-
mer sannolikt att öka kostnaderna för kommunens 
äldreomsorg. Samtidigt minskar andelen invånare i 
arbetsför ålder 19-64 år med drygt 9 procent. Anta-
let gymnasieelever förväntas under de närmsta åren 
minska med drygt 28 procent samtidigt som elev-
erna i grundskola ökar med drygt 8 procent. Detta 
faktum kommer i och med kommunens pengsystem 
och behov av att styra om resurser sannolikt inne-
bära stora ekonomiska utmaningar för kommunens 
gymnasieverksamhet att anpassa kostnaderna till 
det minskande antalet elever och därmed intäkterna. 

Diagram: Befolkningsutveckling vid oförändrad be-
folkning för olika åldersgrupper
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PERSONALSTATISTIK 2012 2011

Antal anställda 1 051 1 071

- tillvidareanställda 959 973

- visstidsanställda* 226 243

Antal kvinnor 884 892

- varav tillsvidareanställda 814 814

Antal män 167 179

- varav tillsvidareanställda 145 159

Antal anställda per 1 000 invånare 67 68

Antal helårsarbetare 1 001 1 014

- tillsvidareanställda 809 814

- månadsavlönade, visstid 190 200

- timavlönade 100 53

Medelålder 47 47

- kvinnor 47 47

- män 45 45

Andel heltidsanställda (%) 41 42

- kvinnor 35 35

- män 78 75

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 84 83

- kvinnor 83 82

- män 94 92

Medellön (kr) 25 696 24 914

- kvinnor 25 208 24 409

- män 28 449 27 504

Total sjukfrånvaro 4,7 4,4

- kvinnor 4,8 4,7

- män 4,3 3,3

- till och med 29 år 5,1 2,8

- 30-49 år 3,8 4,0

- 50 år och äldre 5,4 5,0

- långtidssjukskrivna > 60 dagar 35,5 30,5

PERSONALSTATISTIK 2012 2011

Personalomsättning (%) 10,0 11,0

Avgång med ålderspension 23 34

Genomsnittligt antal medarbetare/chef 19 18

PERSONALKOSTNADER 2012 2011

(mkr inklusive sociala kostnader)

Lönekostnad 454 434

Lönekostnad, exklusive sociala 
kostnader

330 314

Sociala kostnader 124 120

Sjuklönekostnader

Sjuklönekostnad dag 2-14 4,5 4,5

Sjuklönekostnad dag 15-90 0,5 0,6

Övertidsskuld 3,2 3,2

Semesterskuld 25,9 23,9

Uppehålls-/ferielöneskuld 5,3 6,1

* Medarbetare med tillsvidareanställning som under 
viss tid utökat sin sysselsättningsgrad återfinns i den-
na redovisning.
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Kommunens viktigaste resurs

Kommunens verksamheter har som utgångspunkt 
medborgarnas behov av insatser och service. Ar-
betsgivarens största investering och viktigaste re-
surs är därmed medarbetarna, som i mötet med 
kommuninvånare skapar kvalitet och mervärde.

Den personalekonomiska redovisningen är en av 
flera informationskällor som ligger till grund för 
kommunens strategiska arbete med personalpoli-
tiska och arbetsmiljöfrämjande insatser med målet 
att stärka kommunens ställning som en attraktiv ar-
betsgivare.

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

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.

Kommunen har de tre senaste åren genomfört med-
arbetarundersökningar för att kartlägga vad kom-
munens medarbetare anser om sin arbetsgivare, sitt 
arbete och sin arbetssituation. 

För att ha mer tid att arbeta med resultaten av enkä-
ten kommer medarbetarenkäten endast att genom-
föras vartannat år. Därför finns inga värden för 2012.

Tabell: Årligt medelvärde i medarbetarundersökning

2012 2011

Skala 1-6

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  kompetens-
försörjning
Antal anställda

Antal anställda i kommunen uppgår till 1 051, en 
minskning med 20 medarbetare under året.  Sju 
anställningar/tjänster har under året avslutats/ej 
återbesatts på grund av arbetsbrist, dels vid Akade-
mi Båstad, dels inom Teknik och service.  Verksam-
hetsförändringar som påverkat antalet anställda 
inom Vård och omsorg  är bland annat avskaffande 
av resurspoolen/larmpatrullen, hemteamet samt  
bortfall av ett assistansärende.

Antalet årsarbetare har under året minskat något, 
från 1 014 föregående år till 1 001. Timavlönade 
utförde arbete motsvarande närmare 100 (53) års-
arbetare. Det är inom Vård och omsorg samt Barn 
och skola som de största ökningarna av antalet ti-
mavlönade finns. Ökningarna beror bland annat på 
att man under 2012 har haft en större omfattning 
av utbildningsinsatser för personalen. Vidare är 
användningen av fler timavlönade en konsekvens 
av införandet av skol-, hemtjänst- och boendepeng. 
Cheferna är mer återhållsamma med att binda upp 
medarbetare på längre anställningar eller på  tills-
vidareanställningar. Inom Vård och omsorg har 
resurspoolen avskaffats vilket har lett till att fler 
timavlönade används. De hade under 2012 fler 
”sommarboende” med behov av omsorgsinsatser. 
Den ökade bemanningen dessa veckor har bland an-
nat lösts med timavlönad personal.

Kommunala yrken är av tradition starkt kvinno-
dominerade. I Båstad utgör andelen kvinnor drygt 
84 procent av kommunens tillsvidareanställda, vil-
ket är högre jämfört med föregående år.
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Åldersstruktur

Medelåldern för kommunens medarbetare är 47 år. 
För män är medelåldern 45 (45) och för kvinnor 
47, vilket är oförändrat jämfört med de fyra senaste 
åren. 48 procent av andelen medarbetare är 50 år 
och äldre, vilket innebär en förändring mot föregå-
ende år (46) med 2 procent.

Diagram: Åldersstruktur (antal)

Sysselsättningsgrad

Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda uppgick till drygt 84 procent, 
vilket är en ökning sedan föregående år. Kvinnor ar-
betar i genomsnitt 83 (82) procent och män 94 (92) 
procent.

Drygt 58 procent av kommunens visstidsanställ-
ningar utgörs av tillsvidareanställda medarbetare 
med tillfälligt utökad sysselsättningsgrad.

Med hänsyn tagen till verksamhetens behov ska 
medarbetares önskemål om önskad sysselsättnings-
grad eftersträvas. I medarbetarundersökningen 
2011 angav 80 procent att de har den sysselsätt-
ningsgrad de önskar.

Personalomsättning

Under 2012 avslutade 96 (107) personer sin tillsvi-
dareanställning i kommunen och 26 (50) nyanställ-
des med samma anställningsform. 

Den externa rörligheten var 10,0 (11,0) procent. Pen-
sion utgör knappt  24 procent av avgångsorsakerna.

Under året utannonserades 62 (81) tillsvidarean-
ställningar. Antal ansökningar per annonserad tjänst 
var i genomsnitt 29 (23).

Pensionsavgångar

Under året gick 23 (34) av kommunens medarbetare 
i pension. Av medarbetare fyllda 65 år kvarstår 12 
(13) i arbete.

Diagram: Pensionsavgångar (antal)

22 21

27 27

31

40

32

28

34

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Antal pensionsavgångar

Mellan år 2013 och 2022 beräknas 288 medarbe-
tare avgå med ålderspension vid 65 års ålder, vilket 
utslaget på perioden innebär cirka 3 procent per år. 
En variation mellan 21 till 40 avgångar årligen kan 
urskiljas. Eftersom pensionsåldern är rörlig upp till 
67 år kan pensionsavgångarna avvika något från be-
räkningarna.

Avgångar finns inom de flesta områdena av den kom-
munala verksamheten. Under perioden går 17 che-
fer, i pension, av dessa återfinns sju inom Barn och 
skola. Drygt en tredjedel (cirka 100 medarbetare) av 
de som går i pension under perioden är vårdperso-
nal, inklusive nio sjuksköterskor, cirka 40 är lärare, 
30 förskollärare/fritidspedagoger, tio lokalvårdare 
och fem skolvaktmästare.

Båstads kommun behöver ta hänsyn till att pen-
sionsavgångar sker i olika utsträckning inom olika 
yrkesgrupper. Arbetskraftsbrist kan bli ett problem 
liksom konkurrens om arbetskraft samtidigt som 
befolkningsstrukturen förändras.

-29 30-39 40-49 50-59 60-

Kvinnor 50 154 251 283 155

Män 10 44 43 35 38

Totalt 60 198 294 318 193
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Ledarskap

Fördelning män och kvinnor
Antalet personal-, ekonomi- och/eller verksamhets-
ansvariga chefer var totalt i kommunen 50, varav 66 
procent kvinnor och 34 procent män. Kommunche-
fens ledningsgrupp består av fem kvinnor och sex män. 

Chefstäthet

Chefskap förutsätter en öppen dialog mellanwhef och 
medarbetare. Ett gott ledarskap bidrar till motiverade 
medarbetare och attraktiva, hälsosamma arbetsplat-
ser och i förlängningen en framgångsrik verksamhet. 
En förutsättning för ett gott ledarskap är att antalet 
medarbetare per chef är rimligt.

Av kommunens chefer har 16 (14) arbetsgivarans-
var för fler än 30 medarbetare, dessa återfinns inom 
förskolan/skolan samt inom Vård och omsorg.  I oli-
ka studier anses detta  vara övre gräns för att kunna 
utöva ett bra ledarskap, vilket dock kan skilja sig åt 
mellan olika verksamheter.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling sker bland annat genom ett för 
kommunerna i Skåne Nordväst gemensamt ledarut-
vecklingsprogram. Kommunerna samarbetar även i 
ett mentorsprogram för chefer.

Hälsa och arbetsmiljö

Hälsotalens utveckling
• MÅL: Kommunens ohälsotal ska uppgå till högst 5 

procent och långtidssjukskrivningarna ska minska.  
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Båstads kom-
mun har en total sjukfrånvaro på 4,7 procent. Långtids-
sjukskrivningarna har ökat jämför med föregående år 
medan korttidsfrånvaron däremot minskat.

Tabell: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning        

2012 2011

Kvinnor 4,8 4,7

Män 4,3 3,3

-20 år 5,1 2,8

30-49 år 3,8 4,0

50 år och uppåt 5,4 5,0

Totalt 4,7 4,4

varav långtidssjukskrivna
60 dagar eller längre 35,5 30,5

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i 
genomsnitt till 20 (17) sjukdagar per medarbetare.

Tabell: Antal sjukfrånvarodagar

2012 2011

Dagar % Dagar %

Dag 1 525 3 509 3

Dag 2-14 4 765 23 4 798 26

Dag 15-90 4 371 21 3 926 21

Dag 91- 11 254 54 9 263 50

Totalt 20 915 18 496

Antal medarbetare som varit frånvarande på grund 
av sjukskrivning, sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning under hela året, antingen på heltid eller till viss 
del av sin tillsvidareanställning var 5 (7) stycken.

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad sjuk-
frånvaro uppgick till 53 procent, vilket motsvarar 510 
(500) medarbetare.

Under en treårsperiod satsar kommunen på ett aktivt 
arbete med förebyggande och hälsofrämjande insatser. 
Bland annat genom att i samarbete med företagshälso-
vården anlita en företagssköterska.
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Av vikt är även ett fortsatt effektivt rehabiliteringsar-
bete, med tidiga insatser för att medarbetare ska kun-
na återgå i arbete.

Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador var 75 (58), varav 66 
utgör olycksfall, 4 sjukdom och 5 färdolycksfall. 
Inom vård och omsorg återfinns cirka 83 procent av 
anmälningarna.

Tabell: Anmälda arbetsskador

2012 2011 2010 2009

Antal 75 58 75 58

Uppföljning av arbetsskadorna sker kontinuerligt i 
de olika samverkansgrupperna. Rapportering samt 
årlig uppföljning sker i kommunens centrala sam-
verksansgrupp (Cesam).

Personalkostnader

Löner
Kostnaden för löner och arvoden är kommunens en-
skilt största budgetpost. Den uppgick till 454 (434) 
mkr inklusive sociala avgifter. Av denna summa ut-
gör 5,5 (5,4) mkr arvoden till förtroendevalda. I lö-
nekostnaden ingår ersättning till medarbetare som 
omfattas av arbetsmarknadsåtgärder.

Medellönen för tillsvidareanställda är 25 696  
(24 914) kr/månaden, en ökning med 3,1 procent 
i jämförelse med år 2011. Kvinnors medellön utgör 
88,6 (88,7) procent av männens. 

Övertid och mertid
Under året utgick ersättning för övertid och mer-
tid med 7,7 (5,5) mkr exklusive sociala avgifter. Det 
motsvarar 1,7 (1,8) procent av den totala lönekost-
naden eller 7 356 kronor per medarbetare.

Övertid motsvarar 12 548 (10 573) timmar och fyll-
nadstid 33 347 (25 975) timmar. De största uttagen 
av övertid återfinns inom enheterna Stöd och om-
sorg och Hälso och sjukvård.  

För innestående, ej uttagen kompensationsledighet 
har kommunen en skuld till de anställda på drygt 3,2 
(3,2) mkr inklusive sociala avgifter. 

Sjuklönekostnader
Sjuklön betalades under året med 5,8 (5,5) mkr in-
klusive sociala avgifter. 

Semesterlöneskuld
För innestående, ej uttagna, semesterdagar har 
kommunen en semesterlöneskuld till de anställda 
på 25,9 (23,9) mkr inklusive sociala avgifter. 

Pensionskostnader
Under året utbetalades pension till 269 (275) pen-
sionstagare. Kostnaden uppgick till 12,7 (11,6) mkr 
inklusive löneskatt.

Tabell: Fördelning av utbetalda pensioner

2012 2011 2010 2009

Ålderspension 248 250 251 252

Visstidspension 1 1 2 2

Särskild ålderspension - 1 1 1

Särskild ålderspension 1 3 3 1

Efterlevandepension 15 17 17 18

Lokala avtal 4 3 - -

Totalt antal utbetalda 
pensioner 269 275 277 274
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Vision och övergripande 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, präglas av småskalighet, god miljö, 
omtanke och generositet.

Verksamheterna ska baseras på de naturliga 
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 2012 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

• Flera alternativa boendeformer med varierande boende-
miljöer

• 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 skattemedel 
och kommunalskatten ska vara oförändrad

Sammanfattningsvis har kommunfullmäk-
tige beslutat om följande inriktningar

• 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 
genomsyras 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

”



Omvärldsanalys

BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 201218

Samhällsekonomin och  
kommunens ekonomi
Världsekonomin utvecklades oväntat svagt under 
fjolårets slut. I flera europeiska länder, däribland 
Sverige, backade BNP. Även i USA var utvecklingen 
förvånansvärt svag. Efter årsskiftet har utsikterna 
överlag ljusnat. Beroende på en ojämn utveckling i 
vår omvärld och då särskilt i Europa kommer åter-
hämtningen dock sannolikt gå långsamt. BNP-till-
växten väntas enligt SKL enbart bli ca 1,4 procent i 
Sverige under 2013. Arbetslösheten spås under året 
nå 8,2 procent vilket är en ökning jämfört med ge-
nomsnittet under 2012. (1) 

Trots den negativa utvecklingen på arbetsmarkna-
den fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt 
hygglig takt. Omräknat i verkliga skatteintäkter och 
generella statsbidrag förväntas de för Båstads del 
öka med drygt 4,5 procent under 2013. En bidragan-
de orsak är ökande pensioner. År 2014 blir skattein-
täktsutvecklingen dock betydligt mer sparsam med 
enbart dryga 1 procent. I motsats till under 2013 
utgör nu pensionerna en dämpande effekt på skat-
teintäkterna 2014 då pensionsbromsen väntas hålla 
tillbaka skatteunderlaget. Den låga skatteintäkts-
utvecklingen 2014 sker samtidigt som kostnads-
ökningarna på kommunernas största kostnadspost 
löner förväntas bli runt 3 procent och övriga prisök-
ning ca 1,4 procent. De därefter följande åren 2015-
2016 väntas kommunens skatteintäkter öka med ca 
2,7 respektive 3,4 procent samtidigt som löner och 
priser förväntas öka med 3,5 och 2,1 respektive 3,9 
och 2,6 procent. 

 (1) Källa: SKLs MakroNytt Nummer 1/2013, 2013-02-14

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

Omvärldsanalys

Tabell: Känslighetsanalys
Händelse (mkr +/-)

Löneförändring, 1 % 4,5

Prisförändring, 1 % 3

Ränteförändring, 1 % 1

Skatteintäkter, 100 inv 4,1

1 kr kommunalskatt 28,4

Befolkning
Båstads kommuns befolkning ökade 2012 med 33 
personer (-48) till 14 230 invånare. Under de senas-
te femton åren har invånarantalet ökat under åtta av 
dessa och minskat under sju. Antalet invånare totalt 
är ungefär densamma. Ökningen 2012 beror på ett 
positivt inflyttningsnetto (+91 inv) som översteg 
det negativa födelsenettot (-59 inv). Sammanlagt 
har kommunen en flyttningsvinst under åren 2008-
2012 på 287 personer. Under femårsperioden har 
det skett en inflyttning av barnfamiljer, +180 perso-
ner 25-44 år och +196 barn 0-18 år. Båstad kommun 
har också en inflyttning i åldern 45-64 år, +266 per-
soner. Även yngre pensionärer flyttar till kommu-
nen, +40 personer i åldern 65-79 år. Det är i första 
hand ungdomarna som flyttat ut, -367 i åldern 19-
24 år. Kommunen har också haft utflyttning av äldre 
pensionärer (80 år eller äldre), -28 personer. 

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 genomsnitt-
skommunen. I slutet av 2012 var 29 procent av be-
folkningen 65 år eller äldre jämfört med 19 procent 
i riket. Andelen äldre ökade under året med två 
procentenheter i kommunen och en procentenhet i 
landet. Det är en anledning till att födelsenettot blir 
negativt, – 59 personer, 120 barn föddes och 179 
personer avled. 

De generella statsbidragen och utjämningen påver-
kas av antalet invånare. Antalet invånare mäts den 1 
november året före bidragsåret. Avgörande för stats-
bidragen 2012 var därför antalet invånare den 1 no-
vember 2011. Befolkningen beräknades uppgå till 
14 278 invånare, men blev 14 271. Skillnaden på -7 
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invånare innebar en minskad intäkt på 268 tkr. För 
Båstad är det angeläget att människor stannar kvar 
i kommunen och att det råder en stabil inflyttning. 
För det krävs god tillgång på tomter och lägenheter 
med rimliga priser, arbetstillfällen och goda kom-
munikationer. Av invånarna är 49 procent män och 
51 procent kvinnor. Olika åldersgrupper fördelar sig 
procentuellt på följande sätt: 

Ålder Båstad Riket

0-18 18% 21%

19-64 53% 59%

65-79 21% 14%

80- 8% 5%

Diagram: Befolkningsutveckling i Båstad de senaste 20 åren
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Diagram: Båstads befolkningsutveckling i procent jmf med 
riket de senaste 20 åren
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Bostadsmarknad
Båstad

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. 

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

Omvärldens inverkan
Bostadsmarknaden kännetecknas av en osäkerhet 
som fortfarande gör det svårt att förutse vart den är 
på väg. Riksbankens styrränta har sänkts under året, 
men utlåningsräntan är fortfarande hög i förhållan-
de till styrräntan. Lånetaket påverkar efterfrågan 
negativt och utbudet är större än efterfrågan på bo-
städer, detta gäller även nyproduktion. Bostadsbyg-
gandet minskade i riket med 23 procent under 2012. 
För småhus minskade antalet med 39 procent. Den-
na siffra stämmer ganska väl även i Båstad kommun.

Länsstyrelsens nollvision för nybyggnation på jord-
bruksmark som presenterats under hösten 2012 
kan komma att få konsekvenser för kommunens 
tänkta utveckling avseende byggnation. Många av de 
områden som i översiktsplanen ÖP 08 är utpekade 
för ny bostadsbebyggelse och mark för verksamhe-
ter utgör idag jordbruksmark.

Näringsliv
Bilden av Båstads kommun som en sommar- och 
turistort är väl etablerad, trots att kommunens nä-
ringsliv till stor del är baserat på industriföretagan-
de och jordbruk med inriktning på primörodling. Bå-
stad är en av få småkommuner där tre börsnoterade 
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 näringsverksamhe-
ter, varav 850 är aktiebolag.

Ett gemensamägt näringslivsbolag, Båstad Närings-
livs AB, ska främja utvecklingen av befintligt nä-
ringsliv och tillkomst av ny näringsverksamhet.
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Servicedeklarationer

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

Servicedeklarationer

VERKSAMHETSOMRÅDE NOT

KOMMUNLEDNING

Kommunens kundtjänst ger dig snabb och professionell vägledning l 1

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

l

Båstad Näringsliv AB garanterar dig som företagare snabb och professionell näringslivsservice l
Minst 50 kommunala byggklara tomter färdigställs varje år l 2

TEKNIK & SERVICE

Dricksvatten tillhandhålls kommunens VA-kunder under dygnets alla timmar l 3

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

l 4

Sophämtning sker på utsatt dag och läckage från sopbilarna elimineras l 5

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

l

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

l

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år l
Simundervisning erbjuds och möjlighet till märkestagning erbjuds alla l
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö l
Vandringsleder och motionsslingor i kommunen är markerade och framkomliga l

SAMHÄLLSBYGGNAD

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett l
Minst 100 nya bostäder planläggs varje år l
I enkla ärenden tas bygglovsbeslut ”över disk” l 6

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

l

Inom tio arbetsdagar får du normalt reda på om du behöver komplettera ditt ärende samt får råd och 
anvisningar om vad du eventuellt behöver komplettera

l

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

l 7

Företagslotsen ger företag service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder, i mer komplexa ären-
den, ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar

l
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Servicedeklarationer

SAMHÄLLSSKYDD

Inom tio arbetsdagar får du normalt reda på om du behöver komplettera ditt ärende samt får råd och 
anvisningar om vad du eventuellt behöver komplettera

l 8

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

l 9

BARN & SKOLA

Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning l
Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter l
Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början l 10

Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla kärnämnen l 11

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt 
med en handläggare på IOF senast följande arbetsdag

l

BILDNING & ARBETE

Alla vuxna ges möjlighet att läsa kärnämnen på Akademi Båstad för att få behörighet till högskolestudier l
Medborgare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser ges 
inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan 
påbörja studier

l

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt 
med en handläggare på IOF senast följande arbetsdag

l

Bibliotek finns i alla sex tätorterna l
Kommunens huvudbibliotek är öppet minst 50 timmar per vecka, med kvällsöppet minst en dag per vecka 
och öppet minst fyra timmar på helgen

l

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

VÅRD & OMSORG

Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök l
Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag l 12

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

l 13

Anhörig/närståendeträffar ska på vård- och omsorgsboenden genomföras två gånger per år l
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Servicedeklarationer

AVVIKELSER

1) Kundtjänsten är ej inrättad. Med lägre ambitionsnivå ger växeln/receptionen snabb och professionell vägledning inom ett mer 
begränsat område.  

2) I genomsnitt färdigställs minst 50 byggklara kommunala tomter varje år.  

3) Ledningsbrott inträffar, vilket innebär en kort period då vatten inte kan tillhandahållas fram tills det att läckan är lagad, alterna-
tivt vatten distribuerats via tank.   

4) 4 otjänliga prov, efter omprov var resultaten tjänliga för samtliga dessa prov.   

5) Missar i hämtning kan ske på grund av till exempel väder eller mänsklig faktor  

6) Beroende av en ny ”kundtjänst”  

7) Vi har fortfarande en eftersläpning på hantering av ärenden utanför planlagt område beroende på att dessa ibland är mycket 
komplexa och tidskrävande  

8) Uppfylldes ej 2012. I perioder av vakanser och långtidssjukskrivning på miljöavdelningen överskreds tio arbetsdagar.

9) Uppfylldes ej 2012. Enstaka komplexa och resurskrävande ärenden på miljöavdelningen överskred 10 veckor. Även enstaka 
ärenden om tillståndsansökan för brandfarlig vara samt ansökan om egensotning överskred 10 veckor.   

10) Placeringsbeslut har skickats ut till 70 procent två månader före inskolningens börjar och till 30 procent 1-1½ månad före inskolning-
ens början.  

11) Skolorna arbetar aktivt utifrån skollagens krav: Alla elever ska få den hjälp och det stöd de behöver för att nå kunskapskraven. 
Detta räcker inte alltid till. Alla elever når ändå inte målen i alla kärnämnen. Det kan finnas många orsaker, brister på alternativa 
lärverktyg, eleven på gränsen mellan särskola och grundskola, nyanländ utan svenska språket, psykisk ohälsa eller utåtagerande 
beteende. Vissa elever är mycket svårdiagnostiserade och varför korrekta insatser inte alltid kan genomföras. Andelen elever 
med annat modersmål än svenska har ökat och resurser för undervisning i svenska som andra språk har inte ökat. Detta påverkar 
måluppfyllelsen.  

12)  Kontaktman och genomförandeplan utförs inom 5 dagar i samtliga hemtjänstgrupper förutom hemtjänst Söder, där vi inte har 100 
procent måluppfyllelse.   

13) Gemensamma aktiviteter genomförs dagtid på samtliga vård och omsorgsboende, aktiviteter kvällstid genomförs inte på samt-
liga vård och omsorgsboenden.   
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige med flera

EKONOMISK ÖVERSIKT Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011

tkr

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Intäkter 14 18 32

Kostnader -1 863 -1 733 -1 646

Nettokostnad -1 849 -1 715 -1 614

JÄVSNÄMND

Intäkter 0 0 0

Kostnader -51 -16 0

Nettokostnad -51 -16 0

VALNÄMND

Intäkter 0 0 0

Kostnader -100 -50 -108

Nettokostnad -100 -50 -108

ÖVERFÖRMYNDARE

Intäkter 0 195 633

Kostnader -495 -1 215 -1 231

Nettokostnad -495 -1 021 -598

Årets viktiga händelser

Kommunfullmäktige

• Inrättande av välbefinnanderåd
• Miljöprogram för Båstads kommun 2012-

2020
• Renhållningsordning och avfallsplan 2013-

2016 för Båstads kommun - Beslut om anta-
gande

Uppdragen till fullmäktiges beredningar:

Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad in-
ledde året med två uppdrag från föregående år: bo-
stadsförsörjningprogram och miljöprogram. Den 27 
juni beslöt fullmäktige att anta beredningens förslag 
till miljöprogram för Båstads kommun 2012-2020. 

Vid samma fullmäktigemöte gavs beredningen i 
uppdrag att utarbeta ett energiprogram, samt att 
utarbeta ett program med strategiska riktlinjer för 
vindkraftsetablering. Den 28 mars gav även fullmäk-
tige beredningen i uppdrag att aktualisera nuvaran-
de översiktsplan - ett arbete som ska färdigställas 
2014. Under det gångna året har beredningen utfört 

6 stycken medborgardialoger i linje med demokrati-
beredningens riktlinjer för medborgardialoger.

Dessa har genomförts i form av välbesökta stormö-
ten, mindre fokusgrupper och medborgarenkäter.

Arbetet med programmet för folkhälsa, trygghet och 
säkerhet, som skett tillsammans med Beredningen 
för välfärd och kultur, löpte över hela 2012 och be-
räknas komma upp för antagande i februari 2013.
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Kommunfullmäktige

Den ”mjuka beredningen” la under 2012 sin övriga 
tid åt att färdigställa Vård- och omsorgsprogram-
met. Även detta kommer upp för antagande i början 
av 2013.

Demokratiberedningen har arbetat med förvalt-
ningens omvärldsbevakning genom att analysera 
och diskutera den. Det arbetet har lett fram till en 
plan med workshop för samtliga förtroendevalda 
och politiska partier under 2013. Beredningen har 
även påbörjat arbetet med ansökan om medel från 
ungdomsstyrelsen för att driva ett demokratiprojekt 
mellan unga och politiker. Diskussion har även förts 
om formerna för beredningens arbete - baserat på 
föregående års utveckling av handbok för medbor-
gardialog samt reglemente för jävsnämnden. Arbe-
tet med CEMR-deklarationen är även påbörjad.

Jävsnämnd

Slammarp 64:64, Förslöv - Ansökan från Båstadhem 
om nybyggnad av två flerbostadshus

Malen 1:268, Båstad - Ansökan från Båstadhem om 
tillbyggnad av fyra flerbostadshus

Valnämnd

Ingen verksamhet under 2012.

Ekonomiskt resultat

Kommunfullmäktige

Av de medel som stod till Kommunfullmäktige och 
dess beredningars förfogande 2012 förbrukades 
inte 134 tkr. Arvoden till politiker blev lägre än bud-
geterat vilket tyder på att antalet möten i Kommun-
fullmäktige och dess beredningar sammantaget blev 
lägre än väntat.

Jävsnämnd

Av jävsnämndens relativt begränsade ram på 51 tkr 
kvarstår drygt 35 tkr vid årets slut vilket beror på att 
arvodena blivit lägre än budgeterat.

Valnämnd

Valnämnden har på grund av att det inte varit valår 
haft begränsad verksamhet under 2012. Därav kvar-
står 50 tkr av budgeterade medel vid årets slut.

Överförmyndare

Underskottet inom överförmyndarverksamheten 
beror till stor del, ca 250 – 300 tkr, på att eftersökta 
medel från migrationsverket för ensamkommande 
flyktingbarn inte inkommit under 2012. Resterande 
del av underskottet, ca 250 tkr, beror på att antalet 
personer i samhället som är i behov av gode män har 
ökat jämfört med tidigare år.

Framtidsperspektiv

Kommunen bör ånyo utreda införandet av digita-
la handlingar och inköp av läsplattor till samtliga 
förtroendevalda. Med digitala handlingar minskar 
kommunens pappersförbrukning, kopieringskost-
nader och portokostnader väsentligt samtidigt som 
miljön vinner. 

Ett digitalt voteringssystem för fullmäktigemötena 
skulle öka ”upplevelsevärdet” väsentligt för åhörare 
och lyssnare genom att voteringarna effektiviseras 
vilket höjer sammanträdestempot, kortar samman-
trädestiden och frigör tid åt politiska diskussioner. 

Utvärderingen av den politiska organisationen mås-
te göras klar och följas av erforderliga beslut. 

Kommunens naturvårdsprogram bör aktualiseras. 
Programmet är från 1998 och är i hög utsträckning 
baserat på inventeringar från 50-talet. Programmet 
ska dels ligga till grund för en aktualiserad ÖP dels 
vara ett verktyg för kommunens planhandläggare.
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Nyckeltal

Kategori Utfall 2012 Utfall 2012 Utfall 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Antal ledamöter 41 41 41

Antal sammanträden 10 10 9

Antal ärenden §§ 299 218 305

Sammanträdestid/§ (minuter) 7,10 8,50 7,07

Återremitterade ärenden 7 5 5

Bordlagda ärenden 0 0 0

JÄVSNÄMND

Antal ledamöter 3 3 -

Antal sammanträden 6 5 -

Antal ärenden §§ 24 15 -

Sammanträdestid/§ (minuter) 12,5 11 -

Återremitterade ärenden 0 0 -

Bordlagda ärenden 0 0 -
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EKONOMISK ÖVERSIKT Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011

(tkr)

Intäkter 2 379 3 265 5 145

Kostnader -53 816 -56 444 -53 140

Nettokostnad -51 437 -53 179 -47 995

Anslag 51 437 51 437 48 822

Årets resultat 0 -1 742 827

Nettoinvestering 5 393 5 098 3 611

VERKSAMHETERNAS RESULTAT

Kommunstyrelse 2 844 3 092 3 232

Kommunchef stab 8 779 8 333 5 171

Kommunikationsavdelning 1 904 2 289 1 433

Kansliavdelning 8 030 8 086 8 333

Ekonomiavdelning 12 048 12 446 11 785

HR-avdelning 10 070 10 996 9 415

IT-avdelning 7 761 7 938 8 625

Årets viktiga händelser

Kommunledningskontorets uppgift är att under-
stödja den politiska ledningen och styrningen av 
kommunen samt ägna kraft åt kommunens strate-
giska och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av så-
väl extern som intern karaktär.

Övergripande externa frågor
I början av året slöts ett köpe- och exploateringsav-
tal avseende handelsplatsen Entré Båstad. Detaljpla-
nearbetet påskyndades, byggnationen inleddes och 
handelsplatsens invigning är beräknad till mars 2013.  

I början av året fattades beslut i fullmäktige om anläg-
gande av en ny pågatågsstation i centrala Förslöv. Ett 
avtal slöts med Trafikverket och Skånetrafiken om 
kostnadsfördelning och utförande och detaljplanear-
betet och planeringen för genomförandet påbörjades. 
 
Kommunledningskontoret påbörjade i samverkan 
med verksamhetsområde Samhällsbyggnad en re-
videring av markåterställningsplanen för Trafikver-

kets arbetsområde i Förslöv som efter tunnelarbe-
tenas slutförande kommer att köpas av kommunen. 
Inriktningen är nu att etablera verksamheter på 
båda sidor av väg 105. Ett företag har anmält intres-
se av att köpa cirka 50 000 kvm mark väster om väg 
105 för att där uppföra verksamhetslokaler. 

Den redan detaljplanelagda marken mellan Tra-
fikverkets kontor och Lindab kommer att markbere-
das i samarbete med Skanska/Vinci för att därefter 
säljas som verksamhetsmark. Hittills har två företag 
anmält intresse.

Arbetet med planprogram för området kring Bå-
stads nya station inleddes under 2012 och beräknas 
vara klart under första halvan av 2013. 

En avsiktsförklaring om samarbete och framtida 
markanvisning i området kring Båstads nya station 
arbetades fram och fördes upp till politiskt beslut. 
Avsiktsförklaringen skrevs med fyra stora bostads-
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exploatörer – NCC, Peab, Riksbyggen och JM.  De två 
första detaljplaneetapperna för området beslutades 
av kommunstyrelsen. Den ena - närmast Båstad – är 
avsedd för bostadsbebyggelse och för att lösa trafik-
situationen vid handelsområdet och Kustvägen. Den 
andra avser marken väster om Inre Kustvägen vid 
den nya stationen. Detta planuppdrag förutsätter 
dock att kommunen får köpa det aktuella markom-
rådet.

När detaljplanen för Inre Kustvägen antas, under 
våren 2013, kan den nya tågstationen i Båstad an-
läggas och Inre Kustvägen byggas ut - inklusive de 
kvalitetshöjningar som fullmäktige har beslutat om. 
Dessutom kan verksamheter påbörja etablering 
mellan Inre Kustvägen och järnvägen. Det finns re-
dan ett flertal konkreta och seriösa intresseanmäl-
ningar om att få köpa mark. 

Kommunfullmäktige fattade beslut om omgrävning 
av Stensån på en del av sträckningen genom områ-
det kring Båstads nya station. Syftet är att såväl öka 
tillgängligheten som att lyfta fram ån som en kvalitet 
i området. 

När Båstad Ridklubb flyttades från den så kallade 
Heden för att bereda möjligheter för bostadsproduk-
tion förband sig kommunen att anordna en trafiksä-
ker passage över eller under Inre Kustvägen. För-
valtningen har därför fört långa diskussioner med 
Trafikverket om en kostnadseffektiv och säker lös-
ning. Samtidigt som den nya Inre Kustvägen anläggs 
på ridklubbens hagmarker skär den också av till-
gängligheten till hagarna.  Förvaltningen har försökt 
lösa ridklubbens behov av mark genom markbyte 
med en näraliggande fastighetsägare. Förvaltningen 
har också samtalat med Laholms kommun i syfte att 
ridklubben ska få behålla en del av sina sommarbe-
teshagar på Laholms sida av kommungränsen - trots 
den exploateringsverksamhet som planeras där. 
Frågan kommer med all sannolikhet att lösas genom 
tillmötesgående från Laholms kommun. 

Detaljplanerna för bostadsbebyggelse i Östra Karup 
och Grevie Kyrkby beräknas kunna antas under vå-
ren 2013. Kommunens arbete med markexploate-
ring kommer att inledas med en första etapp i Östra 
Karup. Även Grevie kyrkby beräknas få en etappin-
delning. 

Under hösten köpte kommunen ytterligare en jord-
bruksfastighet i Östra Karup för att såväl möjliggöra 
åtkomst mellan två tänkbara nya verksamhetsområ-
den som för att användas som strategiskt långsiktig 
markreserv samt ha som bytesmarkmarkköp vid 
framtida markköp. 

Utredningar om exploatering av mark för verksam-
heter norr om väg 115 i Östra Karup pågår. Det lig-
ger ett stort värde i att kommunen kan understödja 
befintliga företags expansionsplaner och samtidigt 
kunna erbjuda mark med ett sådant A-läge som plat-
sen alldeles intill E6 utgör. 

Kommunstyrelsen beslutade om detaljplanelägg-
ning för bostäder i den så kallade Lindströms backe 
i Västra Karup. 

Fiberutbyggnaden på Bjäre kom igång ett år senare 
än beräknat, men följer och överträffar kommunens 
mål under 2012. Målet var att möjliggöra för 500 
hushåll att få ”fiber - ända hem” men enligt uppgift 
från Bjäre Kraft har redan mellan 700 och 800 hus-
håll fått fibermöjlighet under det gångna året. Kom-
munen och Bjäre Kraft har dessutom fått en helt 
fantastisk utdelning på de statsbidragsansökningar 
som gjorts för fiberutbyggnad på landsbygden. Sta-
ten har beviljat nästan 30 mkr till utbyggnad på Bjä-
re, vilket motsvarar cirka 50 procent av potten för 
hela Skåne.  

Under året har förvaltningen arbetat med frågan om 
avgränsning av utvidgat strandskyddsområde. 

Till följd av att detaljplanen för Trollbäcksområdet - 
efter överklagande - vann laga kraft, har förvaltning-
en arbetat fram ett reviderat förslag till exploate-
ringsavtal med JM Seniorgården.  Avtalet fastställdes 
i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade om investering och 
kommunal borgen för ombyggnad av Skogsliden. 

Kommunen beslutade om medfinansiering av upp-
rustningen av Förslövs bygdegård.  

Ett långt arrendeavtal tecknades med Torekovs IK 
avseende deras träningsplan.
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Övergripande interna frågor
Den politiska organisationen utvärderades av en 
särskilt tillsatt grupp av politiker.

Politiken beslutade om ändrad styrgrupp för projek-
tet kring Båstads nya station. 

Förvaltningen arbetade fram en ny krisledningsplan, 
en ny kriskommunikationsplan och införde funktio-
nen ”Lokal TIB”, det vill säga lokal tjänsteman i be-
redskap för att förbättra krisberedskapen. 

Lokalvård på entreprenad utvärderades. Utvärde-
ringen visade att kostnaderna initialt blev väsentligt 
lägre för den del av verksamheten som bedrivs på 
entreprenad men också att kostnaderna för verk-
samheten i egen regi sjönk till följd av konkurrens-
utsättningen. 

Båstad Näringsliv AB utvärderades och förslag på ny 
organisation kommer att hanteras under första halv-
året 2013.

En ny gemensam organisation har utretts för sam-
arbete och samorganisering av räddningstjänsten i 
Skåne Nordväst.  Fyra av tio kommuner beslutade 
sig för att gå med i det nya räddningstjänstförbundet 
redan från start. Båstads kommun beslutade emel-
lertid att i nuläget avstå.

För att förbättra det systematiska brandskyddsar-
betet i kommunen antogs en ny brandskyddspolicy 
jämte en ny delegationsordning för brandskyddsan-
svaret i förvaltningen. Utbildningsinsatser i syste-
matiskt brandskyddsarbete har genomförts. 

Följande viktiga styrdokument har antagits under 
året; upphandlingspolicy, kommunikationspolicy, 
brandskyddspolicy, krisledningsplan, IT-policy, in-
formationssäkerhetspolicy, biblioteksplan, markpo-
licy med regler för markanvisning. 

Inom kommunkansliet genomfördes kring årsskiftet 
2012/2013 en förändrad uppgiftsfördelning inom 
kansliet i syfte att effektivisera verksamheten, lyf-
ta vissa medarbetare och minska friktionen inom 
avdelningen. Verksamheten har belastats av att två 
kanslichefer slutat inom loppet av ett drygt år.

En ny ekonomichef rekryterades under året. Peng-
systemet för skola och barnomsorg har setts över 
och justerats på en rad punkter. I samverkan med 
Vård och omsorg har ekonomiavdelningen arbetat 
fram ett pengsystem för vård- och omsorgsboende. 

Ett intensivt arbete har resulterat i en ny och väldo-
kumenterad rutin för det systematiska arbetsmiljö-
arbetet i kommunen. Särskilt fokus har legat på upp-
följning i alla led med kommunstyrelsen som sista 
instans. Flera arbetsmiljöutbildningar för chefer och 
skyddsombud har genomförts.

Samarbetet inom Skåne Nordväst avseende etable-
ringen av ett nytt gemensamt administrativt center 
för hantering av löne- och pensionsfrågor inten-
sifierades under året.  Förslag om gemensam upp-
handling av medarbetarenkät har tagits fram och 
diskussioner om ett gemensamt digitalt utvecklings-
center samt internrekryteringsprogram för framti-
dens chefer har påbörjats.

Fyra chefsträffar för alla chefer i kommunen genom-
fördes. Årets fokus var ledarskap, värdskap och Ma-
nagement by Glädje.

Medarbetare från HR-avdelningen har aktivt med-
verkat i Vård och omsorgs stora utvecklingsarbete. 

Under våren genomfördes en genomlysning av 
IT-verksamheten som kommer att leda till en tydli-
gare beställning och styrning, ändrad organisation, 
ändrat arbetssätt och riktade insatser för att stärka 
ledarskap och medarbetarskap.  

Kommunen genomförde två sommarseminarier 
med temat ”Bo i Båstad året runt” samt hade sed-
vanlig informationskampanj i hamnområdet under 
högsäsong. Kommunikationsavdelningen har aktivt 
spridit samhällsinformation via upparbetade kana-
ler, inte minst via media och kommunens webbplats.
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Måluppfyllelse

Prioriterade mål
Kommunstyrelse - övergripande

• MÅL: Antalet medborgare i kommunen ska öka med i 
genomsnitt 100 personer per år 2012 - 2014. 
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppnått 2012. 
Antalet invånare uppgick vid årsskiftet 2012/13 till 
14.263, vilket är en ökning med 33 personer jämfört 
med föregående årsskifte.

• MÅL: Fler Båstadbor än genomsnittligt i kommunnät-
verket ska uppleva att de får ett gott bemötande när de 
via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. I Båstad upp-
levde 84 procent att de fick ett gott bemötande jämfört 
med 82 procent som var genomsnittet för kommuner-
na i kvalitetsnätverket.

• MÅL: Fler båstadbor än genomsnittligt i kommunnät-
verket upplever att kommunen gör det möjligt för dem 
att delta i kommunens utveckling.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. I Båstad 
upplever 35 procent av medborgarna att det finns möj-
lighet att delta i kommunens utveckling jämfört med 
49 procent som var genomsnittet i kvalitetsnätverket.     

• MÅL: Fler båstadbor än genomsnittligt i kommunnät-
verket upplever att de har inflytande över kommunens 
verksamhet.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. I Båstad 
upplever 36 procent av medborgarna att de har infly-
tande över kommunens verksamhet jämfört med 40 
procent som var genomsnittet i kvalitetsnätverket. 

• MÅL: Båstads kommunorganisation ska ha en större 
andel miljöbilar än genomsnittlig i kommunnätverket.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. I Båstads 
kommunorganisation är andelen miljöbilar 6 procent 
jämfört med 44 procent som var genomsnittet i kvali-
tetsnätverket.

• MÅL: Fler båstadbor än genomsnittligt i kommunnät-
verket ska uppleva att kommunen är en attraktiv plats 
att leva och bo i.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. I Båstads 
kommun upplever 60 procent att kommunen är en att-
raktiv plats att leva och bo i, vilket är exakt lika stor an-
del som genomsnittet i kommunnätverket. 

• MÅL: Kollektivtrafikresande ska öka - såväl inom kom-
munen som mellan Båstad och andra kommuner.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet har inte kunnat följas 
upp. Aktuella siffror från Skånetrafiken saknas.

Kommunledningskontoret

• MÅL: Fler båstadbor än genomsnittligt i kommunnät-
verket upplever att de får bra webbinformation från 
kommunen.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Kom-
munen nådde 71 procent jämfört med 74 procent i 
kvalitetsnätverket.   

• MÅL: Sysselsättningsgraden i Båstads kommun ska 
vara högre än genomsnittligt i kommunnätverket.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Sysselsätt-
ningsgraden i Båstad var 79,3 procent jämfört med 
78,4 procent i kvalitetsnätverket.  

• MÅL: Det ska startas fler företag per 1000 invånare i 
Båstad än genomsnittligt i kommunnätverket.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Det har 
startats 8,5 företag per 1000 invånare i Båstad jämfört 
med 5,5 i kvalitetsnätverket.

• MÅL: Antalet förvärvsarbetande ska öka mer i Båstad 
än genomsnittligt i kommunnätverket.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt.  Antalet 
förvärvsarbetande ökade med 12,5 procent i Båstad 
jämfört med 13,7 procent i kvalitetsnätverket. 

• MÅL: Båstad ska ha ett bättre företagsklimat än 
genomsnittskommunen i kommunnätverket.

MÅLUPPFYLLELSE: Denna parameter har inte 
mätts under 2012. 

• MÅL: Sjukfrånvaron i den kommunala organisationen 
ska vara lägre än 5 procent.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Sjukfrånva-
ron uppgick till 4,7 procent.

Resultatmål
Kommunledningskontoret

• MÅL: Ytterligare två elektroniska tjänster skall till-
handahållas på kommunens webbplats.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Flera 
e-tjänster avseende skola och barnomsorg har arbetats 
fram under året och kommer att lanseras under våren 
2013. Anledningen är att kommunen måste ha en 
funktion för säker identifiering.

• MÅL: Kommunens markinnehav för bostäder och 
verksamheter skall öka.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Kommunen 
har ökat sitt markinnehav med ca 120 000 kvm genom 
fastighetsköp i Östra Karup (Östra Karup 6:1). För 
närvarande saknas uppgifter om kommunens totala 
markinnehav, varför endast den ungefärliga nettoför-
ändringen redovisas. Pågående GIS-projekt inom 
Kommunledningskontoret kommer bland annat att ge 
uppgifter om kommunens totala markinnehav.
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• MÅL: Utredning om kommunal kundtjänst skall pre-
senteras senast under första kvartalet.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt.  Utredningen 
har presenterats. Eftersom några drift- och investe-
ringsanslag inte beviljades har kundtjänsten dock ej 
kunnat införas enligt utredningen.

• MÅL: Långtidssjukskrivningar skall minska.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Långtids-
sjukskrivningar (60 dagar eller mer) i procent av total 
sjukfrånvaro har ökat från 30,5 (2011) till 35,5 (2012). 
För kvinnor är siffran 31,7  (2011) och 32,6  (2012). För 
män är siffran 23,8  (2011) och 48,8 (2012).

• MÅL: Nytt lednings- och beslutsstödsystem införs under 
2012.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Syste-
met är under införande. Ekonomirapporterna testas 
i referensgruppen och personalrapporterna är under 
avstämning. Delarna beräknas bli klara under 2013.

• MÅL: Bredband byggs ut till 500 hushåll i tätort.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Cirka 700 
hushåll har fått möjlighet till fiberanslutning under 
2012.    

• MÅL: Noll fel inom ärendehantering och nämndservi-
ce - avvikelserapportering införs.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Med 
hänvisning till skifte på kanslichefsposten och vakans 
har detta projekt inte kunnat genomföras. 

• MÅL: Detaljplaner för nytt bostadsområde och nytt 
verksamhetsområde i Östra Karup skall föras upp för 
antagande under första halvåret 2012.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. De-
taljplanen för bostadsområdet beräknas kunna antas 
under våren 2013 medan detaljplanen för verksam-
hetsområdet kräver ytterligare utredningar.

• MÅL: Helpdesk löser 70 procent av samtliga ärenden 
inom 24 timmar.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Under 
2012 har 66,84 procent av totalt 1 707 felanmälningar 
lösts inom 24 timmar.

• MÅL: Ett ärende ska inte överstiga 10 arbetsdagar i 
genomsnitt.
MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Genomsnitts-
tiden är 9,21 dagar för totalt 6 220 ärenden.

Ekonomiskt resultat
Den budgeterade nettodriftkostnaden för kommun-
ledningskontoret uppgår till drygt 51 400 tkr. Till 
följd av en rad omständigheter uppvisas ett negativt 
utfall om drygt 1 700 tkr, varav 250 tkr avser den 
politiska verksamheten i kommunstyrelsen. Res-
terande 1 450 tkr kan hänföras till förvaltningens 
verksamheter. 

Kommunkontorets ledningsfunktion och stab uppvi-
sar ett positivt ekonomiskt utfall om 446 tkr medan 
kansliet endast har en marginell avvikelse mot bud-

get. IT-avdelningens underskott på 177 tkr beror i 
huvudsak på ökade licenskostnader. Ekonomiav-
delningen uppvisar ett underskott på 398 tkr varav 
134 tkr avser ökade kostnader för färdtjänsten och 
120 tkr rekryteringskostnader för ekonomichef.  En 
stor del av underskotten inom IT- och ekonomiav-
delningarna beror på att verksamheten har ett antal 
fasta och avtalade kostnader som är indexreglerade 
samtidigt som budgeten inte kompenserats för pri-
sökningar. Inom kommunikationsavdelningen redo-
visas ett underskott på 385 tkr. En viktig förklaring 
till underskottet är att avdelningen inte fått budge-
terad andel av kommunens intäkter från tomtför-
säljning. Fem procent av intäkterna från tomtförsälj-
ningen ska gå till kommunikationsavdelningen för 
att bekosta marknadsföringsinsatser. Här saknas i 
år nära 200 tkr. 

Det stora underskottet inom förvaltningen avser 
HR-avdelningen och är till ungefär hälften kopplat 
till insatserna inom Vård och omsorg. HR-avdelning-
en redovisar ett negativt utfall om 926 tkr. Resteran-
de underskott beror på ökade kostnader för plats-
annonsering och företagshälsovård. Beträffande 
företagshälsovård så ligger en del av förklaringen i 
att de lagstadgade insatserna som behöver göras för 
räddningstjänsten blev fler och därmed dyrare än 
vanligt. Antalet insatser gällande läkare, psykologer 
och beteendevetare ökade också under året. HR-av-
delningen arbetar nu med att få ner kostnaden vä-
sentligt 2013, bland annat genom tydligare besluts-
process vid behov av företagshälsovårdstjänst men 
också genom att satsa betydligt mer på de förebyg-
gande och främjande aspekterna av företagshälso-
vård. Viljan är att satsa mer på att redan friska med-
arbetare håller sig friska och att förebygga ohälsa. 

Arbetet med platsannonsering blev 272 tkr dyrare 
än beräknat. Orsaken har varit att flera chefstjänster 
har utannonserats i andra medier, utöver de vanli-
ga, för att få spridning och genomslag. Exempel på 
chefs-tjänster är miljöchef, ekonomichef och kans-
lichef. Även här jobbar man för att få ner kostnaden 
för 2013. Ny rutin för platsannonsering håller därför 
på att tas fram.
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Årets investeringar
De flesta investeringarna inom förvaltningen har 
gjorts inom IT-verksamheten.  Här kan nämnas att 
kommunen investerat i ny brandvägg, utbyggnad 
av lagringsmöjligheter (SAN), egna IP-adresser och 
redundant datakommunikation från kommunhuset, 
utbyggnad av batteritiden för avbrottsfrikraft (UPS), 
utbyggnad av nätverk och det trådlösa nätverket, in-
köp av Microsoft Office licenser för uppgradering till 
Windows 7 och Office 2010 samt en ny VPN portal 
som gör det möjligt för fler medarbetare att komma 
åt fler av kommunens IT-system hemifrån.  Fortlö-
pande investeringar sker också i kommunens nya 
beslutsstödssystem som ska lanseras 2013.

Framtidsperspektiv
Viktiga ärenden för kommunstyrelsen och kommun-
ledningskontoret 2013 och framåt:

• Påbörja arbetet med planeringen för förtät-
ning och utveckling av Centrala Båstad

• Få detaljplanerna för Inre Kustvägen, Förs-
lövs station, Östra Karup och Grevie Kyrkby 
antagna.

• Påbörja arbetet med detaljplaner för området 
kring Båstads nya station, Lindströms backe i 
Västra Karup, på Förslöv 2:4 samt på Heden i 
Hemmeslöv.

• Ta beslut om ny markåterställningsplan vid 
tunnelbygget i Förslöv för att möjliggöra före-
tagsetableringar.

• Klarlägga förutsättningarna för ett nytt verk-
samhetsområde i Östra Karup.

• Genomföra nödvändiga markköp och få igång 
bostadsproduktion i området kring Båstads 
nya station. 

• Iordningställa det detaljplanelagda verksam-
hetsområdet i Förslöv.

• Slutföra markbytesaffär, bygga säker passage 
under Inre kustvägen och bidra till lösning 
med Laholms kommun för att fullgöra åtag-
andena mot Båstad Ridklubb. 

• Understödja tillskapandet av ett nytt tennis-
museum

• Slutföra GIS-projektet som syftar till att samla 
all information om kommunens markinnehav 
och förekommande exploaterings- och mark-
anvisningsavtal på ett ställe och åtkomligt via 
kartan.

• Genomföra marknadsföringsprojektet ”Jobba 
kommunalt” i grundskolan.

• Genomföra beslutad konkurrensutsättning 
av Åsliden.

• Ta beslut om gemensam löne- och pensions-
administration i Skåne Nordväst.

• Fullfölja införandet av nytt beslutsstödssys-
tem.

• Fatta beslut om näringslivsorganisationen.
• Fortsatt utredning om införande av kommu-

nal kundtjänst för att öka tillgängligheten. 
• Utreda försäljning av kommunens fastigheter 

till Båstadhem
• Fortsätta utbyggnaden av fiber i enlighet med 

kommunens bredbandsstrategi, inklusive de 
landsbygdsprojekt för vilka kommunen fått 
statsbidrag.
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Nyckeltal

Kategori Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010

KOMMUNSTYRELSEN

Antal ledamöter 13 13 13

Antal sammanträden 14 11 12

Antal ärenden §§ 390 353 263

Sammanträdestid/§ (minuter) 8,09 8,40 8,14

Återremitterade ärenden 6 1 2

Bordlagda ärenden 2 0 0

KOMMUNSTYRELSENS EKONOMIUTSKOTT

Antal ledamöter 5 5

Antal sammanträden 12 11

Antal ärenden §§ 203 180

Sammanträdestid (timmar) 49,15 46,40

Sammanträdestid/§ (minuter) 14,56 15,30

KOMMUNSTYRELSENS VÄLFÄRDSUTSKOTT

Antal ledamöter 5 5

Antal sammanträden 12 13

Antal ärenden §§ 165 135

Sammanträdestid (timmar) 59,50 62,35

Sammanträdestid/§ (minuter) 21,6 27,7

KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

Antal ledamöter 5 5

Antal sammanträden 11 13

Antal ärenden §§ 132 135

Sammanträdestid (timmar) 44 54

Sammanträdestid/§ (minuter) 20 24

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Gemensam information till hushåll, antal sidor 44 71 64

Antal pressmeddelande 115 53 50

Informationsindex för kommunens webbplats 71 75 67

Personal, antal per chef i genomsnitt i kommunen 19 18 19
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Teknik & service

EKONOMISK ÖVERSIKT Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011

(tkr)

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Intäkter 84 942 89 057 106 662

Kostnader -125 017 -127 534 -144 299

Nettokostnad -40 076 -38 476 -37 637

Anslag -40 076 -40 076 -37 581

Årets resultat 0 1 599 -56

Nettoinvestering -59 490 -59 029 -33 392

RENHÅLLNINGSVERKSAMHET

Intäkter 0 1 454 23 021

Kostnader -67 -1 521 -23 045

Nettokostnad -67 -67 -124

Anslag -67 -67 0

Årets resultat 0 0 -124

Nettoinvestering 0 0 0

VA-ENHET

Intäkter 30 402 31 783 28 558

Kostnader -30 402 -31 016 -33 257

Nettokostnad 0 767 -4 699

Anslag 0 0 0

Årets resultat 0 767 -4 699

Uttag ur fond 0 -767 4 699

Resultatenheter fonduttag

Nettoinvestering -56 613 -35 218 -18 258

Årets viktiga händelser

Övergripande
Under 2012 inträffade inga extrema vädersituationer 
eller andra större oförutsedda händelser som påver-
kade verksamheterna. Organisationen inom verk-
samhetsområdet har varit oförändrad och samarbe-
tat med de olika bolagen som bedriver verksamheter 
med Teknik och service som beställarkontakt har 
fungerat tillfredställande. 

Båstads kommunrestauranger
En utvärdering gjordes inom skolmåltiderna då elev-
erna bland annat fick bedöma matkvaliten, måltidens 
betydelse för deras matvanor och vikten av att få eko-
logisk mat. Cirka 85 procent var i hög grad nöjda med 
skolmåltidernas utformning och innehåll. 

Inom Vård och omsorg klättrade Båstads kommun i 
ranking bland Sveriges kommuner, från 155 till 43, 
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beträffande nöjdhet av maten. Bland vårdtagare i 
eget boende infördes möjligheten att välja mellan två 
varmrätter till lunch. Måltidspersonalen har under 
året jobbat med begreppet värdskap. 

Mark och fritid
Avdelningen tog fram skötselplaner för utemiljön för 
skolor och förskolor samt parker, stränder och ga-
tor. Parkeringsautomaterna uppgraderades med ny 
mjukvara och anslöts till fibernätet. Vidare komplet-
terades parkeringsplatserna med fler automater. Det-
ta har inneburit kortare väntetider och färre driftsav-
brott. 

Under året har arbete pågått med införande av nya 
regler för beräkning av ersättning till vägföreningar 
och i kommunens tätorter infördes ändrade hastig-
hetsgränser.

Adventsstormen hösten 2011 gav konsekvenser för 
verksamheten även under 2012 och stora insatser 
har lagts på återställning efter de skador som stor-
men medförde. 

Malenbadet har genomgått en energieffektivisering 
med installation av luft-värmepumpar med lägre en-
ergiförbrukning. Verksamheten har emellertid haft 
färre besök än ett normalår på grund av dåligt väder. 

Lokalvård
Lokalvården effektiviserades och bedrivs nu mer ra-
tionellt. En utvärdering gjordes av verksamheten och 
skillnaden i upplevd nöjdhet mellan de lokaler som 
vårdas i egen regi och de lokaler som vårdas på entre-
prenad är små. Sammantaget är kundnöjdheten god 
med något bättre resultat för den egna regin.

Hamnar
Båstads hamn sköts av Båstads Hamn AB och Tore-
kovs hamn av Torekov båt- och segelsällskap. Arbetet 
med spolplattor och tömningsanordningar för båtto-
aletter slutfördes och båda hamnarna är nu utrustade 
med detta.

Vatten/avlopp
Verksamheten bedrivs av Nordvästra Skånes Vatten 
och avlopp (NSVA) och samarbetet har fungerat väl. 
Under året har bland annat en ny landsbygdsstrategi 
tagits fram och arbete pågår med kommunens framti-

da VA-försörjning genom bland annat samarbete med 
Laholms kommun beträffande såväl nytt vattenverk 
i Skottorp som utbyggnad av Ängstorps avloppsre-
ningsverk. Arbete har också pågått med att ta fram 
avtalsförslag avseende en eventuell framtida anslut-
ning av kommunens vattenförsörjning till Sydvatten.

Renhållningsverksamhet
Från och med den 1 januari 2012 ansvarar NSR för 
kommunens renhållning. En ny renhållningsordning 
med avfallsplan har tagits fram och arbete har pågått 
avseende lokalisering av en ny återvinningscentral. 
Även en helt ny taxa med flera förändringar, som 
framförallt ska uppmuntra till bättre sortering, har 
tagits fram och beslutats politiskt. Taxan börjar gälla 
från första april 2013.

Måluppfyllelse

Prioriterade mål
• MÅL: Båstad ska köpa större andel ekologiska 

livsmedel än snittkommunen i nätverket.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Ekologiska 
livsmedel utgör 20 procent, jämfört med 14 procent i 
snittkommunen i nätverket.

• MÅL Säkerställa att minst 30 föreningar har genomfört 
kommunens drogbekämpingspolicy i föreningslivet.

MÅLUPPFYLLELSE Målet är inte uppfyllt. Av de 
30 föreningar som har genomgått utbildning har 29 
diplomerats via SISU idrottsutbildarna (Skåneidrotten) 
till en ”anti DANT”-förening. För att vi ska nå målet med 
30 föreningar krävs att fler föreningar bildas.

• MÅL Båstads kommun ska 2012 fullt ut delta i den 
samordnade regionala avfallshanteringen.

MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppfyllt.

Resultatmål

Skattefinansierad verksamhet

• MÅL: Antal trafikolyckor ska minska årligen.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt.    

2012 2011 2010 2009 2008

Dödsolyckor 1 1 0 0 1

Olyckor med 
allvarliga skador 6 10 5 5 14

Olyckor med 
lindriga skador 80 79 76 77 75

Totalt antal 
olyckor med 
personskador 87 90 81 82 90
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• MÅL: Energiförbrukningen i kommunägda fastigheter 
skall minska med 5 procent till 2014 25 procent till 
2020 med år 2009 som referensår.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. För 2012 
förbrukades 212 kwh/kvm att jämföra med 228 kwh/
kvm 2009. Målet bedöms uppfyllas till 2014.

• MÅL: Utnyttjandegraden under uthyrningstid, i 
kommunens gymnastiksalar ska vara minst 60 procent 
(genomsnitt samtliga gymnastiksalar).

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. 
Utnyttjandegraden var 58 procent.

• MÅL: Utnyttjandegraden, under uthyrningstid, i 
kommunens idrottshallar (=fullhall) ska vara minst 90 
procent (genomsnitt samtliga idrottshallar).

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. 
Utnyttjandegraden var 70 procent.

Avgiftsfinansierad verksamhet    

• MÅL: Godkända renvattenprov ska uppgå till 100 
procent.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Av 225 
analyserade prover var 27 tjänliga med anmärkning och 
fyra otjänliga. Dessa visade sig dock tjänliga vid omprov.  

• MÅL: Antal nödutsläpp av avloppsvatten ska vara mindre 
än 10 per år.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Under 
året  rapporterades 26 nödutsläpp.  

• MÅL: Godkända utsläppsvärden av spillvatten ska 
vara 100 procent.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Medelvärde 
för kväve blev ca 8,9 mg/l, och för fosfor cirka 0,08 mg/l. 

• MÅL: Missade hämtningar ska vara mindre än 400 per år.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Under 
året rapporterades 168 missade hämtningar för 
hushållsavfall.  

Ekonomiskt resultat

Totalt redovisas ett överskott på cirka 1,6 mkr för 
skattefinansierad verksamhet inom Teknik och servi-
ce. Överskottet förklaras av att Boverket inte beviljade 
bidrag till Grevies bygdegårdsförening vilket innebar 
att kommunens budgeterade bidrag inte heller blev 
aktuell. Därmed visade denna verksamhet ett över-
skott på drygt 2,2 mkr. Övriga verksamheter visar ett 
underskott på drygt 600 tkr, vilket framförallt beror 
på underskott inom måltidsverksamheten samt Mark 
och fritidsavdelningen. Till viss del balanseras detta 
upp då några verksamheter uppvisar ett positivt re-
sultat, däribland lokalvården. 

Måltidsverksamheten negativa resultat på 1,1 mkr 
beror till stor del av ett fel i budgeteringen där mål-
tidspengen inom förskolan blev för låg i samband 
med den tidigare verksamhetsövergången från Barn 
och skola.  Felberäkningen motsvarar drygt 700 tkr. 
Resterande differens beror på ökade livsmedelskost-
nader och något högre personalkostnader inom Vård 
och omsorg än budgeterat. 

Avvikelsen inom mark och Fritidsavdelningen beror 
framförallt på ökade kostnader för beläggningsen-
treprenader samt kostnader för bredbandsinstalla-
tioner och nya parkeringsautomater. Eftersom ingen 
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kompensation för inflation getts till verksamheterna 
utgör de arbetena som utförs i extern regi allt större 
andel av den totala kostnadsvolymen, vilket innebär 
att service och kvalitet för verksamheter i egen regi 
minskar. Andelen felparkeringsavgifter har minskat 
de senaste åren främst tack vare att bilisterna parke-
rar bättre men även då en mer restriktiv inställning 
till utfärdande av felparkeringsavgifter har tillämpats.

VA-verksamheten redovisar ett bättre resultat än 
prognostiserat och visar på ett positivt resultat på 
cirka 0,8 mkr. Överskottet kommer att användas som 
en del i att återställa VA-regleringsfonden som har 
ett negativt saldo på cirka 2,2 mkr. Orsaken till årets 
resultat är bland annat att underhållsåtgärder och in-
vesteringar skjutits upp för att hålla ner kostnaderna 
så mycket som möjligt – dock med konsekvensen att 
de kommer att hamna på framtiden. Verksamheten 
har varit underfinansierad men inför 2013 har taxan 
höjts till en rimlig nivå. 

Årets investeringar

På Strandängsskolan har värme och ventilation bytts. 
Nya NO-salar har byggts i ett av skeppen då antalet 
elever minskat och A-huset inte längre behöver dis-
poneras för denna verksamhet. I samband med detta 
arbete har även biblioteket flyttat in i nya lokaler och 
de gamla lokalerna byggts om till mindre lektions-
salar samt grupprum. Kostnaden för åtgärderna på 
Strandängsskolan har emellertid överstigit budget, 
dels på grund av att upphandlingen blev överprövad 
med en dyrare entreprenör som en också på grund av 
nödvändiga tilläggsarbeten.  

Kunskapscentrum, Kommunhus, Post och Polis fick 
nytt styrsystem och på Backaskolan gjordes ett obud-
geterat utbyte av värme och ventilation, på grund av 
att värmesystemet slutade fungera i februari. 

Uppförandet av Östra Karups förskola har försenats 
något på grund av den regniga hösten och att mer 
markarbeten behövde utföras än planerat. Inflyttning 
beräknas till maj 2013.

Båstads Skejtpark stod klar och invigdes i början av 
sommaren. Skejtparken är en mycket populär mö-
tesplats och har lovordats av både användare och 
allmänhet.  

Den nya badbryggan ”Tångbryggan” i Båstad invigdes 
innan sommaren och blev ett lyckat samarbetspro-
jekt mellan kommunen och föreningen ”Malenbo”.

Beträffande investeringsbudgeten redovisas ingen 
större avvikelse för skattefinansierad verksamhet 
för Teknik och service. Detta förklaras framförallt av 
intäkter för fastighetsförsäljningar samt att tidpla-
nen för Östra Karups förskola förskjutits. Därmed 
balanseras underskottet på cirka 6 mkr för arbeten 
på Strandängsskolan och övriga ventilations- och vär-
meprojekt. Då budget finns för denna typ av projekt 
under 2013, är det möjligt att överföra underskottet 
till 2013. Dock innebär detta att andra ventilations- 
och värmeprojekt måste senareläggas.

För VA-verksamheten redovisar investeringsbudge-
ten ett överskott motsvarande cirka 21 mkr. Detta be-
ror dels på en allmän återhållsamhet för att hålla nere 
kostnader men också på att några stora investerings-
projekt har blivit försenade och pågår över årsskiftet. 

Dagvattenutbyggnaden i Hemmeslöv har slutförts 
och vattenledningen längs Lindallén har bytts ut. Två 
budgetposter begärs överförda till 2013, ledningarna 
till Kattvik, där entreprenör nu är kontrakterad, samt 
VA-utbyggnaden inom exploateringsområdet Östra 
Karup 6:7, där detaljplanen vid årsskiftet inte var an-
tagen.

Framtidsperspektiv

Utöver den kontinuerliga förvaltningen och driften 
inom verksamhetsområdet är följande projekt och 
områden viktiga för att kunna upprätthålla en god 
service och leva upp till kommunens vision och fast-
ställda mål:

• Ny station och stadsdel i Båstad

• Framtagande av avtalsförslag och underlag för eventuell 
anslutning av kommunens vattenförsörjning till 
Sydvatten

• Arbete med planering för ny återvinningscentral

• Planering för utbyggnad av kapacitet för avloppsrening 
tillsammans med Laholms kommun och Laholmsbuktens 
VA

• Projektering, upphandling och utbyggnad av nytt 
exploateringsområde i Östra Karup inklusive ny 
cirkulationsplats

• Planering och projektering för nytt exploateringsområde 
i Grevie Kyrkby
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• Slutförande av ny förskola i Östra Karup

• Planering tillsammans med Trafikverket för ny 
pågatågsstation i Förslöv

• Planering av nya GC-vägar inkl Kattegattsleden delvis 
tillsammans med Trafikverket

• Energibesparingar i kommunens fastighetsbestånd i 
samarbete med Båstadhem

• Beläggningsunderhåll på gator och GC-vägar

• Arbete med klimatsäkringingsåtgärder och framtagande 
av plan

• Utökad andel ekologisk mat. De nationella 
rekommendationerna är för närvarande 25 procent i 
offentlig sektor och kommer troligtvis att öka

Nyckeltal

Kategori Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010

Antal kvm kommunala gator och vägar, inklusive GC-vägar 325 436 325 436 325 436

Kostnad per kvm kommunal gata/väg (kr) 35,51 34,76 39,55

Antal m enskilda vägar (vägföreningar) 336 536 336 536 336 536

Kommunens kostnad per m enskild väg (kr) 5,23 4,81 3,38

Driftkostnad per kvm/parkmark (kr) 5,38 7,02 -

Kostnad per producerad portion för grundskolan (kr) 22,20 21,45 21,45

Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) 19 19 10 

Kostnad Idrotts- och fritidsanläggningar (kr/invånare) 210 156 146

Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare 7-20 år) 37 37 36

Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel (%) 29 34 31

Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel (%) 71 66 69

Genomsnittlig energiförbrukning per månad (kWh/kvm) 17,7 18,4 21,2
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Samhällsbyggnad

EKONOMISK ÖVERSIKT Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011

(tkr)

Intäkter 8 318 8 304 8 133

Kostnader -12 008 -12 175 -10 569

Nettokostnad -3 690 -3 871 -2 437

Anslag -3 690 -3 690 -3 294

Årets resultat 0 -181 857

Nettoinvestering 1 515 696 250

VERKSAMHETERNAS RESULTAT

Verksamhetsövergripande 0 -13 -65

Bygglov 0 -31 492

Karta/GIS 0 -43 291

Plan 0 100 101

Bostadsanpassning 0 -195 38

Totalt 0 -181 857

Årets viktiga händelser

Övergripande

Samhällsbyggnad har nu funnits i två verksamhetsår 
sedan plan, bygglov, kart/GIS och bostadsanpass-
ning samlades i en förvaltning. Samarbetsformerna 
internt och med andra verksamhetsområden har 
under året fortsatt att utvecklas dock är ärende-
mängden fortsatt hög inom alla verksamhetsgrenar. 
Implementeringen av den nya Plan- och bygglagen, 
som trädde i kraft den 2 maj 2011, har fortsatt och 
processer, arbetsmetoder och rutiner har justerats 
och förfinats.  Året har präglats av vakanser och 
nyrekrytering. Först under sista kvartalet 2012 var 
samhällsbyggnad fulltalig.

En kart/GIS handläggare har fått samordningsan-
svaret för sin verksamhetsgren och en trainee har 
under året hjälpt till med utredningsuppdrag, bland 
annat medborgardialogen för Båstads hamnområde.  
Under andra kvartalet projektanställdes en planin-
genjör för att genomföra vektorisering och digitali-
seringen av analoga detaljplaner. Under året tilldela-
des Samhällsbyggnad och kommunledningskontoret 

delat ansvar för ”Båstad Växer” – det stora projektet 
i anslutning till och omkring Båstads nya station.

Plan

Under årets första kvartal blev upphandlingen klar 
för nytt ramavtal med plankonsulter, vilket gett möj-
lighet till förstärkning med externa resurser för att 
hantera den stora mängd planärenden som pågår. 
Två nya planhandläggare samt en översiktsplanerare 
har anställts efter en utdragen rekryteringsprocess. 

Ärenden som krävt mycket arbete, utöver projektet 
för området kring Båstads nya station, är planer för 
bostäder och verksamheter i Östra Karup, planering-
en för pågatågstation i Förslöv, bostadsplanen i Gre-
vie Kyrkby, bostadsplaner och centrumutveckling i 
Torekov samt ett antal planer för bostäder i Båstad 
– bland annat det så kallade Hasselbackenområdet. 

Under slutet av året påbörjades också arbetet med 
och processen kring aktualiseringen av kommunens 
översiktsplan ÖP08. Initiativ har också tagits till att 



BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2012 39

Samhällsbyggnad

utvärdera ett nytt digitalt ritningsverktyg - en ny Au-
toCAD applikation - ”FOCUS detaljplan” för planpro-
duktionen. Finansieringsmodellen för planarbete 
som infördes under 2011 har fått ökad genomslag-
skraft under året.  Ett antal planärenden behandlas 
dock fortfarande enligt ”gamla planavtal”.  Hög pri-
oritet gäller för att få dessa detaljplaner färdiga och 
antagna.

Bygglov

Verksamhetsåret har präglats av en minskning av 
antalet bygglov för nybyggnad av enbostadshus.  An-
sökningar för bygglov för om- och tillbyggnad har 
varit oförändrad. Däremot har antalet bygganmäl-
ningar ökat något. 

Under sista kvartalet har avdelningen påbörjat om-
prövning samt förnyelse av bygglov för Hallands-
åsprojektet, vilket avser cirka 40 bygglov. Hand-
läggningstiderna ligger inom ramen, tio veckor 
eller snabbare.  Förhandsförfrågningar om delning 
av fastigheter eller nybyggande i områden där de-
taljplan saknas har fortsatt långa handläggnings-
tider. Detta beror bland annat på att dessa förfråg-
ningar kräver att bedömningar görs likartat varje 
gång så att beskeden till sökanden blir förutsägbara, 
i enlighet med tidigare fattade beslut och i överens-
stämmelse med kommunens översiktsplan. 

En handläggare slutade sin anställning under för-
sta kvartalet och tjänsten återbesattes under andra 
kvartalet. 

Kart/GIS

Avdelningen har haft mycket att göra under hela 
året, särskilt med att förbereda övergången till nytt 
höjdsystem och ny kartdatabas.  Båda beräknas vara 
klara under andra kvartalet 2013. 

Bygglovskartan har utvecklats och förfinats under 
2012. En uppgift har varit överflyttning av VA-led-
ningsuppgifter till NSVA. Ett avtalsförslag har presen-
terats om hur flödet och utbytet av kart- och regis-
terinformations samt VA-uppgifter skall ske mellan 
kommunen och NSVA. Detta är ännu inte signerat. 

Parallellt med övriga arbetsuppgifter har Kart/GIS 
under slutet av året kunnat påbörja arbetet med att 
komma ifatt med de arbetsuppgifter som nedpriori-

terats i perioder av underbemanning.  Bedömningen 
är emellertid fortfarande att extra resurser krävs för 
att helt komma ifatt med detta. 

Två handläggare har slutat och två nya har anställts 
under tredje kvartalet.

Bostadsanpassning

Kommunen har en åldrande befolkning. Antal äldre 
(80+) per tusen invånare i kommunen är 82 stycken 
-  att jämföra med grannkommunerna i Skåne nord-
väst: Helsingborg 54, Ängelholm 68, Laholm 65 och 
Höganäs 68. Under året har Samhällsbyggnad läm-
nat 143 bostadsanpassningsbidrag, vilket är fler än 
tidigare år. Bostadsstandaren i kommunen är god 
och i normala fall har kommunen därför inte så stora 
anpassnings- och ombyggnadskostnader.  Däremot 
lämnades under året bidrag till en bostadsanpass-
ning som var mycket omfattande.

Måluppfyllelse

Prioriterade mål

• MÅL: 75 procent av våra kunder ska vara nöjda eller 
mycket nöjda med service och bemötande.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Årets resultat 
av våra kundenkäter ger ett NKI om 85 procent.

• MÅL: I genomsnitt ska 20 detaljplaner färdigställas 
varje år.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Fem pla-
ner har antagits samt sex stycken har vunnit laga kraft 
under året. Anledning till att målet inte har nåtts är att 
antagande och laga kraft av planer styrs av faktorer 
som vi inte alltid råder över. 

 

Resultatmål

Plan, bygglov och kart/GIS

• MÅL: Anpassa verksamheten till nya PBL.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt.    

• MÅL: Utveckla vår tjänst - bygglov via internet.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Att ut-
veckla bygglov via internet är ett långsiktigt projekt 
som löper över flera verksamhetsår. Målet bedöms som 
uppfyllt till 70 procent.
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• MÅL: Utveckla tjänsten bygglov direkt- för enkla ären-
den. 

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. I avvak-
tan på kundtjänst så har ordinarie rutiner trimmats 
så att enkla ärenden besvaras omgående med beslut i 
ärendet.  Målet bedöms som uppfyllt till 70 procent.   

• MÅL: Slutföra arbetet Arkiv - städa arkivet dvs digitali-
sera analoga handlingar - göra sökbart digitalt.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt.    

• MÅL: Införa rutiner för digital expediering av bygglov.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt.  Leve-
rantören av ärendehanteringsystem har inte kunnat 
leverera en godtagbar lösning ännu. Arbetet pågår till-
sammans med Nacka och Norrtälje.  Målet bedöm som 
uppfyllt till 50 procent.    

• MÅL: Utveckla produkten bygglovkarta med lednings-
uppgifter el, va m.m.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Uppgifter 
som kommunen råder över finns inlagda i kartan till 100 
procent. Övriga uppgifter bedöms som inte relevanta. 
Målet bedöms således som uppfyllt till 50 procent.   

• MÅL: Upprätta nya avtal med köpare av kartprodukter.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Motive-
ring: Arbetet har inte hunnits med i den omfattning som 
vi räknat med. Leveranser mot nuvarande avtalsparter 
har fullföljts, men inga nya avtal tecknats.  Avvaktar hur 
projektet mellan infrastrukturbyggarna och SKL om 
nya geodataavtal och leveransformer utvecklas.

• MÅL: Utveckla vår leverans för att få högre ersättning 
av Lantmäteriet samt andra avtalskunder.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt.  Arbetet 
har inte hunnits med i önskvärd omfattning.  Målet be-
döms som uppfyllt till 50 procent.

• MÅL: Implementera nya GIS-tjänster internt och ex-
ternt i kommunen.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Arbetet 
med att gå över i nästa versions karttittskåp  internt 
påbörjas 2013. Möjligheterna för externa kartlösningar 
utreds tillsammans med Ängelholm.  Målet bedöms som 
uppfyllt till 50 procent.

• MÅL: Införa minst en ny e-tjänst 2012.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfylllt . Motive-
ring: Ny E-tjänst har inte kunnat införas eftersom vi ej 
är klara med grundarbetet.  Våra kommande tjänster är 
att detaljplaner och bygglovritningar på befintliga hus 
finnas tillgängliga som e-tjänster.

• MÅL: Fortsätta påbörjat arbete med digitalisera och 
vektorisera detaljplaner.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Resurs tillsat-
tes under första kvartalet och hittills har drygt hälften 
av de 250 detaljplanerna digitaliserats. Arbetet löper 
på enligt tidsplan och beräknas vara klart vid halvårs-
skiftet 2013.

Ekonomiskt resultat

Rambudget - övergripande 

Samhällsbyggnad

Årets redovisade underskott på cirka 180 tkr beror 
på att lämnade bostadsanpassningsbidrag överskri-
der budget med 195 tkr. Dels har fler bidrag lämnats 
i år jämfört med tidigare, dels har året belastats av 
ett enskilt ärende med stort anpassningsbehov.  

Resultatenheter

Plan

Plan redovisar ett överskott på 100 tkr. Detta för-
klaras av ett mindre överskott på intäktssidan men 
framförallt av lägre lönekostnader på grund av va-
kanser.

Bygglov

Bygglov redovisar ett underskott om 31 tkr. 

Kart/GIS 

På grund av vakanta tjänster har kostnaderna varit 
lägre än budgeterat och på intäktssidan når avdel-
ningen inte upp till budget, således redovisas ett un-
derskott på 43 tkr.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningen redovisar ett underskott på 
195 tkr, vilket förklaras av fler ärenden än normalt 
samt ett enskilt ärende med stort anpassningsbehov. 

Årets investeringar

Under 2012 har Samhällsbygg i större utsträckning 
hunnit med att prioritera önskvärda och nödvändiga 
investeringar för utveckling av verksamheten. Bland 
årets investeringar kan nämnas: 

• Vektorisering/digitalisering av analoga detaljplaner.

• Utvidgning av kommunens primärkarta, Kattvik med 
omnejd, som utförs i samverkan med Lantmäteriet

• Arkivutredningar som påbörjades under våren för att 
kunna gå över i ett nytt höjdssystem, på grund av hög 
arbetsbelastning och ”kö” hos Lantmäteriet har projektet 
inte kunnat avslutas under året. 



BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2012 41

Samhällsbyggnad

• Arbetet med att införa och utveckla kommunens 
Bygglovskartor som fortsatte under 2012.

• Focus Detaljplan - Ett nytt program som har testas för att 
förenkla och kvalitetssäkra produktionen av detaljplaner.  
Utvärdering är inte klar.

• Digitalisering av mikrofilmsarkivet, har inte kunnat 
slutföras.  Uppdatering av arkivsystem har fått avbrytas, 
ny upphandling behöver göras.

Framtidsperspektiv

Samhällsbyggnad ser en fortsatt fördjupad samver-
kan mellan verksamhetens olika avdelningar som en 
framgångsfaktor för att utveckla servicen till kunder, 
invånare och företag. Genom att arbeta omvärldsori-
enterat kan nya detaljplaner utveckla för både verk-
samheter och bostäder som ger kunderna större 
möjligheter att förverkliga sina planer och önskemål 
i samklang med kommunens övergripande politiska 
mål.  

Att fortsätta fördjupa och utveckla samarbetet med 
Länsstyrelsen är av största vikt för att kunna ta 
fram nya planer för både verksamheter och bostä-
der. Kommunen omfattas av flera statliga regler och 
skyddsbestämmelser som kan begränsa kommu-
nens nödvändiga utveckling.  Av stor vikt är också 
att resurser finns eller kan avsättas för att fullfölja 
och påbörja de viktiga strategiska planeringsunder-
lag som måste tas fram för bland annat Sydkusten, 
Båstads hamn, Centrala Båstad och området kring 
Norrviken/Kattvik.  

Samhällsbyggnad vill fullfölja den satsning på digi-
tala metoder för ärendehantering, kommunikation 
och information som redan har påbörjat.

Nyckeltal

Kategori Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010

Inkomna och diarieförda ärenden*) 1 158 1 163 2 180

Ärenden i samhällsbyggnadsnämnd**) 59 71 44

Delegationsbeslut

Bostadsanpassningsbidrag 143 135 122

PBL (bygglov, bygganmälan) 467 542 702

Fördelning beviljade bygglov

Nämnd/delegation 16/460 49/465 44/460

Planavdelning

Laga kraftvunna detaljplaner 6 6 11

Kartavdelning

Bygglovkarta/Utdrag ur primärkarta 280 317 453

* Från 2011 ingår nya samhällsbyggnad, år 2010 ingår bygglov, kart/GIS, miljö och räddningstjänst.
* Från 2011 ärenden i kommunstyrelsen, dessförinnan ärenden i samhällsbyggnadsnämnden.
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EKONOMISK ÖVERSIKT Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011

tkr

Intäkter 4 985 5 355 4 648

Kostnader -16 375 -16 940 -16 111

Nettokostnad -11 390 -11 585 -11 693

Anslag -11 390 -11 390 -11 589

Årets resultat 0 -195 104

Nettoinvestering -2 071 -429 -1 175

Årets viktiga händelser

Övergripande

Båstads kommuns sätt att arbeta med hälsa, trygghet 
och säkerhet i ett och samma verksamhetsområde, 
Samhällsskydd, uppmärksammades på ett mycket 
positivt sätt i Myndighet för samhällsskydd och be-
redskaps tidning ”Tjugofyra7” nr. 13/2012. I årets 
Öppna Jämförelser ”Trygghet och säkerhet 2012”, 
placerade sig Båstad bland de tre bästa kommuner-
na i Sverige i kategorin ”turism- och besöksnärings-
kommuner”. I Polisens trygghetsmätning för 2012, 
placerade sig Båstad på en tredje plats av nordvästra 
Skånes 10 kommuner. 

En kart/GIS handläggare har fått samordningsansva-
ret för sin verksamhetsgren och en trainee har under 
året hjälpt till med utredningsuppdrag, bland annat 
medborgardialogen för Båstads hamnområde.  Under 
andra kvartalet projektanställdes en planingenjör för 
att genomföra vektorisering och digitaliseringen av 
analoga detaljplaner. Under året tilldelades Samhälls-
byggnad och kommunledningskontoret delat ansvar 
för ”Båstad Växer” – det stora projektet i anslutning 
till och omkring Båstads nya station.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens verksamhet präglas av samar-
bete och samverkan.  Under året tog kommunfull-
mäktige beslut om att Båstad skall avvakta inträde i 
kommunalförbund för räddningstjänsterna i Skåne 
Nordväst. Fyra av tio kommuner har idag valt att gå 

med i räddningstjänstförbundet. Via avtal kommer 
Båstads kommun emellertid fortsätta samverkan 
med såväl räddningstjänstförbundet, som övriga 
kommuner i Skåne nordväst samt Laholms kommun. 

År 2012 har inneburit en ökning av antalet insatser, 
se nedanstående tabell:

År
Insatser i egen 

kommun
Annan 

kommun Sammanlagt

2009 237 69 306

2010 243 166 409

2011 274 183 457

2012 287 255 542

De insatser som har ökat mest under 2012 är trafik-
olycka, sjukvårdslarm och i väntan på ambulans. De 
två sistnämnda insatstyperna utför Båstads kommun 
åt Region Skåne och får därför ersättning med en fast 
summa per insats. Kommunen har också samarbets-
avtal på befälsnivå med Ängelholms och Laholms 
kommun vilket har inneburit en ökning av antalet 
insatser. Antalet automatiska brandlarm har minskat 
med cirka 10 procent. 

Under året har räddningstjänsten haft 19 utryckning-
ar på brand i byggnad. Ingen av dessa bränder har 
inneburit en totalskada på fastigheten. Dock medför 
varje brand i byggnad mer eller mindre skador på 
fastigheten i form av brand-, sot eller vattenskador, 
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som kan innebära att man inte har möjlighet att bo 
kvar i fastigheten under renoveringen. Därför arbetar 
räddningstjänsten alltid med att skapa mervärde för 
den drabbade och hjälpa och informera om hur arbe-
tet har gått och hur de själva ska göra för att underlät-
ta situationen. 

Lyckligtvis har ingen människa i Båstads kommun 
omkommit till följd av brand. Däremot har det före-
kommit dödsfall i samband med trafikolyckor. Vid 
dessa tillfällen har räddningstjänsten tillgång till fyra 
personer inom organisationen som är utbildade i 
kamratstöd.

Miljö

Rekrytering av chef och handläggare till miljöavdel-
ningen har påverkat verksamheten i stor utsträck-
ning. Inspektioner har gjorts i den omfattning som 
personalstyrkan har medgivit. Några komplexa ären-
den har dessutom tagit stora personella resurser i 
anspråk. Trots detta påbörjades förberedelserna för 
en riskbaserad taxa och tillsyn inom miljö- och häl-
soskydd som kommer att införas 2013.

Folkhälsa

En stor del av arbetet inom folkhälsoområdet har un-
der året ägnats åt att ta fram ”Program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet” – en policy baserad på ett be-
redningsuppdrag beslutat i fullmäktige. 

Tillsammans med beredningen för välfärd och kultur 
samt beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
arbetades fem prioriterade inriktningsmål fram för 
folkhälso-, trygghets- och säkerhetsarbetet.  Två med-
borgardialoger genomfördes där kommuninvånare 
fick möjlighet att säga sin mening om inriktningen på 
arbetet. Inriktningsmålen utgjorde sedan grunden i 
programmet som planeras antas för beslut under fe-
bruari 2013. 

Ett välbefinnanderåd inrättades under 2012, vilket 
är ett samverkansorgan för kontakt och samråd inom 
hälsofrämjande och förebyggande frågor.  

Båstad kommun deltog i Region Skånes ”Folkhälsoen-
kät barn och unga i Skåne 2012” som riktade sig till 
elever i årskurs sex, nio och årskurs två på gymnasiet. 
Syftet med enkäten är att över tid följa utvecklingen 
inom livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och 

hälsa samt att ta fram indikatorer och underlag för 
kommunens förebyggande arbete.

Kampanjen ”Varannan Vatten” genomfördes i Båstad 
hamn under tennisveckorna. ”Varannan Vatten” vän-
der sig till alkoholkonsumenter, 18 år eller äldre,  med 
syfte är att förmedla budskapet om att dricka smart 
och att minska berusningsdrickandet och alla de ne-
gativa konsekvenser som det för med sig. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upp-
märksammar FN:s internationella äldre dag som var-
je år infaller den 1 oktober genom kampanjen ”Pep-
par, peppar - en dag för seniorers säkerhet”. Båstads 
kommun deltog och informerade äldre om risker i 
vardagen och hur de kan undvikas. 

Kris- och säkerhetssamordning 
samt brottsförebyggande  
verksamhet

För att möta kriser i samhället måste planering, in-
formation och förankring ske. Under året har arbetet 
med krisledningsplan och oljeskyddsplan slutförts 
och dokumenten har genomgått politisk förankring. 

I oktober deltog Båstad vid genomförandet av en 
oljeskyddsövning i Skåne Nordväst där antagna ol-
jeskyddsplaner prövades. För att kunna hantera en 
kris är det viktigt med robusta system för att kunna 
kommunicera trots störningar i el- och telenät då lag-
stadgade uppgifter skall lösas i kommunen.  Båstad 
har deltagit i ett projekt tillsammans med kommuner-
na i Skåne Nordväst som finansierats av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap gällande införande 
av RAKEL i de kommunala verksamheterna. Projektet 
kommer att införas under 2013 i kommunens kris-
ledningsorganisation. 

Tillsammans med kommunens ledningsgrupp har 
instruktioner, beredskapsschema och utbildning ge-
nomförts för införande av lokal Tjänsteman i bered-
skap i Båstads kommun den 1 december 2012.

Under året har arbete pågått för att skapa trygga ar-
betsmiljöer för personal som arbetar ensamma, gör 
tillsyn samt andra former av besök med avseende på 
hot och våld. En uppföljning har skett av bevakning 
och rondering samt larmanläggningarnas status i de 
fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. Vi-
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dare har kameraövervakningen följts upp och sam-
verkan har skett med polismyndigheten i samband 
med misstanke om brott.

En översyn av låssystem och nyckelhantering i de fast-
igheter som kommunen bedriver verksamhet i påbör-
jades under året och kommer att fortsätta 2013.

Befintlig risk- och sårbarhetsanalys uppdaterades i 
samband med redovisningen till länsstyrelsen i sep-
tember. Revidering kommer att genomföras under 
2013 i samband med framtagande av den nya hand-
lingsplanen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjor-
de en kontroll av den lokala ledningsplatsen i kom-
munhuset med avseende på utformning av lednings-
plats, säkerhets- och passagesystem samt serverrum 
och IT-säkerhet och ett åtgärdsförslag kommer att 
presenteras. 

Under nio dagar i samband med tennisveckorna 
fanns livräddare på stranden vid Skansenbadet. Liv-
räddarna - ett samarbete med Ängelholms kommun 
- bevakade stranden samt gav information till kom-
munens invånare och besökare samt gjorde en del 
sjukvårdande insatser.

Tunneltillsyn

Projekt Hallandsås löper enligt tidsplan och borr-
ningarna går fortare nu tack vare alla erfaren-
heter som vunnits från det östra röret. Borrning 
och byggande av den västra tunneln startade den  

16 februari 2011 och fram till den 31 december 2012 
var 1775 ringar av 2500 på plats. Arbetstunneln vid 
mellanpåslaget fylldes igen under 2012. 

Under året har 33 miljö- och arbetsplatsinspektio-
ner utförts vilket är fler än tidigare år, beroende på 
igenfyllandet av mellanpåslaget. Alla miljövillkor har 
uppfyllts 2012. 

Undersökningarna kring tunnelprojektets utsläpp i 
havet, som genomförs av Nordvästskånes kustvatten-
kommitté, har genomförts planenligt under året.

Energi- och klimatrådgivning

Under 2012 har 40 personer fått energirådgivning i 
Båstad kommun. Nästan samtliga har gällt rådgivning 
angående uppvärmning och möjligheter att minska 
energiförbrukningen genom isoleringsåtgärder och 
värmepumpar. Många har också visat intresse för sol-
värme. Under året har ett flertal aktiviteter genom-
förts, såsom kvällskurser med Bjäre naturvårdsfören-
ing, företagsmässa i Ängelholm, Bomässan i Malmö, 
Företagsmässa på Lindab arena samt medborgardia-
loger i V Karup och Mäsinge. Genom avtal handlägger 
Båstads kommun energi- och klimatrådgivning även i 
Ängelholms kommun. 

Hållbar utveckling

Efter ett intensivt arbete i fullmäktigeberedningarna 
under 2011, antogs under våren 2012 miljöprogram-
met för Båstads kommun för perioden 2012-2020. 
Miljöprogrammet är ett strategiskt inriktningsdoku-
ment som pekar ut inriktningen för miljöarbetet. Ar-
betet med hållbar utveckling överfördes under hösten 
från Samhällsskydd till Kommunledningskontoret. 

Måluppfyllelse

Prioriterade mål
• MÅL: 75 procent (NKI=75) av våra kunder ska vara 

nöjda eller mycket nöjda med service och bemötande.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Samhälls-
skydd nådde ett genomsnittligt NKI = 80 för räddnings-
tjänstens och miljöavdelningens verksamheter. Högst 
betyg fick ”handläggarna är professionella och inger 
förtroende” och lägst betyg fick ”avgiften är rimlig”.
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• MÅL: Antalet personer som skadas eller omkommer i 
samband med olycka ska årligen minska.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt.  Enligt 
Öppna Jämförelser – trygghet och säkerhet, har ”antal 
sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1000 
invånare” ökat från 11,6 (2011) till 12,0 (2012). Medi-
anen i Sverige har ökat från 11,7 (2011) till 11,8 (2012). 

• MÅL: Ohälsotalet i Båstad ska vara lägre än genom-
snittligt i kommunnätverket (mätetalet avser hela kom-
munen, inte kommunen som arbetsgivare). 

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Båstads kom-
mun hade ett lägre ohälsotal (6,8) än genomsnittet av 
kommunerna i KKIK 2012 (7,5).

Resultatmål

Miljö

• MÅL: Fördjupa samarbetet med andra kommuner och 
tillsammans genomföra minst ett gemensamt projekt.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Tillsammans 
med bland annat Halmstads och Laholms kommuner 
har ett gemensamt Tångprojekt inletts. Projektet har 
uppmärksammats i tidningen Miljöaktuellt. 

• MÅL: Att minst genomföra 300 inspektioner under 
året och att verkställa tillsynsplan för 2012.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Miljöav-
delningen genomförde sammanlagt 120 inspektioner 
under 2012 och tillsynsplanen verkställdes inte.

Räddningstjänst

• MÅL: Att arbeta i linje med de gemensamt fastställda 
målen för räddningstjänsten i Skåne Nordväst.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Räddnings-
tjänsten i Båstad är aktiva i räddningstjänstsamarbetet 
inom Skåne Nordväst och arbetar för att uppnå de ge-
mensamt fastställda målen. 

- Öka förmågan att agera operativt vid gemensamma 
räddningsinsatser: Målet är uppfyllt. En projektplan 
för gemensam kvalitetssäkring av operativa styrkor i 
Skåne Nordväst, antogs 2012 och skall vara klar 2014. 

- Kvalitetssäkrad myndighetsutövning: Målet är inte 
uppfyllt. Tillsynsarbetet i Skåne Nordväst har bedri-
vits enligt den gemensamt framtagna tillsynshandbo-
ken. 

- Antalet personer i Skåne Nordväst som skadas eller 
omkommer i samband med olycka ska årligen mins-
ka: Målet är inte uppfyllt. Enligt Öppna Jämförelser – 
trygghet och säkerhet har ”antalet sjukhusvårdade till 
följd av olyckor per 1000 invånare” i Skåne Nordväst 
ökat från 11,7 (2011) till 11,8 (2012). Medianen i  Sve-
rige har ökat från 11,7 (2011) till 11,8 (2012). 

- Öka den enskildes förmåga att ingripa i samband 
med olyckstillbud: Målet är uppfyllt. Enligt Öppna 
Jämförelser – trygghet och säkerhet har ”antalet per-
soner som utbildats av kommunen i att förebygga eller 
hantera bränder per 1000 invånare” i Skåne Nordväst 
ökat från 44 (2011) till 50 (2012). Medianan i Sverige 
har minskat från 42 (2011) till 40 (2012). 

- Gränslös bemanning för optimalt resursutnyttjan-
de: Målet är uppfyllt. Samtliga kommuner medverkar 
i gemensamma projekt och arbetsgrupper i Skåne 
Nordväst. 

- Antalet bränder i skolor, förskolor och öppen fri-
tidsverksamhet i Skåne Nordväst skall årligen mins-
ka: Målet är inte uppfyllt. Enligt Öppna Jämförel-
ser – trygghet och säkerhet har ”antalet utvecklade 
bränder i byggnad per 1000 invånare” ökat från 0,64 
(2011) till 0,71 (2012). Medianen i Sverige har ökat 
från 0,66 (2011) till 0,70 (2012).

• MÅL: Att genomföra de tillsyner som fastställts enligt 
tillsynsplanen för 2012.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Rädd-
ningstjänsten har utfört 77 procent av antalet planera-
de tillsyner (72 av 94). Orsaken till att färre tillsyner än 
planerat har genomförts är att vissa objekt har avveck-
lats och andra har flyttats fram i tid.

Ekonomiskt resultat

Samhällsskydd

Resultatet för hela Samhällsskydd visar ett under-
skott på 195 tkr. Mot bakgrund av de oförutsedda 
händelser som inträffade under året, med bland an-
nat icke budgeterade kostnader för rekrytering av 
personal till miljöavdelningen, så är resultatet över-
raskande bra. 

Räddningstjänst

Räddningstjänstens resultat visar ett underskott på 
215 tkr. Under året har antalet larm ökat, vilket med-
för att fler mantimmar utbetalas till deltidsanställd 
räddningspersonal än budgeterat. På grund av hög 
arbetsbelastning har semesterskulden ökat bland 
den dagtidsanställda personalen. Även akuta repa-
rationer av utryckningsfordon och utrustning har bi-
dragit till underskottet. 

Miljö

Miljöavdelningens resultat visar ett underskott på 
49 tkr. På grund av vakanser och en långtidssjuk-
skrivning under året uppnåddes inte de budgeterade 
intäkterna samtidigt som kostnaderna blev lägre än 
budgeterat. 
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Övriga verksamheter

Övriga verksamheter inom Samhällsskydd, energi-
rådgivning, hållbar utveckling, krisberedskap, tun-
neltillsyn och folkhälsa, visar tillsammans på ett 
överskott med 69 tkr. Även här har vakans och sjuk-
skrivning medfört lägre kostnader än budgeterat. 

Årets investeringar

Under 2012 gjorde Samhällsskydd investeringar en-
ligt antagen investeringsplan. Flera investeringspro-
jekt löper över åren. Samhällsskydd vill särskilt fram-
hålla följande investeringar under 2012:

• Arbetsmiljöförbättrande åtgärder har vidtagits på 
samtliga brandstationer. I Båstad och Förslöv har risken 
för personskador minskats genom att räddningsperso-
nalens plats för ombyte flyttats. Samtliga stationer har 
under året fått löpband vilket förbättrar möjligheten till 
fysisk träning. Detta investeringsprojekt slutförs under 
2013.

• I samverkan med övriga nordväst skånska kommuner 
har investeringar gjorts för att öka krishanteringsför-
mågan, såväl i kommunhus som på brandstationerna. 
Via förbättrad teknik, som bland annat videokonferens-
utrustning kan information och lägesbild spridas mellan 
brandstation och kommunhus samt via övriga nordväst 
skånska kommuner. Detta investeringsprojekt slutförs 
under 2013. 

Framtidsperspektiv

Personalförsörjning är problematisk i samband med 
vakanser och sjukskrivningar. Sårbarheten och svår-
igheten att rekrytera kompetent personal är kännbar 
i en liten organisation och märks bland annat i en för-
sämrad service till våra kunder. 

Ökad samverkan är ständigt aktuellt inom flera om-
råden. Via avtal samverkar Samhällsskydd med andra 
kommuner inom räddningstjänst, miljö, folkhälsa 
samt energi- och klimat rådgivning. 

Nya kommunstrategiska dokument såsom miljöpro-
gram och program för folkhälsa, trygghet och säker-
het, kommer att ange fokusområden och riktningen i 
vårt framtida arbete.

Brandstationerna i Båstads Kommun är i stort behov 
av upprustning och modernisering. Här välkomnas 
de få medel som finns avsatta till projektering och 
utredning under 2013. Vi tror på idén om en samlo-
kalisering av hemtjänsten och räddningstjänsten till-
sammans med teknik och service vid centralförrådet 
utmed Hallandsvägen i Båstad. En samlokalisering 
medför positiva effekter på kommunens fordonshan-
tering, lokalutnyttjande med mera.

Nyckeltal

Kategori Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010

Inkomna och diarieförda ärenden 1 021 985 882

Andel uppfyllda tillsyner inom miljö- och hälsoskydd enligt 
tillsynsplanen (%):

- samtliga inspektionsområden 23 45 -

- miljöfarlig verksamhet 25 30 -

- hälsoskydd 29 60 -

- livsmedel 51 83 -

Nettokostnad räddningstjänsten (kr/invånare) 723 682 675

Nettokostnad miljöavdelningen (kr/invånare) 74 71 67

Självkostnadsgrad miljöavdelningen (%) 54 54 53
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Barn & skola

Ekonomisk översikt

Kategori Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011

RAMBUDGET  

Intäkter 13 778 14 078 15 064

Kostnader -101 116 -99 624 -101 118

Nettokostnad -87 338 -85 546 -86 054

Anslag -87 337 -87 337 -82 492

Årets resultat 0 1 791 -3 562

Nettoinvestering -3 900 -3 754 -2 434

SKOLPENG

Egen verksamhet -98 278 -109 183 -101 934

 Annan huvudman -24 782 -25 508 -22 582

Nettokostnad -123 060 -134 691 -124 516

Anslag -123 060 -123 060 -121 718

Årets resultat 0 -11 631 -2 798

RESULTATENHETER

Intäkter 102 275 125 116 112 306

Kostnader -102 275 -123 259 -110 108

Nettokostnad 0 1 857 2 198

Anslag 0 0 -230

Årets resultat 0 1 857 2 428

RESULTATENHETERS RESULTAT

Förskolor: Snapphanebyn, Malen, Päronbyn 0 383 296

Förskolor: Fiskebyn, Äppelbyn, Klockarebyn 0 113 167

Förskolor: Backabyn, Skogsbyn, Ängsbyn 0 -185 -10

Sandlyckeskolan F-6 med Strandängs fritids 0 189 122

Strandängsskolan, F– 6 0 733 257

Strandängsskolan, 7 – 9 0 -387 43

Östra Karups skola, F-6 0 629 657

Backaskolan, Västra Karups skola, F-6 0 128 236

Förslövs skola, F – 6 0 601 677

Förslövs skola, 7 – 9 0 -347 -17

Summa 0 1 857 2 428
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RESULTATENHETERS RESULTAT
Över/under-

skott från 2011
Disponerat 

2012
Över/under-

skott från 2012

Totalt över/ 
underskott per 

31 dec 2012

Förskolor: Snapphanebyn, Malen, Päronbyn 296 -17 400 679

Förskolor: Fiskebyn, Äppelbyn, Klockarebyn 167 0 113 280

Förskolor: Backabyn, Skogsbyn, Ängsbyn -10 0 -185 -195

Sandlyckeskolan F-6 med Strandängs fritids 122 0 189 311

Strandängsskolan, F– 6 257 -5 738 990

Strandängsskolan, 7 – 9 43 0 -387 -344

Östra Karups skola, F-6 657 -351 980 1 286

Backaskolan, Västra Karups skola, F-6 236 -127 254 363

Förslövs skola, F – 6 677 -109 710 1 278

Förslövs skola, 7 – 9 -17 0 -347 -364

Summa 2 428 -609 2 466 4 285

Årets viktiga händelser

Övergripande

Barn och skola har fortsatt arbetet med implemen-
teringen av de nya styrdokumenten: reviderad läro-
plan för förskolan, ny läroplan och nya kursplaner 
för grundskolan samt ny skollag. Detta har genom-
syrat verksamheten med stora kompetensutveck-
lingsinsatser med fokus på dokumentation, bedöm-
ning och betyg. 

Skollagen tydliggör att det skall finnas ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på huvudmanna-, organisa-
tions-, grupp- och individnivå för att kunna identi-
fiera förbättringsområden. 

För att verkställa intentionerna i styrdokumenten 
har processledare utbildats i att leda lärande samtal 
på alla skolor och förskolor. 

Alla pedagoger i förskola och skola har under året 
påbörjat utbildning i PIM ,”praktisk IT- och medie-
kompetens”, för att kunna använda digitala verktyg 
inom såväl undervisning som för dokumentation 
och kommunikation med vårdnadshavare. Arbetet 
har redan börjat ge resultat. 

Under året har kommunstyrelsen identifierat brister 
i grundskoleelevers lärandemiljö och en karläggning 
har därför påbörjats för att under 2013 resultera i 
en åtgärdsplan. 

Förskolan

Arbetet med pedagogisk dokumentationen för att 
följa barns utveckling och skapa goda lärandemiljö-
er har varit i fokus under hela året. All personal har 
deltagit i en föreläsning om barnuppfostran i andra 
kulturer för bättre möta barn och föräldrar med an-
nan kultur och annat modersmål.

Den ökade efterfrågan på platser inom förskolan i 
Förslöv och Torekov resulterade i en upphandling av 
paviljonger vilka placerades i direkt anslutning till 
befintlig förskola för att på ett effektivt sätt nyttja 
både utemiljö och personal.

Grundskolan

Samtliga lärare och specialpedagoger, från försko-
leklass till och med årskurs 6, har genomgått en 
kompetensutvecklingsinsats för att kvalitetssäkra 
läs- och skrivinlärningen. Några lärare har deltagit 
i lärarlyftet II och fyra lärare har just före årsskiftet 
påbörjat Skolverkets satsning på naturvetenskap 
och teknik för lärare från förskoleklass till och med 
årskurs 3.

Båstads kommun har haft en ökad inflyttning av 
elever med annat modersmål än svenska, vilket stäl-
ler stora krav på verksamheten för att ge alla elever 
möjlighet att nå målen. Totalt har 14,7 procent av 
grundskolans elever annat modersmål än svenska 
och i höstas började 20 elever, helt utan kunskaper i 
svenska, i kommunens grundskoleverksamhet.
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Utvecklingen av pedagogiska planeringar har inten-
sifierats med tydliga anvisningar till elever och vård-
nadshavare om målen med undervisningen, vilka 
förmågor som skall utvecklas under perioden, vilket 
innehåll som skall behandlas och hur eleverna skall 
kunna visa vad de har lärt sig.

Med stöd av medel från Specialpedagogiska myndig-
heten har ett skoldatatek inrättats. På Skoldatateket 
finns personal som utbildar och stödjer elever i be-
hov av digitala verktyg som stöd i undervisningen. 

I slutet av höstterminen fick eleverna i årskurs 6 be-
tyg för första gången, enligt ett helt nytt betygssystem.

Strandängsskolans tennisprofil från årskurs 7 har 
varit en lyckad satsning. Flera elever med familjer 
har flyttat till kommunen för att delta i denna. 

Stöd- och utvecklingsenheten 
(STU)

Stöd och utvecklingsenhetens rutiner har omarbe-
tats kring begäran om insats för barn i behov av sär-
skilt stöd samt för dokumentation. En ny verksamhet 
med fasta konsultationstider har tagits fram.  Samt-
liga remisser med frågeställningen dyslexi föregås 
av en konsultation med psykolog och logoped. Alla 
elever med dyslexidiagnos erbjuds från årskurs 4 att 
under hela sin grundskoletid låna en bärbar dator, 
utrustad med de stödfunktioner eleven behöver.

Problemskapande, utåtagerande beteende är det 
område inom vilket både förskolor och skolor ef-
terfrågat mest stöd. Specialpedagog med inriktning 
kring beteendeproblematik är ett steg mot att för-
bättra stödet. Pedagogerna har också erbjudits stra-
tegiutbildning för att stå bättre rustade i det dagliga 
arbetet. 

Arbetet med att utveckla rimliga lösningar på elevers 
hemskola istället för att köpa dyra platser på speci-
alinriktad skola har fallit väl ut. Kostnaderna kan 
uppfattas som höga men är i relation till kostnaden 
för köpt plats på annan ort, betydligt lägre. Dessut-
om skapas en situation som ger mervärde i form av 
ökad lokal kompetens hos personalen samt ger elev-
en möjlighet att vistas i sin närmiljö.

Individ och familj

Tillgängligheten har ökat och arbetet med öppenvår-
den intensifierats. För ett ökat antal misshandel- och 
övergreppsärenden har Barnahuset i Helsingborg 
kopplats in. Större ärendeinflöde kring barn och unga 
har genererat ett nytt mer intensivt arbetssätt på öp-
penvården för att förhindra en ökning av placerade 
barn och verka för hållbara hemmaplanslösningar. 
Intensiv familjebehandlig har påbörjats och kommer 
att utvärderas under våren 2013. Utifrån nya barn-
skyddslagen som införs i januari 2013, har under 
hösten ett stort arbete gjorts för att tillgodose lagens 
intentioner på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Ett ökat samarbete med Stöd och utvecklingsenheten 
för att hitta olika samverkansformer och knyta verk-
samheterna närmre varandra har påbörjats. Fältse-
kreterare och kuratorer har under hösten startat en 
ungdomsgrupp.

En inventering i Nordvästra Skånes kommuner har 
gjorts i syfte att samutnyttja kompetenser från kom-
mun och landsting för att bygga upp ett beroendecen-
ter för unga upp till 25 år. Växthuset har under året 
startat en barngrupp enligt metoden CAP, Children 
are People too. Verksamheten riktar sig till barn med 
psykosocial problematik i form av våld, skilsmässa el-
ler svåra vårdnadstvister samt barn med föräldrar i 
missbruk och/eller psykisk ohälsa.

En ökad tendens till psykisk ohälsa tillsammans 
med missbruk både hos unga och vuxna har setts 
under året. 

Under hösten har avtal med Region Skåne tecknats 
utifrån unga under 18 år med psykisk ohälsa.

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder frivillig och avgiftsbelagd 
musik- och dramaundervisning för barn och ungdo-
mar i Båstads kommun. Kulturskolan har under året 
anställt en musiklärare med behörighet att under-
visa i grundskolan och utökat utbudet för barn och 
unga med fem nya ämnen. Det har genomförts fyra 
”Kulturmixar” - kvällskonserter i samarbete med 
Ungdomens Hus. Dramapedagogerna har genomfört 
föreställningar för förskolorna samt de uppdrag som 
varit förutbestämda i grundskolans övriga årskurser.
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Måluppfyllelse

Prioriterade mål
• MÅL: Barn ska erbjudas plats inom förskolan enligt 

vårdnadshavares önskemål inom fyra månader.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Totalt har 
179 barn har erbjudits plats i förskola eller pedagogisk 
omsorg. Av dessa har 98 procent erbjudits plats inom 
fyra månader.

• MÅL: Samtliga grundskoleelever ska lämna årskurs nio 
med gymnasiebehörighet.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Totalt 96 
procent av eleverna lämnade årskurs nio med gymnasie-
behörighet,  100 procent från Förslövs skola och 94 pro-
cent från Strandängsskolan.

• MÅL: Om individ och Familj behöver ingripa till under-
årigs skydd eller stöd ska utredning påbörjas inom fem 
arbetsdagar och behövliga insatser övervägas inom två 
veckor. Utredningen ska slutföras inom två månader.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Om ut-
redning inleds påbörjas denna alltid inom fem arbetsda-
gar. Komplicerade ärenden slutföras inom lagstiftning-
ens fyra månader. Rättssäkerheten prioriteras alltid.

Resultatmål

Individ- och familjeomsorg för barn, 
unga och familjer

• MÅL: Antal behandlingsärenden per handläggare ska 
öka med 5 procent under 2012.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Ökningen är 
13 procent.

Kulturskolan
• MÅL: Minst 50 procent av eleverna spelar i orkester.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Totalt 
45 procent av kulturskolans elever spelar i ensembler. 
Förskola 1-5, allmän förskola 3-5, öppen förskola och 
dagbarnvårdare.

• MÅL: Minst 80 procent av föräldrarna är ganska nöjda, 
nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. På frågor 
om de totalt sett är nöjda med verksamheten är mer än 
80 procent att de är nöjda. På frågor om kännedom om 
målen, inflytande och ansvar samt inom- och utomhus-
miljöer inkl. digitala lärverktyg är mindre än 80 procent 
nöjda.

Grundskolan
• MÅL: Minst 80 procent av eleverna är ganska nöjda, 

nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. På frågor 
om de totalt sett är nöjda med verksamheten är mer än 
80 procent att de är nöjda. På frågor om kännedom om 
målen, inflytande och ansvar samt inom- och utomhus-
miljöer inkl. digitala lärverktyg är mindre än 80 procent 
nöjda. 

Särskola och specialskola
• MÅL: Minst 75 procent av eleverna är integrerade i sin 

hemgrundskola.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Totalt 63 
procent är integrerade i sin hemgrundskola. Tränings-
skolans elever är inte integrerade i sin hemgrundskola. 
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Ekonomiskt resultat

RAMBUDGET 2012

(tkr)

Centralt 1 896

Myndighet förskola -194

Myndighet skola 483

Kulturskola 27

Stöd- och utvecklingsenheten 206

Individ - och familjeomsorg för barn, 
unga och vuxna

-627

Centralt redovisas ett överskott på 1 896 tkr. Främ-
sta orsaken är att verksamheten budgeterade för 
ökade hyreskostnader innan det blev känt att verk-
samheten skulle bli kompenserad för detta. 

Ytterligare orsak är minskade personalkostnader 
för studie- och yrkesvägledare på grund av lång-
tidssjukskrivning samt minskade kostnader för dag-
barnvårdare då en har slutat. Restriktivt utnyttjande 
av kompetensutveckling och mindre andel pedago-
giska måltider ger överskott.  

Myndighet förskola redovisar ett underskott på 
194 tkr som kan härledas till utbetalning av tilläggs-
belopp till förskolor och fritidshem som har barn 
med omfattande behov av särskilt stöd men även till 
ökade kostnader för vårdnadsbidrag.   

Myndighet skola visar ett överskott på 483 tkr. 
Ett befarat underskott för särskilda insatser inom 
grundskola och specialskola blev ett överskott 
då några elever med omfattande behov flyttade. 
Grundsärskolan redovisar ett underskott på 80 tkr. 
Underskottet förklaras av svårigheten att rekrytera 
behörig personal för undervisning inom modersmål 
och svenska två, vilket har lett till att budgeten inte 
har nyttjats fullt ut. 

Kulturskolan redovisar för 2012 i stort sett ett noll 
resultat.

Stöd- och utvecklingsenheten visar ett överskott på 
206 tkr som beror på att det har varit svårt att rekry-
tera till en vakant skolpsykologtjänst.

Individ- och familjeomsorg för barn, unga och famil-
jer redovisar ett underskott på 627 tkr. Underskottet 

kan härledas till placeringar inom institutioner och 
familjehem. De ökade kostnaderna för placeringar 
beror på en ökad mängd komplexa ärenden där det 
inte finns möjligheter för hemmaplanslösningar. 

Skolpeng

Underskott om 6 600 tkr beror på att de ersättnings-
nivåer per barn och elev som använts vid beräkning 
av den totala budgetramen för barnomsorgs- och 
grundskolepengen har varit baserad på felaktiga 
kostnadsantaganden. Denna felberäkning uppstod 
redan 2011 - vid införande av skolpengen. Detta har 
resulterat i att beräkningen av den del av budgetra-
men som används för att finansiera köp av internt 
utförd verksamhet är för låg. 

Under 2012 har antalet barn och elever varit 62 fler 
än vad som budgeterats, fördelat på 90 fler i den 
egna verksamheten och 28 färre i extern regi. Ytter-
ligare orsak till skolpengens underskott är att skol-
pengen under våren 2012 räknades om på grund 
av överklagan till förvaltningsrätten. Skolpengen är 
godkänd enligt domslut från förvaltningsrätten men 
är nu till behandling i kammarrätten.

En annan bidragande faktor är att skolpengens ram inte 
kompenseras för löneökningar för annan huvudman.

Resultatenheter

Kommunens resultatenheter ger tillsammans ett 
positivt resultat om 1 857 tkr. Överskottet beror till 
stor del på 90 fler inskrivna barn och elever i verk-
samheten jämfört med budget. En annan förklaring 
är stor ekonomisk återhållsamhet för att undvika un-
derskott, något som grundar sig i att resultatenhets-
cheferna fortfarande upplever en viss osäkerhet kring 
förskole- och skolpengen samt på grund av att de inte 
varit delaktiga i fastställandet av internbudgeten. 

En ytterligare förklaring till överskottet är att det 
inte alltid varit nödvändigt att anställa mera perso-
nal då antalet barn eller elever har ökat i en klass. 
Alternativet är annars att dela en klass när eleven-
talet ökar.

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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Resultatenhetscheferna planerar att använda del av 
2012 års överskott bland annat till personalförstärk-
ning, läromedel, förbättra arbetsmiljön, intensivun-
dervisning i matematik samt särskilt stöd för elever.

Underskottet inom förskoleresultatenheten beror 
på uppstart av två nya avdelningar. Konsekvensen 
när en ny avdelning öppnas blir att det enbart skrivs 
in 1 och 2-åringar som kräver större personaltäthet.  
Vid nystart är därför pengsystemet ett trubbigt in-
strument. Underskotten inom grundskoleenheterna 
beror på att rektorerna satsat på högsta måluppfyl-
lelse för eleverna i årskurs 9 i enlighet med skolla-
gen. Resultatet av denna satsning ger ett underskott 
men har gett mycket bra måluppfyllelse. Här krock-
ar storleken på pengen med uppdraget till rektor att 
samtliga elever ska ges förutsättningar att nå målen 
i samtliga ämnen.

Årets investeringar

Investeringsmedel om 3 754 tkr har använts främst 
för inköp av undervisningsdatorer inom förskola, 
fritidshem och grundskola och för investeringar till 
tre nya avdelningar inom förskolan. Under året har 
det gjorts investeringar för att möjliggöra ett effekti-
vare lokalutnyttjande mellan fritidshem och försko-
leklass. Detta projekt kommer att slutföras under 
2013.

Framtidsperspektiv

Förutsättningarna för en bra förskola och grundsko-
la är goda i Båstads kommun med engagerad och 
behörig personal samt driftiga skolledare som leder 
verksamheterna mot ökad professionalism och kva-
litet. Dock är förutsättningarna mycket olika för de 
olika enheterna, både vad gäller barn/elevantal och 
lokaler. Tre grundskolor har färre än 100 elever. På 
dessa skolor är det svårt att organisera en god under-
visning för alla elever och garantera timplanen. De 
nya kraven på lärarlegitimation och behörighetskrav 
kommer slå hårt mot de små enheterna med brist på 
lärare med rätt kompetens. Tidigare har man kunnat 
undervisa och sätta betyg även i ett ämne man inte 
har full behörighet i, vilket inte längre är lagenligt.  

Antalet elever med annat språk och utan några kun-
skaper i svenska språket ställer stora krav på or-
ganisation och ökade resurser om kommunen ska 

kunna leva upp till skollagens krav om 100 procent 
måluppfyllelse, även för de elever som anländer un-
der den senare delen av grundskoletiden.

Det systematiska kvalitetsarbetet från individnivå 
till huvudman har börjat ta form och kommer att ut-
vecklas ytterligare under 2013 så att det blir enklare 
för alla nivåer att se sina utvecklingsområden. 

En fungerande infrastruktur för trådlösa nätverk är 
en förutsättning för att pedagogerna ska kunna an-
vända datorer, Ipads och andra digitala lärverktyg i 
den dagliga undervisningen.  Sociala medier och an-
dra digitala kommunikationskanaler är vardagsmat 
för barn och elever och det är viktigt att skolan följer 
med i utvecklingen. 

Regering, Riksdag, Skolverket och 
Skolinspektionen

Regering, riksdag och skolverket förväntar sig att 
implementeringen av skollag och läroplaner från 
2011 och allmänna råd som kommit under 2012 
skall efterföljas och synas i alla verksamheter. Skol-
inspektionen kommer att genomföra sin regelbund-
na tillsyn i Båstad kommuns förskolor och skolor 
under hösten 2013.

Förskolan

Kompetensutveckling i naturvetenskap och teknik 
behövs för att kunna genomföra det förtydligade 
uppdraget kring dessa ämnen samt kompetensut-
veckling i användande av digitala lärverktyg. 

Grundskolan

Grundskolans processledare ingår i ett kommunö-
vergripande nätverk med syfte att öka likvärdighet 
och kvalitet på kommunens skolor. Kompetensut-
vecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap 
och teknik måste prioriteras under 2013 för att öka 
lärarnas behörighet att undervisa och sätta betyg i 
dessa ämnen.                            

Barn i behov av särskilt stöd

Skollagen anger tydligt elevernas rätt till den hjälp 
de behöver. Trots goda resultat med hög målupp-
fyllelse i årskurs 9 har många elever behov av ex-
tra stöd. Arbetet med att tidigt identifiera barn och 
elever i behov av särskilt stöd har utvecklats, men 



BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2012 53

Barn & skola

arbetet kräver ökade resurser i form av personal, di-
gitala lärverktyg och ett skoldatatek. För vissa elever 
i omfattande behov av särskilt stöd krävs speciellt 
utformade insatser vilka är mycket resurskrävande.

Stöd och utvecklingsenheten 

Stöd- och utvecklingsenheten ska vara en tydlig del 
av den lokala elevhälsan. Uppdragen ska genom-
föras med professionalism och effektivitet med ett 
hälsofrämjande synsätt i barnkonventionens anda 
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Under 
våren 2013 kommer STU att erbjuda pedagogerna 
”Aktivt ledarskap i skolan och förskolan”, ALIS.  

Individ och familj

Samverkan med vård och omsorgs socialpsykiatri 
måste utvecklas för att kunna tillgodose behoven 
framöver. Implementeringen av samarbetsavtalet i 
regionen kommer vara en utmaning för nordvästra 
Skånes kommuner under 2013.

Sambandet mellan ett ökat försörjningsstödsbehov 
och familjer som är drabbade av arbetslöshet, miss-
bruk, fattigdom och psykisk ohälsa är tydlig. Miss-
handel och sexuella övergrepp samt familjer med 
multiproblematik är ärenden som ökar och kräver 
fler och större insatser än tidigare. Utifrån lagstyrda 
krav på kvalitet och rättssäkerhet kommer den nya 
barnskyddslagen ställa ännu högre krav avseende 
professionalism, dokumentation och personella re-
surser. Lagen kräver att varje barn i familjehem ska 
ha en egen socialsekreterare.

Utbildning krävs inom neuropsykiatri då antalet 
ärenden med olika uppmärksamhetsstörningar bli-
vit fler och mer komplexa samt kräver mer av lös-
ningar i hemmiljön. Det kommer att fordras en hö-
gre grad av samverkar kring dessa barn och unga för 
att goda resultat och hållbara lösningar skall kunna 
genomföras. 

Kulturskolan

Kulturskolan kan inte leva upp till målet: ”kultursko-
lan ger barn och ungdomar tillgång till ett mångsi-
digt kulturliv.” Orsak till detta är att efterfrågan är 
större än vad verksamheten har möjlighet att leve-
rera.  Alltför många barn och ungdomar står utan-
för de kulturella aktiviteterna mot sin vilja. Köerna 

växer och utbudet är smalt i jämförelse med andra 
kommuner i samma storlek. 

Lokaler

Lokalerna är på många ställen både omoderna och 
dåligt underhållna.  En tidsatt underhållsplan be-
höver upprättas på alla förskolor och skolor. Infra-
strukturen för och stödet från IT måste fungera på 
samtliga enheter.

Personalförsörjning, kompetens 
och måluppfyllelse

För att bibehålla och öka kvalitén i förskolan är det 
nödvändigt att rekrytera legitimerade förskollärare 
samt erbjuda högre ingångslöner, för att vara en att-
raktiv kommun.

Kartläggningen av elevernas arbetsmiljö innefattar 
även en kartläggning av pedagogernas behörighet 
och kompetens. Dock har ännu inte alla legitimatio-
ner utfärdats av Skolverket varför kartläggningen 
kan bli något osäker. Kartläggningen kan ligga till 
grund för specifika kompetensutvecklingsinsatser 
vilka kräver en ökning av resurser.

Personalens behörighet och kompetens är en viktig 
faktor för likvärdigheten i utbildningen på kommu-
nens skolor. Skolor med få elever kan få svårt med 
tjänsteunderlag och vissa pedagoger riskerar bli 
resande i pedagogik, vilket i sin tur påverkar såväl 
elevernas lärandemiljöer, med färre trygga vuxna på 
plats samt möjligheten att rekrytera lärare med rätt 
behörighet.
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Nyckeltal

Kategori Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Inskrivna barn/årsarbetare enskild förskola, antal 5,46 - -

Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,7 5,1 -

Andel behörig pedagogisk personal (procent) 60 - -

Kostnad för pedagogik/elev (kr) 85 772 83 448 -

Overheadkostnad (administration)/elev (kr) 2 512 - -

Total kostnad/elev (kr) 102 613 100 653 -

Pedagogisk + övrig personal, antal/chef i genomsnitt i kommunen 35 - -

GRUNDSKOLA 0-9

Andel behörig pedagogisk personal (procent) 98 - -

Elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan, totalt, andel (procent) 96 - -

Effektivitetstal grundskola inkl. förskoleklass, ranking 107 - -

Sammanvägt resultat i grundskolan, ranking 25 - -

Kostnad per betygspoäng, ranking (kr) utan lokalkostnader 26 - -

Kostnad för pedagogik/elev  (kr)

F-klass 43 351 42 019 -

Fritidshem 26 930 26 380 -

Grundskola 1-6 39 699 38 486 -

Grundskolan 7-9 47 876 46 138 -

Overheadkostnad (administration)/elev (kr) 1 304 -

Total kostnad/elev (kr)

F-klass 51 774 50 751 -

Fritidshem 32 543 31 873 -

Grundskola 1-6 65 032 63 637 -

Grundskola 7-9 88 733 87 552 -

Pedagogisk + övrig personal, antal/chef i genomsnitt i kommunen 28 - -

ÖVRIG UTBILDNING

Andel barn av totala antalet barn 7-19 år som går på kultursko-
lan (procent)

10 - -

Andel av ansökningar till kulturskolan som bereds plats (procent) 35 - -

INSATSER BARN OCH UNGA

Barn och unga 0-20 år som var föremål för individuellt behovs-
prövade öppna insatser, andel (procent)

20,4 - -

Barn och unga placerade i familjehem, andel (procent) av totala 
antalet placerade barn och unga 0-20 år

75 - -

Barn och unga placerade på institution, andel (procent) av totala 
antalet placerade barn och unga 0-20 år

25 - -

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslu-
tad insats, (procent)

94 - -

* Jämförbara nyckeltal för utfall 2011 samt 2010 finns i flertalet fall inte redovisade i bokslut 2011 respektive 2010.
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Bildning & arbete
EKONOMISK ÖVERSIKT Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011

(tkr)

Intäkter 33 011 39 627 42 781

Kostnader -84 108 -95 085 -97 041

Nettokostnad -51 097 -55 458 -54 260

Anslag -51 097 -51  097 -49 432

Årets resultat 0 -4 361 -4 828

Nettoinvestering -2 000 -1 624 -2 000

SKOLPENG

Egen verksamhet -10 973 -11 000 1 284

Annan huvudman -33 383 -37 623 -52 092

Nettokostnad -44 356 -48 623 -50 808

Anslag -44 356 -44 356 -48 719

Årets resultat 0 -4 267 -2 089

RESULTATENHETER

Intäkter 16 637 16 714 17  232

Kostnader -16 637 -16 171 -16 215

Nettokostnad 0 543 1 017

Anslag 0 0 0

Årets resultat 0 543 1 017

RESULTATENHETERS RESULTAT
Över/under-

skott från 2011
Disponerat 

2012
Över/under-

skott från 2012

Totalt över/
underskott per 

31/12  2012

Akademi Båstad Gymnasium 1 017 0 543 1 560
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Årets viktiga händelser

Akademi Båstad Gymnasium
Redan under 2011 påbörjades projektet ”en dator 
till varje elev” för att utveckla arbetssätt och arbets-
metoder i klassrummet. Eleverna fick sina datorer i 
januari 2012. Därefter har lärare och elever arbetat 
med att integrera datorerna i det dagliga studiear-
betet.

Skolan har även haft fokus på entreprenörskap som 
är ett viktigt inslag i den nya gymnasieskolan. Det 
handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreati-
vitet och mod att ta risker. Alla elever får under stu-
dietiden möjlighet att starta ett eget företag genom 
UF, Ung företagsamhet. 

Ansökningssiffrorna i februari 2012 visade på en 
tydlig nedgång av antalet sökande inför hösttermi-
nen 2012. Detta ledde till att Ekonomiprogrammet 
avvecklades och att intag till Vård och omsorgspro-
grammet blev vilande till nästa sökperiod, ht 2013. 
Minskat elevunderlag på grund av färre grundskole-
elever och en allt hårdare konkurrens ställer stora 
krav på en genomtänkt marknadsföring. Ett tydligt 
varumärke som signalerar skolans grundvärden är 
en viktig faktor för att lyckas med att få elever att 
söka till skolan. I juni påbörjades ett arbete för att 
stärka varumärket Akademi Båstad Gymnasium. Ar-
betet fortsatte under hösten och pågår även en bit in 
i 2013. Avsikten är att synliggöra skolans värden och 
på så vis bli tydliga såväl internt som externt.

Akademi Båstad Vuxenutbildning
Akademi Båstad vuxenutbildning erbjuder kommun-
invånarna möjlighet att komplettera såväl grund-
skole- som gymnasiekompetens för behörighet till 
vidare studier. Verksamheten är delvis integrerad 
med gymnasiet. Eleverna visar ett ökat behov av 
stöd och handledning i sin utbildning vilket tydligast 
visar sig i matematikkurserna.  En studiestuga som 
är öppen för alla elever i behov av stöd och hjälp, har 
införts på schemat två gånger i veckan.  Verksam-
heten har också kompletterats med läsplattor och en 
möjlighet för eleverna att låna bärbara datorer.  Ett 
samverkansavtal med fritt sök för elever inom sam-
verkansområdet har antagits av de tio kommunerna 
i Skåne Nordväst.

Akademi Båstad Yrkeshögskola
I januari 2012 gav YH-myndigheten besked om 
tillstånd att starta två yrkeshögskoleutbildningar; 
Kvalificerad mediesäljare och Specialistutbildad 
undersköterska inom kvalificerad sjukvård. Båda 
utbildningarna fanns i verksamheten sedan tidiga-
re. En utbildning som däremot inte beviljades var 
Turism och service, en utbildning som bedrivits 
sedan 1997 med mycket goda resultat.  Även träd-
gårdsmästarutbildningen fick avslag. Ledningsgrup-
perna för utbildningarna, där en majoritet utgörs av 
näringslivet, protesterade och har under året bear-
betat såväl utbildningsdepartementet som YH-myn-
digheten. Under året har Yrkeshögskolan totalt haft 
145 studerande.

Inom Yrkesvux ,vuxenutbildning med yrkesinrikt-
ning, finns ett samverkansavtal inom Skåne Nord-
väst. Ett gemensamt sökt statsbidrag möjliggjorde 
för Båstads kommun att anordna gymnasial yrkes-
utbildning för 46 studerande under året inom om-
rådena turism och trädgård. Lärlingsutbildning för 
vuxna är en ny utbildningsform och i Båstad har tre 
lärlingar utbildats inom restaurang och trädgård.

Lärcenter är en service till kommuninvånare som 
studerar på högskola eller universitet och innebär 
till exempel möjlighet att tentera på hemorten el-
ler att låna ett grupprum eller en dator. Under året 
har ett 20-tal kommuninvånare använt sig av denna 
tjänst.

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har under 
året haft cirka 110 personer i olika åtgärder. Verk-
samheten vid arbetscenter i Grevie, (JV9) har haft 
fler externa beställningar än väntat. Inom kommu-
nen har antalet interna flyttningar ökat. Kommun-
kaféet har under året haft fler interna beställningar 
och på Café Biblos har antalet kunder ökat. 

Arbetsmarknadsenheten har erbjudit sommarjobb 
för både ungdomar och vuxna med speciella behov, 
bland annat de ensamkommande flyktingbarnen. 
Projektet Aktiv fritid (Migrationsverket) där ett 
femtiotal personer har deltagit i olika aktiviteter 
har avslutats. Under året har projektet ”Utväxling” 
i samverkan med Individ och familj fortsatt och 14 
personer har deltagit. Ekonomiskt har det inneburit 
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en kostnadssänkning på 30 procent jämfört med om 
gruppen enbart tagit emot försörjningsstöd.

Individ och familj för vuxna
Myndighet

För att sänka placeringskostnaderna har myndighet 
och öppenvård samarbetat för att skräddarsy hem-
maplanslösningar med tidigare placerade klienter. 

Redan i början av 2012 märktes en trend av ökade 
utbetalningar och därmed en oro kring   kostnads-
krävande försörjningsstödsärenden. Orsaken bott-
nade främst i ökad ungdomsarbetslöshet, utförsäk-
ring från Försäkringskassan samt att fler personer 
inte klarat Arbetsförmedlingens krav - av olika psy-
kosociala eller medicinska skäl.  Olika lösningar för 
att möta detta har diskuterats och praktiserats. I 
ärenden med ett långvarigt behov av försörjnings-
stöd tilldelas nu en vuxenhandläggare för att dis-
kutera livssituationen ur ett bredare perspektiv där 
även eventuell missbruksproblematik kan hanteras. 
Vuxenhandläggaren kan vid behov också koppla in 
öppenvården. Försörjningsstöd kan också bevilja 
öppenvård som bistånd.

Individ och familj har under 2012 tillsammans med 
Arbetsmarknadsenheten (AME) medverkat i projek-
tet ”Unga i jobb” där  Båstads kommun har 20 plat-
ser under två år. Målgruppen är unga upp till 29 år 
med upprepade svårigheter att komma in på arbets-
marknaden. 

Riktlinjerna för försörjningsstödet har under hösten 
reviderats vilket innebär att de nu ligger mer i fas 
med kringliggande kommuner.

Öppenvård

”Arcus- livsträning för unga vuxna” har utvärderats 
för att hitta snabbare och effektivare metoder att 
arbeta med unga som hamnat i utanförskap. Arcus 
kommer därför framöver att vara kortare och mer 
resultatinriktad än tidigare. 

En inventering bland kommunerna i Skåne Nordväst 
har gjorts i syfte att samutnyttja kompetenser från 
kommun och landsting för att bygga upp ett beroen-
decenter för unga upp till 25 år. 

Under hösten 2012 prioriterades planering och för-
beredelser för en strukturerad motivationsgrupp för 

missbruksbehandling. Denna behandling är ett vik-
tigt komplement till de hemmaplanslösningar som 
görs, i syfte att dels minska placeringar men också 
för att  kunna tillhandahålla rätt hjälp och stöd för 
klienter med missbruks- och beroendeproblem. 
Starten för dessa grupper är vecka 3 i januari 2013.

Alkoholmottagningen på Hälsohuset i Båstad har 
kommit igång med verksamheten och är välbesökt.

Integration
Mottagandet av nyanlända invandrare har fungerat 
bra, likaså samarbetet med Båstad Hem och andra 
privata hyresvärdar. Andelen personer med relativt 
låg utbildning eller ingen utbildning alls är ungefär 
lika stor som tidigare. En ny grupp som kommit till 
kommunen är personer från olika afrikanska länder. 

En utmaning under 2012 har varit att på bästa sätt 
hantera de ungdomar som kommer som så kallade 
Dublinärenden, det vill säga de som redan har ett 
pågående asylärende i ett annat europeiskt land.  
Migrationsverket har sedan mars 2012 ändrat sina 
rutiner och placerar ut dessa ungdomar i kommu-
nerna i större utsträckning än tidigare.

Arbetet med att utveckla den nya utslussningsverk-
samheten Navigare, för ensamkommande barn har 
prioriterats. Navigare påbörjades under hösten. 

Under 2012 har Individ och Familj i Båstad varit 
projektägare till IBIS -Integrera barn i Skåne - ett 
utbildningsprojekt för personal  i fyra skånska kom-
muner med syfte att höja kompetensen kring arbete 
med och bemötande av nyanlända familjer. Projektet 
avslutades i december 2012 och skall utvärderas un-
der 2013.

Bibliotek
De Nordvästskånska kommunerna skapade under 
2012 ett gemensamt bibliotekssystem med syfte att 
ge låntagarna god service och ett effektivt resursut-
nyttjande. Systemet bygger på att alla ingående kom-
muner har samma regler, rutiner och tekniska lös-
ningar för bibliotekshanteringen. En förutsättning 
är dagliga transporter mellan huvudbiblioteken.

En plan antogs för biblioteksverksamheten som 
sträcker sig fram till år 2015, då den ska revideras. 
Syftet med planen är att synliggöra bibliotekets funk-
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tioner och att stärka bibliotekets roll. Den fungerar 
också som underlag för verksamhetsplaneringen.

Arbetet med att konvertera bibliotekets mediebe-
stånd från streckkodsteknik till RFID-teknik påbör-
jades och vid årsskiftet var bestånden i Båstad och 
Förslöv klara för att kunna registreras i självbetjä-
ningsautomater. 

Kultur
Under året har samverkan skett med samtliga verk-
samhetsområden inom kommunen, avseende bland 
annat detaljplaner, reparation och restaurering av 
offentlig konst samt planer för kulturmiljövård.  An-
dra samverkanspartners har under året varit kultur-
föreningar, studieförbund, turistbyrån, näringslivet 
och enskilda kulturutövare. Det finns även ett avtal 
mellan kommunen och länsstyrelsen avseende kul-
turmiljövård. 

Kulturavdelningen har ordnat följande arrangemang 
i egen regi eller i samverkan:

• Sagosoppa i samverkan med biblioteket vid sju tillfällen

• Kultursoppa vid fyra tillfällen med tema ”Strindberg” och 
tema ”De fyra elementen”

• ” Musik i biblioteket”

• Kulturveckan med tema ”De fyra elementen”

• Opera för gymnasieelever

• Föreläsning av professor Göran Cars om ”Kulturen som 
framgångsfaktor vid kommunal utveckling”

• Nationaldagen och Folkmusikens dag

• Båstad Bjäre Musikkår fick särskilda medel för att genom-
föra tre konserter

Kulturavdelningen bidrog med medel till Kammar-
musikföreningens jubileum sommaren 2012 liksom 
medel för uppbyggnad av Linbastuan i Förslöv hös-
ten 2012. Därutöver bidrog Kulturavdelningen med 
medel till Föreningen Norden som har ett Nordiskt 
Gästabud under tidig vår 2013. Genom investerings-
medel medfinansierade kommunen digitaliseringen 
av Bio Scala.

Måluppfyllelse

Prioriterade mål

• MÅL: Samtliga gymnasieelever ska fullfölja sin utbild-
ning.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. I egen 
verksamhet fullföljde 84 procent (vt 2012)  sin utbild-
ning inom tre år. För elever mantalsskrivna i Båstads 
kommun var siffran för vt 2011 73 procent.  

• MÅL: Efter avslutad gymnasieutbildning ska en större 
andel studenter övergå till högre studier inom tre år än 
den genomsnittliga andelen i kommunnätverket.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet kan inte mätas. I kom-
munnätverket anges för närvarande ingen samman-
ställd statistik för detta mål. Genomsnittet för både Bå-
stad och Skåne Nordväst är att 39 procent övergår till 
högre studier inom tre år. Motsvarande siffra för hela 
riket är 44 procent (2011.

• MÅL: Kulturupplevelser för allmänheten varje dag 
året runt.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. I Kulturkalen-
dern samlas information om kulturarrangemang anord-
nade  av olika aktörer; till exempel kulturavdelningen,  
kulturföreningar, bibliotek, församlingar och privata 
aktörer. 

Resultatmål

Akademi Båstad Gymnasium
• MÅL: Minst 85 procent av eleverna inom Akademi Bå-

stad Gymnasium är nöjda eller mycket nöjda med verk-
samheten (enkät).

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt.  Drygt 
80 procent av eleverna är nöjda eller mycket nöjda med 
verksamheten.  

• MÅL: Den genomsnittliga betygspoängen i egen verk-
samhet ska vara minst 14,9.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Den ge-
nomsnittliga betygspoängen i egen verksamhet är 14,2.

Akademi Båstad Vuxenutbildning 
• MÅL: Minst 85 procent av eleverna inom Akademi Bå-

stad Vuxenutbildning är nöjd eller mycket nöjda med 
verksamheten (enkät).

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. 90 procent 
av eleverna är nöjda eller mycket nöjda med verksam-
heten. 

Akademi Båstad Yrkeshögskola

• MÅL: Minst 85 procent av de studerande inom Akade-
mi Båstad Yrkeshögskola är nöjd eller mycket nöjd med 
verksamheten (enkät).

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt.  100 procent 
anger att de är nöjda eller mycket nöjda med verksam-
heten.
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Individ och familj vuxna
• MÅL: Minska institutionsplaceringarna för vuxna med 

25 procent.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Antalet pla-
ceringsdygn har sjunkit från 2375 under 2011 till 1103 
under 2012.  

Bibliotek
• MÅL: Genomföra minst tio barnaktiviteter per år.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Tretton akti-
viteter har genomförts.

• MÅL: Genomföra minst fem utbildningstillfällen för 
allmänheten i att använda bibliotekens nya webbportal 
för Skåne Nordväst.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt.

Kultur
• MÅL: Alla barn och ungdomar erbjuds fyra kulturupp-

levelser per år.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Kultursam-
ordnarens uppdrag i förskola och skola, de offentliga 
arrangemangen i samverkan med biblioteket samt kul-
turföreningars barnverksamhet, framförallt Teaterför-
eningens verksamhet, bidrar till detta. 

Arbetsmarknad
• MÅL: Erbjuda minst fem aktiviteter för att främja inte-

gration inom Båstad kommun.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Sommarjobb, 
jobbsökarkurser, projekt kring aktiv fritid samarbete 
med Vuxenskolan bidrar till detta.

• MÅL: Unga vuxna, 18-25, som står till arbetsmarknadens 
förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, 
ges inom en månad möjlighet till arbete, praktik eller stu-
dier.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt.  

Ekonomiskt resultat

(tkr) 2012

Centralt -81

KY/Yrkesvux -1 223

Arbetsmarknad 683

Bibliotek/kultur -88

Akademi Båstad Gymnasium (ram) 252

Gymnasiesärskola -186

Vuxenutbildning 44

Individ- och familjeomsorg för vuxna 185

Integration/ensamkommande barn 0

Försörjningsstöd -3 736

Rambudget
Centralt redovisas ett underskott på 81 tkr. Orsaker-
na är konsultstöd för medarbetare och icke budgete-
rade kostnader som har uppkommit under året för 
samverkansprojekt i Skåne Nordväst samt fortbild-
ningskostnader för rektorsutbildning.

Kvalificerad yrkesutbildning/Yrkeshögskolan/Yrkes-
vux visar ett negativ resultat på 1 223 tkr. Under 
2012 har utbildningarna haft färre elever än vad 
som väntades, främst på grund av avslagsbeslut från 
myndigheten för yrkeshögskolan avseende sökta ut-
bildningar. Kostnader för personal, konsulter samt 
lokaler för verksamheten har dock inte minskat 
i samma takt som utbildningarna har avvecklats. 
När utbildningarna avslutas måste skolan fortsätta 
leverera kvalité och hög standard trots färre elever. 
Dessutom har ett antal elever hoppat av under året.

Arbetsmarknad som innefattar verksamheterna 
projekt, bidrag- och stödanställningar, cafeteria och 
utväxling samt arbetscentrum redovisar ett positivt 
resultat på 683 tkr. Orsaken är ökade intäkter med 
anledning av ökat antal bidragsanställningar med 
höga lönebidrag. En annan orsak är ökade försälj-
ningsintäkter för Biblos samt arbetscentrum Jv9.

Bibliotek/kultur redovisar ett underskott på 88 tkr, 
vilket kan härledas till kulturenheten. Enheten har 
även under 2012 burit kostnader för genomförandet 
av det kulturpolitiska handlingsprogrammet, vilket 
har medfört icke budgeterade kostnader. 

Akademi Båstad Gymnasium redovisar ett överskott 
på 148 tkr, vilket främst kan härledas till lokalkost-
nader och momsintäkter.

Gymnasiesärskolan uppvisar ett underskott på 186 
tkr. Underskottet beror på högre kostnader för skol-
skjutsar samt att gymnasiesärskolan från och med 
höstterminen 2012 har haft ökade kostnader för till-
läggsbelopp. 

Vuxenutbildningar redovisar ett överskott på 44 tkr. 

Individ och familj, vuxna redovisar ett överskott 
på185 tkr. Överskottet beror bland annat på minska-
de kostnader för kontaktpersoner och placeringar. 
Genom att öppenvården har effektiviserats har verk-
samheten avsevärt kunnat minska kostnaderna för 
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placeringar i jämförelse med 2011. Inom myndighet 
redovisas ett överskott på personalkostnader med 
anledning av en vakant tjänst. De ökade utbetalning-
arna inom försörjningsstöd har medfört ökad arbets-
belastning och därmed ökade personalkostnader.

Flyktingmottagning och integration redovisar ett 
noll resultat. För denna verksamhet får kommu-
nen ersättning av Migrationsverket, i efterhand. 
Vissa kostnader täcks dock av grundersättning 
och schablonersättning, även de från Migrations-
verket. Bidraget ska täcka kostnader under en 
flerårig introduktionsperiod.

Försörjningsstöd redovisar ett negativt resultat på 
3 736 tkr, främst på grund av ökad ungdomsarbets-
löshet, ökat antal utförsäkrade, samt fler personer 
som inte klarar Arbetsförmedlingens krav. Utbetal-
ningen av ekonomiskt bistånd under 2012 var cirka 
620 tkr per månad vilket är närmare 100 tkr mer i 
jämförelse med 2011.

Diagram: Försörjningsstöd (tkr)
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Skolpeng
Utbetalning av skolpeng till egna utförare, interkom-
munala ersättningar (IKE) samt bidrag till fristå-
ende skolor redovisar ett underskott på 4 267 tkr.  
Underskottet som främst kan härledas till annan 
huvudman, beror på att antalet gymnasielever som 
valt att studera på annan ort, har varit fler samt på 

grund av dyrare utbildningsval än vad som budge-
terats. Ytterligare skäl till underskottet är att är att 
skolpengens ram inte kompenseras för inflations-
uppräkningar samt att det endast ges kompensation 
för löneökningar för egen utförare och inte för an-
nan huvudman.

Resultatenhet, Akademi Båstad  
Gymnasium

Akademi Båstad Gymnasium visar ett positivt resul-
tat på 543 tkr. Detta beror på att man visat återhåll-
samhet i verksamheten då elevunderlaget sjunker 
de kommande åren. 

Årets investeringar

Årets investeringar uppgick till 1 624 tkr varav det 
största investeringsprojektet var skulpturen ”Bir-
git”. Projektet kommer att avslutas och skulpturen 
avtäckas under 2013. Under 2012 har det även in-
vesterats i bland annat Rfid-teknik inom Biblioteks-
verksamheten, som ett steg mot införandet av ett 
självbetjäningssystem. Biblioteksverksamheten har 
också investerat i samverkans projektet Bibliotek 
Skåne Nordväst.  

Framtidsperspektiv

Akademi Båstad Gymnasium

De övergripande målen för verksamheten är ökad 
måluppfyllelse och ökat elevantal. De närmaste årens 
minskade elevkullar gör att det krävs en målmed-
veten satsning för att få fler elever.  Skolan behöver 
synas och ge en tydlig bild av verksamhet med god 
kvalité. Skolan drivs i fantastiska lokaler men även 
innehåll, upplägg och pedagogik behöver ge eleverna 
samma upplevelse av något nytt. De gemensamma 
värdeorden som för närvarande tas fram och den tyd-
lighet som det medför ska stärka skolans identitet. 

Qualis-arbetet fortsätter. Det är ett bra verktyg som 
sätter ord på det som görs och hjälper till att tyd-
liggöra arbete och kvalité. Arbetet kring entrepre-
nöriellt lärande är en röd tråd i gymnasieskolans 
lärande. Ett kontinuerligt arbete pågår kring utveck-
ling och förbättringar av bland annat schema, pe-
dagogik, arbetssätt samt teknisk utveckling.  Andra 
viktiga faktorer i en gymnasieutbildning är ett starkt 
samarbete med näringslivet. Genom att samverka 
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kan ungdomarnas intressen och det lokala närings-
livets behov av framtida arbetskraft mötas. Interna-
tionella samarbeten fortsätter och utökas. Därmed 
vidgas elevernas och personalens perspektiv på ut-
bildning samtidigt som betydelsefulla nätverk ska-
pas för utveckling och ett livslångt lärande.

Akademi Båstad Vuxenutbildning

Målet är en utbildningsverksamhet, tillgänglig året 
runt som stimulerar det livslånga lärandet. Följande 
utvecklingspunkter är prioriterade: ”Tänk om och 
tänk nytt” för att göra förbättringar i upplägg och 
struktur som möter dagens elevers behov och ger 
dem bästa förutsättningar för att nå sina mål samt 
att avhoppen minskar, engagera eleverna i att star-
ta elevråd och delta i skolans lokala styrelse för att 
tillsammans skapa en stimulerande studiemiljö, öka 
samarbetet i Skåne Nordväst, öka samarbetet med 
högskola och näringsliv samt utforma aktiv och mål-
medveten marknadsföring mot nya målgrupper. 

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Under senare år har konkurrensen om att få anord-
na YH-utbildning ökat. För Akademi Båstad Yrkes-
högskola är det viktigt att ha både regionalt som 
nationellt perspektiv när utbildningskoncept tas 
fram. Förutom att få myndigheternas godkännande 
ska utbildningarna även attrahera rätt studerande 
i tillräckligt antal. Det är av stor vikt att bygga bre-
da branschvisa kontaktnät.  Fler utbildningar ger 
bättre ekonomiska förutsättningar då det möjliggör 
att samordning av administration, kursutbud och 
lokalanvändning. Det ger även bättre möjligheter att 
förhandla fram bättre avtal med externa föreläsare. 
Samverkan sker med Yrkeshögskolor i Skåne Nord-
väst, för att stärka varumärket yrkeshögskola.  

Då det inte finns beslut om statliga medel efter 2013 
är framtiden oviss för yrkesvux. I Skåne Nordväst 
behövs emellertid dessa yrkesutbildningar även i 
framtiden för att höja kompetensnivån hos kom-
muninvånarna. Ett samverkansavtal för gymnasial 
vuxenutbildning inom Skåne Nordvästs kommuner 
har tagits fram och träder ikraft i januari 2013. 

Individ och familj för vuxna

Arbetslöshet, fattigdom och psykisk ohälsa i kom-
bination med missbruk ökar i Sverige och Båstad. 
Detta resulterar i höjda försörjningsstödskostnader 
och mer komplexa och resurskrävande ärenden som 

även rör barn och unga. På Individ och familj syns 
tydliga kopplingar mellan familjers försämrade eko-
nomi och en ökad psykisk ohälsa med bland annat 
missbruk, misshandel och övergrepp som följd. Hy-
resskulder och avhysningsärenden fortsätter öka, 
samt i vissa fall akuta behov av bostäder för bostads-
lösa.  En svag trend syns för avhysning av äldre (65+) 
på grund av obetalda hyror. Utökad kontakt med 
vård och omsorg behövs för att kunna möta detta. 

När det gäller ensamkommande barn kan det even-
tuellt  komma någon form av tvångslagstiftning för 
kommunerna, alternativt omformulering av gällan-
de lagstiftning. Förslag har varit ute på remiss under 
2012. Det kan innebära att Båstads kommun måste 
ta emot fler barn än vad man avtalat sedan tidigare.  

En ständigt återkommande utmaning är tillgången 
till lägenheter för de nyanlända. En förutsättning är 
ett fortsatt gott samarbete med Båstad hem och pri-
vata värdar. 

Bibliotek

Arbetet med att införa RFID-teknik fortsätter på hu-
vudbiblioteket och filialerna, vilket kräver viss om-
möblering i och omkring expeditionen på alla bibli-
oteksenheter. På huvudbiblioteket fortsätter arbetet 
med att disponera om ytorna i lokalen för att skapa 
större utrymme för barn- och ungdomsavdelningen.

Kultur

Vikten av kultur som samhällsbärare och faktor för 
att locka till inflyttning blir mer och mer uppmärk-
sammad och tydlig.  Barn och ungdomar ska fort-
satt prioriteras på alla nivåer. En ny stadsdel håller 
på att växa fram och kulturavdelningen skall finnas 
med i det arbetet.  Enprocentsregeln, en procent av 
byggkostnaderna avsätts för offentlig konst, bör bli 
verklighet i kommunen.  Att revidera bevarandepla-
ner och Kulturmiljöprogrammet är uppgifter som är 
angelägna. 

Väl utvecklad marknadsföring av kultur är en fram-
gångsfaktor.  
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Nyckeltal

Kategori Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010

GYMNASIESKOLA

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt 14,2 14,8 *

Gymnasieelever i fristående gymnasieskolor, andel (%) 34 * *

Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) 30 39 *

Gymnasieelever på IV-program, andel (%) 11 * *

Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet 
och högskola, andel (procent)

85 * *

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år, totalt, 
andel (%) 

87 * *

Kostnad för pedagogik/elev (kr)

SA 41 837 40 158 *

SM 46 873 45 194 *

NA 48 483 46 804 *

VO 56 358 54 679 *

IM 59 728 58 049 *

HA 56 582 54 903 *

VF 79 549 77 870 *

EK 41 837 40 158 *

Overheadkostnad (administration)/elev (kr) 1 083 * *

Total kostnad/elev (kr)

SA 82 891 82 177 *

SM 87 927 87 213 *

NA 89 537 88 824 *

VO 97 412 96 698 *

IM 100 782 100 068 *

HA 97 636 96 922 *

VF 120 603 119 889 *

EK 82 891 82 177 *

Pedagogisk + övrig personal, antal/chef i genomsnitt i kommunen 22,6 * *

BIBLIOTEK OCH KULTUR

Kostnad för biblioteksverksamheten/invånare (kr) 618 674 618

Kulturföreningsbidrag per invånare (kr) 25 25 *

EKONOMISKT BISTÅND

Invånare med försörjningsstöd, andel (%) 0,99 0,77 *

* Jämförbara nyckeltal för utfall 2011 samt 2010 finns i flertalet fall inte redovisade i bokslut 2011 respektive 2010.
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EKONOMISK ÖVERSIKT Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011

(tkr)

Intäkter 72 567 77 232 78 176

Kostnader -260 332 -273 011 -268 659

Nettokostnad -187 765 -195 779 -190 483

Anslag 187 765 187 765 183 751

Årets resultat 0 -8 014 -6 732

Nettoinvestering -1 515 -694 -1 213

Processen med att sammanföra hemteamets grun-
dintention med en intensiv och aktiv vardagsreha-
bilitering påbörjades i hemtjänstområden. Verksam-
heten har stärkts upp med resurspolens erfarenhet 
och kompetens som har integrerats i hemtjänsten.

Ett resursfördelningssystem för hemtjänsten har in-
förts vilket innebär att ersättningen nu följer verk-
samhetens behov. Detta ställer dock stora krav på 
ett gemensamt synsätt i arbetsgrupperna för att be-
manna utifrån behovet.  Verksamhetens har till stöd 
ett program för schemaläggning av arbetstider, som 
tar hänsyn till både verksamhetens behov och de an-
ställdas individuella önskemål.  Alla medarbetare är 
delaktiga i utformandet av varje schema.

Vård och omsorgsboendet Åsliden togs i full drift un-
der våren år 2012 när de sista lägenheterna hyrdes 
ut. Ängagården lämnade tre satellitlägenheter till 
Förslövs vårdcentral där primärvården ämnar öpp-
na en Senior central. Tillfälligt lediga lägenheter på 
alla vård och omsorgsboende har använts som kort-
tidsplatser. 

Kvalitetssystemen Senior alert, BPSD har utvecklats 
och införts i samtliga vård och omsorgsboende. So-
cialstyrelsens tillsyn på vård och omsorgsboendena 
har lett till kvalitetssäkring gällande dokumentation 
enligt Sol samt en revidering av tidigare Lex-Sarah 
rutin utifrån gällande lagstiftning. Läkemedels-
granskning har utförts på samtliga vård och om-
sorgsboende. 

Årets viktiga händelser

Övergripande
En total ombyggnation påbörjades på vård och om-
sorgsboendet Skogsliden, utifrån den kritik som 
framfördes av Socialstyrelsen gällande ”icke ända-
målsenliga bostäder”. Etapp ett av tre inleddes un-
der våren och slutfördes under december, därmed 
stod sexton fullvärdiga lägenheter inflyttningsklara.  

Ledning och administration
Året inleddes med att lägga grunden för ett utveck-
lingsarbete inom ledarskap, medarbetarskap och 
kommunikation, där alla medarbetare inom organi-
sationen har getts möjlighet att såväl medverka som 
påverka utvecklingsarbetet.  Arbetets fokus har le-
gat på att delaktighet och förståelse för sitt uppdrag 
är förutsättningar för att kunna arbeta utifrån ett 
professionellt förhållningssätt.

Ledningsgruppen har ställts inför stora strukturella 
förändringar under året. Vård och Omsorgschefens 
avslutade anställning, ansträngd ekonomi samt ne-
gativ media har lett till förändringar i organisatio-
nen med ändrade ansvarsområden.  Då utvecklings-
arbetet kräver närvarande ledare med tydligt fokus 
på uppdraget, har hemtjänst norr fördelats på två 
enhetschefer. 

Äldreomsorg
Hemtjänsten har fortsatt det utvecklingsarbete som 
påbörjades i samband med organisationsföränd-
ringen år 2010 – ett led i arbetet för att följa gällande 
lagstiftning samt möta konkurrensen med LOV.  
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Vägledning kring innehållet av måltider och närings-
innehåll på vård och omsorgsboendena har efterfrå-
gats och tagits fram av måltidsenheten - som ett stöd 
för verksamheten i arbetet med Senior Alert. 

Ett system för resursfördelning för vård och om-
sorgsboendena har utvecklats under hösten. Detta 
har påverkat planeringen av arbetet och dess inne-
håll i syfte att möta upp och anpassa verksamheten 
utifrån resursfördelningen.

Personalen inom äldreomsorg har arbetat med ut-
vecklingsarbetet, vilket har inneburit framtagning 
av handlingsplaner som lett till strukturella föränd-
ringar.  Arbetsgrupperna har arbetat fram gemen-
samma mål vilket har lett till förändrat arbetssätt 
och metoder för att kvalitetssäkra arbetet.

Internrevision har påbörjats i syfte att skapa ökad 
förståelse inom vård och omsorg för de förändring-
ar som organisationen fortfarande står inför. Hand-
lingsplaner upprättas utifrån revisionsmaterialet.

Hälso- och sjukvård
Kvalitetsarbetet som har genomförts gällande hjälp-
medelsverksamheten har resulterat i att rutiner och 
riktlinjer har reviderats. Rehabiliteringsenheten har 
inventerat och följt upp hjälpmedel som ett led i att 
säkerställa hjälpmedelshanteringen. 

Ledningssystemet har implementerats inom vård 
och omsorg vilket lett till framtagande av processer 
kring hälso- och sjukvårdsinsatser, korttids och väx-
elvårdsinsatser, samt en revidering av dokumenta-
tionsmanual för hälso och sjukvården.

Vård och omsorg medverkar i Ledningskraft för att 
nå det nationella målet att ge vård åt de mest sjuka 
äldre. Samverkan har lett till nya former av samarbe-
te med primärvården.

Stöd och omsorg
All personal inom stöd och omsorg har arbetat med 
utvecklingsarbetet, vilket har inneburit framta-
gande av handlingsplaner som lett till strukturella 
förändringar. Arbetsgrupperna har arbetat fram 
gemensamma mål vilket har lett till förändrat ar-
betssätt och metoder för att kvalitetssäkra arbetet 
med individen. Kommunikation och utökad samver-

kan mellan personalgrupper har resulterat i högre 
livskvalitet hos den enskilde individen. Personal-
grupperna inom stöd och omsorg arbetar med hand-
ledning, förändrade arbetsplatsträffar för att möta 
individens behov och arbetsmiljön för personalen. 
Tidigare fanns avtal med förkortad arbetstid för att 
kompensera arbetsmiljön. 

Internrevision inom stöd och omsorg har påbörjats 
i syfte att skapa ökad förståelse inom vård och om-
sorg för de förändringar som organisationen fortfa-
rande står inför. Handlingsplaner upprättas utifrån 
revisionsmaterialet. 

Dokumentationen är säkerställd inom personlig as-
sistans i det enskilda hemmet genom webbaserad 
åtkomst till dokumentationsprogrammet Safe Doc.

I syfte att öka möjligheten till att verkställa insatsen 
kontaktperson enligt LSS och Sol har verkställig-
heten flyttats över till anhörig och frivilligverksam-
heten.  Denna verksamhet har ett brett nätverk vilket 
ökar möjligheten att finna rätt person för uppdraget.

LOV
Förfrågningsunderlaget för Lov inom hemtjänst 
har genomgått en revidering i syfte att öka möjlig-
heterna för fler aktörer att erbjuda sina tjänster till 
kommuninvånaren.  Revideringen består av att om-
vårdnad- och serviceinsatser idag ger den enskilde 
valfriheten att välja olika utförare utifrån de bevil-
jade insatstyperna. Under året har ett företag blivit 
godkänt.

Kvalitetsutveckling
Båstads kommun deltog på äldreriksdagen som ett 
gott exempel på införande av Senior alert i verksam-
heterna. Öppna jämförelser som är en nationell sam-
manställning av kvalité inom äldreomsorgen visar 
att Båstad är på rätt väg, dock finns det område att 
utveckla. Nationellt lärande nätverk har genomförts 
inom anhörig/frivillig verksamheten.

Bland vårdtagare i eget boende infördes under hös-
ten möjligheten att välja mellan två varmrätter till 
lunch.

Anhörigcafe har flyttat till biblioteket vilket gett en 
större tillgänglighet för kommuninvånaren.



BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2012 65

Vård & omsorg

Kvalitetssäkring av verksamheten under semester 
och sommarperioden krävde att planeringen orga-
niserades i tre perioder. Perioderna säkerställer att 
kompetens och erfarenhet bibehålls för kommunin-
vånaren även sommartid då även många sommargäs-
ter har insatser från verksamheten.

Sjuksköterskorna har utbildats i omvårdnadsdiagno-
ser med målet att säkerställa vården med en lagstad-
gad dokumentation.

Trygghet och säkerhet
Det systematiska brandskyddsarbetet har intensifie-
rats i samverkan med räddningstjänsten och fastig-
hetsägaren. Utbildningsplaner har utarbetats samt 
brandskydd i lokaler har setts över. 

Mobiltäckningen har byggts ut på Bjärehalvön och 
personalgrupperna i hemtjänsten kan nu besvara 
larmen, vilket kommuninvånarna upplever som en 
kvalitetshöjning. 

Rollatorcafe har genomförts i alla kommundelar 
med målet att säkerställa funktionen av hjälpmedlet.

Kompetensutveckling

Vård och omsorg har under året satsat brett på ut-
vecklingsarbetet inom ledarskap, medarbetarskap och 
kommunikation. All hemtjänst personal har tillsam-
mans med enhetschefer och utvecklingsledare haft en 
etikdag med syfte att säkerställa lagstiftningens inten-
tion i det dagliga arbetet. 

Personalen inom vård och omsorg har getts en möjlig-
het till kompetensutveckling genom omvårdnadslyftet. 
Intresset var emellertid mindre än förväntat.

Arbetsmiljöutbildning har genomförts för enhetsche-
fer och skyddsombud.

Sjuksköterskorna har genomgått utbildning i Pascal 
och beställning av hälso- och sjukvårdinsatser. 

En internutbildning har genomförts till alla omvård-
nadsvikarier inför sommaren 2012. Utbildningen be-
stod i hygien, läkemedelshantering, kontakt med sjuk-
sköterska, hjälpmedel och förflyttningsutbildning samt 
gällande lagstiftning.

Måluppfyllelse

Prioriterade mål
• MÅL: Beviljade insatser, inte vård- och omsorgsboende, 

ska verkställas skyndsamt, dock senast 14 dagar efter 
beslut. Sträva ska vara att detta även ska gälla vård- och 
omsorgsboende.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt avseende 
hemtjänst. Vård och omsorgsboende verkställs inom 
tre månader. Enligt Skl resultat rapport för år 2012 
verkställdes beslutet dag 89. Medelvärdet för landet 
ligger på dag 52.

• MÅL: Minst tio företag ska ha auktoriserats för att 
erbjuda tjänster inom LOV - Lagen om valfrihetssystem..

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. Ett 
företag, Humana Omsorg är godkänd under år 
2012. Förfrågningsunderlaget arbetades om under 
hösten år 2012 för att uppfylla målet. Nuvarande 
förfrågningsunderlag ger möjlighet till en delning av 
service och omvårdnad, vilket möjliggör ackreditering 
för mindre aktörer som endast erbjuder exempelvis 
service.

• MÅL: Antalet fallolyckor ska minska.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt, då 
målgruppen ska definieras för statistiskt säkerställt 
material.

• MÅL: Det ska finnas trygghetsboende i alla tre 
kommun-delarna.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är inte uppfyllt. 
Uppdraget ligger inte under vård och omsorg , arbetet 
har påbörjats av Båstadhem.

Resultatmål

• MÅL: Kontaktman ska utse och genomförandeplan 
upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt inom 
hemtjänst Norr. Hemtjänst söder är det inte uppfyllt 
och det pågår ett stort utvecklingsarbete inom söder.

• MÅL: På vård- och omsorgsboenden ska erbjudas 
gemensamma aktiviteter vid fyra tillfällen per vecka, 
varav en ska vara på kvällstid.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt dagtid på 
alla vård och omsorgsboende. Målet är inte uppfyllt 
kvällstid.

• MÅL: Personligt besök ska göras inom 30 minuter om 
svar inte fås på trygghetstelefonen.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Vid tysta 
larm görs alltid ett hembesök. Vid talkontakt görs en 
prioritering utifrån insatsbehov.
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• MÅL: Minst tre samverkansträffar ska hållas med 
representanter från vårdcentralerna inom Båstads 
kommun.

MÅLUPPFYLLELSE: Målet är uppfyllt. Primärvården 
medverkar i ledningskraft, vilket har lett till allt fler 
samverkansformer.

Ekonomiskt resultat

VERKSAMHETERNAS AVVIKELSE (tkr)

Centralt 3 504

Äldreomsorg -9 292

- ledning och administration -524

- kost -286

- korttidsvård -5 407

- hemtjänst -3 481

- aktivering och socialt innehåll -150

- vård- och omsorgsboende 556

Hälso- och sjukvård -608

- ledning och administration 4

- rehab -123

- sjuksköterskor -489

Stöd och omsorg -1 618

- ledning och administration -128

- personlig assistans -745

- boende -944

- daglig verksamhet och övrigt 199

Ledning och administration
Ledning och administration uppvisar ett positivt re-
sultat på 3 504 tkr.  Överskottet beror på en central 
buffert samt högre intäkter för omvårdnadsavgifter. 
Myndighetsenheten har ett överskott som beror på 
minskad ersättning till hemtjänsten då beställda 
hemtjänsttimmar inte uppnått budgeterad volym.

Äldreomsorg
Äldreomsorgen visar ett negativt resultat på 
9 292 tkr. En del av underskottet kan hänföras till 
missad debitering av måltider inom hemtjänst Sö-
der samt större livsmedelsinköp. Under hösten har 
dock vård- och omsorgsboendena arbetat kontinu-
erligt med att se över livsmedelsinköpen vilket har 

gett positivt resultat. Även hemtjänsten bidrar till en 
stor del av underskottet. Orsakerna är högre perso-
nalkostnader i förhållande till intäkter. Under för-
sta halvåret utfördes fler insatser än beviljat varav 
en del utifrån muntliga beslut. Under hösten valde 
man som besparningsåtgärd att integrera hemtag-
ningsteamet och larmpatrullen med hemtjänsten. 
Hemtjänsten har under året haft ökade kostnader 
för drivmedel samt reparationer av bilar.

Korttidsvård
Korttidsvården visar ett underskott som beror på 
överbeläggning. Till 2012 minskades antalet kort-
tidsplatser från 15 till 8 platser. Man har nu valt att 
istället belägga tomma platser på övriga boenden 
samt köpa in externa platser. 

Vård och omsorgsboende
Vård och omsorgsboende uppvisar ett positivt resul-
tat som kan hänföras till intäkter för belagda kort-
tidsplatser. Överskottet borde emellertid ha varit 
större då intäkter är högre. Boendenas beläggnings-
grad uppgår till endast 86 procent. 

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården visar ett negativt resultat på 
608 tkr vilket främst har sin förklaring i att ökade 
personalkostnader inom verksamheten för sjuk-
sköterskor.  Orsaken till detta har varit svårigheter 
i att rekrytera personal vid frånvaro och vakanser, 
vilket resulterat i att verksamheten istället har fått 
hyra in personal. För att hålla nere kostnaderna har 
sjuksköterskorna fortsatt att aktivt arbetat med 
återhållsamhet vid inköp av sjukvårdsartiklar. Verk-
samheten för rehab visar på ett negativt resultat, 
framförallt beroende på högre sysselsättning på en 
förrådsassistenttjänst. Som besparingsåtgärd till-
sattes inte en pensionsavgång på 50 procent inom 
arbetsterapeuterna.

Stöd och omsorg
Stöd och omsorg uppvisar ett negativt resultat på 
1 618 tkr. Ledning och administration uppvisar 
underskott med anledning av utökning med en as-
sistenttjänst. Verksamheten personliga assistenter 
redovisar ett underskott som beror på kostnader i 
ett externt ärende som belastar 2012 men som avser 
2011.  Ett ärende har haft utökade timmar i avvaktan 
på försäkringskassans beslut och i några ärenden 
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var inte bemanningen anpassad efter försäkrings-
kassans beslut. Underskottet vägs upp av att några 
assistansärenden visar ett överskott. 

Bostad med särskild service uppvisar ett underskott 
med anledning av att två brukare beviljades grupp-
bostad. Besluten har inte kunnat verkställas vilket 
har medfört ökade insatser i hemmet. Aromagården 
uppvisar ett underskott med anledning av uppsäg-
ning av personal. Underskotten vägs upp av ett över-
skott av köpta externa platser, då ett ärende avsluta-
des i januari.

Daglig verksamhet och övrigt uppvisar ett överskott 
på grund av att kostnaden för ledsagning under året 
flyttades till den verksamhet som brukaren tillhör.  
Boendestöd SoL uppvisar ett underskott vilket be-
ror på ökade personalkostnader med anledning av 
nytillkomna brukare under året. Korttidsvistelse 
uppvisar ett större underskott då ett avtal skulle ha 
omförhandlats. Daglig verksamhet har ett litet över-
skott då de har anpassat personalresurserna utifrån 
brukarbehov.

Årets investeringar

Årets investeringar uppgick till 694 tkr.  Investering-
arna avser möbler till Skogsliden, hjälpmedel till vård 
och omsorgsboende, funktionella larmtelefoner, fler 
trygghetslarm, elcyklar inom hemtjänsten, dokumen-
tationshjälpmedel till stöd och omsorg samt kontors-
möbler utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 

Framtidsperspektiv

Målet att bli en av Sveriges tio bästa kommuner inom 
vård och omsorg år 2018 är ett mål som är framta-
get i utvecklingsarbetet av medarbetarna i vård och 
omsorg.

Välfärdberedningens arbete med att ta fram ett 
Vård- och omsorgsprogram kommer att mynna ut i 
mål och handlingsplaner för hela verksamheten. 

Ledning och administration
Ledningsgruppen för vård och omsorg kommer att 
genomgå en värdegrundsutbildning för att leda det 
nationella värdegrundsarbetet i organisationen. 

Vård och omsorgsledningen ämnar säkerställa den 
gemensamma tolkningen av lagstiftningen för verk-
samhetsområdet genom att delta i Socialstyrelsens 
äldrekonferens – att få vara människa hela livet. So-
cialstyrelsens direktiv är vägledande för vad som be-
höver göras och hur det kan göras. 

Myndighetsenheten står inför utmaningen att till-
försäkra den enskildes rättsäkerhet på vård och 
omsorgsboende genom individuella beslut.  Uppfölj-
ning av beslut ska prioriteras för att säkerställa den 
enskildes behov. 

Kvalitetssäkring är en viktig komponent i arbetet 
med att säkerställa och utveckla rätt kvalité inom 
vård och omsorgs verksamheter i Båstad. De natio-
nella kvalitetsregistren som är etablerade såsom 
Senior Alert, Palliativ registret och BPSD som möj-
liggör jämförelser både lokalt och nationellt, ska an-
vändas. Verksamheterna inom vård och omsorg ska 
följas upp och utvärderas i syfte att nå de nationella 
målen att möta våra mest sjuka äldre.

För gruppen funktionsnedsatta, särskilt ungdomar 
och unga vuxna, behövs speciella satsningar för 
större delaktighet och inflytande i samhället.  Nor-
malisering måste vara målet i det längre perspekti-
vet för att undvika särlösningar för denna målgrupp.

Det finns en osäkerhet kring personlig assistans då 
försäkringskassan blivit striktare i sina bedömning-
ar inom LSS.

Utmaningar handlar om rekrytering av kompetenta 
medarbetar och kompetensutveckling av redan an-
ställda. Rekrytering av goda ledare och andra hög-
skoleutbildade inom området är av stor betydelse 
för en god kvalité av verksamheten. 

Förväntningar på samhällsstödet ska inte förringas 
i framtidens utmaning där mycket fokus ska läggas 
på det hälsofrämjande förhållningssättet för att nå 
framgång.
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Nyckeltal

Kategori Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010

INSATSER ENLIGT SOL

Total kostnad per hemtjänsttimme (kr) 552 * *

Kostnad för utförande per hemtjänsttimme (kr) 391 * *

Overheadkostnad (admin) per hemtjänsttimme (kr) 31 * *

Kostnad per korttidsvårdplats (kr/år) 1 808 * *

Antal icke verkställda beslut i vård- och omsorgsboende 0 0 0

Antal icke verkställda beslut i demensboende 0 1 0

INSATSER LSS

Totalt antal personer (0-64 år) med insatser enligt LSS 61 * *

Antal icke verkställda beslut 2** 2** 1

Nettokostnad för insatser enligt LSS kr/invånare 1 832 * *

ÖVRIG VÅRD & OMSORG

Omvårdnadspersonal, antal/chef i genomsnitt i kommunen 41,67 * *

Läkemedelsavvikelser (antal) 646 541 *

Nettokostnad för färdtjänst per kommuninvånare (kr) 314 - -

* Jämförbara nyckeltal för utfall 2011 samt 2010 finns i flertalet fall inte redovisade i bokslut 2011 respektive 2010.
** 2011 och 2012, beror på saknad av lediga boendeplatser på kommunens gruppbostad. Brukarna har tackat nej till boendeplats utanför kom-
munen. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011

(tkr)

Intäkter 50 50 50

Kostnader -757 -763 -766

Nettokostnad -707 -713 -716

Anslag 707 707 701

Årets resultat 0 -5 -15

Årets viktiga händelser

Revisionen har arbetat efter den revisionsplan som 
beslutades i början av året. Förutom basgransk-
ningen, den årliga övergripande granskningen samt 
granskningen av årsbokslut och delårsbokslut ge-
nomförde revisionen följande granskningar under 
2012:

Kommunfullmäktiges beredningar, investeringspro-
cessen, lönerutiner samt Åstad-projektet.

Måluppfyllelse

Resultatmål

• MÅL: Ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas 
bedömning i frågan om ansvarsfrihet, lämnas till full-
mäktige inför dess prövning och beslut. Den kommu-
nala revisionen är samordnad vilket innebär att även 
kommunala bolag och stiftelser ingår i uppdraget.
MÅTT: En årlig granskning görs av kommunstyrelsen; 
beredningarna, utskotten, bolagsstyrelserna och stif-
telserna. Särskilda granskningar görs efter en risk- och 
väsentlighetsanalys.

MÅLUPPFYLLELSE:  De av kommunfullmäktige 
fastställda inriktningsmålen för revisionen är att:
- arbetet skall följa kommunallagen och den goda revi-
sionsseden
- integritet och oberoende är honnörsord
- revisionen skall vara en resurs som samtalspartner, 
idégivare och utvärderare
- stor öppenhet skall eftersträvas
- revisionsplan skall fastställas årligen efter en risk- och 
väsentlighetsanalys samt
- revisionen skall ha en återkommande kommunikation 
med nämnder/styrelse/bolag. 

Kommunrevision

De första två satserna är egentligen självklara för revi-
sionen. Revisionen strävar efter att i granskningsrappor-
terna lämna förslag till förbättringar och har också lämnat 
återkommande information framförallt till kommunfull-
mäktiges och kommunstyrelsens presidier.
Revisionen eftersträvar öppenhet. Ett led i strävan är att 
på hemsidan lägga ut såväl revisionsplan som gransk-
ningsrapporter samt revisionsstrategi. 

Revisorer följde verksamheten i kommunstyrelsen, 
nämnden, fullmäktigeberedningarna och var närvaran-
de vid kommunstyrelsen och de kommunala bolagens 
sammanträden, gjorde besök i verksamheten samt hade 
överläggningar med företrädare för kommunstyrelsen, 
nämnder och kommunfullmäktige.

Ekonomiskt resultat

Revisionen redovisar ett underskott på 5 tkr

Framtidsperspektiv

Revisionen försöker ständigt förbättra sitt arbe-
te. En revisionsstrategi har tagits fram för en ökad 
transparens kring hur revisionen arbetar. Genom en 
noggrant utförd risk- och väsentlighetsanalys inför 
fastställandet av den årliga revisionsplanen tar kom-
mun¬revisorerna fram de granskningar som ska ut-
föras under året. På så sätt kan de ge bästa möjliga 
resultat för kommunens verksamhet.
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Resultaträkning

Resultaträkning

KOMMUNEN 2012 2011

(mkr) Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

Verksamhetens intäkter 1 100,8 166,6 65,8 183,6

Verksamhetens kostnader 2 -666,7 -732,6 -65,9 -745,1

Avskrivningar 3 -36,6 -36,9 -0,3 -34,4

Verksamhetens nettokostnader -602,5 -602,9 -0,4 -595,9

Skatteintäkter 4 549,8 557,9 8,1 539,8

Generella bidrag och utjämning 5 65,2 60,4 -4,8 66,0

Finansiella intäkter 6 1,7 1,8 0,1 2,0

Finansiella kostnader 7 -4,2 -5,7 -1,4 -4,1

Resultat före extraordinära poster 10,1 11,6 1,5 7,8

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

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

Årets resultat 8 10,1 11,6 1,5 7,8
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Finansieringsanalys

Finansieringsanalys

KOMMUNEN 2012 2011

(mkr) Not Bokslut Bokslut

Den löpande verksamheten

Årets resultat 11,6 7,8

Justering för av- och nedskrivningar 36,9 34,6

Justering för gjorda avsättningar 1,0 0,4

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -8,3 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 41,2 42,7

Minskning/ökning kortfristiga fordringar -13,7 -19,8

Minskning/ökning förråd varulager -4,6 -16,2

Minskning/ökning kortfristiga skulder 25,0 -4,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,9 2,0

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -110,8 -64,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,9 2,5

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Försäljning i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,9 -62,3

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 75,0 55,5

Amortering av skuld -10,1 -7,5

Minskning av långfristiga fordringar 0,2 0,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 65,2 48,4

ÅRETS KASSAFLÖDE 13,1 -12,0

Likvida medel vid årets början 21,4 33,3

Likvida medel vid årets slut 34,5 21,4

RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början -107,6 -44,0

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut -187,3 -107,6



BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 201272

Balansräkning

Balansräkning

KOMMUNEN Not 2012 2011

(mkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 587,2 517,5

2. Maskiner och inventarier 11 52,4 50,8

Finansiella anläggningstillgångar 12 30,4 30,6

Summa anläggningstillgångar 670,0 598,9

Omsättningstillgångar

Förråd och exploateringsfastigheter 13 17,3 12,7

Kortfristiga fordringar 14 67,5 53,8

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0

Kassa och bank 15 34,5 21,4

Summa omsättningstillgångar 119,3 87,9

SUMMA TILLGÅNGAR 789,3 686,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 360,0 352,3

Pensionsfond 45,8 45,8

Årets resultat 11,6 7,8

Summa eget kapital 16 417,4 405,8

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 17 7,1 6,1

Summa avsättningar 7,1 6,1

Skulder

Långfristiga skulder 18 218,2 153,2

Kortfristiga skulder 19 146,7 121,7

Summa skulder 364,8 274,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ställda ansvarsförbindelser 20 828,7 735,6

Ställda panter Inga Inga
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Noter

Noter

KOMMUNEN 2012 2011

(mkr)

1. Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter enligt driftredovsingen består av 
externa och interna avgifter och ersättningar. I resultaträk-
ningen har interna poster exkluderats.

Enligt driftredovisning 419,7 449,0

Interna poster -253,1 -265,3

Summa 166,6 183,6

Varav jämförelsestörande post

Intäkt återbetalning AGS-premier 11,0 0,0

Vinst vid fastighetsförsäljning 8,1 0,0

2. Verksamhetens kostnader
I resultaträkningen består posten av följande:

Enligt driftredovisning 1 039,9 1 054,5

Kapitalkostnader -58,5 -60,5

Interna poster -253,1 -265,3

Kalk KP mm. -36,0 -25,7

Utbetalda pensioner 34,5 33,6

Nyintjänade pensioner 2,9 3,1

Semesterlön/okompenserad 
övertid

2,4 3,4

Fordringsförlust 0,1 0,2

Övriga kostnader 0,5 1,8

Summa 732,6 745,1

3. Avskrivningar

Maskiner och inventarier 13,2 13,1

Fastigheter 23,8 21,4

Summa 36,9 34,4

4. Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 551,4 527,4

Slutavräkning 2010 0,0 0,0

Slutavräkning 2011 0,1 2,0

Prognos 2012 6,4 10,4

Summa 557,9 539,8

KOMMUNEN 2012 2011

(mkr)
 

Kommunalskatten periodiseras och redovisas det år den 
beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. Enligt 
rådet för kommunal redovisning skall kommunerna använda sig av 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) decemberprognos. SKL 
bedömer att skatteunderlaget 2012 ökar med 451 kr/invånare 
eller 6,4 mkr. För 2011 blev slutavräkningen 0,1 mkr större än 
ursprunglig prognos.

5. Generella bidrag och utjämning

Inkomstutjämning, bidrag 60,8 61,3

Kommunal fastighetsavgift 29,9 27,2

Kostnadsutjämning, avgift -11,0 -14,1

Regleringsbidrag 7,0 14,6

Utjämning LSS -26,3 -23,0

Summa 60,4 66,0

6. Finansiella intäkter

Utdelning aktier och andelar 0,2 0,2

Ränta på likvida medel 0,1 0,2

Ränta på utlämnade lån 0,4 0,4

Borgensavgift 1,0 1,0

Övrigt 0,1 0,2

Summa 1,8 2,0

Utdelning aktier och andelar består framförallt av utdelning 
från kommunens bolag.

7. Finansiella kostnader

Ränta på anläggningslån 5,1 3,5

Ränta, intjänade pensioner före 
1998

0,2 0,5

Övriga finansiella kostnader 0,3 0,2

Nedskrivning av lf fordringar 0,0 0,0

Summa 5,7 4,1

8. Avstämning mot balanskravet

Enligt resultaträkning 11,6 7,8

Realisationsvinst -8,1 0,0

Summa Justerat resultat 3,5 7,8

IB Balanskrav 0,0 0,0

Avstämning balanskravet 3,5 7,8

9. Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
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Noter

KOMMUNEN 2012 2011

(mkr)

10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Markreserv 24,8 25,8

Verksamhetsfastigheter 333,5 292,8

Fastigheter för affärsverksamhet 171,6 141,1

Publika fastigheter 52,5 51,9

Fasithgeter för annan verksamhet 4,8 5,8

Summa 587,2 517,5

Anskaffningsvärde* 829,4 784,8

Årets investeringsutgifter 95,1 47,7

Årets invensteringsbidrag/försälj-
ningar

-1,6 -3,1

Summa anskaffningsvärde 922,9 829,4

Ackumulerade avskrivningar* -312,0 -290,6

Årets avskrivningar -23,8 -21,4

Summa avskrivningar -335,7 -312,0

Summa 587,2 517,5

* justerade för årets försäljning

11. Maskiner och inventarier

Maskiner 2,1 2,4

Inventarier 42,7 40,6

Bilar och transportmedel 5,6 6,7

Konst 2,0 1,2

Summa 52,4 50,8

Anskaffningsvärde* 302,1 284,5

Årets investeringsutgifter 14,7 17,6

Årets investeringsbidrag/försälj-
ningar

0,0 0,0

Summa anskaffningsvärde 316,8 302,1

Ackumulerade avskrivningar* -251,2 -238,2

Årets av-, ned- och uppskrivningar -13,2 -13,1

Summa avskrivningar -264,4 -251,2

Summa 52,4 50,8

* 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 10,1 10,3

Summa 30,4 30,6

KOMMUNEN 2012 2011

(mkr)

13. Förråd och exploateringsfastighter

Förråd 2,2 1,5

Exploatering Torekov 98:50 -7,8 -8,1

Exploatering Hemmeslöv Åstad 8,1 4,3

Exploatering Handelsplats  
Hallandsv.

-0,6 0,4

Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 0,2 0,0

Exploatering Östra Karup 24:1 norr 
väg 115

6,4 6,0

Exploatering Östra Karup 6:7 syd  
väg 115

8,7 8,6

Exploatering Vistorp 8:14 m fl 0,1 0,0

Summa 17,3 12,7

Förrådet är värderat enligt senaste anskaffningsvärde. Diesel 
ingår numera som förrådsvara.

14. Kortfristiga fordringar

Statsbidragsfordringar 20,1 16,2

Fakturafordringar 24,2 11,7

Interimsfordringar 22,0 23,1

Övrigt 1,2 2,8

Summa 67,5 53,8

15. Kassa och bank

Kassa 0,0 0,0

Plusgiro 8,4 0,0

Bank 26,0 21,4

Summa 34,5 21,4

16. Eget kapital

Ingående kapital 405,8 398,1

- Skattefinansierad del 360,0 352,3

- Pensionsfond 45,8 45,8

Årets resultat 11,6 7,8

Utgående kapital 417,5 405,8

17. Avsättningar för pensioner

Avsättning för pensioner 4,2 3,8

Löneskatt på avsättning 1,4 1,1

Garantipensionärer 1,5 1,2

Summa 7,1 6,1

18. Långfristiga skulder

Banklån 227,6 159,6

Avgår amortering nästa år -9,4 -6,4

Summa 218,2 153,2
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Noter

KOMMUNEN 2012 2011

(mkr)

19. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 26,2 36,1

Personalens skatt 7,6 6,4

Interimsskulder 28,1 12,2

Semesterskuld/okompenserad 
övertid

40,0 38,6

Arbetsgivaravgifter 9,1 7,9

Upplupna pensionskostnader 14,2 14,1

Beräknad amortering nästkom-
mander år

9,4 6,4

Övrigt 12,1 0,0

Summa 146,7 121,7

20. Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser som inte har 
tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna 284,5 283,5

Summa pensionsförpliktelser 284,5 283,5

Borgensengagemang

Kommunala bolag 506,0 414,3

Egnahem 0,4 0,6

Föreningar 6,9 6,3

Övrigt 30,9 30,9

Summa borgensengagemang 544,2 452,1

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skull för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per den  
2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa 
kommuner har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande 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 medlemskommunernas respektive insatskapital i  
Kommuninvest ekonomiska förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Båstads 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per den 2012-12-31 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 009 mkr och totala 
tillgångar till 272 786 mkr.

Kommunens andel av de totala förpliktelser uppgick till 
821 mkr (0,3 procent) och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 138 mkr (0,3 procent).

Summa ansvarsförbindelser 828,7 735,6
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Redovisningsprinciper

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men 
hänförliga till redovisningsåret har bokförts och be-
lastat årets redovisning.

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga 
till redovisningsåret har fordringsförts och tillgo-
dogjorts årets redovisning.

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, lö-
neskuld för december månad 2012 och därpå 
upplupen arbetsgivaravgift redovisas under kort-
fristiga skulder. Den årliga förändringen kostnads-
förs.

Den del av långfristiga lån som beräknas bli amor-
terad under nästkommande år har upptagits som 
kortfristig skuld.

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men 
ännu ej inbetalade har fordringsförts.

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

Anställda med kommunalt avtal: 38,98 procent

Arvodesanställda: 31,42 procent

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 ianspråktagna från och 
med 2012. 

Avskrivningstider

VA-ledningar   50år 
Vatten- och avloppsverk  25 år 
Verksamhetsfastigheter  33 år 
Gator och vägar, parker  33 år 
Fritidsanläggningar  20 år 
Bilar och andra transportmedel 5 – 10 år 
Maskiner och inventarier  5 – 10 år 
Datorer      3 år 
Markreserv   Ingen avskrivning 
Konst    Ingen avskrivning

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

Kapitalkostnader består av avskrivningar och in-
ternränta. Avskrivningar har beräknats enligt nomi-
nell metod och internräntan uppgår till 4,2 procent.

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 un-
derskott ska regleras under en treårsperiod genom 
exempelvis taxehöjning och/eller kostnadsbespa-
ring. 

Pensioner intjänade under 2012 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.

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. 

Redovisningsprinciper
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Redovisningsprinciper

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 redovisnings rekommendation. Detta 
innebär att i bokslut 2012 har den definitiva sluträk-
ningen för 2011 och en preliminär slutavräkning för 
2012 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. Skillna-
den mellan tillförda och använda medel ger föränd-
ringen av rörelsekapitalet.

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

Tillgångar delas in i anläggningstillgångar (fastig-
heter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar) 
och omsättningstillgångar (likvida medel, kortfristi-
ga fordringar med mera).

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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Driftsredovisning

Driftsredovisning

(tkr) Budget 2012 Utfall 2012 Budgetavvikelse 2012

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Avvikelse

Kommunfullmäktige 14 -1 863 -1 849 18 -1 733 -1 715 4 130 134

Jävsnämnd 0 -51 -51 0 -16 -16 0 35 35

Valnämnd 0 -100 -100 0 -50 -50 0 50 50

Överförmyndare 0 -495 -495 195 -1 215 -1 021 195 -721 -526

Revision 50 -758 -708 50 -763 -713 0 -5 -5

KOMMUNSTYRELSEN

- Kommunledningskontor 2 379 -53 816 -51 437 3 265 -56 445 -53 181 886 -2 630 -1 744

- Samhällsskydd 4 985 -16 375 -11 390 5 355 -16 940 -11 585 370 -566 -196

- Samhällsbyggnad 8 318 -12 007 -3 689 8 303 -12 175 -3 872 -15 -168 -182

- Teknik & service 115 344 -155 486 -40 142 121 527 -160 071 -38 543 6 184 -4 585 1 599

- Barn & skola 13 778 -101 115 -87 337 14 078 -99 625 -85 547 300 1 490 1 790

- Bildning & arbete 33 011 -84 108 -51 097 39 627 -95 085 -55 458 6 616 -10 977 -4 361

- Vård & omsorg 72 567 -260 332 -187 765 77 232 -273 011 -195 779 4 665 -12 679 -8 013

Summa Kommunstyrelsen 250 381 -683 239 -432 857 269 387 -713 352 -443 965 19 006 -30 113 -11 107

SKOLPENG, BARNOMSORG/GRUNDSKOLA

- Egen verksamhet 0 -98 278 -98 278 0 -109 183 -109 183 0 -10 905 -10 905

- Köp av annan huvudman 0 -24 783 -24 783 0 -25 508 -25 508 0 -725 -725

Summa skolpeng barnomsorg/grundskola 0 -123 061 -123 061 0 -134 691 -134 691 0 -11 630 -11 630

SKOLPENG, GYMNASIESKOLA

- Egen verksamhet 0 -10 973 -10 973 0 -11 000 -11 000 0 -26 -26

- Köp av annan huvudman 0 -33 383 -33 383 8 -37 632 -37 623 8 -4 249 -4 241

Summa skolpeng, gymnasieskola 0 -44 356 -44 356 8 -48 631 -48 623 8 -4 275 -4 267

RESULTATENHETER

- Barn & skola 102 275 -102 275 0 125 116 -123 259 1 857 22 841 -20 983 1 857

- Akademi Båstad Gymnasium 16 637 -16 636 0 16 714 -16 171 543 77 465 543

Summa resultatenheter 118 912 -118 912 0 141 830 -139 430 2 400 22 918 -20 518 2 400

Finansförvaltning 732 561 -119 016 613 545 760 115 -120 171 639 944 27 554 -1 155 26 399

SUMMA 1 101918 -1091850 10 068 1171603 -1160052 11 552 69 685 -68 202 1 484
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning
(tkr) Budget 2012 Utfall 2012 Budgetavvikelse 2012

Kommunledningskontor

Utgift -5 393 -5 098 295

Inkomst 0 0 0

Nettoutgift -5 393 -5 098 295

Teknik & service, skattefinansierat

Utgift -59 490 -62 913 -3 423

Inkomst 0 662 662

Nettoutgift -59 490 -62 250 -2 760

Teknik & service, avgiftsfinansierat

Utgift -56 613 -35 218 -21 395

Inkomst 0 0 0

Nettoutgift -56 613 -35 218 21 395

Samhällsbyggnad

Utgift -1 515 -696 819

Inkomst 0 0 0

Nettoutgift -1 515 -696 819

Samhällsskydd

Utgift -2 071 -829 1 242

Inkomst 0 0 0

Nettoutgift -2 071 -829 1 242

Barn & skola

Utgift -3 900 -3 754 146

Inkomst 0 0 0

Nettoutgift -3 900 -3 754 146

Bildning & arbete

Utgift -2 000 -1 624 376

Inkomst 0 0 0

Nettoutgift -2 000 -1 624 376

Vård & omsorg

Utgift -1 515 -694 821

Inkomst 0 0 0

Nettoutgift -1 515 -694 821

TOTALT

Utgift - 132 497 -110 825 21 672

Inkomst 0 662 662

Nettoutgift -132 497 -110 163 22 334
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Budgetavräkning per verksamhet

KOD VERKSAMHET Budget 2012 Utfall 2012 Budgetavvikelse 2012

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

Kommunfullmäktige

100 Politisk verksamhet 14 -1 863 -1 849 18 -1 733 -1 715 4 130 134

Summa Kommunfullmäktige 14 -1 863 -1 849 18 -1 733 -1 715 4 130 134

Jävsnämnd

100 Politisk verksamhet 0 -51 -51 0 -16 -16 0 35 35

Summa Jävsnämnd 0 -51 -51 0 -16 -16 0 35 35

Valnämnd

130 Övrig verksamhet 0 -100 -100 0 -50 -50 0 50 50

Summa Valnämnd 0 -100 -100 0 -50 -50 0 50 50

Överförmyndare

130 Övrig verksamhet 0 -495 -495 195 -1 215 -1 021 195 -721 -526

Summa Överförmyndare 0 -495 -495 195 -1 215 -1 021 195 -721 -526

Revision

120 Revision 50 -758 -708 50 -763 -713 0 -5 -5

Summa kommunfullmäktige 50 -758 -708 50 -763 -713 0 -5 -5

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledningskontoret

100 Politisk verksamhet 75 -2 855 -2 780 123 -3 158 -3 035 48 303 -255

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

130 Övrig verksamhet 0 -925 -925 0 -909 -909 0 17 17

200 Fysisk och teknisk planering 0 0 0 1 -1 1 1 -1 1

201 Fysisk och teknisk planering 100 -576 -476 88 -642 -555 -13 -66 -79

215 Fysisk och teknisk planering 0 -2 000 -2 000 0 -2 226 -2 226 0 -226 -226

220 Näringslivsfrämjande 0 -1 300 -1 300 319 -1 485 -1 165 319 -185 135

230 Turistverksamhet 0,0 -741,0 -741 0 -755 -755 0 -14 -14

275 Samhällsskydd 0,0 -146 -146 0 -147 -147 0 0 0

315 Allmän kulturverksamhet 0,0 -85 -85 0,0 -85 -85 0 0 0

530 Färdtjänst 0,0 -4 355 -4 355 0 -4 489 -4 489 0 -139 -134

610 Arbetsmarknadsåtgärder 0 -5 -5 0 0 0 0 5 5
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KOD VERKSAMHET Budget 2012 Utfall 2012 Budgetavvikelse 2012

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

834 Sjötrafik 0 -8 -8 0 -8 -8 0 0 0

910 Gemensamma lokalkostn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

920
Gemensamma verksam-
heter

50 -4 986 -4 936 167 -5 824 -5 657 117 -838 -721

930 Gemensam administrativ 1 925 -24 618 -22 693 1 975 -24 986 -23 011 50 -368 -318

931 Övrig gemensam service 230 -10 882 -10 653 592 -11 397 -10 807 363 -517 -154

Summa Kommunledningskontoret 2 380 -53 816 -51 437 3 265 -56 446 -53 181 886 -2 630 -1 744

SAMHÄLLSSKYDD

200 Fysisk och teknisk planering 120 -518 -398 129 -632 -503 9 -114 -105

225 Konsumentrådgivning 590 -199 391 595 -118 477 5 81 86

257 Tunneltillsyn 781 -752 29 838 -697 141 57 55 112

261 Myndighetsutövning 1 653 -2 658 -1 005 1 256 -2 310 -1 055 -397 348 -49

263 Miljö, hälsa och hållbar utv. 0 -270 -270 5 -271 -266 5 -1 4

270 Räddningstjänst 1 558 -11 443 -9 885 2 251 -12 355 -10 104 693 -912 -219

275 Samhällsskydd 283 -534 -251 282 -558 -276 -1 -24 -25

Summa Samhällsskydd 4 985 -16 374 -11 389 5 355 -16 940 -11 585 370 -566 -196

SAMHÄLLSBYGGNAD

200
Fysisk och teknisk plane-
ring

8 318 -10 581 -2 263 8 304 -10 554 -2 251 -15 27 13

520 Övrig vård behandling 0 -1 426 -1 426 0 -1 621 -1 621 0 -195 -195

Summa Samhällsbyggnad 8 318 -12 006 -3 690 8 304 -12 175 -3 872 -15 -168 -182

TEKNIK & SERVICE

201 Fysisk och teknisk planering 13 291
-16 

110
-2 820 14 438

-16 
936

-2 499 1 147 -826 320

240 Gator och vägar 2 785 -13 505 -10 720 3 822 -15 419 -11 597 1 037 -1 914 -877

250 Park, lekplats, strand 5 586 -12 111 -6 525 6 036 -12 431 -6 395 450 -321 129

300 Allmän fritidsverksamhet 0 -4 915 -4 915 10 -4 696 -4 687 10 218 228

340 Idrotts- och fritidsanläggn. 3 417 -6 222 -2 805 3 227 -6 217 -2 990 -190 5 -185

350 Fritidsgårdar 120 -3 810 -3 690 246 -3 985 -3 739 126 -176 -49

800 Näringsliv och bostäder 0 -3 846 -3 846 909 -2 617 -1 708 909 1 229 2 138

805 Hamnverksamhet 1 042 -1 170 -128 1 026 -1 152 -126 -16 18 2

810 Kommersiell verksamhet 600 -1 384 -784 688 -1 188 -500 88 196 284

815 Bostadsverksamhet 130 -58 72 130 -71 59 0 -13 -13

865 Vattenförs/avloppshantering 30 402 -30 402 0 31 016 -31  016 0 614 -614 0

870 Avfallshantering 0 -67 -67 1 454 -1 521 -67 1 454 -1 454 0,0

910 Gem. lokalkostnader 37 552 -41 459 -3 907 38 083 -41 294 -3 212 530 165 696

940 Kommunrestauranger 20 419 -20 428 -9 20 442 -21 525 -1 083 23,0 -1 097 -1 074

Summa Teknik & service 115 348 -155 486 -40 142 121 527 -160 071 -38 543 6 184 -4 584 1 600



BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 201282

Budgetavräkning per verksamhet

KOD VERKSAMHET Budget 2012 Utfall 2012 Budgetavvikelse 2012

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

BARN & SKOLA

330 Kulturskolan 220 -3 608 -3 388 201 -3 558 -3 357 -19 50 31

400
Familjecentral/Öppen 
försk.

0 -478 -478 0 -371 -371 0 107 107

407 Förskola 41 479 -44 111 -2 632 6 692 -45 970 -39 278 -34 787 -1 858 -36 646

409 Skolpeng 0 0 0 38 694 0 38 694 38 694 0 38 694

412 Familjedaghem 438 -2 376 -1 938 301 -2 039 -1 738 -137 337 200

419
Myndighetsenhet barn-
oms.

1 539 -5 691 -4 152 898 -5 273 -4 375 -641 418 -223

425 Fritidshem 15 076 -15 006 69 5 213 -16 952 -11 739 -9 863 -1 946 -11 808

429 Skolpeng 0 0 0 13 020 0 13 020 13 021 0 13 021

435 Förskoleklass 4 768 -5 864 -1 096 660 -5 994 -5 334 -4 108 -130 -4 238

439 Skolpeng 0 0 0 5 434 0 5 434 5 434 0 5 434

440 Grundskola 51 981 -102 251 -50 270 10 100 -114 784 -104 684 -41 881 -12 533 -54 413

441 Grundskola 0 -2 374 -2 374 53 972 -2 181 51 791 53 972 193 54 165

443 Obligatorisk särskola 0 -5 754 -5 754 3 345 -8 7721 -5 426 3 345 -3 017 328

450
Akademi Båstad Gymna-
sium

0 -236 -236 0 -226 -226 0 10 10

453 Gymnasiesärskola 273 -273 0 261 -244 17 -12 29 17

495 Buf ej fördelad kostnad 0 -4 703 -4 703 163 -4 801 -4 638 163 -98 65

499 Pengsystem 0 -122 593 -122 593 0 -134 691 -134 691 0,0 -12 097 -12 097

501 Förvaltningsgemensam 0 -3 982 -3 982 10 -3 515 -3 505 10 467 477

554 HVB-vård för barn/unga 225 -2 100 -1 875 129 -2 912 -2 783 -97 -812 -908

557
Familjehemsvård barn/
unga

50 -985 -935 0 -1 343 -1 343 -50 -358 -408

568
Övr öppna insatser barn/
unga

5 -3 501 -3 496 102 -3 296 -3 194 97 205 302

585 Familjerätt och rådgivning 0 -566 -566 0 -656 -656 0 -90 -90

Summa Barn & skola 116 054 -326 452 -210 398 139 194 -357 574 -218 380 23 141 -31 123 -7 982

BILDNING & ARBETE

267 Tillstånd och tillsyn 390 -255 135 339 -264 75 -51 -9 -60

310 Stöd till studieorganisationer 0 -250 -250 0 227 -27 0 23 23

315 Allmän kulturverksamhet 25 -1 867 -1 842 41 -1 991 -1 950 16 -124 -108

320 Bibliotek 595 -9 425 -8 830 725 -9 557 -8 833 130 -132 -3

440 Grundskola 0 0 0 3 -3 0 3 3 0

450 Akademi Båstad Gymnasium 17 843 -29 268 -11 425 18 053 -28 658 -10 605 210 610 820

453 Gymnasiesärskola 10 -3 765 -3 755 33 -3 974 -3 941 23 -208 -186

470 Grundläggande vuxenutb. 0 -563 -563 0 -639 -639 0 -76 -76

472 Gymn, vuxenutb, påb. 95,0 -3 936,4 -3 841,4 63,0 -3 715,4 -3 652,4 -32,0 221,0 189,0
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473 Yrkesvux 1 625 -1 645 -20 1 876 -2 185 -309 251 -540 -290

474 Särvux 0 -283 -283 0 268 268 0 16 16

475 Kvalificerad yrkesutbildning 10 593 -10 933 -339 10 739 -12 368 -1 628 146 -1 435 -1 289

476 Svenska för invandrare 409 -1 575 -1 166 474 -1 650 -1 176 65 -75 -10

KOD VERKSAMHET Budget 2012 Utfall 2012 Budgetavvikelse 2012

(tkr) Intäkt
Kost-
nad

Netto Intäkt
Kost-
nad

Netto Intäkt
Kost-
nad

Avvikel-
se

478 Uppdragsutbildning 25 -25 0 554 -273 280 529 -248 280

479 Gem. vht, Akademi Båstad 60 -1 032 -972 321 -1 372 -1 051 261 -340 -79

495 Buf ej fördelad kostnad 0 0 0 0 -2 -2 0 -2 -2

499 Pengsystem 1 080 -44 356 -43 276 1 059 -48 631 -47 573 -21 -4 275 -4 297

501 Förvaltningsgemensamt 0 -2 026 -2 026 -192 -2 122 -2 313 -192 -95 -287

552 Inst. vård för vuxna missbr. 50 -910 -860 78 -1 196 -1 117 28 -286 -257

556 Familjehemsvård för vuxna 0 -100 -100 43 -43 0 43 57 100

558 Övriga öppna insatser vuxna 25 -2 486 -2 461 45 -2 005 -1 960 20 481 500

568 Övriga öppna ins. barn/unga 0 0 0 83 -83 -1 83 -83 -1

571 Övrig vuxenvård 100 -1 176 -1 076 21 -58 -559 -79 596 517

575 Ekonomiskt bistånd 320 -5 318 -4 998 215 -9 408 -9 193 -105 -4 090 -4 195

585 Familjerätt och rådgivning 0 -100 -100 0 -229 -229 0 -129 -129

599 Projekt och lokaler 100 -1 270 -1 170 0 -1 116 -1 116 -100 154 -54

600 Flyktingmottagande 6 344 -6 171 174 11 428 -11 254 174 5 083 -5 083 0

610 Arbetsmarknadsåtgärder 9 627 -15 749 -6 122 9 959 -15 421 -5 462 333 327 660

931 Övrig gemensam service 331 -616 -285 390 -653 -263 59 -37 22

Summa Bildning & arbete 49 648 -145 101 -95 453 56 349 -159 887 -103 538 6 701 -14 787 -8 085

VÅRD & OMSORG

501 Förvaltningsgemensamt 0 -46 891 -46 891 212 -44 719 -44 507 212 2 172 2 384

510 Vård och omsorg 50 534 -153 074 -102 540 55 613 -167 945 -112 332 5 079 -14 871 -9 792

513 LSS 19 920 -46 814 -26 894 19 239 -47 148 -27 910 -681 -335 -1 016

535 Förebyggande verksamhet 451 -2 630 -2 179 492 -2 689 -2 197 41 -59 -18

599 Projekt och lokaler 1 662 -10 924 -9 261 1 676 -10 509 -8 833 14 415 429

Summa Vård & omsorg 72 567 -260 332 -187 765 77 232 -273 011 -195 779 4 665 -12 679 -8 013

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 369 294 -969 568 -600 274 411 226 -1 36104 -624 878 41 932 -66 536 -24 604

SUMMA VERKSAMHETER 369 358 -972 834 -603 477 411 488 -1 39880 -628 392 42 131 -67 046 -24 915

FINANSIERING

990 Finansförvaltning 732 5601 -119 016 613 545 760 115 -120 171 639 944 27 554 -1 155 26 399

Summa Finansiering 732 5601 -119 016 613 545 760 115 -120 171 639 944 27 554 -1 155 26 399
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PROJEKT (tkr) Årsbudget 2012 Redovisat 2012 Återstår

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Möbler, kansli 35,0 0,0 35,0

Webbfunktioner och tjänster 700,0 694,9 5,1

Kommungemensam dokumenthantering 350,0 133,6 216,4

Arkivutrustning 50,0 0,0 50,0

ADB-utrustning 4 258,0 4 269,2 -11,2

Summa 5 393,0 5 097,7 295,3

TEKNIK & SERVICE, SKATTEFINANSIERAT

Ram Fritidsanläggningar 500,0 450,5 49,5

Tjänstebil 0,0 41,3 -41,3

Energieffektivisering FR 400,0 324,9 75,1

Ram Administration 300,0 263,8 36,2

Ram Måltidsverksamhet 600,0 710,8 -110,8

Ram Hamn 500,0 676,5 -176,5

Tomtförsäljning 0,0 -662,2 662,2

Förslöv 2:4 färdigställan 500,0 489,5 10,5

Ram Gata 2 000,0 2 281,0 -281,0

GC-väg utmed vv-vägar 0,0 105,1 -105,1

Vänstersvängsfil 0,0 -125,0 125,0

Bidragsberättigade åtgärder 0,0 36,7 -36,7

Broar Örebäcken 0,0 340,5 -340,5

Expoatering asfalt och lekplats 0,0 6,8 -6,8

Gatubelysning 0,0 65,3 -65,3

Busskurer 0,0 -147,1 147,1

Utbyte fordon 800,0 700,5 99,5

Ram Parker/lekplatser 400,0 296,3 103,7

Badbryggor 0,0 8,0 -8,0

Skatepark 3 000,0 2 991,0 9,0

Lekplats Gulstad 0,0 7,2 -7,2

Tångvägen betongbrygga 750,0 731,5 18,5

Adventsstormen åtgärder 745,0 911,7 -166,7

Offentlig toalett utbyte Hemmeslöv 500,0 417,0 83,0

Ram fastighetsförvaltning 855,0 810,6 44,4

Tillgänglighetsanpassning 0,0 17,0 -17,0

Ny 5-avdelningsförskola Östra Karup 25 000,0 21 980,0 3 020,0

Paviljong förskola 0,0 303,8 -303,8

EPC energispar fastighet 21 540,0 27 611,3 -6 071,3

Strandängsskolan A-hus ombyggnad 0,0 32,1 -32,1
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IP-telefoni, kablage 300,0 305,4 -5,4

Utbyggnad från 3 till 5 avdelningar Östra Karup 0,0 9,0 -9,0

Flyttning av bibliotek 0,0 4,8 -4,8

Utemiljö 800 ,0 240,3 559,7

Mindre ombyggnader 0,0 14,4 -14,4

Summa 59 490,0 62 250,3 -2 760,3

TEKNIK & SERVICE, AVGIFTSFINANSIERAT

Ram 1 900,0 22,4 1 877,6

VA-ledning Grevie 500,0 0,0 500,0

Reinvestering fastighet Torekov A 400,0 0,0 400,0

Renovering skrapro/omrör/vippr 800,0 0,0 800,0

Reningsverk Ängstorp 3 300,0 290,0 3 010,0

VA-ledning Lindallén 4 000,0 3 740,1 259,9

Serviser 1 000,0 933,2 66,8

VA-ledning Kattvik 9 500,0 632,8 8 867,2

Skalskydd 450,0 434,7 15,3

Hemmeslöv 11 000,0 16 830,5 -5 830,5

Boarp Västra Karup v100 5 000,0 2 674,8 2 325,2

Reservpumpar 0,0 342,7 -342,7

Kolfilter Torekov arvode 0,0 28,8 -28,8

Åtgärder saneringsplan 1 600,0 33,3 1 566,7

Hov utbyggnad S 0,0 3 481,8 -3 481,8

VA-utbyggnad Skottorp Eskilstorp 0,0 102,9 -102,9

Förslöv skola exploatering lands 0,0 865,4 -865,4

Mindre omläggning vsd 0,0 -11,8 11,8

Automatisk doseringsreglering kemikalier 400,0 198,1 201,9

Blåsmaskiner 500,0 50,2 449,8

Utbyte elskåp PSTN 300,0 336,4 -36,4

Yttre anläggningar 300,0 390,7 -90,7

Trycksteg reducering 370,0 98,2 271,8

Reservoarer 130,0 137,8 -7,8

Säkerhetsbarriär UV-ljus 500,0 796,7 -296,7

Vattendomar 200,0 2,5 197,5

Skyddsområde föreskrifter 150,0 157,8 -7,8

VA-utbyggnad Stora Hult 800,0 392,0 408,0

VA Rammsjö R3 300,0 638,3 -338,3

VA-utbyggnad Öllövsstrand 0,0 54,0 -54,0

Åtgärder Landsbygdsstrategi G 1 200,0 9,0 1 191,0

Åtgärder enligt VA försörjningsplan 5 700,0 545,4 5 154,6

VA-ledning Östra Karup 3 500,0 1 011,2 2 488,8

Preliminär registrering 0,0 -4,7 4,7

Flyttning P12 Östra Karup 2 813,0 2,5 2 810,5

Summa 56 613,0 35 217,7 21 395,3
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SAMHÄLLSBYGGNAD

Digitalisering microfilmsarkiv 166,0 0,0 -166,0

Utökning primärkarta 124,0 121,6 2,4

Uppgradering Winbär 121,0 0,0 121,0

Digitalisering och systemplaner 339,0 257,6 81,4

Inventarier 50,0 23,8 26,2

Nytt höjdsystem RH2000 75,0 0,0 75,0

Införande nybyggnadskarta 490,0 154,1 335,9

Mätutrustning 150,0 138,8 11,2

Summa 1 515,0 695,9 819,1

SAMHÄLLSSKYDD

Brandmaterial 246,0 245,8 0,2

Ökad kommunal krishantering 1 400,0 200,9 1 199,1

Arbetsmiljö Brandstation 200,0 190,2 9,8

Inventarier 23,0 18,7 4,3

Utalarmeringsteknik 76,0 98,0 -22,0

Skyddsutrustning 50,0 49,8 0,2

Uppgradering verksamhetsmiljö 56,0 26,0 30,0

Mätinstrument 20,0 0,0 20,0

Summa 2 071,0 829,4 1 241,6

BARN & SKOLA

Inventarier Kulturskolan 100,0 70,6 29,4

Inventarier förskola 501,0 465,6 35,4

Inventarier Individ och familj 100,0 91,7 8,3

Inventarier samtliga skolor 897,0 997,0 -100,0

Undervisningsdatorer 1 500,0 1 492,9 7,1

Investering barn med behov 200,0 216,1 -16,1

Inventarier administration 0,0 29,1 -29,1

Kursplaner politiker 602,0 381,6 220,4

Arbetsmiljö ute/inne Förslöv 0,0 9,1 -9,1

Summa 3 900,0 3 753,7 146,3

BILDNING & ARBETE

Uppgradering av bibliotekets datorsystem 100,0 109,8 -9,8

Självbetjäningssystem 250,0 250,0 0,0

Kulturminnesvård 100,0 19,2 80,8

Bio Scala 200,0 200,0 0,0

Investering Vuxenutbildning 50,0 35,7 14,3

Minnesstaty Birgit Nilsson 1 000,0 800,0 200,0

Inventarier Arbetsmarknad 200,0 97,9 102,1
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Inventarier Gymnasium 100,0 91,5 8,5

Kulturminnesvård 0,0 19,5 -19,5

Summa 2 000,0 1 623,6 376,4

VÅRD & OMSORG

Inventarier 711,0 445,8 265,2

Trygghetstelefoner 644,0 219,7 424,3

Arbetstekniska hjälpmedel 100,0 28,4 71,6

Sinnesstimulerande utemiljö 60,0 0,0 60,0

Summa 1 515,0 693,9 821,1

TOTALT 132 497,0 110 162,2 22 334,8
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Resultaträkning
VATTEN OCH AVLOPPSVERKSAMHET 2012 2011

(mkr) Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

Verksamhetens intäkter 30,4 31,0 0,6 33,3

- Brukningsavgifter 29,7 28,0 -1,7 28,0

- Anläggningsavgifter 0,4 0,7 0,3 0,4

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

Verksamhetens kostnader -20,4 -21,0 -0,6 -24,0

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

Avskrivningar -4,9 -4,9 0,0 -4,4

Verksamhetens nettokostnader 5,1 5,1 0,0 4,9

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -5,1 -5,1 0,0 -4,9

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Balansräkning
VATTEN OCH AVLOPPSVERKSAMHET 2012 2011

(mkr) Not Bokslut Bokslut

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 160,1 129,6

Maskiner och inventarier 0,3 0,0

Summa anläggningstillgångar 160,3 129,6

Omsättningstillgångar

Fordran av skattekollektivet 14,5 10,0

- varav fordran för anläggningsavgifter 15,9 12,2

Summa omsättningstillgångar 14,5 10,0

SUMMA TILLGÅNGAR 174,8 139,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets årets början -2,2 3,7

Årets resultat 0,0 0,0

VA-regleringsfond 2 0,8 -5,9

Summa eget kapital -1,4 -2,2

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 160,3 129,6

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 15,9 12,2

Summa skulder 176,3 141,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 174,8 139,6
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Not VA-verksamhet
1. Interna kostnader fördelas utifrån hur mycket VA-verksamheten  
ianspråktager av kommunens gemensamma resurser.

(mkr) 2012

Kommunledningskontoret 0,2

Samhällsbyggnadskontoret 0,2

Tekniska kontoret 0,8

Totala interna kostnader 1,2

2. VA-regleringsfond

(mkr) 2012

Överskott 0,8
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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. I den här redovisningen ingår 
Båstadhem AB (ägt till 100 procent) och Båstads 
Näringslivs AB (BNAB), som ägs till 50 procent. Ak-
tiekapitalet uppgår till 4,0 mkr i Båstadhem AB och 
0,1 mkr i BNAB.

I den sammanställda redovisningen eliminerades 
interna mellanhavanden mellan kommunen och bo-
lagen. Obeskattade reserver, exklusive latent skatt, 
fördes till eget kapital. Latent skatt, som utgör 26,3 
procent av de obeskattade reserverna, redovisas un-
der posten avsättningar.

För redovisningen används en proportionell konso-
lideringsmetod. 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 12,9 mkr (15,5 mkr). Jämfört med året 
innan försämrades resultatet med 2,6 mkr. Båstad-
hems minskade resultat står för försämringen.

Båstad kommuns resultat för 2012 uppgick till 11,6 
mkr jämfört med 7,8 mkr för 2011. I förhållande till 
budget blev det en positiv avvikelse med 1,5 mkr. 
Verksamhetsområdenas budgetavvikelser uppgick 
till  19,9 mkr, en försämring med 5,1 mkr jämfört 
med 2011. Trots avvikelsen visar kommunen på ett 
positivt resultat tack vare högre skatteintäkter men 
främst med hjälp av återbetalning av försäkrings-
premier från AFA på drygt 11 mkr och realisations-
vinster i samband med markförsäljning på drygt  
8 mkr.

Båstadhem AB´s resultat 2012 visar en vinst på 0,5 
mkr (6,7 mkr). Resultatet är enligt budget och för-
väntan. 

Resultatet för BNAB´s fjärde verksamhetsår uppgår 
till 287 kr (44 181 kr).  

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

Båstadhem AB

Båstadhem är ett helägt dotterbolag till Båstads 
kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är 
att främja kommunens försörjning av bostäder och 
lokaler. Bolaget förvaltar samtliga kommunens om-
sorgsbostäder 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

Vid verksamhetsårets utgång förvaltade bolaget  
1 002 lägenheter (985), 114 lokaler (105), 50 garage 
(50) och 22 carportar. Ytan uppgår till 85 720 kvm, 
en ökning med 3 540 kvm från föregående år. 

Uthyrningen var fortsatt god. Intäktsbortfallet har 
ökat något och uppgick till 882 tkr (531 tkr). To-
talt intäktsbortfall inkl. obetalda hyror och tjänster 
uppgår till motsvarande 1,52 procent av intäkterna 
(0,83 procent), vilket är fortsatt mycket lågt. 

Sammanställd redovisning
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Sammanställd redovisning

I kommunen finns en stor efterfrågan på hyres-
rätter. Störst efterfrågan är det i Båstads centra-
lort och Förslöv, medan övriga orter visar jäm-
vikt. Bostadskön var vid årsskiftet 2012/2013  
1 025 sökande.

I hyresförhandlingarna för 2012 kom parter-
na överens om en höjning med i genomsnitt  
2,85 procent (2,65 procent). 

Underhållskostnaderna var höga även under 
2012. Planerat underhåll uppgick till 12,0 mkr 
(9,4 mkr), motsvarande 139 kr/kvm (112 kr/
kvm). Kostnader för akut underhåll uppgick 
till 5,8 mkr (6,7 mkr), motsvarande 68 kr/kvm  
(79 kr/kvm). Det är en medveten satsning på det 
planerade underhållet som kommer att fortgå för att 
därigenom på sikt få ner kostnaden för akuta repa-
rationer. 

Bolagets nyproduktion av lägenheter har under året 
varit låg. Under 2011 har endast 16 lägenheter (3) 
nyproducerats inom Båstadhem.

Båstad Näringsliv AB (BNAB)

Båstads kommun bildade tillsammans med närings-
livet i kommunen ett näringslivsbolag: Båstad Nä-
ringsliv AB. Bolaget ägs till 50 procent av kommu-
nen och 50 procent av Bjäre Näringslivs Ekonomiska 
Förening (BNEF). Föreningen bildades för att äga 
näringslivsbolaget. Den 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.
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Resultaträkning, sammanställd redovisning

Resultaträkning

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 2012 2011

(mkr) Not Bokslut Bokslut

Verksamhetens intäkter 1 222,4 246,0

Verksamhetens kostnader 2 -761,3 -781,1

Avskrivningar 3 -48,4 -45,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -587,3 -580,2

Skatteintäkter 557,9 539,8

Generella bidrag och utjämning 60,4 66,0

Finansiella intäkter 0,9 7,1

Finansiella kostnader 4 -18,5 -16,2

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 13,5 16,4

Extraordinära intäkter 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0

Bokslutsdisposition 5 0,0 0,0

Skatt 6 -0,6 -0,9

ÅRETS RESULTAT 12,9 15,5
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Finansieringsanalys

Finansieringsanalys

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Not 2012 2011

(mkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat före extraordinära kostnader 13,5 16,4

Justering för av- och nedskrivningar 48,4 45,3

Justering för gjorda avsättningar 1,0 0,4

Betald skatt 0,1 -0,4

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -8,0 -3,2

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 55,0 58,4

Minskning kortfristiga fordringar -8,5 -8,7

Minskning förråd varulager -4,3 -16,4

Minskning/ökning kortfristiga skulder 36,4 -13,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 78,5 19,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -159,1 -80,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11,1 2,6

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Försäljning i finansiella anläggningstillgångar 0,0 5,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -148,0 -72,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 78,6 55,5

Amortering av skuld -10,1 -9,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,2 0,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 68,7 46,9

ÅRETS KASSAFLÖDE -0,7 -6,3

Likvida medel vid årets början 42,0 48,3

Likvida medel vid årets början, fusion av dotterbolag 0,8 -

Likvida medel vid årets slut 11 42,0 42,0
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Balansräkning, sammanställd redovisning

Balansräkning

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Not 2012 2011

(mkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 1 077,2 982,8

2. Maskiner och inventarier 8 54,2 52,8

3. Övriga materiella anläggningstillgångar 46,3 14,0

Finansiella anläggningstillgångar 9 26,4 26,7

Summa anläggningstillgångar 1 204,1 1 076,3

Omsättningstillgångar

Förråd och exploateringsfastigheter 17,6 13,3

Kortfristiga fordringar 10 61,8 81,6

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0

Kassa och bank 11 42,0 42,0

Summa omsättningstillgångar 121,4 136,9

SUMMA TILLGÅNGAR 1 325,5 1 213,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 416,4 395,8

Bokslutsdispositioner 0,0 5,0

Pensionsavsättning 45,8 45,8

Årets resultat 12,9 15,5

Summa eget kapital 12 475,1 462,1

Avsättningar

Avsättningar för latent skatt 8,5 8,2

Avsättningar för pensioner 7,5 6,5

Summa avsättningar 16,0 14,7

Skulder

Långfristiga skulder 13 663,5 594,9

Kortfristiga skulder 14 170,9 141,5

Summa skulder 834,4 736,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 325,5 1 213,2

Ansvarsförbindelser 15 322,9 379,5
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Noter

Noter

SAMMANSTÄLLD REDOVIS-
NING

2012 2011

(mkr)

1. Verksamhetens intäkter

Intäkter 222,4 246,0

Summa 222,4 246,0

Varav jämförelsestörande post

Intäkt återbetalning AGS-premier 11,0 0,0

Vinst vid fastighetsförsäljning 8,1 0,0

2. Verksamhetens kostnader

Externa kostnader 285,1 319,5

Personalkostnader 476,2 461,6

Summa 761,3 781,1

3. Avskrivningar

Maskiner och inventarier 13,8 13,6

Fastigheter 34,6 31,5

Summa 48,4 45,2

4. Finansiella kostnader

Räntekostnader 17,9 15,6

Ränta intjänade pensioner före 
1998

0,2 0,5

Övriga finansiella kostnader 0,3 0,2

Summa 18,5 16,2

5. Bokslutsdispositioner

Båstadhem AB har gjort avskrivning utöver plan med 1 559 
(1 834) samt återfört periodiseringsfond med 168 tkr (295) 
netto.

BNAB har avsatt till periodiseringsfond 5 tkr (20) netto.

Bokslutsdispositionerna är eliminerade i den sammanställda 
redovisningen.

6. Skatt

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

SAMMANSTÄLLD REDOVIS-
NING 

2012 2011

(mkr)

7. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 393,2 1 304,1

Årets investeringsutgifter 130,7 92,1

Årets investeringsbidrag/försälj-
ningar

-1,6 -3,1

Justering omsättningstillgång 0,0 0,0

Summa anskaffningsvärde 1 522,2 1 393,2

Ackumulerade avskrivningar -410,5 -378,8

Årets avskrivningar -34,6 -31,5

Summa avskrivningar -445,1 -410,3

Summa 1 077,2 982,8

8. Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 308,9 289,3

Årets investeringsutgifter 15,3 20,4

Årets investeringsbidrag/försälj-
ningar

-0,4 -0,8

Summa anskaffningsvärde 323,9 308,9

Ackumulerade avskrivningar -256,0 -242,5

Årets av-, ned- och uppskrivningar -13,8 -13,6

Summa avskrivningar -269,7 -256,1

Summa 54,2 52,8

9. Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar andra företag 6,4 6,4

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 10,1 10,3

Summa 26,4 26,7

10. Kortfristiga fordringar

Statsbidragsfordringar 20,1 16,2

Fakturafordringar 17,3 7,3

Interimsfordringar 22,5 25,8

Övrigt 1,9 32,3

Summa 61,8 81,6
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Noter

SAMMANSTÄLLD REDOVIS-
NING

2012 2011

11. Kassa och bank

Kassa 0,0 0,0

Plusgiro 8,6 0,0

Bank 33,4 42,0

Summa 42,0 42,0

12. Eget kapital

Ingående kapital 416,4 395,8

Bokslutsdispositioner 0,0 5,0

Pensionsavsättning 45,8 45,8

Årets resultat 12,9 15,5

Utgående kapital 475,1 462,1

13. Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 663,5 594,9

Summa 663,5 594,9

14. Kortfristiga fordringar

Leverantörsskulder 36,8 38,8

Interimsfordringar 119,3 100,7

Övrigt 14,9 2,0

Summa 170,9 141,5

15. Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser 284,5 283,5

Borgensengagemang 38,2 37,9

Fastighetsinteckningar 0,0 58,0

Ansvarsbelopp Fastigo 0,2 0,1

Summa 322,9 379,5
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