
1

Årsredovisning 
2 0 1 3



2

Kommunstyrelsens ordförande 4

Organisationsschema 5

Fördelning, kostnader och intäkter 6

Fem år i sammandrag 7

Förvaltningsberättelse 8
Ekonomisk analys 9

Personal 16

Omvärldsanalys 20

Sammanställd redovisning 22

Mål 23

Nyckeltal 28

Servicedeklarationer 35

Räkenskaper 37
Resultaträkning 38

Balansräkning 39

Kassaflödesrapport	 40

Noter 41

Redovisningsprinciper 46

Driftredovisning 47

Investeringsredovisning 48

Resultat- och balansräkning för VA-verksamheten 50

Verksamhetsberättelser 51
Kommunfullmäktige	med	flera	 52

Kommunledningskontor 54

Teknik & service 57

Samhällsbyggnad 60

Samhällsskydd 63

Barn & skola 66

Bildning & arbete 70

Vård & omsorg 74

Kommunrevision 78

Innehållsförteckning



3

Innehållsförteckning



4

Kommunstyrelsens  
ordförande har ordet
2013 var året då borren Åsa äntligen kom igenom  
Hallandsåsen. Tunneln har varit ett mångårigt projekt 
som för Båstads kommun innebär enorma möjligheter men  
samtidigt åsamkat stora förseningar av utvecklingen och  
bebyggelsen runt tunnelmynningarna och de två nya  
stationsområdena. I december 2015 ska Båstads nya  
järnvägsstation stå klar och invigas och det har för det  
gångna året  inneburit fokus på detaljplanearbetet för  
framtagande av områden för verksamheter och bostäder 
samt Inre Kustvägen mellan Båstads och Laholms kommun. 

Det är viktigt att stärka byarnas attraktivitet genom fortsatt 
arbete med detaljplaner för såväl bostads som verksamhets-
mark. Även kollektivtrafik i form av bussar är viktig för att 
öka tillväxten i de mindre orterna.

Under 2013 invigdes Entré Båstad med ett antal affärs-
komplex som komplement till befintligt affärstråk i centrala  
Båstad. Med 7,9 företag per 1000 invånare är Båstad en av 
de kommuner i Skåne som enligt Svenska Näringslivsbaro-
metern startar flest företag per invånare.

Arbetet som sker tillsammans med Båstad Turism och  
näringslivet är viktigt för att göra Båstad till en ledande  
evenemangsort. Att satsa på upplevelse- och turistnäring 
skapar arbetstillfällen för ungdomar och det är av största 
vikt att våra ungdomar kommer in på arbetsmarkanden för 
att inte hamna i utanförskap. Under året inleddes ett arbete 
tillsammans med Arbetsförmedlingen för att under 2014 på-
börja projektet ”Ung i Båstad”. 

Under 2013 antog kommunfullmäktige tre program som 
pekar ut det långsiktiga ställningstagandet i kommunen. 
Dessa är;  vård- och omsorgsprogrammet, skol- och utbild-
ningsprogrammet samt programmet för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet. Under 2014 ska kommunstyrelsen utarbeta 
handlingsplaner för att på sikt uppnå dessa tre strategiska 
program. 

Satsningar på vård och omsorg har gett mycket positivt  
resultat under året. Ett viktigt arbetet har varit att öka fokus 
på trygghet och säkerhet för våra äldre. Under 2014 kommer 
arbetet att fortsätta med fokus på ökad livskvalitet för den 
enskilde.  

Grundskolans verksamheter fortsätter att vara mycket högt 
rankade. Av Sveriges 290 kommuner rankas Båstad som 19:e 
bästa skolkommun enligt Sveriges Kommuner och Lands-
tings Öppna jämförelser för 2013, vilket innebär en för- 
bättring mot fjolårets 25:e plats. 

I slutet av året utsågs kommunens första Förstelärare med 
uppdrag att arbeta med betyg och bedömning för en ökad 
måluppfyllelse. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbe-
tare, förtroendevalda, företagare och invånare. Vi kan till-
sammans se tillbaka på ett, på många sätt, framgångsrikt år 
och tillsammans formar vi framtidens Båstad till en attraktiv 
plats att bo och förverkligas i.

Kerstin Gustafsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltning
7 verksamhetsområden

Kommunchef

Kommunledningskontor
 

HR, IT, Ekonomi,  
Kansli, Kommunikation

Barn & skola Samhällsskydd

Bildning & arbete Teknik & service

Vård & omsorg Samhällsbyggnad

Ledningsgrupp

KLK Ledningsgrupp

Utvecklingsgrupp

Stab

Hur ska det göras?

Vad ska nås?

Kommunfullmäktige

41 ledamöter

Valberedning
1 ledamot från varje parti i KF

Beredning för välfärd och 
kultur

13 ledamöter

Demokratiberedning
1 ledamot från varje parti i KF

Revision
7 ledamöter

Beredning för tillväxt och 
samhällsbyggnad

14 ledamöter

Tillfällig beredning
9 ledamöter+3 utjämn. platser

Vad ska göras?

Kommunstyrelse

13 ledamöter
+ 13 ersättare

Jävsnämnd
3 ledamöter + 3 ersättare

Välfärdsutskott
5 ledamöter + 5 ersättare

Ekonomiutskott
5 ledamöter + 5 ersättare

Valnämnd
5 ledamöter + 5 ersättare

Överförmyndare
1 + 1 ersättare

Samhällsbyggnadsutskott
5 ledamöter + 5 ersättare

Samordningsgrupp
KF Pres, KS Pres,  

Kommunchef
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Fördelning, kostnader och intäkter 
 

Vad används pengarna till? 

 

Var kommer pengarna ifrån? 

 

Hur används pengarna? 
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2% 
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24% 

Generella 
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Avgifter, bidrag & 
ersättningar 8% 

Skatteintäkter 
71% 
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Fem år i sammandrag 
 
Finansiella nyckeltal 

 

 

2013 2012 2011 2010 

 

2009 

 
      
Årets resultat, mkr 

 

19,8 11,6 7,8 35,4 18,0 

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

           

Årets resultat i procent av skatteintäkterna 

 

3,1 1,9 1,3 6,0 3,1 

Årets resultat i procent,  exklusive realisationsvinst 3,0 0,6 1,3 3,5 1,6 

           

Nettokostnaderna i procent av skatteintäkterna 1) 

 

96,9 98,1 98,7 94,0 96,9 

           

Soliditet, procent 2) 

 

53 53 59 63 59 

Skuldsättningsgrad, procent 

 

47 47 41 37 41 

           

Likvida medel, mkr 

 

45,6 34,5 21,4 33,3 33,6 

           

Tillgångar, mkr 

 

825,3 789,3 686,8 635,4 623,7 

Tillgångar per invånare, kr 

 

57 813 55 339 48 264 44 501 43 709 

           
Låneskuld, mkr 

 

249,0 218,2 153,2 105,2 109,4 

Låneskuld per invånare, kr 

 

17 442 15 295 10 766 7 368 7 667 

           
Eget kapital, mkr 

 

437,2 417,4 405,8 398,1 366,9 

Eget kapital per invånare, kr 

 

30 630 29 264 28 520 27 881 25 715 

           
Nettoinvesteringar, mkr  

 

75,6 110,2 62,3 73,9 26,7 

Nettoinvesteringar per invånare, kr 

 

5 299 7 724 4 378 5 176 1 871 

Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 

 

12 18 10 12 5 

           
Kommunal skattesats, kr 

 

20:23 20:23 20:23 20:23 20:23 

           

Antal invånare 31 december  14 275 14 263 14 230 14 278 14 269 

 

 
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 304 mkr och skulle denna betraktas som skuld sjunker kommunens soliditet till 16 procent 

(2012: 17 procent).  
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Förvaltnings-
berättelse
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Ekonomisk analys
Båstads kommuns resultat för 2013 uppgick till 19,8 mkr 
jämfört med 11,6 mkr för 2012. I förhållande till budgeten 
blev det en positiv avvikelse med 9,4 mkr. Årets nettoinves-
teringar uppgick till 76 mkr jämfört med 110 mkr året innan 
varav 35 mkr avsåg VA-investeringar. För att finansiera VA-
investeringarna uppgick nyupplåningen till 20 mkr under 
året samtidigt som kommunen amorterade drygt 12 mkr på 
gamla lån. De likvida medlen ökade med 11 mkr till 45,6 mkr.

Resultat och kapacitet

Årets resultat
Resultatet på 19,8 mkr innefattar drygt 11,2 mkr i återbe-
talade medel från AFA Försäkring för inbetalda premier för 
AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen avseende 2005 
och 2006. Kommunens intäkter från skatter och generella 
bidrag blev 6,1 mkr högre än budgeterat. Sedan 2009 har 
kommunen varje år haft positiva resultat.

Diagram: Årets resultat (mkr)

Balanskravsutredning
Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekono-
misk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. 
Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna 
och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska reg-
leras under de närmast följande tre åren. Balanskravsjuste-
ringar innebär bland annat att vissa realisationsvinster inte 
tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balans-
kravet. Under 2013 har kommunen avyttrat två fastigheter 
som inrymde Östra Karups gamla förskola samt två större 
maskiner som netto genererade en reavinst på drygt 0,5 mkr. 

Försäljningen av den ena förskolefastigheten resulterade i 
ett underskott om ca 0,4 mkr och försäljningen av den an-
dra innebar ett överskott om 0,4 mkr. Enligt huvudprincipen 
ska realisationsintäkter räknas bort vid en balanskravsjus-
tering. Försäljningen av de två fastigheterna, till förmån för 
byggandet av nya förskolan i Östra Karup, gör att försäljning-
arna bör ses som en del av en omstrukturering för att på sikt 
uppnå en effektivare skolverksamhet i området. Försäljning-
arna står därmed i överrensstämmelse med god ekonomisk 
hushållning och realisationsintäkten omfattas därmed av 
de undantag som kan göras beträffande reavinster vid ba-
lanskravsutredningen. Några underskott från tidigare år 
finns inte kvar att täcka. Därmed är balanskravet uppfyllt.

god ekonomisk hushållning och realisationsintäkten omfattas därmed av de undantag som kan göras 
beträffande reavinster vid balanskravsutredningen. Några underskott från tidigare år finns inte kvar att 
täcka. Därmed är balanskravet uppfyllt. 

Tabell: Balanskravsavstämning 

(mkr) 2012 

  
Årets resultat 19,8 

- avgår samtliga reavinster -1,1 

+ vissa reavinster enl. undantagsmöjlighet +0,4 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 19,2 

Uppbyggnad av pensionsreserv (1) -19,2 

Balanskravsresultat 0,0 

(1) Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel 
i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Beslutet innebär att  den del av överskottet  som överskrider värdesäkringen av 
det egna kapitalet skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar. Värdesäkring av det egna kapitalet innebär att resultatet 
först ska täcka inflationens värdeminskande effekt på det egna kapitalet innan överskridande del kan reserveras till pensionsreserven. 
(Inflationen 2013 blir enligt SKL:s bedömning i cirkulär 14:6 noll eller negativ.) 

Budgetföljsamhet 

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en ekonomi i balans. Verksamhetsområdenas 
budgetavvikelser uppgick till -10,9 mkr, en förbättring med 9,0 mkr jämfört med 2012.  Avvikelsen 
motsvarar 1,7 procent av nettokostnaderna. Verksamhetsområdenas negativa budgetavvikelser har 
kunnat hanteras i och med högre skatteintäkter och även genom att tidigare inbetalade 
försäkringspremier från AFA för åren 2005-2006 återbetalats. 
 

Tabell: Avvikelser jämfört med budget 

(mkr) 2013 2012

KF, Jävsnämnd, Valnämnd -0,1 0,2 

Överförmyndare -1,1 -0,5 

Revision 0,0 0,0 

Kommunledningskontor inkl. KS -4,2 -1,7 

Teknik & service -0,5 1,6 

Samhällsbyggnad -2,1 -0,2 

Samhällsskydd 0,0 -0,2 

Barn & skola 2,6 1,8 

Bildning & arbete -2,1 -4,4 

Skolpeng, skola/gymn. -0,1 -10,9 

Resultatenheter, skola/gymn. -1,5 2,4  

Vård & omsorg -1,7 -8,0 

Summa -10,9 -19,9 
 

Underskottet inom Kommunledningskontoret inklusive KS beror främst på att tidigare uppbokade 
omsättningstillgångar om 3,3 mkr inom exploateringsprojektet Åstad har kostnadsbokförts under 2013. 
Anledningen är att vid en genomgång av projektets omsättningstillgångar har delar av den projektering 
som utförts i projektets tidiga skede bedömts vara inaktuell i förhållande till exploateringsprojektets 
fortsatta inriktning. 

(1) Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera fram-
tida ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna ba-
lansräkningen öronmärkta till ändamålet. Beslutet innebär att  den del av 
överskottet  som överskrider värdesäkringen av det egna kapitalet skulle öron-
märkas för framtida pensionsutbetalningar. Värdesäkring av det egna kapitalet 
innebär att resultatet först ska täcka inflationens värdeminskande effekt på 
det egna kapitalet innan överskridande del kan reserveras till pensionsreser-
ven. (Inflationen 2013 blir enligt SKL:s bedömning i cirkulär 14:6 noll eller 
negativ.)

Budgetföljsamhet

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en ekonomi 
i balans. Verksamhetsområdenas budgetavvikelser uppgick 
till -10,9 mkr, en förbättring med 9,0 mkr jämfört med 2012.  
Avvikelsen motsvarar 1,7 procent av nettokostnaderna. 
Verksamhetsområdenas negativa budgetavvikelser har kun-
nat hanteras i och med högre skatteintäkter och även genom 
att tidigare inbetalade försäkringspremier från AFA för åren 
2005-2006 återbetalats.

Förvaltnings-
berättelse
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Ytterligare kommentarer till resultat och budgetavvikelser 
finns under avsnittet för respektive verksamhetsområde.

Prognosträffsäkerhet

Under 2013 införde Båstads kommun månadsuppföljning-
ar baserade på helårsprognoser över resultatet. För att 
uppnå en god styrning av kommunens samlade ekonomi 
är det av stor vikt att prognoserna är så träffsäkra som 
möjligt. Felaktiga prognoser ökar risken för onödiga eller 
felaktiga beslut om besparingar eller extra satsningar inom 
kommunens drifts- och investeringsverksamhet.

Diagram: progrnosavvikelse per månad (mkr)

VO=Vård och omsorg,  
BA=Bildning och arbete 
BS= Barn och skola 
SS=Samhällsskydd 
SB=Samhällsbyggnad  
TS=Teknik och service 
KL inkl KS= Kommunledning inkl. kommunstyrelse  

KF, mfl= Kommunfullmäktige, Jävsnämnd, Valnämnd, Överförmyndare

Nettokostnader och skatteintäkter

För kommunens ekonomi är det av stor betydelse att net-
tokostnaderna 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 femårsperioden, har varit lägre än skat-
teintäktsutvecklingen. Se tabellen nedan.

Tabell: Nettokostnads- och skatteutvecklingen

Som ett riktmärke för om kommuners resultat ligger i linje 
med god ekonomisk hushållning används ofta måttet att 
resultatet över tid ska uppgå till minst 2 procent av skat-
teintäkter och statsbidrag. Båstad kommun har satt detta 
som ett ekonomiskt mål vilket ger goda förutsättningar 
för att kommunen ska kunna finansiera sina investeringar 
med egna medel istället för att låna till dem. Det ekonomis-
ka målet kan åskådliggöras genom att nettokostnadernas 
ställs i relation till skatteintäkter och generella bidrag samt 
finansnetto. Andelen får därmed inte överstiga 98 procent.  

Tabell: Avvikelser jämfört med budget

Underskottet inom Kommunledningskontoret inklusive KS 
beror främst på att tidigare uppbokade omsättningstillgång-
ar om 3,3 mkr inom exploateringsprojektet Åstad har kost-
nadsbokförts under 2013. Anledningen är att vid en genom-
gång av projektets omsättningstillgångar har delar av den 
projektering som utförts i projektets tidiga skede bedömts 
vara inaktuell i förhållande till exploateringsprojektets fort-
satta inriktning.

Samhällsbyggnads underskott om -2,1 mkr kan främst för-
klaras av att verksamhetsintäkter har påverkas negativt un-
der året. Detta beror delvis på den svaga konjunkturen som 
har minskat intäkterna inom bygglovs- och kart och mät-
verksamheten men även på grund av att nyanställda hand-
läggare inom planavdelningen introducerats under året och 
att avdelningen fortfarande arbetar med gamla fastprisavtal.

Barn och skolas överskott beror främst på att intäkterna från 
barnomsorgsavgifter ökade jämfört med budget samt att vi-
dareutbetalningen av statsbidrag till fristående förskolor 
och fritidshem blev lägre än budgeterat.

Försörjningsstödet inom Bildning och arbete redovisade en 
negativ budgetavvikelse om -2,4 mkr framför allt på grund 
av ungdomsarbetslöshet, utförsäkrade individer hos Försäk-
ringskassan samt fler individer som inte klarat Arbetsför-
medlingens krav av olika psykosociala eller medicinska skäl. 

Utbetalningar av skolpeng resulterade i negativa budgetav-
vikelser om sammanlagt -3,0 mkr. Av dessa avser -2,4 mkr 
gymnasieverksamhet och beror på att antalet gymnasiele-
ver överskred budgeten med 43 stycken. Resterande del av 
underskottet om -0,6 mkr avser barn- och elevförändringar 
gentemot budget inom barnomsorg och grundskoleverk-
samheten. Den volymrelaterade avvikelsen på sammantaget 
-3,0 mkr täcks nästan helt av de medel om +2,9 mkr som 
finns avsatta centralt i kommunens budget för att täcka kost-
nader som uppkommit på grund av demografiförändringar. 
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Kommunens nettokostnadsandel uppgår till 96,9 procent år 
2013 och genomsnittet för de senaste 5 åren uppgår också 
till 96,9 procent. 

Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, gene-
rella bidrag samt finansnetto  (%)

Den kommunala skattesatsen var under 2013 20:23 kr. Ge-
nomsnittet i länet var 20:35 och i riket 20:62. Lägst skatt i 
Skåne hade Vellinge med 18:50 kr, medan Bromölla och Osby 
hade högst med 21:76, en skillnad på 3:26 kr. Den totala skat-
tesatsen (kommunal- och landstingsskatt) för Båstad ligger 
på 30:62. Genomsnittet i de fem närmsta pendlingskommu-
nerna är 30:44. Landstingsskatten i Skåne uppgick till 10:39 
jämfört med rikets på 11:11.

Investeringar, försäljningar och självfinansieringsgrad

Kommunens nettoinvesteringar under 2013 uppgick till 75,6 
(110,2) mkr. I budget och tilläggsbudget fanns 85,6 mkr av-
satta. För projekt som inte blev färdiga under året har verk-
samhetsområdena begärt att investeringsmedel för 8,3 mkr 
ska överföras till 2014.

Bland de större investeringarna finns VA-investeringar på 
35,4 mkr och fastighetsrelaterade investeringar på 22,5 mkr. 
Mark- och fastighetsförsäljningar uppgick till drygt 4,4 mkr 
där realisationsförlusten uppgick till drygt -136 tkr.

Investeringstakten har ökat de senaste åren. Sett i ett femårs-
perspektiv har de genomsnittliga investeringarna ökat med 
drygt 12 mkr årligen för skattefinansierade investeringar 
och ca 10 mkr årligen för vatten- och avloppsinvesteringar. 

I budget 2014 samt plan 2015-2016 är det avsatt sammanta-
get 134 mkr år 2014, 202 mkr år 2015 samt 86 mkr år 2016. 
Dessa mycket stora investeringsbelopp avser bland annat 

fortsatt stor utbyggnad av VA-verksamheten, byggnation av 
ny stationsmiljö i Förslöv samt investeringskostnader med 
anknytning till Båstad växer - projektet kring den nya sta-
tionen.

Diagram: Investeringar 2009-2013 + budget/plan 2014-2016 
(mkr)

Tabell: Investeringar

Ett av kommunens finansiella mål är att årets resultat och 
avskrivningar från gamla investeringar inom skattefinansie-
rad verksamhet ska täcka nya investeringar inom skattefi-
nansierad verksamhet. Det innebär att nya lån inte behöver 
tas upp som finansiering och att självfinansieringsgraden av 
investeringarna därmed uppgår till 100 procent. 

Tabell: Självfinansiering årets investeringar  
 

Kommunen klarar självfinansieringsmålet, sett såväl över 
den senaste femårsperioden som under 2013. Den budge-

(   )
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terade självfinansieringen av de skattefinansierade investe-
ringarna i budget 2014 uppgår dock bara till 90 procent men 
då den i plan 2015 och 2016 överstiger 100 procent klarar 
kommunen även det finansiella målet sett över hela treårs-
perioden 2014-2016. Dessa beräkningar innefattar dock 
inte de ”investeringar” som kommunen planerar göra under 
den kommande treårsperioden i form av medfinansiering av 
statlig infrastruktur. Räknas även dessa med landar självfi-
nansieringsgraden över treårsperioden på 76 procent. 

Soliditet

Soliditeten är ett mått som visar kommunens betalningsför-
måga på lång sikt. Den visar hur stor del av kommunens till-
gångar som är finansierade med egna medel, i stället för med 
lånade pengar. Ju högre soliditet, desto starkare finansiell 
handlingsberedskap har kommunen. Förändringar i solidite-
ten kan bero på investeringstakt, nyupplåning, resultat och 
övriga skuldförändringar.

Soliditeten förblev oförändrat 53 procent. Anledningen till 
detta var en kombination av beslut om att minska investe-
ringsbudgeten samt att årsresultatet under årets andra hälft 
stärktes i och med en engångspost då AFA Försäkring åter-
betalade drygt 11,2 mkr i premier för tidigare år. Detta inne-
bar att kommunen enbart tog upp hälften av de planerade 
lånen för 2013 på cirka 40 mkr. 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld uppkom-
men före 1998 inte upptas som skuld i balansräkningen. 
Räknar man med den i skulden blir soliditeten 16 procent 
2013 vilket innebär att soliditeten inklusive pensionsskuld 
före 1998 sjönk med 1 % mellan 2012 till 2013. Anledningen 
är att RIPS-räntan sänktes under 2013 vilket medförde att 
pensionsskulden ökade.

Diagram: Soliditet (%)
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Skuldsättningsgrad

Av kommunens tillgångar finansierades 47 procent med 
främmande kapital. Detta benämns skuldsättningsgrad och 
är motsatsen till soliditet. Skuldsättningsgraden förblev där-
med oförändrad under 2013.

Som synes av diagrammet och tabellen nedan har de lång-
fristiga skulderna i kommunen ökat från 0 till 30 procent 
under åren 2001 till 2013. Båstad hade inga långfristiga 
lån fram tills att den nya gymnasieskolan skulle finansieras 
2002. Upplåning gjordes då med 80 mkr. För att finansiera 
utbyggnad av VA-verksamheten har lån upptagits från och 
med 2008 och framåt med sammanlagt 153 mkr. Den lång-
siktiga låneskulden uppgår per den 31 december 2013 till 
cirka 226 mkr. Det motsvarar 15 814 kr per invånare vilket 
sannolikt placerar Båstad på samma nivå som genomsnittet 
för kommuner i samma storlek i riket men över genomsnit-
tet för samtliga kommuner i Skåne. (Under 2012 var genom-
snittet i riket för kommuner i samma storlek 15 258 kr och 
från 2011 till 2012 ökade den genomsnittliga skuldsättningen 
för dessa med 466 kr/inv.)

Diagram: Utveckling skulder och eget kapital 2001-2013 plus 
budget/plan 2014-2016 (%)

Den budgeterade skuldförändringen (nyupplåning – amorte-
ring) ligger på +74 mkr för 2014, +131 mkr för 2015 respek-
tive +6 mkr för 2016. Detta skulle, förutsatt att utvecklingen 
för kortfristiga skulder ligger kvar på ungefär samma nivå 
samt att de budgeterade och planerade resultaten uppnås, 
innebära att skuldsättningsgraden ökar till cirka 55 procent 
vid utgången av 2016. 

Tabell: Skuldsättningsgrad

Risk och kontroll

Kortsiktig betalningsförmåga

Likviditeten mäter den kortfristiga betalningsförmågan, det 
vill säga förmågan att betala de löpande utgifterna. Kassalik-
viditeten (likvida medel och fordringar i förhållande till de 
kortfristiga skulderna) ökade från 70 till 82 procent. Förhål-
landet bör vara 100 procent, men 25 procent av de kortfristi-
ga skulderna utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer 
att omsättas inom den närmsta tiden. En högre likviditet och 
därmed god betalningsberedskap kan vara önskvärd men 
kan också innebära onödiga ränteutgifter ifall likviditeten 
istället kunnat användas för att minska den långsiktiga lå-
nefinansieringen. Nuvarande likviditet bedöms vara rimlig 
i förhållande till betalningsströmmarna. De likvida medlen 
uppgick vid årsskiftet till 45,6 mkr jämfört med 34,5 mkr 
året dessförinnan.

Tabell: Likviditet

Ränterisk

Med ränterisk menas risken för förändringar i räntenivån. 
Andelen rörliga lån, vilket innebär att de löper med rörlig 
ränta, uppgår till nästan 36 procent av kommunens låneskuld 
på 238 mkr år 2013. En ränteförändring på en procent inne-
bär således cirka 0,9 mkr i förändrad räntekostnad på helår.

Pensioner och pensionsskuld

Årets pensionskostnader uppgick till 36,0 mkr inklusive lö-
neskatt varav kostnaderna till dagens pensionärer utgjor-
de 14,3 mkr av dessa. Jämfört med 2012 innebär detta en 
minskning från totalt 37,9 mkr inklusive löneskatt där 15,4 
mkr av dessa avser dåvarande pensionärer.

För dagens anställda har kommunen ett framtida pensionså-
tagande. Enligt den så kallade blandmodellen redovisas de 
intjänade pensionerna till och med 1997 som ansvarsförbin-
delse och utanför balansräkningen. Förbindelsen uppgick vid 
årsskiftet till 304 mkr (284,5 mkr). I balansräkningen finns 
pensioner upptagna som avsättningar och kortfristig skuld 
med cirka 25,1 mkr inklusive löneskatt. Det innebär att 92 
procent av pensionsskulden ligger utanför balansräkningen. 
Den delen av pensionsskulden är viktig att beakta ur risk-
synpunkt, eftersom den ska finansieras de kommande fyrtio 
åren. De ökade pensionsavgångarna leder till större pen-
sionskostnader. Under perioden 2020 till 2030 blir kostna-
derna som störst. Båstads kommun har, utöver sitt egna kapital, 
inte gjort några finansiella placeringar avseende pensionsmedel 
för att täcka framtida kostnader.

(    )
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Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 573 (544) 
mkr. Det motsvarar 40 169 kr per invånare (genomsnittet 
2012 för kommuner i samma storlek var 27 485 kr). 540 mkr 
eller 94 procent är borgen som beviljats till kommunens bo-
lag Båstadhem AB. Borgensåtagandet för bolaget ökade med 
33,5 mkr under året. 

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

Andra större åtaganden gäller Apelrydsskolan med 6,3 mkr 
och Nordvästra Skånes Renhållningsbolag med 22,6 mkr. 

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

Eftersom kommunens bolag för närvarande har god ekono-
mi och visar vinst, är risken för borgensinfriande liten. Vad 
gäller lån till egnahem har inget borgensåtagande infriats 
sedan 1996. Inte heller har kommunen behövt lösa några lån 
till föreningar. Norrvikens trädgårdar, till vilka kommunen 
lånat ut 2,2 mkr samt gått i borgen för ytterligare 2,2 mkr, 
gick strax efter årsskiftet 2012 i konkurs. Större delen av 
borgenssumman är enligt uppgift löst vilket innebär att kom-
munen inte längre står som borgenär. Någon information om 
i vilken utsträckning konkursen kommer att påverka kom-
munens fordringar har ännu inte lämnats från konkurrsboet.

Verksamhet i andra juridiska personer 

Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än kommu-
nen. I den sammanställda redovisningen ingår bolag där 
kommunen har ett stort inflytande (över 20 procent). Kom-
munens enda helägda bolag är bostadsbolaget Båstadhem 
AB. Kommunen avyttrade under 2013 sitt 50 procentiga 
innehav i Båstad Näringsliv AB (BNAB).

Båstad äger tillsammans med fem andra skånska kommuner 
NSVA AB (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) som bedri-
ver vatten- och avloppsverksamhet. 

Båstads kommun har andelar som motsvarar cirka 10 pro-
cent i Bjäre Kraft ekonomisk förening.

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

Kommunen är tillsammans med elva andra kommuner med-
lem i Kommunalförbundet AV Media Skåne, som driver verk-
samhet kring AV-läromedel. Båstads kommun och nio andra 
Skånekommuner äger till lika delar Kommunalförbundet 
Medelpunkten, en verksamhet som tillhandahåller hjälpme-
del till funktionshindrade.

Förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet i kommunen 
bedrivs även av Montessori i tätorterna Båstad och Grevie, 
samt 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  
skatteintäkter och generella bidrag. 

•	 Måluppfyllelse: Målet har uppfyllts. Resultatet, 
före balanskravsjusteringar,  blev 3,2 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Om resultatet efter 
balanskravsjusteringar istället används med inne-
börden att vissa realisationsvinster och förluster 
exkluderas från resultatet, uppgår resultatet till 
3,1 procent av skatteintäkterna och de generella 
bidragen.

•	 Mål: Investeringarna ska finansieras  fullt ut med 
skattemedel. Härmed avses de skattefinansierade 
investeringarna. 
Måluppfyllelse: Målet har uppfyllts. 100 procent 
av investeringarna täcktes med skattemedel; årets 
överskott och avskrivningar.

•	 Mål: Kommunen ska sträva efter sänkt kommunal-
skatt om förutsättningar finns. 
Måluppfyllelse: Några förutsättningar för sänkt 
kommunalskatt under 2013 bedöms inte har fun-
nits. Målet har uppfyllts.

Kommentar och reflektion

Årets resultat 2013 om 19,8 mkr kan jämföras med det bud-
geterade resultatet om 10,5 mkr. Resultatet om 19,8 mkr 
innefattade en stor engångsintäkt i form av återbetalade 
medel från AFA Försäkring om 11,2 mkr. De återbetalade 
AFA-medlen avsåg inbetalda premier för AGS-KL samt av-
giftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och 2006. Intäkter 
från skatter och generella bidrag översteg budget med 6,1 
mkr och var också en stor bidragande del till resultatet. En 
annan positiv avvikelsepost var den uteblivna bidragsutbe-
talning om 2,3 mkr till upprustning av Grevie byggdegård. 
Utbetalningen var villkorad att Boverket beviljade upp till 
50 procent av projektkostnaderna, vilket myndigheten inte 
gjorde. Därutöver gav de övriga delarna av kommunens fi-
nansverksamhet ett överskott jämfört med budget på mot-
svarande 1,9 mkr. Sammantaget utgör ovanstående budget-
avvikelser +21,5 mkr.

Budgetavvikelserna för verksamheterna uppgår 2013 sam-
manlagt till -10,9 mkr, att jämföra med 2012 då verksamhe-
ternas budgetunderskott uppgick till -19,9 mkr.  I budgeten 
för 2013 tillsköts medel om sammanlagt 13 mkr i huvudsak 
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för att täcka flera av 2012 års underskott.  

Kommunens omfattande investerings- och exploateringspla-
ner kommer enligt prognoserna för de närmsta åren leda till 
en fortsatt ökad låneskuld och därmed sätta press på kom-
munens ekonomi. Baserat på de budgeterade och planerade 
investeringar och driftsresultat för 2014-2016 kommer den 
långsiktiga låneskulden under perioden öka med omkring 
85 procent från 249 mkr till närmare 460 mkr. Med dagens 
räntenivåer innebär det ökade räntekostnader för kommu-
nen i närheten av 5 mkr. Av dessa uppskattas drygt hälften 
belasta VA-kollektivet då ränteutgifterna avser lån för VA-
investeringar. Förutsatt att exploaterad mark planenligt kan 
säljas kommer låneskulden så småningom kunna minskas 
via ökade amorteringar. Kommunens soliditet kommer un-
der de närmsta åren således fortsätta att minska för att där-
efter om möjligt kunna öka igen.

Kommunens befolkningsprognos, baserad på oförändrad be-
folkning från 2013 fram till 2025, visar på att antalet äldre i 
åldrarna 80 och uppåt kommer öka med drygt 26 procent 
under perioden. Detta kommer sannolikt att öka kostnader-
na för kommunens äldreomsorg. Samtidigt minskar andelen 
invånare i arbetsför ålder 19-64 år med drygt -7 procent.  
Antalet gymnasieelever förväntas under de närmste åren 
minska med nästan 11 procent samtidigt som eleverna i 
grundskola ökar med drygt 5 procent. Detta faktum kommer 
i och med kommunens pengsystem och behov av att styra 
om resurser sannolikt innebära ekonomiska utmaningar för 
kommunens gymnasieverksamhet att anpassa kostnaderna 
till det minskande antalet elever och därmed intäkterna. 

Diagram: Befolkningsutveckling vid oförändrad befolkning 
för olika åldersgrupper 
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Personal
Nyckeltal

PERSONALSTATISTIK 2012 2013

Antal anställda 1 051 1055
- tillvidareanställda 959 955
- visstidsanställda* 226 205
Antal kvinnor 884 884
- varav tillsvidareanställda 814 810
Antal män 167 171
- varav tillsvidareanställda 145 145
Antal anställda per 1 000 invånare 67 67

Antal helårsarbetare 1 001 980
- tillsvidareanställda 809 810
- månadsavlönade, visstid 190 166
- timavlönade 100 103

Medelålder 47 47
- kvinnor 47 48
- män 45 45

Andel heltidsanställda (%) 41 42
- kvinnor 35 36
- män 78 76

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 84 85
- kvinnor 83 83
- män 94 93

Medellön (kr) 25 696 26 379
- kvinnor 25 208 25 965
- män 28 449 28 700

Total sjukfrånvaro 4,7 5,1
- kvinnor 4,8 5,4
- män 4,3 3,7
- till och med 29 år 5,1 3,6
- 30-49 år 3,8 4,9
- 50 år och äldre 5,4 5,6
- långtidssjukskrivna > 60 dagar 35,5 41,9

Personalomsättning (%) 10,0 8,1
Avgång med ålderspension 23 19
Genomsnittligt antal medarbetare/chef 19 15

PERSONALKOSTNADER
(mkr inklusive sociala kostnader) 2012 2013

Lönekostnad 454 459
Lönekostnad, exklusive sociala kostnader 330 335
Sociala kostnader 124 124

Sjuklönekostnader
Sjuklönekostnad dag 2-14 4,5 4,9
Sjuklönekostnad dag 15-90 0,5 0,5

Övertidsskuld 3,2 2,9
Semesterskuld 26,1 26,9
Uppehålls-/ferielöneskuld 5,3 5,1

* medarbetare med tillsvidareanställning som under viss tid 
utökat sin sysselsättningsgrad återfinns i denna redovisning.
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Personal – kommunens viktigaste resurs

Kommunens verksamheter utgår från medborgarnas behov 
av insatser och service. Arbetsgivarens största investering 
och viktigaste resurs är därför medarbetarna, som i mötet 
med kommuninvånarna skapar kvalitet och mervärde.

Den personalekonomiska redovisningen är en av 
flera informationskällor som ligger till grund för 
kommunens strategiska arbete med personalpolitiska 
och arbetsmiljöfrämjande insatser med målet att stärka 
kommunens ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Redovisningen består av kommunövergripande statistik 
per den 31 december och gäller tillsvidareanställda samt 
visstidsanställda månadsavlönade, om inte annat anges.

I Båstads kommun har vi stolta medarbetare

Mål

Båstads kommun är enligt tidigare gjorda medarbetar-
undersökningar en attraktiv arbetsgivare som kan 
rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade 
medarbetare, som känner till sitt uppdrag och är stolta över 
sitt arbetsresultat.

Vartannat år genomför Båstads kommun medarbetar-
undersökningar för att kartlägga vad kommunens 
medarbetare anser om sin arbetsgivare, arbetet och 
arbetssituationen. 

Kommunerna i Skåne Nordväst har under 2013 utarbetat en 
gemensam medarbetarenkät. Båstads kommun kommer att 
genomföra nästa enkät hösten 2014.

Medelvärde i medarbetarundersökning (Skala 1-6) 
2011 2010

Båstads kommun som arbetsgivare*  4,0  4,0 

Mål och resultatinriktning   4,7  4,6 

Ledarskap    4,2  4,2 

Delaktighet och samverkan*   4,3  4,3 

Kompetens och utvecklingsmöjligheter  5,0  5,0 

Information    4,2  3,9 

Motivation och arbetsglädje   4,7  4,6 

Hälsa och arbetsmiljö   3,9  3,9

Jämställdhet och mångfald   3,6 3,4

Lön och anställning    4,4 4,2

Totalt     4,3 4,2

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

Personalstatistik

Bemanning och kompetensförsörjning

Antal anställda

Antal anställda i kommunen uppgår till 1 055, en ökning med 
4 medarbetare under året.

Antalet årsarbetare har under året minskat, från 1 001 
föregående år till 980. Timavlönade utförde arbete 
motsvarande närmare 103 (100) årsarbetare. Största 
antalet timavlönade finns  inom Vård och omsorg samt Barn 
och skola och det höga antalet timavlönade beror bland 
annat på utbildningsinsatser för personalen. Användningen 
av fler timavlönade är en konsekvens av införandet av 
skol-, hemtjänst- och boendepeng då cheferna är mer 
återhållsamma med att binda upp medarbetare på längre 
anställningar eller på tillsvidareanställningar. 

Kommunala yrken är av tradition starkt kvinnodominerade. 
I Båstad utgör andelen kvinnor drygt 85 procent av 
kommunens tillsvidareanställda, vilket är högre jämfört med 
föregående år.

Åldersstruktur

Medelåldern för kommunens medarbetare är 47 år. För män 
är medelåldern 45 (45) och för kvinnor 48 (47). 49 procent 
av andelen medarbetare är 50 år och äldre, vilket innebär en 
förändring mot föregående år (48) med 1 procent.

Diagram: Medelålder

Sysselsättningsgrad

Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad för tills-
vidareanställda uppgick till drygt 85 procent, vilket är en 
ökning sedan föregående år. Kvinnor arbetar i genomsnitt 83 
(83) procent och män 93 (93) procent.

Drygt 50 procent av kommunens visstidsanställningar 
utgörs av tillsvidareanställda medarbetare med tillfälligt 
utökad sysselsättningsgrad. Det innebär en minskning med 
8 procent från föregående år.
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Personalomsättning

Under 2013 avslutade 77 (96) personer sin tillsvidare-
anställning i kommunen och 35 (26) nyanställdes med 
samma anställningsform. 

Den externa rörligheten var 8,1 (10,0) procent. Pension ut-
gör knappt 25 procent av avgångsorsakerna.

Under året utannonserades 58 (62) tillsvidareanställningar. 
Antal ansökningar per annonserad tjänst var i genomsnitt 24 
(29).   

Pensionsavgångar

Under året gick 19 (23) av kommunens medarbetare i 
pension. Av medarbetare fyllda 65 år kvarstår 17 (12) i 
arbete.

Diagram: Antal pensionavgångar

Mellan år 2014 och 2023 beräknas 293 medarbetare avgå med 
ålderspension vid 65 års ålder, vilket utslaget på perioden 
innebär ca 3 procent per år. En variation mellan 17 till 38 
avgångar årligen kan urskiljas. Eftersom pensionsåldern är 
rörlig upp till 67 år kan pensionsavgångarna avvika något 
från beräkningarna.

Avgångar finns inom de flesta områdena av den kommunala 
verksamheten. Under perioden går 14 chefer i pension. Drygt 
en tredjedel (cirka 100 medarbetare) av de som går i pension 
under perioden är vårdpersonal, inklusive 11 sjuksköterskor. 
Cirka 30 är lärare och 35 förskollärare/fritidspedagoger. 

Båstads kommun behöver ta hänsyn till att pensionsavgångar 
sker i olika utsträckning inom olika yrkesgrupper. 
Arbetskraftsbrist kan bli ett problem liksom konkurrens om 
arbetskraft när befolkningsstrukturen förändras.

Ledarskap

Fördelning män och kvinnor

Antalet personal-, ekonomi- och/eller verksamhetsansvariga 
chefer var totalt i kommunen 64, varav 63 procent kvinnor 
och 37 procent män. 

Kommunchefens ledningsgrupp  består av sex kvinnor och 
fem män. 

Chefstäthet

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

Av kommunens chefer har 13 (16) arbetsgivaransvar för fler 
än 30 medarbetare. Dessa finns i huvudsak inom Barn och 
skola samt inom Vård och omsorg.  Fler än 30 medarbetare 
anses vara en övre gräns för att kunna utöva ett bra ledarskap, 
dock kan det skilja sig åt mellan olika verksamheter. 

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling sker bland annat genom ett gemensamt 
ledarutvecklingsprogram för kommunerna i Skåne Nordväst. 
Kommunerna samarbetar även i ett mentorsprogram för 
chefer. Under 2013 har ett utvecklingsprogram startat 
avseende framtidens chefer. 

Hälsa och arbetsmiljö

Hälsotalens utveckling

Mål

Kommunens ohälsotal ska uppgå till högst 5 procent och 
långtidssjukskrivningarna ska minska.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Båstads kommun har en 
total sjukfrånvaro på 5,1 procent. Långtidssjukskrivningarna 
har ökat jämfört med föregående år medan korttidsfrånvaron 
minskat.

 

Tabell: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning        
                      2013                   2012

Kvinnor    5,4   4,8

Män    3,7   4,3

- 29 år    3,6   5,1

30 – 49 år    4,9   3,8

50 år o uppåt  5,6   5,4

Totalt   5,1   4.7

varav långtidssjukskrivna

60 dagar eller längre  41,9                      35,5
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Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i genomsnitt 
till 21 (20) sjukdagar per medarbetare.

Tabell: Antal sjukfrånvarodagar
 2013  2012

dagar % dagar %

Dag 1  556 2 525 3

Dag 2-14  4 665 21 4 765 23

Dag 15-90 4 725 21 4 371 21

Dag 91-  12 615 56 11 254 54

Totalt  22561  20 915 

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i genomsnitt 
till 21 (20) sjukdagar per medarbetare.

Antal medarbetare som varit frånvarande på grund av 
sjukskrivning under hela året, antingen på heltid eller till 
viss del av sin tillsvidareanställning var 10 (5) stycken.

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad sjukfrånvaro 
uppgick till 48 % (53), vilket motsvarar 458 (510) 
medarbetare.

Ovanstående utveckling har föranlett HR-avdelningen att 
inför 2014 intensifiera arbetet med rehabilitering, hälsa och 
arbetsmiljö.

Arbetsskador 

Antal anmälda arbetsskador var 59 (75), varav 50 utgör 
olycksfall, 3 sjukdom och 6 färdolycksfall. Inom vård och 
omsorg återfinns cirka 69 procent av anmälningarna. 

Tabell: Antal anmälda arbetsskador 
2009 2010 2011 2012 2013

58 75 58 75 59

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

Personalkostnader

Löner

Kostnaden för löner och arvoden är kommunens enskilt 
största budgetpost. Den uppgick till 459 (454) mkr inklusive 
sociala avgifter. Av denna summa utgör 6,0 (5,5) mkr arvoden 

till förtroendevalda. I lönekostnaden ingår ersättning till 
medarbetare som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder.

Medellönen för tillsvidareanställda är 26 379 (25 696) kr/
mån, en ökning med 2,66 procent i jämförelse med år 2012. 
Kvinnors medellön utgör 90,5 (88,6) procent av männens. 

Övertid och mertid

Under året utgick ersättning för övertid och mertid med 
7,5 (7,7) mkr exkl. sociala avgifter. Det motsvarar 1,6 (1,7) 
procent av den totala lönekostnaden eller 7 089 kronor per 
medarbetare.

Övertid motsvarar 12 191 (12 548) timmar och fyllnadstid 
29 608 (33 347) timmar. De största uttagen av övertid 
återfinns inom Vård och Omsorg.

För innestående, ej uttagen kompensationsledighet har 
kommunen en skuld till de anställda på drygt 2,9 (3,2) mkr 
inkl. sociala avgifter. 

Sjuklönekostnader

Sjuklön betalades under året med 6,2 (5,8) mkr inklusive 
sociala avgifter. 

Semesterlöneskuld

För innestående, ej uttagna, semesterdagar har kommunen 
en semesterlöneskuld till de anställda på 26,9 (26,1) mkr 
inkl. sociala avgifter. 

Pensionskostnader

Under året utbetalades pension till 260 (269) pensionstagare. 
Kostnaden uppgick till 12,1 (12,7) mkr inklusive löneskatt.

Tabell: Fördelning av utbetalda pensioner

  2009 2010 2011 2012 2013

Ålderspension 252 251 250 248 241

Visstidspension 2 2 1     1 -

Särskild  
ålderspension 1 1 1     - -

Avgångsförmån  
AGF-KL   1 3 3     1 1

Efterlevande- 
pension    18 17 17   15 15

Lokala avtal -  - 3     4 3

Totalt antal  
utbetalda  

pensioner  274 277 275 269 260
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Omvärldsanalys

Samhällsekonomin och kommunens ekonomi

Världsekonomin

Det mesta tyder på att tillväxten i världsekonomin blir vä-
sentligt starkare 2014 jämfört med 2013. Rader av konjunk-
turindikatorer pekar uppåt och läget på de finansiella mark-
naderna har stabiliserats. Finanspolitiken är i många länder 
fortsatt stram, men ändå mindre stram än tidigare. Samtidigt 
förblir penningpolitiken överlag starkt expansiv. I Euroom-
rådet har utvecklingen vänt upp och BNP har under de tre 
senaste kvartalen vuxit i storlek. I USA har konjunkturför-
bättringen kommit väsentligt längre. Tillväxten i BNP har un-
der den andra halvan av 2013 legat mellan 3 och 4 procent 
i årstakt. Sammantaget innebär detta att tillväxten i världen 
tar ett kliv upp från 3,0 procent 2013 till 3,9 procent i år. För 
Sveriges del är det framförallt utvecklingen i Europa och då 
inte minst i våra nordiska grannländer som är av intresse. (1) 

Svensk ekonomi

Den svenska ekonomin utvecklades fortsatt svagt under 
2013. Tillväxten i BNP stannade vid 0,9 procent jämfört med 
1,3 procent 2012. Den svaga utvecklingen är i huvudsak en 
följd av vikande export och investeringar. Hushållens kon-
sumtionsutgifter och den offentliga konsumtionen har däre-
mot fortsatt växa i hygglig takt. Efter en svag sommar och en 
svag höst blev det bättre fart i den svenska ekonomin under 
slutet av i 2013. Utvecklingen väntas bli fortsatt stark 2014 
och för helåret beräknas svensk BNP öka 2,6 procent jämfört 
med 0,9 procent för 2013. (1)

SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) bedömning är att 
framförallt exporten och investeringarna utvecklas betyd-
ligt bättre i år. En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den 
svenska exporten börjar växa igen. Även näringslivets inves-
teringar vänder upp. Betydande ökningar förutses ske också 
i kommunsektorns investeringar. (1)

Kommunernas ekonomi

Under 2014 räknar SKL med att något högre löneökningar 
än 2013 kommer bidra positivt till skatteunderlagets ut-
veckling. Men ändå avtar skatteunderlagstillväxten något, 
främst till följd av att den automatiska balanseringen av all-
männa pensioner bidrar till att pensionen sänks för många 
pensionärer.

För 2015 och 2016 förutspår SKL att återhämtningen i kon-
junkturen leder till större sysselsättningsökning än i 2014 
och minskad arbetslöshet. Det stramare arbetsmarknads-
läget leder till att även löneökningstakten blir lite högre. 
Dessa år stiger också inkomstindex snabbare samtidigt som 
den automatiska balanseringen av pensionerna ger extra 
pensionshöjningar. Den sammantagna effekten är rejäla ök-
ningar av skatteunderlaget. År 2017 växer skatteunderlaget 
inte fullt så starkt som året närmast innan. Det är främst en 
effekt av att arbetsmarknaden beräknas vara i balans, vilket 
innebär svagare sysselsättningsutveckling. (1)

 (1) Källa: SKLs MakroNytt Nummer 1/2014, 2013-02-14, samt SKL:s cirkulär 14:6 

”Budgetförutsättningar för åren 2014–2017”

För Båstads kommuns del förväntas ovanstående utveckling 
omräknat i verkliga skatteintäkter och generella statsbidrag 
leda till att de ökar med drygt 2,2 procent under 2014. År 
2015 blir skatteintäktsutvecklingen drygt 3 procent. De där-
efter följande åren 2016-2017 väntas kommunens skattein-
täkter öka med ca 3,5 respektive 3,2 procent. 

Känslighetsanalys

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

Tabell: Känslighetsanalys

Befolkning

Båstads kommuns befolkning ökade 2013 med 12 personer 
(33) till 14 275 invånare. Under de senaste femton åren har 
invånarantalet ökat under nio av dessa och minskat under 
sex. Antalet invånare totalt är ungefär densamma. Ökningen 
2013 beror på ett positivt inflyttningsnetto (+65 inv) som 
översteg det negativa födelsenettot (-55 inv). Sammanlagt 
har kommunen ett positivt flyttningsnetto under de fem se-
naste åren på 324 personer. Under femårsperioden har det 
skett en inflyttning av barnfamiljer, +178 personer 25-44 år 
och +180 barn 0-18 år. Båstad kommun har också en inflytt-
ning i åldern 45-64 år, +273 personer. Även yngre pensio-
närer flyttar till kommunen, +50 personer i åldern 65-79 år. 
Det är i första hand ungdomarna som flyttat ut, -329 i åldern 
19-24 år. Kommunen har också haft utflyttning av äldre pen-
sionärer (80 år eller äldre), -28 personer. 

Ett politiskt mål under 2013 var att öka befolkningen till 16 
000 invånare år 2020. Målet reviderades i budget 2014 till år 
2025. För att klara detta krävs en stor grad av inflyttning till 
kommunen. Båstad har en stor andel äldre invånare jämfört 
med genomsnittskommunen. I slutet av 2013 var 29 procent 
av befolkningen 65 år eller äldre jämfört med 19 procent i 
riket. 

De generella statsbidragen och utjämningen påverkas av 
antalet invånare. Antalet invånare mäts den 1 november 
året före bidragsåret. Avgörande för statsbidragen 2014 var 
därför antalet invånare den 1 november 2013. Befolkningen 
minskade med 11 invånare från den 1 november 2012 till 
2013 vilket innebär en minskad intäkt 2014 på nästan 0,5 
mkr. För Båstad är det angeläget att människor stannar kvar 
i kommunen och att det råder en stabil inflyttning. För det 
krävs god tillgång på tomter och lägenheter med rimliga pri-
ser, arbetstillfällen och goda kommunikationer. Av invånarna 
är 49 procent män och 51 procent kvinnor. Olika åldersgrup-
per fördelar sig procentuellt på följande sätt: 
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Tabell: Åldersfördelning

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

Diagram: Båstads befolkningsutveckling i procent jmf med ri-
ket de senaste 20 åren

Bostadsmarknad

Båstad

I Båstad bor man traditionellt i villa. Kommunens bostads-
bolag, Båstadhem AB, förvaltar 985 lägenheter av totalt cirka 
2 100 lägenheter. Några tomma lägenheter finns inte. Efter-
frågan på bostäder är störst i centrala Båstad, där det råder 
stor brist på lägenheter. I Båstads kommun finns ca 9 600 
bostadsfastigheter. Av dem är ca 3 200 fritidsfastigheter, det 
vill säga 33 procent av hela beståndet.

Antalet utannonserade bostäder och tomter till salu är fort-
farande stort i kommunen. Bedömningen är att det finns fler 
bostäder till salu än vad som efterfrågas. Efterfrågan är ock-
så begränsad på tomter och nyproduktion. Efterfrågan finns 

på unika objekt för fritidsboende eller mycket prisvärda fast-
igheter med stor utvecklingspotential.

Omvärldens inverkan

Gissningsvis är vi förbi det mest kritiska läget i lågkonjunk-
turen och vi kan skönja en blygsam tillväxt igen. Räntor är 
fortsatt låga men ett kvarvarande bolånetak hos bankerna 
gör det svårt för unga människor att ta sig in på bostads-
marknaden. Priset för nyproduktion av hyresrätter är högt 
och resultatet är att det byggs för få. Efterfrågan på denna 
boendeform är fortsatt stor, framför allt i Båstad.

Urbaniseringstrenden fortsätter, städerna växer och i takt 
med att efterfrågan på bostäder i dessa ökar förändras också 
prisbilden. Detta leder i sin tur till att efterfrågan på bostä-
der i städernas randzoner också ökar. Attraktiva, stadsnära 
bostadsmiljöer med goda kollektiva förbindelser har länge 
varit en konkurrensfördel för tillväxt i mindre kommuner 
och samhällen i storstädernas närhet.

Näringsliv

Bilden av Båstads kommun som en sommar- och turistort 
är väl etablerad, trots att kommunens näringsliv till stor del 
är baserat på industriföretagande och jordbruk med inrikt-
ning på primörodling. Båstad 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 pro-
cent av arbetstillfällena i kommunen. Lindab är kommunens 
största privata arbetsgivare med omkring 800 anställda.

Nyföretagandet är det högsta i Skåne och överlevnadsfrek-
vensen hos de nystartade företagen är hög. Totalt finns 2 300 
registrerade näringsverksamheter, varav 850 är aktiebolag.

Ett gemensamägt näringslivsbolag, Båstad Näringslivs AB, 
ska främja utvecklingen av befintligt näringsliv och tillkomst 
av ny näringsverksamhet. Kommunens andel av bolaget har 
avyttrats under 2013 och en ny samarbetsform mellan kom-
mun och näringsliv är under införande.
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Sammanställd redovisning

Den kommunala redovisningslagen ålägger kommunerna 
att upprätta sammanställd redovisning. Syftet med den sam-
manställda redovisningen är att ge en samla bild av kommu-
nens totala verksamhet och ekonomiska åtaganden.

I Båstads kommun ingår, förutom kommunen, också de ju-
ridiska personer som kommunen har betydande inflytande 
i. I den här redovisningen ingår Båstadhem AB, ägt till 100 
procent, och Båstad Näringsliv AB (BNAB), som ägs till 50 
procent. Aktiekapitalet uppgår till 4,0 mkr i Båstadhem AB 
och 0,1 mkr i BNAB. I december 2013 såldes BNAB till Bå-
stad Turism Ekonomisk Förening.

I den sammanställda redovisningen elimineras interna mel-
lanhavanden mellan kommunen och bolagen. Obeskattade 
reserver, exklusive latent skatt, fördes till eget kapital. Latent 
skatt, som utgör 22,0 procent av de obeskattade reserverna, 
redovisas under posten avsättningar.

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

Resultat

Koncernen Båstads kommun redovisade ett positivt resultat 
på 36,5 mkr. Jämfört med bokslut föregående år är det en 
förbättring med 23,6 mkr. Anledningen till det positiva resul-
tatet är främst Båstadhems intäkter från vinst vid försäljning 
av aktier i dotterbolag på 21,3 mkr.

Båstadhem AB

Båstadhem AB är ett helägt dotterbolag till Båstads 
kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja 
kommunens försörjning av bostäder och lokaler. Bolaget 
äger samtliga kommunens omsorgsbostäder och tillhörande 
servicelokaler.

Uthyrningssituationen har varit god. Hyresbortfallet har 
fortsatt ökat något och uppgick 2013 till 1 134 tkr 882). I 
kommunen finns en stor efterfrågan på hyresrätter. Vid års-
skiftet stod 711 som bostadssökande i kön, 60 procent är 

från annan kommun än Båstad. Störst efterfrågan är det i Bå-
stad centralort medan övriga orter visar jämnvikt.

En fortsatt satsning på underhållet av fastigheterna är ett 
av målen för Båstadhem. Några av projekten följer nedan:

•	 rotrenovering av badrum på Bjärehemsvägen/Mercuri-
vägen i Förslöv,

•	 fönsterbyte på Bivägen i Båstad från 2-glasfönster mot 
nya 3-glasfönster med aluminiumklädd utsida,

•	 vindarna på Bivägen har isolerats med polyuretan iso-
lering för att spara energi och få ett bättre inneklimat,

•	 taken på Järnvägsgatan och Agardhsgatan har ren-
gjorts och behandlats,

•	 taket på Hagagatan byttes,

•	 fasadrenovering på Aromavägen,

•	 rotrenovering av badrum i kvarteret Bromsen samt

•	 installation	av	fiber	i	Båstadhems	hela	hyreslägenhets-
bestånd.

Genom förvaltningsuppdraget har Båstadhem utfört några 
underhållsåtgärder på de kommunala fastigheterna. Några 
av dessa är:

•	 utbyte av fönster på Strandängskolan och Östra Karups 
skola,

•	 byte styrsystem Ängsbyns förskola.

Nyproduktion av 32 lägenheter i Linängen, Förslöv, har ge-
nomförts under året. Vid ombyggnationen av vårdrummen 
på Skogslidens äldreboende har totalt 46 lägenheter byggts.

Båstad Näringsliv AB

Bolaget bildades 2008 och ska främja utvecklingen av be-
fintligt näringsliv och tillkomsten av ny näringsverksamhet 
samt därmed förenlig verksamhet i Båstads kommun. Bo-
lagets har sålts till Båstad Turims Ekonomisk förening i de-
cember 2013. 
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Övergripande mål 2013

Övergripande mål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Båstads kommun ska ha minst 16.000 invånare år 
2020.

Den 31 december uppgick antalet invånare till 14 275, vilket är en ökning 
med 12 personer jämfört med föregående årsskifte.

Båstads kommun ska ha tillgång till byggklara 
tomter i sex tätorter senast år 2014.

 Det finns en kommunal tomt kvar per 2013-12-31 och det är Förslöv 2:64. 
Pågående detaljplaner på kommunal mark finns i Östra Karup, Båstad, 
Grevie Kyrkby och beslut om planuppdrag finns i Förslöv och Västra Karup. 
För Östra Karup och Grevie Kyrkby är antagandet nära förestående.

Båstads kommun ska ha integrerad och tillgänglig 
kollektivtrafik senast år 2016.

Hela kommunens kollektivtrafikförsörjning är föremål för ett intensivt 
utredningsarbete i många delar. Uppdragen berör tåg, buss, närtrafik och 
skolskjuts.

Båstads kommun ska vara Skånes tryggaste 
kommun.

Båstad är Skånes 8:e tryggaste kommun enligt Polisens trygghetsmätning 
2013. Båstad hamnar på 2:a plats i Skåne Nordväst. 

Båstads kommun ska år 2013 vara en av de 50 bästa 
kommunerna enligt Svenskt Näringslivs ranking och 
ha ett ökat antal arbetstillfällen.

Båstads kommun hamnar på 85:e plats i Svenskt näringslivs 
enkätundersökning kring företagsklimat. Detta innebär en minsking med 
14 placeringar jämfört med 2012. Enligt SKL:s mätning INSIKT, som ställer 
frågor till de företag som de facto haft ett ärende hos kommunen under 
året, är resultatet 168 av 189. Andelen förvärvsarbetande i kommunen 
enligt SCB:s RAMS är 2013 78,7%. En minskning med 0,6 procent sedan 
senaste mätningen. Denna fråga är komplex, dock kan konstateras att 
upplevelsen av ett gott företgsklimat finns inte i Båstads kommun. De delar 
som får sämst resultat i Svenskt näringslivs undersökning är: andel 
invånare i arbete (228) medias attityd till företag (191), Kommunal service 
till företag (168), Andel invånare som försörjer sig på inkomster från 
företag (163), tillämpning av lagar och regler (128). En del av dessa 
områden står utom kommunens kontroll såsom andelen äldre och medias 
attityder till företagande. Dock finns det mycket att förbättra när det gäller 
kommunal service till företag. I grund och botten styrs prioriteringar av det 
rådande politiska klimatet. Ska det ske större förändringar måste alla 
områden och nivåer samverka i ett uttalat mål, att öka upplevelsen av en 
attraktiv företagarkommun. Om detta inte är intressant eller prioriteras, 
kommer hellre inga förändringar att ske. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges bästa 
skolkommuner.

Båstads kommuns grundskolor ligger på 19:e plats enligt Öppna 
jämförelser som bygger på siffror från 2012.

Båstads kommuns invånare ska känna sig nöjda med 
kommunens service.

Enligt medborgarundersökningen 2012 fick Båstad resultatet 50 mot 55 
som var snittet bland de kommuner som genomförde undersökningen. Med 
ett undantag har kommunen fått lägre resultat än genomsnittet sendan 
mätningarna började 2006. Denna fråga samt tillgänglighetsfrågan har 
behandlats politiskt genom ett förslag om att inrätta en kundtjänst som 
hanterar enklare ärenden över disk. Detta som ett sätt att öka 
tillgängligheten och servicen till medborgarna. Frågan röstades ner i 
kommunsstyrelsen.

Båstads kommun ska ha alternativa boendeformer 
med varierande boendemiljöer och ett bostadsutbud 
som tillgodoser efterfrågan från året-runt-boende.

25% av Båstads kommuns verksamhet ska bedrivas i 
alternativ regi senast år 2015.

Uppgifter för 2012, (2011):
Infrastruktur 12% (9%)
Förskola och skolbarnsomsorg 19% (17%)
Utbildning 26% (27%)
Äldre- och funktionshindrade 4% (4%)
Individ- och familjeomsorg 18% (29%)
Affärsverksamhet 51% (61%)

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2% av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Årets resultat på 19,8 mkr innebär att överskottet uppgår till 3,1 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Investeringarna (exklusive exploaterings- och va-
investeringar) ska finansieras fullt ut med 
skattemedel.

Skattefinansierade investeringar är självfinansierade fullt ut.

Kommunen ska sträva efter sänkt kommunalskatt 
om förutsättningar finns.

Kommunalskatt oförändrad 20,23 kr.

Övergripande mål 2013
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Mål 2013

Kommunstyrelse
Resultatmål - Allmänna mål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Antalet invånare i kommunen ska öka med i 
genomsnitt 100 personer per år 2013 - 2015

Den 31 december uppgick antalet invånare till 14 275, vilket är en ökning 
med 12 personer jämfört med föregående årsskifte.

Fler än genomsnittligt i kommunnätverket ska 
uppleva att de får ett gott bemötande när de via 
telefon ställt en enkel fråga till kommunen

Båstad 94, medel 87. Detta mål har Båstad alltid legat högt på och över 
medelvärdet. Vi är svåra att nå via telefon men när kunder får tag på oss är 
vi väldigt trevliga.

Fler kommuninvånare än genomsnittligt i 
kommunnätverket upplever att kommunen gör det 
möjligt för dem att delta i kommunens utveckling

Båstad 25, medel 50. Detta mål har Båstad alltid legat lågt på. I grund och 
botten är det en politisk fråga kring att prioritera hur medborgarna ska 
involveras i kommunens utveckling.

Fler kommuninvånare än genomsnittligt i 
kommunnätverket upplever  att de har inflytande 
över kommunens verksamhet

Båstad 36, medel 39. Denna fråga hänger samman med målet ovan och 
med samma svar. Det är tydligt att kommuner som ligger högt på detta 
området har en uttalad agenda för att involvera och öka inflytandet bland 
medborgarna.

Båstads kommunorganisation ska ha en större 
andel miljöbilar än genomsnittligt i 
kommunnätverket

Mäts inte 2013. 2012: Båstad 12, medel 43. Detta mål kommer 
kommunen att ligga bra till i nästa mätning om politiken fattar beslut 
enligt kommande förslag på att införa elbilar i båstads kommuns bilpool. 
Därtill håller vi på att köpa in elhybrider till hemtjäntsten. Annars har 
Båstads kommun alltid legat lågt på denna punkt eftersom miljöfrågorna 
inte har varit prioriterade områden

Fler kommuninvånare än genomsnittligt i 
kommunnätverket ska uppleva att kommunen är en 
attraktiv plats att leva och bo i

Båstad 58, medel 61. Detta mål har  varit stabilt och är ett resultat av 
många andra områden. Varje år redovisas de områden vars insatser ger 
störst effekt på detta mått. Bland  annat ökat bostadsbyggande, bättre 
serviceutbud, fler arbetstillfällen etc.

Kollektivtrafikresandet ska öka - såväl inom 
kommunen som mellan Båstad och andra 
kommuner

Ej uppfyllt.

Det ska finnas trygghetsboende i alla tre 
kommundelarna

Finns i dagsläget inga trygghetsboenden.

Kommunstyrelse - Kommunledningskontor
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Minst 50 kommunala byggklara tomter färdigställs 
varje år

Ej uppfyllt. I slutet av 2013 och början av 2014 färdigställs ett femtiotal 
tomter i Östra Karup. 2014  i övrigt även i Grevie Kyrkby. Därpå följer 
stort antal tomter Heden.

Fler kommuninvånare än genomsnittligt i 
kommunnätverket upplever att de får bra 
webbinformation från kommunen

Båstad 77, medel 79. Detta mål har ökat tidigare men ligger nu stabilt. 
Resultatet är direkt kopplat till de resurser som läggs på just 
kommunikation och webbinformation. Med tanke på hur mycket pengar 
Båstads kommun lägger inom detta område är resultatet mycket bra.

Det ska startas fler företag per 1000 invånare i 
kommunen än genomsnttligt i kommunnätverket

Båstad 9,7, medel 5,0. Detta mål har alltid legat bra till i Båstad. Dock är 
det möjligen mer intressant att mäta varaktighet, överlevnad eller 
omsättning för att få en bild av företagsamheten i kommunen. Kontrasten 
till detta mått är det låga resultatet kring upplevelsen av företagsklimatet 
i kommunen.

Antalet förvärvsarbetande ska öka mer i 
kommunen än genomsnittligt i kommunnätverket

Båstad 78,7, medel 78,6. Detta mål har Båstad alltid haft hyggligt bra 
resultat på. Måttet ska ställas mot andel med försörjningsstöd och/eller 
andelen förvärvsarbetare i kommuen.

Kommunen ska ha ett bättre företagsklimat än 
genomsnittskommunen i kommunnnätverket

Båstad 60, medel 67. Båstad fortsätter ligga låt på detta mål.

Minst fem "LOV-företag" inom 
hemtjänst/hemsjukvård skall anmäla sig för 
auktorisation under 2013

Under 2013 har tre "LOV-företag" anmält sig.

Sjukfrånvaron i den kommunala organisationen ska 
vara lägre än 5 %

Sjukfrånvaron har gått ner från 5,3% (31/8) till 5,1 %. 
Långtidssjukskrivningarna ligger fortfarande på en relativt hög nivå därför 
kommer vi att initiera ett intensifierat arbete med rehabilitering, hälsa 
och arbetsmiljö under 2014.

Användandet av elektroniska tjänster ska öka med 
25 % per år

Den procentuella andelen elektroniska bygglovsärenden har ökat med 
30%, medan det faktiska antalet endast har ökat med 15%. 
IT-rådet arbetar med att hitta en övergripande lösning för att öka antalet 
E-tjänster på webben

Kommunens markinnehav för bostäder och 
verksamheter ska öka

Ej uppfyllt. Markinnehavet ökar 2015 och 2016.

Långtidssjukskrivningarna ska minska Har minskat från 43,7% (31/8) till 41,9%.
Beslut om detaljplanläggning för ytterligare 
områden med kommunala tomter under 2013

Uppfyllt.

Bredband byggs ut till 500 hushåll i tätort Antal byggda/sålda fiberadresser 2013: 604/821 stycken.
Noll fel inom ärendehantering och nämndservice - 
avvikelserapportering införs

Målet om ärendehantering är ej möjligt att mäta. Avvikelserapport ej 
infört. Strukturen för ärendehantering håller på att ses över. 

IT-helpdesk löser 70 % av samtliga ärende inom 24 
timmar

IT-helpdesken löser 75 % felanmälningar inom 24 timmar. Totalt har 957 
felanmälningar rapporterats in.

Antalet felanmälningar till IT-helpdesk ska minska 
med 15 %

2013 finns det 957 antal felanmälningar mot 1 114 antal felanmälningar 
2012, en minskning med  14 %.

Mobiltäckningen ska bli bättre i hela kommunen Mobiltäckningen har blivit bättre då operatörerna har byggt ut sina 
mobilnät.

Mål 2013
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Kommunstyrelse - Teknik & service
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Båstads kommun ska köpa större andel ekologiska 
livsmedel än snittkommunen i kommunnätverket

Utfallet är 20 % vilket är över snittet (16%) i kommunnätverket. 

Antalet trafikolyckor ska minska årligen Under 2013 inträffade 107 trafikolyckor i Båstads kommun enligt 
Transportstyrelsen (1 dödsolycka, 8 svåra olyckor och 98 lindriga olyckor). 
Det är fler än för motsvarande perioder det senaste året (80 st 2012). 
Målet ej uppnått. 

Energiförbrukningen i kommunägda fastigheter ska 
årligen minska, och ha minskat med 5 % till 2014 
och 25 % till 2020 med år 2009 som referensår.

Energiförbrukningen har minskat med knappt 13% per kvm sedan 2009. 
2013 var förbrukningen ca 199 kWh/kvm jämfört med 228 kWh/kvm 
2009.

Andelen godkända renvattenprov ska uppgå till 100 
%

268 dricksvattenprover är analyserade under 2013.
Av dessa var 14st tjänliga med anmärkning och 1 otjänligt. Vid dessa 
tillfällen tas alltid omprov som första åtgärd. Det otjänliga provet var 
tjänligt vid omprov.

Antal nödutsläpp av avloppsvatten ska vara mindre 
än 10 per år

34 nödutsläpp, 29 st av dessa på grund av överbelastning. 17 st av 29 
kommer från Hovs pstn. Det finns ett fel i rörnätet som gör att pstn 
bräddar ovanligt mycket, felet kommer att åtgärdas.

Andelen godkända utsläppsvärden av spillvatten 
ska vara 100 %

100% godkända värden

Missade sophämtningar ska vara mindre än 200 per 
år

442 missade hämtningar, framförallt pga avvikelser under sommaren, då 
sommarvikarier hos entreprenören missat hämtningar.

Andelen kunder som är nöjda med Båstadhems 
förvaltning av kommunens fastigheter ska vara 
minst 75 % (enkät)

Enkätundersökning är utförd och resultatet är 53% kundnöjdhet.

Kommunstyrelse - Samhällsbyggnad
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
75 % av kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda 
med service och bemötande
2013 ska minst 10 detaljplaner antas Antagnade av detaljplaner är beroende av att tillhörande 

exploateringsavtal upprattas och undertecknas. Kommunen  har skärpt 
kraven som ställs på exploatören. Rådande konjekturläge påverkar.

Detalplaner för minst 100 nya året-runt-bostäder 
ska antas varje år
Minst en ny e-tjänst skall införas 2013 Kommunövergripande plattform saknas.
Arbetet med att digitalisera detaljplaner ska 
slutföras senast under 2013

Justeringar kvarstår.

2013 ska minst 40 % av alla bygglovsansökningar 
komma in digitalt via "Mitt Bygge" (och 90 % år 
2017)

I dagsläget når vi 24%. Eftersom vi har hög andel ansökningar från företag 
som gör ansökningarna får vi svårt att nå målet. Företag saknar certifikat.

Kommunstyrelse - Samhällsskydd
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
75 % av kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda 
med service och bemötande

Målet är uppfyllt. En samanställning av inkomna svar från våra 
kundenkäter når Samhällsskydd ett genomsnittligt NKI = 83. 
Miljöavdelningen når ett NKI = 86 och Räddningstjänsten når ett NKI = 
80. 

Antalet personer som skadas eller omkommer i 
samband med olycka ska årligen minska

Målet är uppfyllt. Enligt Öppna Jämförelser "Trygghet och säkerhet 2013" 
har Båstad 11,7 jämfört med 12,0 för 2012, i antalet sjukhusvårdade till 
följd av olyckor per 1000 invånare.

Den enskildes förmåga att ingripa i samband med 
olyckstillbud ska öka

Målet är inte uppfyllt. Enligt Öppna Jämförelser "Trygghet och säkerhet 
2013" har Båstad 32 jämfört med 35 för 2012, i antalet personer aom 
utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder per 1000 
invånare. 

Ohälstalet i kommunen ska vara lägre än 
genomsnittligt i kommunnätverket (mätetalet avser 
hela kommunen, inte kommunen som arbetsgivare)

Målet är uppfyllt. Sjukpenningtalet för Båstad blev 6,6 jämfört med 
genomsnittsvärdet 8,5. 

Kommunen ska tillsammans med andra kommuner 
genomföra minst ett gemensamt projekt inom 
miljöområdet för att fördjupa miljösamarbetet

Målet är uppfyllt. Miljöavdelningen i Båstad har tagit initiativ till och 
genomfört en gemensam utbildning för handläggare i 
ärendehanteringssytemet ECOS tillsammans med Laholms kommun. 
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Kommunstyrelse - Barn & skola
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Barn ska erbjudas plats inom barnomsorgen enligt 
vårdnadshavarens önskemål inom fyra månader

Samtliga grundskoleelever ska lämna årskurs nio 
med gymnasiebehörighet

I juni lämnade 6 procent av eleverna i årskurs 9 grundskolan utan 
gymnasiebehörighet.  Enligt skollagen ska alla elever ges förutsättningar 
för att uppnå målen i samtliga ämnen - inte enbart i kärnämnen. Godkände 
betyg krävs i åtta respektive 12 ämnen enligt nya skollagen. 
Utgångspunkten är alltid att stödet sätts in i den elevgrupp eleven tillhör. 
Stödet kan vara tekniska hjälpmedel, specialpedagog, elevassistent eller 
flera undervisande pedagoger i klassen - eller tilläggsbelopp. Trots detta 
når inte alla elever målen. Främst handlar det om nyanlända elever som 
vistats kort tid i Sverige och därför har större behov av undervisning i 
svenska som andra språk och handledning på modersmål än det i nuläget 
kan erbjudes utifrån befintliga resurser. En annan grupp elever är de som 
ligger på gränsen till särskolan. Sedan räcker inte alltid grundbeloppet till 
för att frigöra resurser till särskilt stöd.

Vid ingripande till underårigs skydd eller stöd ska 
IOF påbörja utredning inom fem arbetsdagar och 
behövliga insatser övervägas inom två veckor

Minst 50 % av musikeleverna i kulturskolan spelar 
orkester

38% av eleverna spelar orkesterinstrument. Andelen lärare i 
orkesterinstrument är lägre än i andra instrument. 

Minst 80 %av föräldrarna till barn i förskolan, öppen 
förskola samt hos dagbarnvårdare skall vara nöjda 
med verksamheten
Minst 80 % av eleverna i grundskolan är nöjd med 
verksamheten

Elevenkäten genomförs i oktober månad och redovisas i december.

Minst 75 % av eleverna i särskola och specialskola 
är integrerade i sin hemgrundskola
Minst en av de öppna förskolorna ska utvvecklas till 
en fullvärdig familjecentral

Inte genomförbart med nuvarande resurser - varken internt eller hos 
samarbetspartners.

Båstad kommun ska rankas som en av landets 10 
bästa kommuner vad avser det sammanvägda 
resultatet i grundskolan, enligt "Öppna jämförelser"

Båstads kommuns grundskolor ligger på 19:e plats. Enligt Öppna 
jämförelser - grundskola 2013 där resultaten bygger på siffror från 2012. 

Kommunstyrelse - Bildning & arbete
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Andelen gymnasieelever som slutför sin utbildning 
skall vara högre i Båstad kommun än genomsnittligt 
i kommunnätverket

84,1%, 76,5% i kommunnätverket.

Efter avslutad gymnasieutbildning ska en större 
andel studenter övergå till högre studier inom tre år 
än den genomsnittliga andelen i landets samtliga 
kommuner.

Medel för riket är 44.7%, Båstad 41.6%

Minst 85 % av eleverna inom Akademi Båstad 
Gymnasium är nöjda eller mycket nöjda med 
verksamheten (enkät)
Den genomsnittliga betygspoängen i Akademi 
Båstad Gymnasium ska vara minst 14,9

2013 var betygspoängen 14,5 vid Akademi Båstad Gymnasium. 

Minst 85 % av de studerande inom Akademi Båstad 
Yrkeshögskola är nöjd eller mycket nöjd med 
verksamheten (enkät)
Minst 85 % av eleverna inom Akademi Båstad 
Vuxenutbildning är nöjd eller mycket nöjda med 
verksamheten (enkät)
Institutionsplaceringarna för vuxna skall minska 
med 15 %

Ej uppfyllt. Under 2013 har placeringar ökat med 35 % jämfört med 2012, 
emellertid visar statistiken på färre vårddygn än tidigare.

Alla barn och ungdomar erbjuds fyra 
kulturarrangemang per år

Exempelvis sagosoppa, kulturgaranti inom Barn och skola samt 
teaterföreningens arrangemang i  skolan.

Biblioteket ska anordna fyra aktiviteter för barn 
under höstlovet och sportlovet

Mangateckning, skrivarverkstad, pysselverkstad vid flera tillfällen.

Minst 75 % av de nyanlända i arbetsför ålder, 20-64 
år, ska senast tre år efter mottagningsdatum vara 
helt eller delvis självförsörjande genom arbete eller 
studie

Ingen av de nyanlända (6 vuxna)  som kom till kommunen under 2011 är 
självförsörjande i arbete eller studier, hälften läser dock SFI.

75 % av de ensamkommande barnen ska senast två 
år efter kommunalplaceringsdatum bo i egen 
lägenheter eller i Skutans träningslägenheter och 
vara i någon form av arbete eller studier

89 % av de ensamkommande barnen är senast två år efter 
kommunplaceringen boende i i träningslägenhet. Alla studerar.

Unga vuxna 18-25 år, som står till arbetsmarknades 
förfogande och saknar inkomst och statliga 
stödinsatser, ges inom en månad möjlighet till 
arbete, praktik eller studier

OK. Resurser har omfördelats inom verksamheten.
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Kommunstyrelse - Vård & Omsorg
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Personlig omvårdnad ska verkställas skyndsamt, 
dock senast fem dagar efter beslut
Serviceinsatser ska verkställas skyndsamt, dock 
senast 14 dagar efter beslut
Minst fem företag ska ha auktoriserats för att 
erbjuda tjänster inom LOV- Lagen om 
valfrihetssystem

Har ett företag från och med maj 2013, förfrågningsunderlaget har 
omarbetats under 2012 för att underlätta för fler sökare.  Två bolag med 
service ansökte i slutet av 2013

Antalet fallolyckor bland dem som har hemsjukvård 
och / eller hemtjänst ska minska

Kvalitetsregistret Senior alert ska införas i hela hemsjukvården, vilket kan 
medföra minskade fallolyckor. 

Minst 3 samverkansträffas ska hållas med 
representanter från vårdcentralerna inom Båstads 
kommun 2013
Anhörig/närståendeträffar ska genomföras två 
gånger per år på vård- och omsorgsboenden
Minst 10 % av brukarna inom daglig verksamhet ska 
erbjudas praktikplats i företag på den reguljära 
arbetsmarknaden
Kommunens gruppboendeplatser i befintliga 
boende ska återinrättas

Utredning inom stöd och omsorg pågår. 

Den genomsnittliga hemtjänstdebuten ska skjutas 
upp med fem år

Har i dagsläget inget mätsinstrumnet för att kontrollera detta. 

90 % av dem som bor i vård- och omsorgsboende 
ska vara registrerade i Senior Alert

På kommunens vård- och omsorgsboenden ska 
erbjudas minst två organiserade och gemensamma 
aktiviteter per dag på vardagar och minst en per 
helg

Uppfyller vardagarna, men inte helgerna. 
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Nyckeltal 2013

Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Övergripande 131231 130831 130430 121231

Andel invånare med utländsk bakgrund, % År 10,4 10,1
Flyttningsnetto År +65 +91
Invånarnas utbildningsnivå efter kön, kvinnor/män År

förgymnasial utbildning kortare än 9 år 749/807
förgymnasial utbildning 9 (10) år 699/819

gymnasial utbildning, högst 2 år 1 362/1 192
gymnasial utbildning, 3 år 1 201/1 396

eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 831/634
eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 209/905

forskarutbildning 27/73
uppgift om utbildningsnivå saknas 118/157

Andel av invånarna mellan 20-64 år som har 
sysselsättning

År 80,6% 80,6%

Andel arbetslösa År 7,9% 7,5%
Andel arbetslösa 20-24 åringar År 19,4% 19,4%
Antal inpendlare År 2 566
Antal utpendlare År 2 504
Antal anmälda brott per 1000 invånare År 9,9
Andel flerbostadshus respektive småhus År 3% resp 97% 3% resp 97%
Nybyggda småhus År 51 st 61 st
Nybyggda lägenheter i flerbostadshus År 46 st (Slammarp 64:64 

och Malen 1:268)

Ombyggnad av flerbostadshus, nettotillskott av 
lägenheter

År
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Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Kommunledningskontor 131231 130831 130430 121231

Antal anställda/1 000 inv År 67 67 67
Informationsindex för kommunens web-plats År 71
Personal, antal/chef i genomsnitt i kommunen År 151) 161) 19

Antal återremitterade ärende i KF År 9 5 7
Antal bordlagda ärenden i KF År 0 0 0
Antal pågående överförmynarärenden År 195 177
Antal överförmyndarärenden som bekostas av 
kommunen

År 55

Antal gode män och förvaltare År 113 93
Antal kopior i kommunhuset, exklusive försäljning År 1 263 246 2)

Sammanlagd portokostnad År 479 773 165 335
Antal inkomna leverantörsfakturor År 28 528 25 906
Antal utskickade fakturor År 20 361
Antal utskickade inkassokrav (varav VA) År 665 (148) 947 (370)
Antal "aktiva" leverantörer under året År 1 956 2 026
Antal lönespecifikationer År 1 544 1 501 1 578
Antal övriga registrerade ärenden i IT-helpdesk (ej 
felanmälan)

År 6 780 4 015 2 129 4 526

1) Tidigare redovisades chefer med samtliga 4 ansvar. Nu fördelas antalet anställda på alla med ledaransvar.
2) Första halvåret 2012: 559 578 kopior. Därefter byttes kopieringsmaskin och där finns inga uppgifter.

Kommunfullmäktige
Antal ledamöter År 41 41 41
Antal sammanträden År 10 4 10
Antal ärenden (§§) År 185 95 299
Sammanträdestid i timmar År 34 h 14 h 25 m
Sammanträdestid per §, minuter År 11 m 9 7,10
Kommunstyrelsen
Antal ledamöter År 13 13 13,0
Antal sammanträden År 13 6 14,0
Antal ärenden (§§) År 299 124 390,0
Sammanträdestid i timmar År 50 h 19
Sammanträdestid per §, minuter År 10,06 m 9 8,09
Jävsnämnden
Antal ledamöter År 3 3 3
Antal sammanträden År 6 2 6
Antal ärenden (§§) År 30 9 24
Sammanträdestid i timmar År 8 h 1 h 45 m
Sammanträdestid per §, minuter År 16 m 11 12,50
Kommunstryelsens ekonomiutskott
Antal ledamöter År 5 5 5
Antal sammanträden År 14 4 12
Antal ärenden (§§) År 138 64 203
Sammanträdestid i timmar År 43 h 45 m 14 h 25 m 49 h 9 m
Sammanträdestid per §, minuter År 19,02 m 13, 35 m 14,56 m
Kommunstyrelsens välfärdsutskott
Antal ledamöter År 5 5 5
Antal sammanträden År 13 4 12
Antal ärenden (§§) År 138 50 165
Sammanträdestid i timmar År 58 h 40 m 19 h 35 m 59 h 30 min
Sammanträdestid per §, minuter År 25,4 m 23,22 m 21,6 m
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Antal ledamöter År 5 5 5
Antal sammanträden År 11 4 11
Antal ärenden (§§) År 98 32 132
Sammanträdestid i timmar År 35 h 12 h 30 m 44 h
Sammanträdestid per §, minuter År 21 m 23 m 20 m
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Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Teknik & service 131231 130831 130430 121231

Andel inköpta ekologiska livsmedel, (% av 
livsmedelsbudgeten)

T 20 19 19 20

Energiförbrukning i kommunens fastigheter, 
kWh/kvm per månad

T 16,6 20,6 23,9
17,7

Antal sålda småhustomter T 4 5 1 4
Antal trafikolyckor med dödlig utgång T 1 1 1 1
Antal trafikolyckor med allvarliga personskador T 8 6 1 6
Antal trafikolyckor med lindriga personskador T 98 68 26 80
Vattenförbrukning i hushåll, antal liter vatten per 

person och dygn1

T iu iu iu iu

Vattenförbrukning, inkl företag, antal liter vatten 

per person och dygn1

T iu iu iu iu

Antal producerade kWh solel på Strandängsskolan T 42 030 34 959 10842 36 966

Nyttjandegrad i gymnastiksalar i procent T 58 58 58 58
Nyttjandegrad i idrottshallar i procent T 74 69 69 70
Antal besökare/vecka, Musteriet T 546 518 529 519
Antal besökare/vecka, Ungdomens Hus i Förslöv T 381 431 344 418

Antal besökare/öppettimme, Musteriet T 13 12 13 12
Antal besökare/öppettimme, Ungdomens Hus i 
Förslöv

T 10 11 9 11

Antal kilo restavfall/invånare2 T 196 117 39 211

Antal kilo matavfall/invånare2 T 79 43 18 82

Antal kilo orent matavfall/invånare2 T 7,1 7 1 iu

Antal kilo förpackningar (FNI)/invånare2 T 58 33 12 59

Antal kilo förpackningar/invånare i restavfallet2 År 54,6 iu iu iu

Antal kilo matavfall/invånare i restavfallet2 År 19,7 iu iu iu

Antal kilo farligt avfall/invånare i restavfallet2 År 1,4 iu iu iu

Antal kilo övrigt avfall (rätt sorterat)/invånare/år i 

restavfallet2

År 116,9 iu iu iu

Antal kilo felsorterat/invånare i matavfallet2 År 2 iu iu iu

Antal kilo rätt sorterat/invånare i matavfallet2 År 88 iu iu iu

Antal kilo förpackningar/invånare totalt (FNI, ÅVC, 
och ÅVS)

År iu iu iu iu

Antal kilo farligt avfall/invånare År iu iu iu iu
Antal kilo elektronikavfall/invånare År iu iu iu iu
Antal utbildningar genomförda av idrottsförbundet 
Skåne i kommunens idrottsföreningar

År 19 iu iu 4

Antal kvm kommunala gator och vägar, inklusive GC-
vägar

År 325 436 325 436 325 436 325 436

Kostnad per kvm kommunala gata/väg År 36,1 19,66 7,61 33,14
Antal m enskilda vägar (vägföreningar) År 336 536 336 536 336 536 336 536
Kommunens kostnad per m enskild väg År 5,8 4,47 4,28 5,23
Driftskostnad per kvm/parkmark År 5,6 3,8 2,13 5,38
Kostnad per producerad och serverad portion för 
grundskolan

År 21,62/23,65 21,62/23,65 21,62/23,65 20,65/22,77

Kostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, 
kr/invånare

År 220 125 53 210

Antal aktivitetstillfällen för 7-20 åringar i barn- och 
ungdomsföreningar

År 65 015 35 056 29675 78 896

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 
7-20 år

År 32 18 15 37

Andel flickor respektive pojkar, 7-20 år, i aktivitet i 
idrottsföreningar (jmfr andel flickor/pojkar i 
befolkningen) %

År 44/56 (47/53) iu iu 44/56 (47/53)

Antal bidragsberättigade barn- och 
ungdomsföreningar

År 27 29 29 29

NKI-värde för idrotthallar (Skala 1-4) År 2,9 iu iu 2,9
NKI-värde för gymnastiksalar (Skala 1-4) År 3,2 iu iu 3,2
NKI-värde för Malenbadet (Skala 1-4) År 3,3 3,3 iu 3,3
Vattentemperatur Malenbadet, genomsnitt År 23,3 iu iu 22
Antal simskoleelver, Båstad År 255 255 iu 297
Antal simskoleelever, Torekov År 78 78 iu 108
Antal simskoleelever, Segelstorp År 119 119 iu 141
Antal vandrare, Dagshög År 8 260 6 919 1399 7 858
Antal vandrare, Sinarpsdalen År 3 249 2 949 916 3 347
Antal vandrare, Pershögsskogen År 2 198 1 075 393 2 761

iu=ingen uppgift

1 Nyckeltal kan ej erhållas eftersom mätare saknas
2 Preliminära siffor från NSR, mindre avvikelser kan förekomma
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Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Samhällsbyggnad 131231 130831 130430 121231

Antal beslutade nya planuppdrag totalt under året T 9,0 4,0 2,0 7,0

Antal väntande beslutade planuppdrag T 0,0 3,0 3,0 0,0
Antal pågående planprocesser T 33,0 28,0 25,0 23,0
Antal planer som förts upp till antagande T 3,0 1,0 1,0 7,0
Antal överklade planärenden T 2,0 3,0 0,0 4,0
Antal överklagade och ej avgjorda planärenden T 2,0 3,0 0,0 2,0
Antal bygglovsansökningar T 391,0 263,0 152,0 424,0
Antal bygglovsbeslut T 383,0 259,0 145,0 446,0
Andel överklagade bygglovsbeslut T 2,9% 4,2% 3,4% 2,9% (13 stycken)
Antal producerade bygglovskartor T 67,0 43,0 22,0 71,0
Antal bostadsanpassningsbidragsansökningar T 148,0 103,0 51,0 143,0
Antal beviljade ansökningar om 
bostadsanpassningsbidrag

T 130,0 92,0 43,0 136,0

Antal avslagna ansökningar om 
bostadsanpassningsbidrag

T 5,0 3,0 1,0 7,0

Antal av överklagade planärenden där kommunen 

får rätt i högre instans 20131

År 2,0

Avgiftfinansieringsgrad inom planområdet År 50,0%
Antal av överklagade bygglovsärenden där 

kommunen får rätt i högre instans 20131

År 11,0

Avgiftsfinansieringsgrad inom bygglovsområdet2 År 88%/62% 

Avgiftfinansieringsgrad inom kartområdet År 49,0%
Genomsnittskostnad per 
bostadsanpassningsärende, exklusive 
administration

År 10 833,0 10 537,0 8 723,0

Antal inkomna och diarieförda ärenden  totalt (Bygg-
R och Diabas)

År ByggR: 941 Diabas: 66 ByggR: 633 Diabas: 44 ByggR: 343 Diabas:24 ByggR: 1027 Diabas: 68

Ärenden i utskott eller nämnd (KS) År 54,0 33,0 21,0 50,0
Fördelning av belutade bygglov, nämnd respektive 
delegation

År 24/383 10/259 7/145 25/446

1. Andelen går inte att ställa mot antalet överklagande samma år då prövningsprocessen kan sträcka sig över längre tid.
2. Inklusive kostnader för bostadsanpassning.

Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Samhällsskydd 131231 130831 130430 121231

Antal utförda tillsyner inom miljö- och hälsoskydd 
enligt tillsynsplanen
a. Samtliga inspektionsområden T 545 288 115 213
b. Miljöfarlig veksamhet T 264 152 74 75
c. Hälsoskydd T 136 68 8 12
d. Livsmedel T 145 68 33 126
Antal utförda tillsyner inom lag om skydd mot 
olyckor samt brandfarliga och explosiva varor enligt 
till l

T 75 45 28 72

Antal utryckningar inom räddningstjänsten T 525 357 154 542
Antal "onödiga utryckningar" av totala antalet 
utryckningar

T 52 37 12 63

Antal brandskyddsutbildade personer T 830 321 199 450
Antal HLR-utbildade personer T 111 72 32 150
Bruttokostnad miljöavdelning, kr/invånare År 179
Avgiftsfinansieringsgrad miljöavdelningen* År 85%
Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare År 701
Antal inkomna och diarieförda ärenden för miljö År 1 804
Antal inkomna och diarieförda ärenden för 
räddningstjänsten

År 246

Antal ärende i utskott eller nämnd (KS) År 12
Antal delegationsbeslut, miljö, livsmedel, 
hälsoskydd

År 586

Antal delegationsbeslut, räddningstjänsten År 151

*70% efter justering för bidrag och föräldraledighet under 2013
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Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Barn & skola 131231 130831 130430 121231

Antal inskrivna barn/årsarbetare i kommunal 
förskola

T 5,4 5,3 5,9 5,7

Antal inskrivna barn/chef i kommunalförskola T 143,0 138,0 155,0 *
Antal inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem T 19,0 17,8 18,0 *
Antal elever per lärare i grundskolan (antal 
lärare/100 elever)

T 12,69 (7,87) 13,71 (7,28) 12,57 (7,96) *

Antal medarbetare/chef i genomsnitt inom 
grundskolan

T 26,6 25,4 26,14 28 (snitt-12)

Antal inskrivna elever i årskurs F-6/chef i 
grundskolan

T 160,4 161,0 162,0 *

Antal inskrivna elever i årskurs 7-9/chef i 
grundskolan

T 198,0 199,5 181,0 *

Antal registrerade ärende om kränkande 
behandling i grundskolan

T 15,0 28,0 4,0 *

Antal elever av totala antalet elever 7-19 år som går T 13% 13% 13% 10%
Antal behandlingsärenden per handläggare inom 
IOF

T 23,0 13,0 12,0 *

Andel barn och unga 0-20 år som var föremål för 
individuellt behovsprövade öppna insatser

T 69% 58% 63% 20%

Andel barn och unga placerade i familjehem av 
totala antalet placerade barn och unga 0-20 år

T 62% 65% 72% 75%

Andel barn och unga placerade på institution av 
totala antalet placerade barn och unga 0-20 år

T 38% 35% 28% 25%

Antal inskrivna barn/årsarbetare i fristående 
förskola

År 5,1 5,5

Andel legitimerad personal kommunal förskola År 60% 60%
Andel legitimerad personal fristående förskola År 43% *
Kostnad för utbildning/barn i kommunal förskola 
(avser grundbelopp)

År 104 969,0 94 370,0

Kostnad för utbildning/barn i fristående förskola 
(avser grundbelopp)

År 113 414,0 110 239,0

Antal medarbetare/chef i genomsnitt i kommunal 
förskola

År 33,7 35 (snitt-12)

Andel legitimerad personal inom grundskolan 
(senaste publiceringen är från 2012) 

År - 92%

Elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, 
totalt, andel (%) 

År 95% *

Effektivitetstal grundskola inkl. förskoleklass, 
ranking (senaste publiceringen är från 2012) 

År - 105,0

kostnad per betygspoäng inom grundskolan, 
ranking (avser åk 9 i kommunala skolor. Senaste 
publiceringen är från 2012)

År - 338,0

Kostnad för undervisning/elev inom grundskolan År 41 148,0 39 699,0

Andel av de sökande till kulturskolan som bereds 
plats

År 30% 35%

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett 
år efter avslutad insats, (%)

År 73% *

Antal barn 1-5 år i kommunal förskola (avser 
folkbokförda Båstads Kommun)

År 422,0 430,0

Antal barn hos dagbarnvårdare År 12,0 *
Antal inskrivna barn per dagbarnvårdartjänst År 6,0 *
Antal elever 6-12 år på fritidshem (avser 
folkbokförda Båstads Kommun)

År 558,0 527,0

Antal 6-åringar i förskoleklass (avser folkbokförda 
Båstads Kommun)

År 133,0 144,0

Antal årsarbetare per 100 elever i förskoleklass År 13,8 *
Antal elever i årskurs 1-9 (avser folkbokförda 
Båstads Kommun)

År 1 184,0 1 139,0

Kostnad (kr) per elev i grundskolan för läromedel, 
mm (avser grundbelopp)

År 1 422,0 1 522,0

Kostnad (kr) per elev i grundskolan för elevvård 
(avser grundbelopp)

År 3 399,0 3 273,0

Kostnad (kr) per elev 1-9 för skolmåltider (avser 
grundbelopp)

År 3 850 (1-6) 3748 (1-6)

4 210 (7-9) 4098 (7-9)
Kostnad (kr) per elev F-9 för skolskjuts År 4 501,0 4 881,0

* Jämförbara nyckeltal för utfall 2012 finns inte redovisade i bokslut 2012.
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Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Bildning & arbete 131231 130831 130430 121231

Antal elever i den egna gymnasieskolan T 201 202 200 199
Gymnasieelever på introduktionsprogram, andel 
(%)

T 11 12 16 13

Antal medarbetare/chef i den kommunala 
gymnasieskolan **

T 27 27 30 30

Antal lån inom biblioteksverksamheten (Utfall 
131231 avser ackumelerat för hela året och 
samtliga lån dvs inkl tidsskrifter, e-böcker och 
fjärrlån, vilka inte är inkluderade under jan-april och 
jan-aug).

T 196 891 111 634 55 860 *

Antal lån/invånare inom biblioteksverksamheten 
(Redovisat nyckeltal utfall 130430 resp.130831 
avser antalet lån för tertialet/invånare och för utfall 
131231 är det redovisat utifrån antalet lån helår 
inkl. tidsskrifter, e-böcker och fjärrlån/invånare)

T 13,8 3,9 3,9 *

Antal lån per barn, 0-20 år, inom 
biblioteksverksamheten (Antal lån av 
barnlitteratur/antalet invånare 0-14 år. Redovisat 
utfalll 131231 avser samtliga lån helår inkl 
tidsskrifter, e-böcker och fjärrlån, vilket inte är 
inkluderat i utfall 130430 och 130831)**

T 45,1 11,9 13,0 *

Invånare med försörjningstöd, andel (%) T 1,2% 0,9% 1,2% 1,0%
Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning i kommunens egna 
gymnasieskola (avser samtliga elever)

År 14,5 14,2

Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning i gymnasieskola driven av en 
annan huvudman (avseende elever skrivna i Båstad 
kommun)***

År 14,5 *

Andel totala antalet gymnasieeleverskrivna i 
kommunen som går i den kommunalka 
gymnasieskolan

År 28% 30%

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

År 78% 85%

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 
år, totalt, andel (%)

År 88% 87%

Genomsnittskostnad/elev inom gymnasieskolan - 
egen verksamhet (kr)

År 70 441 71 426

Genomsnittskostnad/elev inom gymnasieskolan - 
annan huvudman (kr)

År 98 297 100 606

Kostnad för biblioteksverksamhet/invånare (kr) År 625 618
Kostnad för lokaler och städ i bibliotek/invånare 
(kr)

År 140 144

Kostnad per lån inom biblioteksverksamheten (kr) År 45 46

Kulturföreningsbidrag per invånare (kr) År 25,0 26,0
Antal gymnasieelever hos annan huvudman År 357,0 353,0
Antal lärare per 100 elever i den egna 
gymnasieskolan

År 9,0 9,8

Kostnad per elev för undervisning i den egna 
gymnasieskola (kr)

År

SA 43 434 41 837
SM 48 470 46 873
NA 50 081 48 483
VO 57 955 56 358
IM 61 325 59 728
HA 58 179 56 582
VF 81 146 79 549
EK 43 434 41 837
Kostnad per elev för lokaler i den egna 
gymnasieskolan (kr)

År 23 824 23 824

Kostnad per elev i GYVUX (kr) År 85 004 93 649
Antal elever i GYVUX År 41,0 39,0
Kostnad per elev i GRUV (kr) År 38 337 85 157
Antal elever i GRUV År 16,5 8,0
Kostnad per elev i SFI (kr) År 19 709 13 839
Antal elever i SFI År 67,5 85,0
Kostnad per elev i SÄRVUX (kr) År 28 885 29 727
Antal elever i SÄRVUX År 6,5 9,0

* Jämförbara nyckeltal för utfall 2012 finns inte redovisade i bokslut 2012
** Redovisat nyckeltal i tertial 1 och delårsbokslut har korrigerats
*** Finns ej statistik för endast annan huvudman. Nyckeltalet avser därför annan huvudman och kommunens egna gymnasieskola.
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Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Vård & omsorg 131231 130831 130430 121231

Antal kunder med > 35 timmar hemtjänst/vecka T 0 0 0

Antal icke verkställda beslut i vård- och 
omsorgsboende, tre månader efter beslut

T 5 0 0 0

Antal icke verkställda beslut i demensboende, tre 
månader efter beslut

T 5 5 0 0

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

T 67 63 66 61

Antal icke verkställda beslut enligt LSS, tre månader 
efter beslut

T 3 1 2 2

Antal medarbetare/chef i genomsnitt T 27 27 30,3 41,7
Antal läkemedelavvikelser (totalt helår) T 700 450 210 646
Antal ej utförda insatser som inte beror på att 
kunden tackat nej (totalt helår)

T 341 214 150

Antal beviljade hemtjänsttimmar T 146 144 95 300 47 000
Antal myndighetsbeslut enligt SOL (totalt helår) T 1 927 1 213 699
Antal myndighetsbeslut enligt LSS (totalt helår) T 50 27 9
Andel överklagade myndighetsbeslut enligt SOL T 0 0 0
Andel överklagade myndighetsbeslut enligt LSS T 0 2 2
Beläggningsgrad inom korttidsvården, % T 159% 151% 131% 242%
Beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende, % T 92% 91% 90% 86%

Total kostnad per hemtjänsttimme inklusive 
myndighetsutövning, kr

År 520 552

Kostnad per korttidsvårdplats (egen verksamhet), År 1 358 *
Kostnad för LSS och LASS exklusive lokalkostnad 
och ersättning från försäkringskassan, totalt kr/ 
invånare 0-64 år

År 2 645 *

- därav boende kr/invånare 0-64 år År 1 042 *
- därav boende kr/brukare År 807 411 *
- därav personliga assistenter, kr/invånare 0-64 år År 894 *

- därav daglig verksamhet, kr/invånare 0-64 år År 217 *
Kostnad per kund i vård- och omsorgsboende  
(redovisas per enhet), ej demensplatser, kr 
(boendepengen 2013, boende med >10 platser)

År 1 124 *

Kostnad per kund i vård- och omsorgsboende för 
dementa (redovisas per enhet), kr (boendepengen 
2013, boende med >10 platser)

År 1 415 *

Andel av överklagade myndighetsbeslut där 
kommunen får rätt i högre instans

År
0

*

Antal vård- och omsorgsboendeplatser på 
Almgården

År 24 24

Antal vård- och omsorgsboendeplatser på 
Skogsliden

År ** 46

Antal vård- och omsorgsboendeplatser på Åsliden År 35 35

Antal vård- och omsorgsboendeplatser på 
Ängagården

År 9 11

Antal vård- och omsorgsboendeplatser på 
Bjärehemmet

År 10 10

Genomsnittlig beläggningsgrad på Almgården (inkl 
korttidsbelsut)

År 100% *

Genomsnittlig beläggningsgrad på Skogsliden (inkl 
korttidsbelsut)

År 93% *

Genomsnittlig beläggningsgrad på Åsliden (inkl 
korttidsbelsut)

År 99% *

Genomsnittlig beläggningsgrad på Ängagården (inkl 
korttidsbelsut)

År 99% *

Genomsnittlig beläggningsgrad på Bjärehemmet 
(inkl korttidsbelsut)

År 96% *

Antal platser i extern vård- och omsorgsboende 
(totalt helår)

År 3 *

Antal platser i externt boende för 
funktionshindrade (totalt helår)

År 0 *

Antal egna korttidsvårdplatser År 8 8
Antal beslut om trygghetslarm (avser dec.) År 512 *
Antal beslut om matdistribution (avser dec.) År 226 *
Antal beslut om hemtjänst (exkl endast 
trygghetslarm och mat, avser dec.)

År 355 *

Totalt antal brukare med hemtjänst (inkl de som 
endast har larm och matdistrubution, totalt helår)

År 355 *

Boende för vuxna med särskild service, antal 
boende på Aromagården

År 4 *

Boende för vuxna med särskild service, antal 
boende i extern gruppbostad

År 3 *

Boende för vuxna med särskild service, antal 
boende i annan särskilt anpassad bostad

År 6 *

Boende för barn med särskild service, antal brukare 
i internatboende

År 0 *

* Jämförbara nyckeltal för utfall 121231 finns i flertalet fall inte redovisade i bokslutet 2012.
** På grund av ombyggnation av Skogsliden går nyckeltalet inte att redovisa 2013.
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Servicedeklarationer 2013

KOMMUNLEDNING Not

Kommunens kundtjänst erbjuder service i enkla ärenden
Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster

Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor
Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt
Företagslotsen ger företag service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder, i mer komplexa ärenden, ett 
möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar

TEKNIK & SERVICE Not

Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller 
dricksvattentankar
Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott
Vattnet i det kommunala nätet är fritt från föroreningar, luktfritt och välsmakande samt uppfyller 
livsmedelsverkets normer för kommunalt dricksvatten 1
Sophämtning sker på utsatt dag och läckage från sopbilarna elimineras
Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner

På kommunens WEB-plats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande 
skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna
Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år
Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år
Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö
Vandringsleder och motionsslingor i kommunen är markerade och framkomliga
Badvattenprover tas enligt kontrollplan för kommunens badplatser
Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i

SAMHÄLLSBYGGNAD Not

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. 
Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras
Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett
I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer
Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och 
lagar
Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot 
gällande detaljplan, fattas senast inom tio  veckor förutsatt att ansökan är komplett

SAMHÄLLSSKYDD Not

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. 
Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras
Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom 10 veckor, förutsatt att ansökan är komplett
Inom tio dagar efter en insats skall räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och stöd samt 
att följa upp räddningstjänstinsatsen

BARN & SKOLA Not

Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning
Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter
Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början 2
Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla kärnämnen 3
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

4
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Servicedeklarationer 2013

BILDNING & ARBETE Not

Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges 
möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad 
Kommuninvånare 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
På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten och kontakt med en 
handläggare på Individ och Familj senast följande arbetsdag

5

Bibliotek finns i alla sex tätorterna
Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra 
timmar på helgen
Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt
Inom biblioteken skall det genomföras minst tio barnaktiviteter per år

VÅRD & OMSORG Not

Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök
Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag
På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och 
kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på kvällstid

6

I kommunens boenden ska ingen behöva dela rum med någon man inte valt att dela rum med
Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert 7
Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetstelefonen
Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte 
kommer

8

Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar

AVVIKELSER

1. 268 dricksvattenprover är analyserade under 2013. Av dessa var 14 tjänliga med anmärkning och 1 otjänligt. Vid 
dessa tillfällen tas alltid omprov som första åtgärd. Det otjänliga provet var tjänligt vid omprov.

8. Kvalitetsarbete pågår med handlingsplaner utifrån vård- och omsorgsprogrammet.
7. Arbete pågår, påbörjat inom särskilt boende och ska införas inom hemvården 2014.

2. Placeringsbeslut har skickats ut till 125 sökanden av totalt 157 sökanden två månader före inskolningens början vilket 
motsvarar 80 procent. Övriga 32 sökanden har fått placeringsbeslut 1,5-1 månad före inskolningens början. Det tar längre tid 
när vissa förskolor inte har plats för att ta emot barnen.

3.Egentligen räcker det inte med nuvarande skollag att eleven får godkända betyg i kärnämnen, svenska, matematik och 
engelska. För att få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram måste eleven ha godkända betyg i åtta respektive 12 
ämnen beroende på programval. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Alla elever följs noggrant upp i alla ämnen - inte enbart i kärnämnen. Kartläggningar genomförs för att 
pedagogerna på ett professionellt sätt kan fokusera på rätt insats för eleven. Dock är behovet av personellt stöd större än 
grund- och tilläggsbelopp räcker till. Detta är särskilt märkbart på de små skolenheterna.  Det behövs också 
studiehandledning och undervisning i modersmålet för nyanlända elever som har vistats i Sverige en kort tid samt flera 
resurser för undervisning i svenska som andra språk. Även ett ökat investeringsanslag till flera tekniska hjälpmedel behövs, 
ökar elevernas förutsättningar att nå kraven i kursplanerna. 
4.  Utifrån att Individ och familj har en mottagningsfunktion får man alltid kontakt med en handläggare senast följande 
arbetsdag. Klienter som redan har en etablerad kontakt har vanligtvis direktnummer till sin handläggare. 

5. Utifrån att Individ och familj har en mottagningsfunktion får man alltid kontakt med en handläggare senast följande 
arbetsdag. Klienter som redan har en etablerad kontakt har vanligtvis direktnummer till sin handläggare. 

6. Uppfylls delvis, ej kvällstid. Skogsliden uppfyller servicedeklarationen.
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Resultaträkning

2013 2013 2012 2013 2012
(mkr) Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
 
Verksamhetens intäkter 1 162,8 166,1 166,6 225,9 222,4
Verksamhetens kostnader 2 -748,1 -745,9 -732,6 -784,7 -761,3
Avskrivningar 3 -39,6 -42,5 -36,9 -54,2 -48,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -624,9 -622,3 -602,9 -613,0 -587,3

Skatteintäkter 4 566,0 571,4 557,9 571,4 557,9
Generella statsbidrag och utjämning 5 73,7 74,5 60,4 74,5 60,4
Finansiella intäkter 6 1,8 2,2 1,8 22,3 0,9
Finansiella kostnader 7 -6,1 -5,9 -5,7 -18,5 -18,5

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 10,5 19,8 11,6 36,8 13,5

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,6

ÅRETS RESULTAT 10,5 19,8 11,6 36,6 12,9

Kommunen Kommunkoncernen
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Balansräkning

(mkr) Not 2013 2012 2013 2012

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 616,8 587,2 1 128,9 1 077,2
2. Maskiner och inventarier 9 52,5 52,4 55,0 54,2
3. Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 102,5 46,3
Finansiella anläggningstillgångar 10 29,7 30,4 25,7 26,4
Summa anläggningstillgångar 699,0 670,0 1 312,0 1 204,1

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 11 18,3 17,3 18,6 17,6
Kortfristiga fordringar 12 62,4 67,5 65,0 61,8
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassa, bank 13 45,6 34,5 57,3 42,0
Summa omsättningstillgångar 126,3 119,3 141,0 121,4
SUMMA TILLGÅNGAR 825,3 789,3 1 453,0 1 325,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 14
Årets resultat 19,8 11,6 36,6 12,9
Pensionsreserv 49,3 45,8 49,3 45,8
Övrigt eget kapital 368,1 360,0 427,1 416,4
Summa eget kapital                           437,2 417,4 513,0 475,1

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15 6,6 7,1 7,0 7,5
Avsättningar för latent skatt 0,0 0,0 7,3 8,5
Summa avsättningar 6,6 7,1 14,3 16,0

Skulder
Långfristiga skulder 16 249,0 218,2 762,2 663,5
Kortfristiga skulder 17 132,5 146,7 163,4 170,9
Summa skulder 381,5 364,8 925,7 834,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 825,3 789,3 1 453,0 1 325,5

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna 18 304,4 284,5 304,4 284,5
Övriga ansvarsförbindelser 19 573,4 544,2 34,1 38,4

Kommunen Kommunkoncernen
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Kassaflödesrapport

(mkr) Not 2013 2012 2013 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 19,8 11,6 36,8 13,5
Justering för av- och nedskrivningar 42,5 36,9 54,2 48,4
Justering för gjorda avsättningar -0,5 1,0 -0,5 1,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 20 -0,5 -8,3 -22,5 -7,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 61,3 41,2 67,9 55,0

Minskning/ökning kortfristiga fordringar 12 5,2 -13,7 0,8 -8,5
Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 11 -1,0 -4,6 -1,0 -4,3
Minskning/ökning kortfristiga skulder 17 7,9 25,0 11,1 36,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 73,4 47,9 78,9 78,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -76,3 -110,8 -169,6 -159,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5,8 10,9 11,5 11,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 18,5 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -70,5 -99,9 -139,6 -148,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 20,0 75,0 88,0 78,6
amotering av skuld -12,4 -10,1 -12,4 -10,1
Ökning av långfristiga fodringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 0,7 0,2 0,7 0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,3 65,2 76,3 68,7

Årets kassaflöde 11,2 13,1 15,5 -0,7

Likvida medel vid årets början 13 34,5 21,4 41,8 42,8
Likvida medel vid årets början, försäljning av dotterbolag 0,2
Likvida medel vid årets slut 13 45,6 34,5 57,3 42,0

Kommunen Kommunkoncernen
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Noter

1 Verksamhetens intäkter
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Försäljningsintäkter 3,9 5,5 6,5 7,9
Taxor och avgifter 75,6 69,4 75,6 69,5
Hyror och arrenden 9,7 7,3 45,6 40,4
Bidrag 62,9 63,9 62,9 63,4
Försäljning av verksamhet och konsulttj. 12,9 12,5 33,0 33,1
Exploateringsintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Realisationsvinster 1,1 8,1 1,6 8,1
Försäkringsersättningar 0,0 0,0 0,6 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 166,1 166,6 225,9 222,4

Varav jämförelsestörande post
Intäkt återbetalning AFA-premier 11,2 11,0 11,2 11,0
Reavinster fastighetsförsäljning 0,4 8,1 0,9 8,1

2 Verksamhetens kostnader
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Löner och sociala kostnader 467,3 462,1 478,3 473,5
Pensionskostnader 29,0 29,8 30,1 31,1
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 4,3 3,7 8,7 7,0
Bränsle, energi och vatten 6,8 7,5 26,2 24,8
Köp av huvudverksamhet 131,2 126,7 172,0 163,4
Konsulttjänster 6,3 4,6 6,8 5,3
Lokal- och markhyror 42,2 38,8 -1,2 -6,8
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmatrl 17,9 18,3 18,5 18,8
Lämnade bidrag 24,6 27,0 24,4 26,1
Realisationsförluster och utrangeringar 0,5 0,1 0,6 0,2
Transporter och resor 13,2 10,8 13,2 10,8
Övriga kostnader 2,5 3,1 6,9 7,2
Summa 745,9 732,6 784,7 761,3

3 Avskrivningar
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Avskrivning byggnader och anläggninngar 27,8 23,8 38,8 34,6
Avskrivning maskiner och inventarier 14,7 13,2 15,4 13,8
Summa 42,5 36,9 54,2 48,4

4 Skatteintäkter
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Preliminär kommunalskatt 574,5 551,4 574,5 551,4
Preliminär slutavräkning innevarande år -3,5 6,4 -3,5 6,4
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,3 0,1 0,3 0,1
Summa 571,4 557,9 571,4 557,9

5 Generella statsbidrag och utjämning
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Inkomstutjämningsbidrag 67,6 60,8 67,6 60,8
Kommunal fastighetsavgift 34,1 29,9 34,1 29,9
Avgift till LSS-utjämning -22,6 -26,3 -22,6 -26,3
Kostnadsutjämningsavgift -11,1 -11,0 -11,1 -11,0
Regleringsbidrag 6,5 7,0 6,5 7,0
Summa 74,5 60,4 74,5 60,4

Kommunen Kommunkoncernen

Kommunen Kommunkoncernen

Kommunen Kommunkoncernen

Kommunen Kommunkoncernen
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6 Finansiella intäkter
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Utdelning på aktier och andelar 0,3 0,2 21,5 0,0
Ränteintäkter 0,6 0,5 0,8 0,8
Övriga finansiella intäkter 1,3 1,1 0,0 0,1
Summa 2,2 1,8 22,3 0,9

7 Finansiella kostnader
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Räntekostnader 5,6 5,2 17,7 18,0
Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,2 0,1 0,2
Övriga finansiella kostnader 0,1 0,2 0,7 0,3
Summa 5,9 5,7 18,5 18,5

8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Anskaffningsvärde 945,4 922,9 1 575,3 1 522,2
Ackumulerade avskrivningar -328,6 -335,7 -446,4 -445,0
Bokfört värde 616,8 587,2 1 128,9 1 077,2
Avskrivningstider 15-50 år 15-50 år 15-50 år 15-50 år

(mkr) 2013 2012 2013 2012
Redovisat värde vid årets början 587,2 517,5 1 186,6 1 081,2
Investeringar 62,0 95,1 110,7 130,7
Redov. värde av avyttringar & utrangerade anläggningstillg. -4,6 -1,6 -22,8 -1,6
Avskrivningar -27,8 -23,8 -145,6 -133,1
Redovisat värde vid årets slut 616,8 587,2 1 128,9 1 077,2

9 Maskiner och inventarier
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Anskaffningsvärde 230,4 316,8 238,9 323,9
Ackumulerade avskrivningar -177,9 -264,4 -183,9 -269,7
Bokfört värde 52,5 52,4 55,0 54,2
Avskrivningstider 5-10 år 5-10 år 5-10 år 5-10 år

(mkr) 2013 2012 2013 2012
Redovisat värde vid årets början 52,4 50,8 59,5 57,7
Investeringar 14,8 14,7 16,4 15,3
Redov. värde av avyttringar & utrangerade anläggningstillg. 0,0 0,0 -0,3 -0,4
Avskrivningar -14,7 -13,2 -20,7 -18,5
Redovisat värde vid årets slut 52,5 52,4 55,0 54,2

10 Finansiella anläggningstillgångar
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Aktier och andelar i kommmunens  koncernföretag 4,0 4,1 0,0 0,0
Aktier och andelar andra företag 6,3 6,3 6,4 6,4
Förlagslån Kommuninvest 2,2 2,2 2,2 2,2
NSVA Lån 0,0 0,7 0,0 0,7
Stiftelsen Norrvikensträdgårdar 2,2 2,2 2,2 2,2
Båstad-Malens tennissällskap 4,8 4,8 4,8 4,8
Båstads ridcenter AB 10,1 10,1 10,1 10,1
Redovisat värde vid årets slut 29,7 30,4 25,7 26,4

Kommunen Kommunkoncernen
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Noter

11 Förråd och exploateringsfastigheter
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Förråd 1,3 2,2 1,6 2,5
Exploatering Torekov 98:50 -10,6 -7,8 -10,6 -7,8
Exploatering Hemmeslöv Å-stad 8,1 8,1 8,1 8,1
Exploatering Handelspl Hallandsv -0,5 -0,6 -0,5 -0,6
Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 0,2 0,2 0,2 0,2
Exploatering ÖK 24:1 norr väg 115 6,5 6,4 6,5 6,4
Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 12,5 8,7 12,5 8,7
Exploatering Vistorp 8:14 m.fl. 0,5 0,1 0,5 0,1
Exploatering Tunnelpåslag Förslöv 0,1 0,0 0,1 0,0
Exploatering Hemmeslöv 10:10 0,1 0,0 0,1 0,0
Exploatering Förslöv 2:4 0,0 0,0 0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut 18,3 17,3 18,6 17,6

12 Kortfristiga fordringar
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Kundfordringar 14,3 24,2 10,8 17,3
Statsbidragsfordringar 31,7 20,7 31,7 20,7
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 16,0 22,0 16,5 22,5
Övriga kortfristiga fordringar 0,3 0,5 6,0 1,2
Redovisat värde vid årets slut 62,4 67,5 65,0 61,8

13 Kassa och bank
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 45,6 34,5 57,3 42,0
Redovisat värde vid årets slut 45,6 34,5 57,3 42,0

Kommunen har en checkkredit på 30 mkr
som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

14 Eget kapital
Fullmäktige har under 2013 beslutat avsätta 3,5 mkr av 
tidigare års resultat till pensionsfond.

15 Avsättningar för pensioner
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Specifikation - avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension 0,3 0,9 0,7 1,3
Förmånsbestämd/kompl pension 0,4 0,4 0,4 0,4
Ålderspension 4,4 4,2 4,4 4,2
Pension till efterlevande 0,1 0,2 0,1 0,2
Summa pensioner 5,3 5,7 5,7 6,1
Löneskatt på avsättning 1,3 1,4 1,3 1,4
Summa avsatt till pensioner 6,6 7,1 7,0 7,5

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 5,7 4,9 5,7 4,9
Nya förpliktelser under året 0,4 1,8 0,4 1,8
Varav Nyintjänad pension 0,2 0,5 0,2 0,5
                 Ränte och basbeloppsuppräkning 0,1 0,2 0,1 0,2
                 Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0
                 Pension till efterlevande 0,0 0,1 0,0 0,1
                 Övrig post 0,1 0,9 0,1 0,9
Årets utbetalningar -0,8 -1,0 -0,8 -1,0
Förändring av löneskatt 1,3 1,4 1,3 1,4
Summa avsatt till pensioner 6,6 7,1 6,6 7,1
Aktualiseringsgrad 95% 94% 95% 94%

Kommunen Kommunkoncernen
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16 Långfristiga skulder
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Lån i banker och kreditinstitut 225,8 218,2 739,0 663,5

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 1,1 1,1
återstående antal år (snitt) 7,6 7,6
Gatukostnadsersättningar
återstående antal år (snitt)
Anslutningsavgifter 22,1 22,1
återstående antal år (snitt) 50,0 50,0
Summa förutbetalda intäkter 23,2 0,0 23,2 0,0
Summa långfristiga skulder 249,0 218,2 762,2 663,5

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2013 2012 2013 2012
Genomsnittlig ränta (%) 2,32 2,39 2,75 2,79
Genomsnittliga räntebindningstid (dagar) 46 58 1459 1846,7
Lån som förfaller inom
1 år 42,7 427,5 292,8
2-3 år 85,5 92,2 214 244,7
3-5 år 70,2 93,8 70,2 93,8

17 Kortfristiga skulder
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 12,0 9,4 12,0 9,4
Leverantörsskulder 17,2 26,2 26,0 36,7
Moms och särskilda punktskatter 0,6 0,3 1,1 0,8
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 14,9 16,7 15,1 16,9
Övriga kortfristiga skulder 10,2 7,6 15,0 9,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 77,5 86,5 94,1 97,5
Summa kortfristiga skulder 132,5 146,7 163,4 170,9

18 Pensionsförpl. som ej tagits upp bland skulderna eller avsättn.
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Ingående ansvarsförbindelse 229,0 228,2 229,0 228,2
Aktualisering 0,3 0,1 0,3 0,1
Ränteuppräkning 2,6 3,3 2,6 3,3
Basbeloppsuppräkning 4,5 8,0 4,5 8,0
Sänkning av diskonteringsränta 18,3 0,0 18,3 0,0
Övrig post 1,6 1,1 1,6 1,1
Årets utbetalningar -11,3 -11,8 -11,3 -11,8
Summa pensionsförpliktelser 245,0 229,0 245,0 229,0
Löneskatt 59,4 55,5 59,4 55,5
Utgående pensionsförpliktelser 304,4 284,5 304,4 284,5

Kommunen Kommunkoncernen
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Noter

19 Övriga ansvarsförbindelser
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Borgensengagemang
Kommunala bolag 539,5 506,0 0,0 0,0
Egnahem 0,3 0,4 0,3 0,4
Föreningar 4,8 6,9 4,8 6,9
Nordvästra Skånes Renhållning 22,6 22,5 22,6 22,5
Fastighetsbolaget Småryd 6,3 8,4 6,3 8,4
Fastighetsbolaget Småryd 0,0 0,0 0,2 0,2
Summa borgensengagemang 573,4 544,2 34,1 38,4

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtid förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 
2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas i förhållande till storlek på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i föhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Båstads kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 
per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB :s 
totala förpliktelser till 269 402 (mkr) och 
totala tillgångar till 271 338 (mkr). Kommunens 
andel av de totala förpliktelser uppgick till 
947 (mkr) (0,2 %) och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 621 (mkr) (0,2%).

20 Övriga ej likviditetspåverkande poster
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Realisationsvinster -0,5 -8,3 -22,5 -8,0
Summa -0,5 -8,3 -22,5 -8,0

Kommunen Kommunkoncernen

Kommunen Kommunkoncernen

Noter

19 Övriga ansvarsförbindelser
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Borgensengagemang
Kommunala bolag 539,5 506,0 0,0 0,0
Egnahem 0,3 0,4 0,3 0,4
Föreningar 4,8 6,9 4,8 6,9
Nordvästra Skånes Renhållning 22,6 22,5 22,6 22,5
Fastighetsbolaget Småryd 6,3 8,4 6,3 8,4
Fastighetsbolaget Småryd 0,0 0,0 0,2 0,2
Summa borgensengagemang 573,4 544,2 34,1 38,4

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtid förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 
2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas i förhållande till storlek på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i föhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Båstads kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 
per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB :s 
totala förpliktelser till 269 402 (mkr) och 
totala tillgångar till 271 338 (mkr). Kommunens 
andel av de totala förpliktelser uppgick till 
947 (mkr) (0,2 %) och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 621 (mkr) (0,2%).

20 Övriga ej likviditetspåverkande poster
(mkr) 2013 2012 2013 2012
Realisationsvinster -0,5 -8,3 -22,5 -8,0
Summa -0,5 -8,3 -22,5 -8,0

Kommunen Kommunkoncernen

Kommunen Kommunkoncernen

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtid förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-
12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbin-
delser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening haringåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkta-
gande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande 
till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels 
i föhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest eko-
nomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Båstads kommuns ansvar enligt 
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB :s totala förpliktelser till 269 402 (mkr) och totala tillgångar till 271 338 (mkr). Kommunens 
andel av de totala förpliktelser uppgick till 947 (mkr) (0,2 %) och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 621 (mkr) (0,2%).
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Redovisningsprinciper
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänför-
liga till redovisningsåret har bokförts och belastat årets re-
dovisning.

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

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, löneskuld 
för december månad 2013 och därpå upplupen arbets-
givaravgift redovisas under kortfristiga skulder. Den årliga 
förändringen kostnadsförs.

Den del av långfristiga lån som beräknas bli amorterad un-
der nästkommande år har upptagits som kortfristig skuld.

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu ej in-
betalade har fordringsförts.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella perso-
nalkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.

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 bok-
förts centralt.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till 
anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar.

Avskrivningar har gjort på tillgångarnas anskaffningsvärde 
och påbörjas tertialet efter som investeringen tas i bruk. Av-
skrivningstiden = nyttjande perioden för investeringar ian-
språktagna från och med 2013. 

Avskrivningstider

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

Konst    Ingen avskrivning

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

Kapitalkostnader består av avskrivningar och internränta. 
Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod och in-
ternräntan uppgår till 2,9 procent.

Lånekostnader redovisas enligt RKR 15.1 huvudmetoden 
och ingår i årets resultat.

Från och med 2007 intäktsbokförs 10 procent av VA-anlägg-
ningsavgiften och resterande ses som skuld till VA kollek-
tivet och kommer att bokföras som intäkt på driftbudgeten 
under en 50 års period. Från och med 2013 har ackumulerat 
inkomstförskott klassificerats om från kortsiktig skuld till 

långfristig skuld. Jämförelsetalen för tidigare år har inte om-
räknats enligt den nya principen.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättning tas från och 
med 2013 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas 
respektive nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investe-
ringsbidrag och gatukostnadsersättningar så att de reduce-
rade det bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har 
inte omräknats enligt den nya principen.

VA-resultatfonden är positiv vilket minskar behovet av 
framtida taxehöjningar. Ett uppkommet underskott ska reg-
leras under en treårsperiod genom exempelvis taxehöjning 
och/eller kostnadsbesparing. 

Pensioner intjänade under 2013 redovisas som en kortfris-
tig skuld i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998, 
samt visstidspension redovisas som en ansvarsförbindelse 
i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Förplik-
telser för pensions-åtaganden är beräknade enligt RIPS07, 
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.

Sammanställd redovisning har upprättas enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering.

Konsolideringen innebär att kommunens och företagens rä-
kenskapsposter sammanförs efter eliminering av alla kon-
cerninterna mellanhavanden och att endast de ägda ande-
larna räkenskapsposter har tagits med.

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har pe-
riodiserats enligt RKR 17. Löneskatten uppgår till 24,26 pro-
cent.

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med RKR 4.2. Detta 
innebär att i bokslut 2013 har den definitiva sluträkningen 
för 2012 och en preliminär slutavräkning för 2013 bokförts.

Den leasingverksamhet som finns är av typen operationell 
leasing. Leasingavtal med villkor som innebär att kommu-
nen i allt väsentligt åtnjuter de ekonomiska fördelar och bär 
de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av ob-
jektet och om avtalstiden överstiger 3 år samt överstiger ett 
halvt basbelopp definieras som finansiell leasing i enlighet 
med RKR 13.1

Ord- och begreppsförklaringar

Resultaträkningen visar årets resultat och hur det har upp-
kommit.
 

Balansräkningen visar vilka tillgångar, skulder, avsättning-
ar och eget kapital kommunen har på bokslutsdagen.
Kassaflödesrapporten visar hur kommunen fått in pengar 
och hur de har använts under året. Skillnaden mellan tillför-
da och använda medel ger förändringen av rörelsekapitalet.
 

Tillgångar delas in i anläggningstillgångar (fastigheter, in-
ventarier, aktier och långfristiga fordringar) och omsätt-
ningstillgångar (likvida medel, kortfristiga fordringar med 
mera).

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

Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotid-
punkt eller belopp.
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(tkr) Budget Utfall Avvikelse

Kommunfullmäktige -1 898 -2 096 -198

Jävsnämnd -52 -6 46

Valnämnd -100 -9 91

Överförmyndare -659 -1 792 -1 133

Revision -785 -785 -1

Kommunstyrelsens verksamhetsområden
Kommunledningskontor -53 780 -58 008 -4 228
Samhällsskydd -11 792 -11 750 42
Samhällsbyggnad -3 581 -5 725 -2 144
Teknik & service -35 835 -36 377 -542
Barn & skola -226 603 -225 856 747
- därav skolpeng -152 260 -152 855 -595
- därav resultatenheter 0 -1 282 -1 282
Bildning & arbete -96 621 -101 427 -4 806
- därav skolpeng -43 751 -46 186 -2 435
- därav resultatenheter 0 -252 -252
Vård & omsorg -193 050 -194 741 -1 691
Reserv för demografi -2 900 0 2 900
Summa kommunstyrelsens verksamhetsområden -624 161 -633 884 -9 723

Finansförvaltning 636 856 658 422 21 565

SUMMA 9 202 19 849 10 647

VA 1 291 0 -1 291

TOTALT 10 493 19 849 9 356

Driftredovisning
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Investeringsredovisning, specificerat per projektInvesteringsredovisning, spec. per projekt (tkr)
Årsbudget Redovisat Avvikelse Begärs

mot budget överfört
Projekt 2013 2013 2013 till 2014
Kommunledningskontor

MASKINER -50 0 50

MÖBLER, KANSLI -50 -14 36

WEBB FUNKTIONER OCH TJÄNSTER -350 -171 179 -179,0

FÖRSTUDIER E-TJÄNSTER 0 -82 -82

KOMMUNGEM DOKUMENTHANTERING -400 0 400 -400,0

ARKIVUTRUSTNING -50 -21 29

Serverplattform -200 -399 -199

IP Telefoni -50 -3 47

Om- vidarebygg av nät -200 -625 -425

Pc överfört från VO -700 -980 -280

PC Progarmvaror -300 -75 225

autom av användrakont/pro -200 -204 -4

Verksamhetsstödsystem 0 -18 -18

Singel sign on SSO -100 -18 82

IT säkerhet -300 -59 241

Backup lösning -100 0 100

Brandskydd datorhall -150 0 150
Summa Kommunledningskontor -3 200 -2 669 531 -579

Teknik & service, skattefinansierat
RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR -500 -384 116
ENERIGIEFFEKTIVISERING FR 0 -11 -11
RAM ADMINISTRATION -400 -284 116
RAM MÅLTIDSVERKSAMHET -600 -690 -90
RAM HAMN -1 500 -1 175 325
TOMTFÖRSÄLJNING 500 601 101
FÖRSLÖV 2:4 FÄRDIGSTÄLLAN -300 -64 236
RAM GATA 0 150 150
RAM GATA -2 500 -2 364 136
Pågatågstation i Förslöv 0 -101 -101
TRAFIKSÄKERHETSÅTG. 0 300 300
TRAFIKSÄKERHETSÅTG. -400 -584 -184
GATUBELYSNING -600 -358 242 -242
UTBYTE FORDON -850 -1 151 -301
RAM PARKER/LEKPLATSER -460 -546 -86
OFF TOA UTBYTE HEMMESLÖV -500 -498 2
Sötvattendusch + toa Tore -300 -134 166
Klimatsäkring utr/åtg -200 -199 1
ÅTG FÖRHINDRA ÖVERSV FÖRS -800 -281 519 -519
RAM FASTIGHETSFÖRVALTNING -1 500 -1 245 255
NY 5 AVD FÖRSKOLA ÖK -8 511 -13 164 -4 653
PAVILJONG FÖRSKOLA 0 -72 -72
EPC ENERGISPAR FASTIGHET 0 280 280
EPC ENERGISPAR FASTIGHET -10 000 -6 245 3 755 -4 035
STRANDÄNGSSK A-HUS OMBYGG 0 -2 -2
IP TELEFONI KABELAGE -400 -198 202
UTEMILJÖ -750 -704 46
Summa Teknik & service, skattefinansierat -30 571 -29 121 1 451 -4 796

Teknik & service, avgiftsfinansierat
EXPL ÅSTAD BAS VA INV 0 -7 -7
RAM -473 -30 443
RENINGSVERK ÄNGSTORP -500 -1 495 -995
SERVISER -1 500 -1 751 -251
VA LEDNING KATTVIK -15 000 -13 448 1 552
SKALSKYDD -250 -299 -49
HEMMESLÖV 0 207 207
ÅTG SANERINGSPLAN 500 0 -500
HOV UTBYGGNAD S 0 -200 -200
VA UTB SKOTTORP ESKILSTOR -500 -307 193
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FÖRSLÖVS SKOLA EXPL LANDS 0 -220 -220
AUT DOERINGSREGL KEMIKALI -200 -302 -102
UTBYTE ELSKÅP PSTN 0 59 59
TRYCKSTEG REDUC -700 0 700
RESERVOARER 0 -165 -165
SÄKERHETSBARRIÄR UV LJUS -500 -103 397
VA UTB STORA HULT 0 -1 882 -1 882
VA RAMMLJÖ R3 -11 900 -12 307 -407
VA UTB ÖLLÖVSSTRAND -700 -19 681
VA VENITLATION -150 0 150
Ny prod Borror Eskilstorp -1 000 -349 651
Nytt låssystem -500 -340 160
Rammsjö-Bäckebrov. ledn 0 -171 -171
Hov landsbygd etapp 2 0 -21 -21
VA ledning Ramsjö -200 0 200
ÅTG LANDSBYGDSSTRATEGI G -500 0 500
ÅTG ENL VA FÖRSÖRJNINGSPLAN 0 -364 -364
VA LEDNING ÖKARUP -2 489 0 2 489 -2 489
VATTENPROD VA REINVESTING -1 370 0 1 370
AVLOPPSREN VA REINVESTERING -2 680 -1 059 1 621
DRICKSVATTEN REIVESTERING -1 000 -784 216
AVLOPPSLED VA REINVESTERING -1 000 -7 993
Summa Teknik & service, avgiftsfinansierat -42 612 -35 363 7 249 -2 489

Samhällsbyggnad
DIGITALISERING MICROF ARK -116 -40 76 -76
UTÖKNING PRIMÄRKARTA -150 -150 0
UPPGRADERING Bygg-R -71 0 71 -71
Ny A! / O-Printer -100 -123 -23
Digital utv av verksamhet -150 -54 96 -96
DIGITALISER o SYST PLANER -128 -128 0
NYTT HÖJDSYSTEM RH 2000 -75 -116 -41
INFÖRANDE NYBYGGNADSKARTA -236 -113 123
Summa Samhällsbyggnad -1 026 -724 302 -243

Samhällsskydd
BRANDMATERIAL -260 -60 201
ÖKAD KOMMUNAL KRISHANTERING 400 400 0
ÖKAD KOMMUNAL KRISHANTERING -1 599 -1 844 -245
SKÄRSLÄCKARE -40 0 40
ARBETSMILJÖ BRANDSTATION 0 -45 -45
INVENTARIER SHS -80 -94 -14
UTALARMERINGSTEKNIK -78 -39 39
MÄTINSTRUMENT -20 0 20
Summa Samhällsskydd -1 677 -1 680 -3 0

 Barn & skola
INVENTARIER KULTURSKOLAN -100 -102 -2
INVENTARIER FÖRSKOLA -500 -474 26
INVENTARIER IoF -26 -18 8
INVENTARIER SAMTL SKOLOR -800 -883 -83
UNDERVISNINGSDATORER -1 500 -1 502 -2
INV  BARN MED BEHOV -200 -197 3
KURSPLANERELATERADE, 8 GR -600 -526 74
Summa Barn & skola -3 726 -3 702 24 0

Bildning & arbete
BIBLIOTEK INVENTARIER -50 -49 1
SJÄLVBETJÄNINGSSYSEM -750 -679 71 -35
INV ARBETSMARKNAD -100 0 100 -100
MINNESSTATY BIRGIT NILSSO -200 -146 54 -50
INVENTARIER ARBETSMARKNAD -102 -79 23
INV GYMNASIUM -100 -108 -8
BIO SCALA -50 -20 30
KULTURMINNESVÅRD -50 -48 2
Summa Bildning & arbete -1 402 -1 128 274 -185

Vård & omsorg
INVENTARIER -1 000 -1 039 -39
TRYGGHETSTELEFONER -200 -181 19
BRANDSÄK ÄLDRE BOENDE -100 0 100
ARBETSTEKNISKA HJÄLPMEDEL -100 -41 60
Summa Vård & omsorg -1 400 -1 261 140 0

TOTALT -85 614 -75 648 9 966 -8 292
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Resultaträkning
Vatten/avloppsverksamhet

2012
(mkr) Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
Verksamhetens intäkter 36,8 37,0 0,2 31,0
-Brukningsavgifter 36,0 37,3 1,4 28,0
-Anläggningsavgifter 0,5 0,0 -0,5 0,7
-Periodisering av årets anläggningsavgifter 0,0 -6,5 -6,5 -4,0
Verksamhetens kostnader -20,4 -26,4 -6,0 -21,0
- Varav interna kostnader inom koncernen 1 -1,0 -1,0 -1,2
Avskrivningar -4,9 -5,6 -0,7 -4,9

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 11,5 5,0 -6,5 5,1

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -11,5 -5,0 6,5 -5,1

ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0

Balansräkning
Vatten/avloppsverksamhet

(mkr) 2013 2012
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar 189,2 160,1
Maskiner och inventarier 0,8 0,3
Summa anläggningstillgångar 190,1 160,3

Omsättningstillgångar
Fordran skattekollektivet 22,9 14,5
- Varav fordran anläggningsavgifter 22,1 15,9
Summa omsättningstillgångar 22,9 14,5
SUMMA TILLGÅNGAR 213,0 174,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början -1,4 -2,2
Årets resultat 0,0 0,0
VA-regleringsfond 2 2,3 0,8
Summa eget kapital 0,8 -1,4

Långfristiga skulder
Lån av kommunen 190,1 160,3
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 22,1 15,9
Summa skulder 212,2 176,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 213,0 174,8

Not VA-verksamhet

2013

ResultaträkningResultaträkning
Vatten/avloppsverksamhet

2012
(mkr) Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
Verksamhetens intäkter 36,8 37,0 0,2 31,0
-Brukningsavgifter 36,0 37,3 1,4 28,0
-Anläggningsavgifter 0,5 0,0 -0,5 0,7
-Periodisering av årets anläggningsavgifter 0,0 -6,5 -6,5 -4,0
Verksamhetens kostnader -20,4 -26,4 -6,0 -21,0
- Varav interna kostnader inom koncernen 1 -1,0 -1,0 -1,2
Avskrivningar -4,9 -5,6 -0,7 -4,9

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 11,5 5,0 -6,5 5,1

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -11,5 -5,0 6,5 -5,1

ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0

Balansräkning
Vatten/avloppsverksamhet

(mkr) 2013 2012
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar 189,2 160,1
Maskiner och inventarier 0,8 0,3
Summa anläggningstillgångar 190,1 160,3

Omsättningstillgångar
Fordran skattekollektivet 22,9 14,5
- Varav fordran anläggningsavgifter 22,1 15,9
Summa omsättningstillgångar 22,9 14,5
SUMMA TILLGÅNGAR 213,0 174,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början -1,4 -2,2
Årets resultat 0,0 0,0
VA-regleringsfond 2 2,3 0,8
Summa eget kapital 0,8 -1,4

Långfristiga skulder
Lån av kommunen 190,1 160,3
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 22,1 15,9
Summa skulder 212,2 176,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 213,0 174,8

Not VA-verksamhet

2013

1 Interna kostnader
Interna kostnader fördelas uifrån hur mycket VA-verksamheten
 i anspråk tager av kommunens gemensamma resurser.
(mkr) 2013 2012
Kommunledningskontoret 0,0 0,2
Samhällsbyggnadskontoret 0,2 0,2
Teknisk & service 0,8 0,8

Totala interna kostnader 1,0 1,2

2  VA-regleringsfond

(mkr) 2013 2012
Förändring VA-regleringsfond 2,3 0,8
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Verksamhets-
berättelser



52

Kommunfullmäktige 
med flera

 EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2013

Bokslut

2013

Avvikelse Bokslut

2012

Kommunfullmäktige -1 898 -2 097 -199 -1 715

Jävsnämnd -52 -6 46 -16

Valnämnd -100 -9 91 -50

Överförmyndare -659 -1 792 -1 133 -1 021

Årets viktigaste händelser

Kommunfullmäktige

En tillfällig beredning fick i uppdrag att se över den politiska 
organisationen utifrån den utredning som presenterades i 
början av året. Arbetet avslutades under hösten och bered-
ningen presenterade två förslag på ny politisk organisation 
för fullmäktige. Utifrån ett av beredningens förslag beslu-
tade fullmäktige i slutet av året att den politiska organisa-
tionen ska förändras från nästa mandatperiod. Förändringen 
består bland annat av att tre nya nämnder tillkommer, samti-
digt som två utskott och jävsnämnden försvinner.

Fullmäktige antog ett vård- och omsorgsprogram, ett pro-
gram för folkhälsa, trygghet och säkerhet samt ett skol- och 
utbildningsprogram.

Fullmäktige beslutade också om att påbörja arbetet med ny 
översiktsplan, då den påbörjade aktualiseringen inte kunde 
uppfylla alla nya lagkrav . I slutet av året beslöts också att 
Båstadhem AB ges tillstånd att sälja fastigheten Argus.

Jävsnämnd

Jävsnämnden fick ett uppmärksammat ärende om bergvär-
meborrning. Ärendet var vid årets utgång inte slutfört. 

Valnämnd

Valnämnden påbörjade förberedelser inför valåret 2014 då 
det ska genomföras både EU-val och allmänna val.
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Framtidsperspektiv

Kommunfullmäktige

2014 är ett valår och redan den 15 oktober tillträder ett nytt 
fullmäktige som ska arbeta enligt den nya politiska organisa-
tionen. Inför förändringen kommer en konsekvensbeskriv-
ning av den nya organisationen att göras under våren.

Under kommande år ska fullmäktige bland annat ta ställ-
ning till hur kommunen ska säkerställa vattenförsörjningen 
till sydsidan, lokalisering av ny återvinningstation samt anta 
nya vattenskyddsföreskrifter.

Sedan årsskiftet finns möjlighet för folkbokförda i kommu-
nen att lämna medborgarförslag. Dessa kommer upp i full-
mäktige innan de bereds i organisationen.

Beredningarna arbetar med program om bostadsförsörj-
ning, energi, vindkraft, översiktsplan, fördjupad översikts-
plan för Kattvik-Norrviken.

Demokratiberedningen arbetar med ett ungdomsprojekt 
som drar igång i slutet av januari 2014.

Jävsnämnd

Jävsnämnden kommer att under 2014 fatta beslut avseende 
bergvärmeärendet. 

Valnämnd

Valnämnden kommer att arbeta med EU-valet och det all-
männa valet.  

Överförmyndare

Antal personer i behov av förmyndare har ökat markant de 
senaste åren och prognosen är fortsatt ökning. För att kunna 
möta det ständigt ökade behovet av överförmyndartjänster 
så finns det anledning att se över överförmyndarens orga-
nisation. 

Överförmyndare

Överförmyndarverksamheten hade under hösten tillsyn av 
länsstyrelsen då det framkom att antalet ärenden mer än för-
dubblats sedan inspektion i oktober 2008. Antal ärenden är 
högt i förhållande till kommunens invånarantal, likaså ande-
len förvaltarskap. En förklaring är demografin i kommunen 
och att många äldre saknar anhöriga på nära håll. Det har 
också förekommit att dementa personer utsatts för sådan 
påverkan att förvaltare ansetts nödvändigt för deras be-
skydd. Vidare framkom också att antalet unga med behov av 
stöd ständigt ökar, mycket beroende på den tekniska utveck-
lingen som har medfört att det blivit enklare att ödelägga 
sin ekonomi. Antal ärenden som är komplicerade, av sociala 
eller ekonomiska skäl, ökar hela tiden. Möjligheten att ge 
fullmakt och  ordna betalningar via autogiron har  medfört 
att enklare ärenden inte förekommer i samma utsträckning 
längre. 

Överförmyndaren hade vid årets början 149 ärenden och vid 
årets slut 195, vilket ger en ökning med 31 procent. 

Ekonomiskt resultat

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har varit delaktig i en utvecklingspro-
cess med kommunstyrelsen som pågått under året. Halva 
kostnaden betalades av fullmäktige vilket gör att det finns 
ett tillfälligt underskott.

Jävsnämnd

Nämnden hade under 2013 inte så många möten, vilket gav 
ett överskott.

Valnämnd

Valnämnden påbörjade förberedelserna inför valåret 2014 
men hade inte så många möten under året, varför ett över-
skott finns. 

Överförmyndare

En tidigare uppbokad intäkt från 2011 avseende bidrag 
(427 tkr) från Migrationsverket har inte betalats ut. Intäk-
ten återfördes därför till resultatet 2013. Resterande del av 
underskottet härrör sig till ett stort antal nya ärenden samt 
att kommunen har ett betydande antal huvudmän som inte 
själv kan betala sina gode män/förvaltare. Flera av dessa fall 
är kostnadskrävande.
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Kommunlednings- 
kontor

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2013

Bokslut

2013

Avvikelse Bokslut

2012

RESULTAT KOMMUNLEDNINGSKONTOR -53 780 -58 007 -4 227 -53 181

Kommunstyrelse -2 986 -3 488 -501 -3 093

Kommunchef, stab -9 720 -13 073 -3 353 -8 333

Kommunikationsavdelning -1 744 -1 716 28 -2 289

Kommunkansli -7 964 -7 533 431 -8 085

Ekonomiavdelning -12 432 -12 276 156 -12 446

HR-avdelning -10 275 -10 224 50 -10 996

IT-avdelning -8 660 -9 696 -1 037 -7 938

INVESTERING -3 200 -2 669 531 -5 098

Årets viktigaste händelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade om planprogrammet för områ-
det vid Båstads nya station som kommer ligga till grund för 
det fortsatta arbetet.

Kommunen har sedan 2009 deltagit i arbetet med att ta 
fram en gemensam strukturplan för Skåne Nordvästs fysis-
ka utveckling. Under våren 2013 avslutades arbetet med ett 
rådslag om helheten; infrastruktur, rekreation och grönst-
ruktur, arbete och verksamheter samt boende och bostads-
försörjning och kommunstyrelsen lämnade ett yttrande om 
det samanställda materialet. 
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Kommunlednings- 
kontor

HR-avdelningen

I maj fattade kommunstyrelsen beslut om att ingå i ett ge-
mensamt HR Servicecenter i Helsingborg. Centrat ska hand-
ha löne- och pensionsfrågor för sex kommuner inom SKNV – 
Båstad, Åstorp, Ängelholm, Höganäs, Svalöv och Helsingborg. 
För HR-avdelningen har hösten till mycket stor del ägnats åt 
förberedelsearbete inför samgåendet den 1 mars 2014.

Under året gjordes upphandling för ny företagshälsovård. 
Efter utvärdering fastställdes att Feelgood företagshälsovård 
AB blir ny samarbetspartner för Båstads Kommun från och 
med 1 januari 2014. 

Kommunerna i SKNV gjorde en gemensam upphandling av 
medarbetarenkät vilket innebär att alla kommuner kommer 
att använda sig av samma enkät men vid olika tidpunkter. 
Samarbetet  inom Skåne Nordväst (SKNV) avseende trai-
neeprogrammet fortsatte under 2013. I september tog HR-
avdelningen emot en HR-trainee som stannar till och med 
december 2014.

IT-avdelningen

IT-avdelningen genomgick en omorganisation med indelning  
efter funktioner och Helpdesk flyttades till kommunens re-
ception för att öka tillgängligheten.  Stort fokus har legat på 
att förenkla möjligheterna för medarbetare att arbeta mo-
bilt. Under året slutade två medarbetare och tre anställdes. 

Ekonomiskt resultat

Kommunledningskontorets samlade resultat blev -4 227 tkr 
sämre än budgeterat. 

IT-avdelningen gjorde ett underskott om ca -1 000 tkr. Detta 
berodde bland annat på att antalet licenser och kostnaderna 
för dessa ökade under året samt att oplanerade personalva-
kanser ledde till ökade konsult- och utbildningskostnader.

Kommunstyrelsen gjorde ett underskott om ca -500 tkr. Un-
derskottet berodde främst på kostnader kring utvecklingsar-
betet avseende förhållningssätt och bemötande som genom-
fördes i samarbete med kommunfullmäktige. Därtill ökade 
även kostnaderna för politikernas arvoden och ersättningar 
för förlorad arbetsförtjänst samt arbetsgivaravgifter med ca 
200 tkr.

Kansliavdelningens resultat blev ca 430 tkr bättre än budge-
terat. Det positiva resultatet är dock ett tillfälligt överskott 
som kan hänföras till en vakant tjänst under en del av året, 
en längre sjukskrivning samt att flera medarbetare tillfälligt 
valt att ha nedsatt arbetstid. Kostnaderna för kontorsmate-
rial blev dessutom lägre än budgeterat.

Ekonomiavdelningens resultat blev cirka 150 tkr bättre än 
budgeterad. Anledningen till detta är vakanser under delar 
av året samt ett fall av längre sjukfrånvaro.

HR-avdelningens resultat blev 50 tkr bättre än budgeterat. 
Budgeten för företagshälsovården blev dyrare än budgeterat 
men kostnaderna inom avdelningens övriga verksamheter 
anpassades för att kompensera för detta.

Tillsammans med fullmäktige och förvaltningen genomförde 
kommunstyrelsen ett antal utvecklingsdagar om bland an-
nat förhållningssätt och bemötande.

Under året påbörjades också arbetet med att ta fram hand-
lingsplaner för de program som antagits i fullmäktige.

Kommunchef och stab

I maj månad avslutade Tomas Rikse anställningen som kom-
munchef. Under rekryteringsprocessen av en ny delades 
kommunchefsuppdraget mellan tf Per Selldén som primärt 
ansvarade för exploatering samt externa frågor samt biträ-
dande tf Henrik Andersson som ansvarade för det interna 
arbetet. 

Exploateringsfrågor kring de nya stationerna i Båstad och 
Förslöv samt en ny struktur avseende kommunens närings-
livspolitiska arbete är exempel på områden som varit cen-
trala under året. 

I september utsågs Katarina Pelin, tidigare miljödirektör i 
Malmö stad, till ny kommunchef. Hon tillträder tjänsten i ja-
nuari 2014.

Kommunikationsavdelningen

I juli månad öppnades Båstads kommuns officiella Facebook-
sida, vilket utökade möjligheterna till dialog och spridning av 
samhällsinformation. Under tennisveckorna arrangerades 
informationsaktivitet i Båstads hamn samt tre sommarse-
minarier med temat ”Flytta hit på riktigt”. För första gången 
hade kommunen också en utställningsmonter inne på ten-
nisområdet.

I september startades kommunens måndagsträffar på bib-
lioteket, ett arrangemang med fokus på dialog och ”det goda 
samtalet”, då kommunikationsavdelningen med gäster varje 
måndag träffar kommunens invånare under lättsamma for-
mer. Året avrundades med ”Lilla  kommundagen” då alla 
invånare bjöds in till öppet hus i bilioteket under julskylt-
ningen, med möjlighet att träffa representanter från samtliga  
kommunala verksamheter. 

Kriskommunikationen aktiverades vid tre tillfällen under 
2013.

Kansliet

Kansliet påbörjade en översyn av administrationen för de 
politiska organen i syftet att se över processerna för ären-
degången. Ny kanslichef tillträdde tjänsten den 1 mars 2013.

Ekonomiavdelningen

Under 2013 infördes månadsuppföljningar för att öka den 
ekonomiska medvetenheten i och styrningen av verksamhe-
ten. Arbetet med införandet av den ekonomiska delen av be-
slutsstödsystemet Hypergene tog fart och utbildningar hölls 
med chefer och ekonomiskt ansvariga.
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Kommunchef med stab gör ett underskott med -3 353 tkr vil-
ket helt är hänförligt till exploateringsverksamheten. En ge-
nomlysning av uppbokade kostnader inom ”Projekt Åstad” 
ledde fram till att 3 337 tkr avseende projektering främst i 
projektets tidiga skede omklassificerades och bokfördes som 
driftskostnader.

Kommunikationsavdelningen avviker marginellt från bud-
get. 

Årets investeringar

Kommunledningskontorets budgeterade investeringsmedel 
2013 uppgick till 3 200 tkr varav 2 669 tkr har används.

Inom IT-avdelningen har Windows 7 under året installerats 
på de flesta datorer i kommunen. Utbyggnad och utbyte av 
gamla switchar samt trådlöst nät har också genomförts. Fler-
talet it-processer har även automatiserats. 

Kansliavdelningens budgeterade medel för ärendehante-
ringssystem har inte används då en utvärdering av uppda-
teringsmodulen inte motsvarade de önskemål som kansliet 
har. Avsikten är därför att under 2014 tillsätta en grupp som 
ska se över både behov och önskemål. 

Kommunikationsavdelningens budgeterade investerings-
medel avser utveckling av kommunens webb.  I avvaktan på 
möjlighet till en bredare lösning avseende E-tjänster valde 
avdelningen i samråd med IT-avdelningen att skjuta upp de-
lar av denna satsning till 2014.

Framtidsperspektiv

Kommunstyrelsen förväntas fatta beslutat om detaljplan för 
inre kustvägen vid Båstads nya stationsområde, innefattan-
de stationsområdet, verksamheter och bostäder. 

Planeringsarbetet av området kring nya Pågatågsstationen i 
Förslöv fortsätter under året. 

Kommunstyrelsen kommer under 2014 arbeta med att ta 
fram en ny översiktsplan och en ny fördjupad översiktsplan. 
Även en ny centrumplanering för Båstad ska tas fram, likaså 
en ny detaljplan för Båstads hamn. I Förslöv ska nya verk-
samhetsområden tas fram.

I syfte att stärka varumärket Båstads kommun, kommer 
kommunikationsavdelningen aktivt arbeta för ökad dialog 
med kommunens invånare och besökare. Avdelningen kom-
mer också se över möjligheterna till att förbättra den interna 
kommunikationen. 

Kansliet kommer att arbeta vidare med processer för admi-
nistrationen kring de politiska organen. 

Kundtjänsten består idag av växel och reception, men har po-
tential att utvecklas med utökad service till medborgarna. En 
utredning bör göras om hur kundtjänst kan utvecklas utifrån 
de förutsättningar som finns idag avseende befintliga lokaler 
och personal.

Under 2014 planerar HR-avdelningen ett  större chefsut-
vecklingsprogram för samtliga chefer samt ett stort projekt 
om hälsa och friskvård för alla medarbetare; Inspirationens 
år 2014.  Även nya riktlinjer gällande rekrytering kommer 
färdigställas. 

För att säkra IT-driften planeras en ny datorhall för Båstads 
kommun. Utbyggnaden av fiber i kommunen enligt kom-
munens bredbandsstrategi fortsätter, likaså arbetet med att 
förse elever med egen dator samt att digitalisera dokument-
flöden. 
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Teknik &  
service

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2013

Bokslut

2013

Avvikelse Bokslut

2012

RESULTAT TEKNIK & SERVICE

Skattefinansierad	verksamhet -35 835 -36 360 -545 38 476

Renhållningsverksamhet 0 -1 -1 -67

VA-verksamhet 1 291 2 258 967 767

Återställning VA-regleringsfond -1 291 -2 258 -967 -767

Resultat VA 0 0 0 0

INVESTERING

Skattefinansierad	verksamhet -30 571 -29 127 1 444 -62 250

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0

VA-verksamhet -42 612 -35 356 7 256 -35 218
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Renhållningsverksamhet

Den nya renhållningstaxan som ska stimulera byte till fler-
fackskärl fick avsedd effekt. Hittills har cirka 1200 abon-
nenter ansökt om byte. Utredning om placering av framtida 
återvinningscentral slutfördes och politiskt beslut väntas tas 
under 2014. En rad insatser för att främja källsortering har 
gett resultat och årets stickprov visade att källsorteringsgra-
den för matavfall ökade från 73 procent (2012) till 88.

VA-verksamhet

Mycket resurser lades under året på planering för Båstads 
framtida vattenförsörjning. Bland annat togs ett avtalsför-
slag med Sydvatten fram för politisk behandling. Politiska 
beslutet blev dock att en ny och omfattande utredning ska 
utföras under 2014. 

En större genomgång av registret för VA-abonnenter i kom-
munen gjordes för att bland annat hitta fastigheter som är 
anslutna men inte har debiterats. Under året fortsatte också 
debitering av anläggningsavgifter för dagvatten i Hemmes-
löv, med totalt 400 nyanslutningar. Den varma och torra 
sommaren fick konsekvenser för vattenförsörjningen och 
vissa abonnenter i Torekov var tidvis utan vatten. Tyvärr 
finns också problem med vattenkvalitén i området. Period-
vis har nitratvärdena varit förhöjda, vilket har inneburit ett 
tjänligt vatten med anmärkning.

Ekonomiskt resultat 

Skattefinansierad verksamhet

Totalt redovisar skattefinansierad verksamhet inom Teknik- 
och service ett underskott om cirka 545 tkr. Underskott be-
ror till största delen av avvikelser inom måltidsverksamheten på 
drygt 600 tkr. Inför och under 2013 fanns förslag om åtgärder 
inom vård och omsorg med nedläggning av restauranger, för 
att undvika ett avvikande resultat. Detta realiserades dock 
inte. Inför 2014 har en taxejustering skett av måltidspriser 
inom Vård och omsorg.

Mark- och fritidsavdelningen redovisar negativa avvikelser 
inom park- och gatuverksamhet vilket balanseras upp tack 
vare att några verksamheter uppvisar ett positivt resultat, 
framförallt beroende på vakanser.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten redovisar inga avvikelser mot 
budget.

Årets viktigaste händelser

Skattefinansierad verksamhet

Den varma och fina sommaren bjöd på många väl fungeran-
de evenemang med tillika fungerande parkeringsautomater. 
Det fina vädret innebar också många besökare vid kommu-
nens badplatser där badvattenkvaliten var genomgående 
bra och stränderna hölls generellt fria från tång. Vid områ-
det mellan Malen och Hemmeslöv var det dock problem med 
ansamling av tång längs vattenbrynet och några meter ut i 
vattnet. Eftersom tången var finfördelad och till stor del be-
fann sig i vattnet gick den inte att avlägsna, vilket upplevdes 
som ett problem för många.

Överlag fortskred arbetet inom fritidsverksamheterna som 
planerat. Malenbadet hade många besökare och driften fung-
erade väl, undantaget ett diffust läckage som det arbetades 
med under hösten. I samarbete med Skånes idrottsförbund 
genomfördes Senior Sport School, ett mycket populärt och 
uppskattat 12-veckors program riktat till pensionärer med 
fokus på hälsa, motion och sund kosthållning.

Under augusti drabbades kommunen av ett intensivt regnvä-
der med över 150 mm på bara några dagar. Regnet innebar 
problem med mindre översvämningar och skador på vägar 
och gångstråk. Under hösten drog två kraftiga stormar fram 
över Bjärehalvön. Stormarna orsakade stora skador på sko-
gar och infrastruktur och den extremt höga vattennivån un-
der stormen Sven resulterade i erosionsskador längs kust-
sträckan. I synnerhet drabbades Strandpromenaden i Båstad 
men även flera bryggor och hamnar. Dessutom bidrog stor-
men till  stora tångansamlingar.

Under 2013 planterades ca 170 000 vårlökar i Torekov 
och Båstad. Vidare har cirkulationsplatsen i västra Båstad 
smyckats med olika säsongsbetonade dekorationer.  

Båstads kommuns kvalitetsnivå på livsmedel och måltids-
service fastställdes politiskt och satsningar gjordes enligt 
handlingsplanen på bland annat miljön i skolmatsalarna. En-
kätundersökningar visade att elevernas nöjdhet med skol-
maten har förbättrats för varje år sedan år 2010. 

I köket på Skogslidens vårdboende gjordes under sommaren 
en stor renovering, både avseende lokaler och utrustning. 
Renoveringen medför såväl förbättrad arbetsmiljön som 
möjlighet till effektivare arbetsätt. 

Under 2013 färdigställdes också den nya runda förskolan 
med fem avdelningar i Östra Karup. 

Organisationen inom verksamhetsområdet har varit oför-
ändrad och samarbetat med de olika bolagen som bedriver 
verksamheter med Teknik- och service som beställarkontakt 
har fungerat tillfredställande. 
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VA-verksamhet

VA-verksamheten redovisar ett nettoöverskott innan avsätt-
ning till VA-regleringsfonden på 2 258 tkr, vilket är 967 tkr 
bättre än budget. Skulden i VA-regleringsfonden har sedan 
2012 minskat och utgående balans efter 2013 års resultat är 
en fordran på 836 tkr. Enligt NSVA så är det avdelningen rör-
nät som fått ökade kostnader mot tidigare prognos vid årets 
sista månader.

Årets investeringar

Skattefinansierad verksamhet

Den nya runda förskolan i Östra Karup färdigställdes. Arbete 
med värme, ventilation och arbetsmiljöprojekt på Strand-
ängsskolan, Kunskapscentrum och Kommunkontoret fort-
skred under året och projektering för ny värmeanläggning 
på Västra Karups skola inklusive åtgärder på Klockarbyns 
förskola färdigställdes. Vidare köptes en traktor till utföra-
renheten och nya offentliga toaletter uppfördes vid stranden 
i Hemmeslöv. Ny asfalt lades på ett flertal gång- och cykelvä-
gar i Båstad och Torekov och investering gjordes i matsals-
miljön på Strandängsskolan.

Renhållningsverksamhet

Inga investeringar har utförts inom renhållningsverksamhe-
ten.

VA-verksamhet

För att förstärka kapaciteten för vattenledningsnätet an-
lades en ny vattenledning mellan Rammsjö och Slättaröd. I 
samband med detta blev även ett antal fastigheter erbjudna 
att koppla in kommunalt avlopp. Projektet att ansluta Katt-
vik till vatten och avlopp pågår och nya vattenledningar från 
Eskilstorp till Skottorp har projekterats.

Framtidsperspektiv

Skattefinansierad verksamhet

Utmaningar inför framtiden är bland annat att återställa 
skadorna från höstens stormar samt vidta förebyggande åt-
gärder mot erosion och klimatförändringar. Vidare finns ett 
muddringsbehov i Båstad Hamn vilket också är beroende av 
klargörande av eventuellt förstärkningsbehov av hamnkon-
struktionen. Inom gatuverksamheten finns ett stort under-
hållsbehov för såväl kommunala gator som enskilda vägar. 
Inom måltidsverksamheten kommer från och med mars 
2014 nya avtal med livsmedelsleverantörer tecknas. Tack 
vare att nya krav ställts både på råvarorna och på djurskyd-
det kommer vi att få högre kvalitet på framförallt kött. Vi har 
dessutom utökat andelen ekologiska produkter som anbuds-
varor. Satsningen på skolmatsalarna kommer att fortsätta 
under 2014 och 2015.

Renhållningsverksamhet

Under 2014 väntas politiska beslut på placering av en ny 
återvinningscentral. Därefter kan arbetet med att söka erfor-
derliga tillstånd påbörjas.

VA-verksamhet

VA-verksamheten står för stora utmaningar och investering-
ar, dels för att trygga en långsiktig vattenförsörjning men 
också för att uppnå en hållbar avloppsrening. I båda fallen 
pågår samarbete med Laholms kommun där utbyggnader 
av såväl vattenverket i Skottorp som avloppsreningsverket i 
Ängstorp väntar. Under 2014 ska en utredning om kommu-
nens framtida vattenförsörjning tas fram.
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Samhälls- 
byggnad

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2013

Bokslut

2013

Avvikelse Bokslut

2012

RESULTAT SAMHÄLLSBYGGNAD -3 581 -5 725 -2 144 -3 871

Kart och mätningsverksamhet -851 -1 332 -481 -936

Bygglov 92 -518 -610 -280

Planarbete -1 236 -1 882 -646 -1 486

Verksamhetsövergripande -158 -139 19 -109

Bostadsanpassning -1 428 -1 854 -427 -1 621

INVESTERING -1 026 -798 228 -696

Årets viktigaste händelser

Verksamhetsövergripande

Ärendemängden under året var fortsatt hög inom alla delar 
av verksamheten samtidigt som ett flertal frågor av över-
gripande karaktär hanterades, såsom gemensamma plane-
ringsstrategier för Skåne Nordväst (SKNV), inriktningsdoku-
ment för Båstads hamn, flygbuller, fördjupad översiktsplan 
(FÖP) och översiktsplan (ÖP). Samhällsbyggnad besvarade 
också,  som en av tre skånska kommuner, två remisser om 
förändringar av plan- och bygglagen samt hanterade ett fler-
tal infrastrukturremisser. 

I maj fick Samhällsbyggnad åter ansvar för ärenderegistre-
ring/diarieföring av verksamhetområdets ärenden. Föränd-
ringen ledde till inrättande av en ny heltidstjänst som re-
gistrator/administrativt ansvarig för hela Samhällsbyggnad. 
Från och med den 1 november inrättades enhetschefstjäns-
ter för både plan och kart/GIS. 

Året präglades av vakanser och nyrekrytering. Stadsarki-
tekten gick i pension i samband med årsskiftet och rekryte-
ringsprocessen för att återbesätta tjänsten avrundade året.

Planarbete

Med full styrka på plansidan kunde flera ärenden som fått av-
vakta startas upp. Ärenden som krävt mycket arbete, utöver 
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projektet för området kring Båstads nya station och  påga-
tågstationen i Förslöv, är Inriktningsdokumentet för Båstads 
hamn samt Riktlinjer för byggnation i Kattvik. Under året 
antogs flera bostadsplaner i Båstad, Östra Karup och Grevie 
Kyrkby, bland annat detaljplanen för ”Nedre Hasselbacken” i 
Båstad.  Plansidan arbetade också med detaljplanen för nytt 
tennismuseum på Dahlmanska tomten samt centrumutveck-
ling i Torekov. Under året fattades beslut om påbörjandet av 
ny kommunövergripande översiktsplan samt att den fördju-
pade översiktsplanen för Norrviken, Kattvik och Boarp skall 
göras om. Vidare gjordes också  förberedande arbete för att 
komma igång med nya planer för verksamhetsmark i Förslöv 
och Östra Karup.  

Under årets andra hälft slutade två planhandläggare och en 
gick på föräldraledighet. Vakanserna kunde dock snabbt be-
sättas genom internrekrytering och effektiva rekryterings-
processer.

Bygglov

Under året låg det totala antalet ansökningar på nästan sam-
ma nivå som 2012. Utmärkande var dock ett väsentligt lägre 
antal lov för nybyggnad av enbostadshus, en förändring som 
märktes redan under slutet av 2012 och som har bestått. 
Ansökningarna utgjordes i större utsträckning av om- och 
tillbyggnader. 

Handläggningstiderna ligger inom ramen 10 veckor eller 
kortare. Förhandsförfrågningar om delning av fastigheter 
eller nybyggnad i områden där detaljplan saknas har dock 
fortsatt långa handläggningstider. Orsaken är att dessa för-
frågningar kräver likartade bedömningar så att beskeden till 
sökanden blir förutsägbara, i enlighet med tidigare fattade 
beslut och i överensstämmelse med kommunens Översikts-
plan.

En handläggare slutade sin anställning under sommaren och 
vid årsskiftet gick stadsarkitekten i pension.

Kart/GIS

Under året genomfördes omfattande konverteringar av kart-
databasen för att kunna följa med i programutvecklingen 
och kunna gå vidare med andra projekt.

En handläggare slutade i mars och en ny började i maj.

Bostadsanpassning

Kommunen har en åldrande befolkning och därmed ökande 
behov av bostadsanpassning. Detta bekräftas av det stigande 
antalet ansökningar från personer som är födda på 40-ta-
let.  Med ett ålderstiget bostadsbestånd ökar också behovet 
av hiss eller ramp, vilket även syns i bidragsansökningarna. 
Under året lämnade kommunen något fler bidrag än föregå-
ende år.

Ekonomiskt resultat

Verksamhetsövergripande

Lågkonjunkturen har kännbart påverkat verksamhetsom-
rådets budget. Inför 2013 fick Samhällsbyggnad ett ökat 
intäktskrav på 500 tkr, det tillsammans med den svaga kon-

junkturen, kvarvarande gamla fastprisavtal, lägre intäkter 
för bygglov och kart/GIS, ökade kostnader för bostadsan-
passning samt återinrättad registratorsfunktion på Sam-
hällsbyggnad gör att vi inte håller årets budget.

Planarbete

Intäkterna är 1035 tkr lägre än budget. Föräldraledigheter 
och andra lönelägen för nyanställda har dock inneburit att 
kostnadsbudgeten inte överskrids. Flertalet av handläggarna 
är nyanställda och har introducerats under året, dessutom 
arbetar plan fortfarande med gamla fastprisavtal.

Bygglov

Den återinrättade registratorfunktionen bidrar till att kost-
nadsbudgeten överskrids med 197 tkr. Färre nybyggnationer 
och andra typ av lov, såsom ändrad användning och tillbygg-
nader, har genererat -413 tkr i lägre intäkter än budgeterat.

Kart och mätningsverksamhet

Intäktssidan har inte nått upp till budget och redovisar -600 
tkr. Den svaga konjunkturen bidrar till lägre intäkter och be-
dömningen är att intäktsbudgeten varit för optimistisk även 
detta år. Kostnadsbudgeten utnyttjades inte fullt ut och gav 
ett överskott på +119 tkr.

Bostadsanpassning

Årets kostnadsbudget har inte hållits då lagret av hjälpme-
del inte längre räcker till utan ytterligare hjälpmedel har fått 
köpas in. De höga kostnaderna kan också förklaras av att det 
är dyrare att bostadsanpassa småhus än flerfamiljshus och i 
Båstads kommun utgör småhus 78 procent av det totala bo-
stadsbeståndet. Totalt redovisas ett underskott om -427 tkr.  

Årets investeringar

Under 2013 slutförde Samhällsbyggnad flera stora investe-
ringar som löpt över längre tid.  Införandet av nybyggnads-
karta och digitalisering och systematisering av planer kunde 
i princip avslutas under året.  Digitalisering av mikrofilms-
arkivet avslutades, likaså mätningsarbetet för utökningen 
av primärkarta samt mätnings- och beräkningsarbete för att 
byta höjdsystem,  en anpassning på nationell nivå för att un-
derlätta geodatautbyte mellan olika aktörer. Ny A0 scanner 
och plotter köptes in för att ersätta den gamla.

Framtidsperspektiv

Fortsatt fördjupad samverkan mellan Samhällsbyggnads oli-
ka delar och övriga verksamhetsområden är en viktig fram-
gångsfaktor för att kunna utveckla och erbjuda en god service 
till våra kunder, invånare och företag. Ett omvärldsorienterat 
arbetssätt ger möjligheter till nya planer för bostäder och 
verksamheter och öppnar för att erbjuda kunderna större 
möjligheter att förverkliga planer och önskemål i samklang 
med kommunens övergripande politiska mål. En fortsatt och 
fördjupad samverkan med Länsstyrelsen är också av största 
vikt för att hitta en gemensam väg och rimliga avvägningar 
för alla de statliga intressen som finns i kommunen. 
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Resurser krävs och måste avsättas för att ha kraft att ge-
nomföra viktiga strategiska uppdrag så som Fördjupad 
översiktsplan (FÖP) och Översiktplan (ÖP). Samhällsbygg-
nad vill också fullfölja den satsning på digitala metoder för 
ärendehantering, kommunikation och information som re-
dan påbörjats och ett led i detta är att vi under kommande år 
kommer att arbeta för att få fram en karttjänst på internet. 
Utöver grundläggande sökfunktioner är kartan i första ste-
get tänkt som ett stöd och informationskanal i arbetet med 
en ny ÖP. Efterhand kan kartan utvecklas och fyllas med mer 
information. Förhoppningen är att projektet ska leda till 
minskad administration för alla verksamhetsområden då 
medborgarna inom en snar framtid själv kan söka informa-
tion genom kartan.

2013 beräknades vara det år då de sista detaljplanerna med 
gamla planavtal skulle antas. Tyvärr finns några eftersläpan-
de ärenden som, på grund av sin komplexitet, inte kunnat 
slutföras och antas. Hög prioritet gäller för att slutföra dessa 
ärenden. 

Kommunen har skrivit avtal om Geodatasamverkan. Avtalet 
gör att kommunen på ett enklare och billigare sätt får del av 
mer geodata från våra nationella myndigheter och andra ak-
törer.
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Samhälls- 
skydd

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2013

Bokslut

2013

Avvikelse Bokslut

2012

RESULTAT SAMHÄLLSSKYDD -11 792 -11 751 42 -11 585

Samhällsskyddskontor -430 -353 77 -503

Tunneltillsyn -6 33 39 141

Miljö -884 -396 488 -1 055

Energi och klimat -63 -72 -9 212

Räddningstjänst -9 631 -10 005 -374 -10 329

Krisberedskap -217 -304 -87 225

Folkhälsa och trygghet -561 -654 -93 -276

INVESTERING -1 677 -1 680 -3 -829

Årets viktigaste händelser

Övergripande Samhällsskydd

Inom Samhällsskydd fortsatte arbetet med att integrera folk-
hälsa, trygghet och säkerhet och under året införlivades även 
kommunens trygghetstjänst i verksamhetsområdet.  Myn-
digheten för Samhällsskydd och Beredskap bjöd in till  med-
verkan i nätverket ”Sambruk”,  ett nätverk av kommuner som 
arbetar brett med sambruk av kommunens resurser.

Öppna Jämförelser  för ”Trygghet och säkerhet” visade på att  
Båstad återigen är bland de tre bästa besöks- och turistkom-

munerna samt dessutom en av de få kommunerna i landet 
där antalet bränder i bostäder har halverats över en tioårs-
period. 

Tunneltillsyn

I och med att borrningen av tunnlarna genom Hallandsåsen 
slutfördes, övergick tunnelprojektet i en ny fas  där två års 
intensivt arbete med att färdigställa tunneln för tågtrafik  
väntar. Tunneltillsynen fortgick enligt plan och förhandling-
ar om ett nytt räddningstjänstavtal för perioden 2014-2034 
inleddes.
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Miljö

Under 2013 infördes en modell för riskbaserad tillsyn och 
taxa enligt miljöbalken och året inleddes därför med om-
klassning av samtliga verksamheter samt informationssprid-
ning om beslutet till kunderna. Miljöavdelningen gjorde en 
kraftsamling gällande inventeringen av enskilda avlopp och 
i samband med sommarens evenemang gjordes tillsyner till-
sammans med räddningstjänst, alkoholhandläggare och po-
lis. Kontrollbesök och inspektioner bedrevs enligt plan.

Energi och klimat

Energi- och klimatrådgivningen övergick vid halvårsskiftet 
till att enbart handha Båstads kommun och inte som tidigare 
även Ängelholm. Förutom traditionell rådgivning genomför-
des även aktiviteter i syfte att öka medvetenheten om olika 
sätt att spara energi. 

Räddningstjänst

Under året hanterade räddningstjänsten ett antal större 
bränder samt väderrelaterade händelser. Insatserna pröva-
de den egna organisationen men också samverkan med an-
dra kommuner. Resultatet bedömdes som tillfredsställande. 
Ingen person omkom tillföljd av brand eller trafikolycka i 
Båstads kommun.  

Den förebyggande verksamheten arbetade aktivt med tillsy-
ner, information och utbildningar och under brandskydds-
veckan prövades ett nytt koncept då samtliga förskolebarn 
i kommunen bjöds in till en teaterföreställning på brandsta-
tionen med temat ”brand-, vatten- och trafiksäkerhet”. Ett 
mycket uppskattat öppet hus genomfördes på brandstatio-
nen under julskyltningen.  

Räddningstjänstsamverkan med de andra kommunerna i 
Skåne Nordväst fortlöpte i olika arbetsgrupper på ett mycket 
positivt sätt. Resultatet av denna samverkan redovisas i en 
separat verksamhetsberättelse. Nödvändig förbättring av ar-
betsmiljön gjordes på brandstationerna. 

Krisberedskap

Kommunens krisledningsförmåga prövades i samband med 
vädervarningar och storbrand. Förbättringsåtgärder för att 
stärka krishanteringsförmågan gjordes i kommunhuset och 
på brandstationerna

Folkhälsa och trygghet

Årets arbete inleddes med att färdigställa programmet för 
folkhälsa, trygghet och säkerhet. Därefter vidtog och slutför-
des arbetet med tillhörande handlingsplan. Trygghetstjäns-
ten genomförde cirka 200 hembesök i syfte att förebygga 
olyckor i hemmet och fanns även på plats i hamnområdet 
under tennisveckorna.  

Ekonomiskt resultat

Samhällsskydd

Resultatet för hela Samhällsskydd visar ett överskott med  
42 tkr. 

Räddningstjänst

Räddningstjänsten visar ett underskott med 374 tkr. Orsa-
ken är ett flertal större insatser som medförde att antalet 
mantimmar översteg det budgeterade. Nödvändiga, men 
icke budgeterade kostnader, i samband med teknikuppdate-
ring samt förbättringar i arbetsmiljön på brandstationerna 
har också bidragit till underskottet. 

Miljö

Miljö visar ett överskott på hela 488 tkr. Överskottet är en 
följd av lägre personalkostnader än budgeterat. En intern 
lösning i samband med föräldraledighet samt arbetsmark-
nadsbidrag medverkar till de låga personalkostnaderna. 
Även intäkterna blev något högre än budgeterat. Självkost-
nadsgraden var hela 85 procent för 2013. Om verksamheten 
bedrivits under normala förhållanden hade motsvarande 
siffra blivit 70 procent. 

Folkhälsa och trygghet

Verksamheten visar ett underskott med 93 tkr. Förklaringen 
till detta är att Samhällsskydd, i samband med överflyttning-
en, inte blev kompenserade för fordons- och materialkost-
nader till trygghetstjänsten samt delar av kvarvarande pen-
sionskostnader. Samhällsskydd leasar därför ett multifordon 
som bland annat används till trygghetstjänsten. 

Krisberedskap, tunneltillsyn samt energi- och klimat

Dessa verksamheter visar tillsammans ett överskott på  
21 tkr. 

Årets investeringar

Kommunal ledningsplats slutfördes under 2013 och innebar 
uppdatering av teknik i kommunhus och på brandstationer-
na. Förbättrad arbetsmiljö slutfördes också under 2013 och 
innebar viss ombyggnad på brandstationen i Båstad för att 
skapa en bättre arbetsmiljö för den operativa verksamheten. 
Inventarier köptes in till Samhällsskydds samtliga arbets-
platser efter genomförd skyddsrond, i syfte att förbättra ar-
betsmiljön.  Investeringar inom räddningsutrustning och ut-
alarmeringsteknik har hållits tillbaka för att kunna fullfölja 
och slutföra ovanstående investeringar. 
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Framtidsperspektiv

Samhällsskydd står inför en rad spännande utmaningar, där-
ibland fastställande och genomförande av ny handlingsplan 
för hälsa, trygghet och säkerhet, med fokus på de områden vi 
behöver förbättra för att nå kommunens övergripande mål. 

Förberedelser inför tunnelöppningen kommer göras inom 
räddningstjänsten. Genom det nya räddningstjänstavtalet 
med Trafikverket kommer fordon och utrustning att köpas 
in för att kunna genomföra insatser i tunneln. Resurser kom-
mer också att läggas på insatsplanering samt övning och ut-
bildning av såväl egen som samverkande kommuners per-
sonal. 

Nytt samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Skåne 
Nordväst ska arbetas fram med anledning av att det bildats 
ett räddningstjänstförbund. Viljan finns att skapa ett nytt av-
tal som binder samman räddningstjänsterna. 

En förstudie om samlokalisering av centralförråd och brand-
station i Båstad, och kanske andra kommunala verksamhe-
ter, ska genomföras under året. Detta är en konkret ”sam-
brukstanke” som vi hoppas mycket på i framtiden.

Räddningstjänsten har genom samverkan stor tillgång till 
operativa resurser men är initialt resurssvaga vid medelsto-
ra och mer komplicerade händelser, vilket bör beaktas.

Kommunens automatiska brandlarm kommer att kopplas till 
räddningstjänstens nya utalarmeringsutrustning. Revide-
ringen av risk- och sårbarhetsanalysen kommer att slutföras 
under 2014. 
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Barn & 
skola

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2013

Bokslut

2013

Avvikelse Bokslut

2012

RESULTAT BARN & SKOLA

Verksamhetsövergripande -54 052 -51 230 2 822 -64 439

Kulturskola -3 469 -3 461 8 -3 357

Öppen förskola (familjecentral) -1 015 -1 025 -10 -721

Grundsärskola -5 486 -5 303 183 -5 548

Individ- och familjeomsorg för barn, unga 

och familjer -10 321 -10 700 -379 -11 481

Summa -74 343 -71 719 2 624 -85 546

Resultatenheter

Förskola 1-5 år 0 240 240 311

Grundskola F-9 inklusive fritids 0 -1 522 -1 522 1 546

Summa 0 -1 282 -1 282 1 857

Skolpeng

Egen verksamhet -127 223 -126 766 456 -109 183

Annan huvudman -25 037 -26 088 -1 051 -25 508

Summa -152 260 -152 855 -595 -134 691

INVESTERING -3 726 -3 702 -24 -3 754

Resultatenheters

ackumulerade resultat 

(tkr)

Ingående 

ack. 

resultat

Disponerat

2013

Över-/under-

skott från 2013

Utgående 

 ack. resultat

Förskola 1-5 år 764 -298 538 1 004

Grundskola F-9 inklusive fritids 3 520 -1 828 306 1 998

Summa 4 284 -2 126 844 3 002
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Årets viktigaste händelser

Verksamhetsövergripande

Inom förskola och grundskola fortsatte arbetet med det 
systematiska kvalitetsarbetet enligt skollag och läroplaner. 
Uppföljningar med nya bedömningar av vilka insatser som 
krävs lämnades till kommunstyrelsen för beslut.

Under hösten genomförde Skolinspektionen tillsyn på för-
skolor, fritidshem och grundskolor. Inspektionen visade att 
verksamheterna i huvudsak uppfyller förordningarnas krav. 
Kritik riktades mot undervisning och studiehandledning på 
modersmål, IT och stöd till barn/elever i behov av särskilt 
stöd. Åtgärdsplan ska lämnas senast 5 maj 2014. 

Beredningen för välfärd och kultur tog fram ett skol- och ut-
bildningsprogram med 12 programmål för perioden 2014-
2021 och i samverkan med kulturskolechef, utvecklingsleda-
re och kultursamordnare tog Barn- och skola  fram en plan 
för kulturgaranti för förskola och grundskola. 

Barn och skola deltog i Skolverkets projekt i naturvetenskap 
och teknik, som sträcker sig mellan åren 2013 och 2016, 
med fokus på förskolan under läsåret 2013-2014. 

Utifrån elev- och vårdnadshavarenkäter identifierade kom-
munstyrelsen redan 2012 brister i barn och elevers läran-
demiljöer.  Flera kartläggningar med förslag till åtgärder 
har därför gjorts under året, bland annat åtgärdsplaner för 
trygghet och studiero. Åtgärder för den fysiska arbetsmiljön, 
lärmiljön samt IT måste emellertid kostnadsberäknas och 
beslutas av kommunfullmäktige innan de kan implemente-
ras i verksamheten.

Kulturskola 

Dramapedagoger genomförde tillsammans med Räddnings-
tjänst en utbildningsinsats om brandsäkerhet i form av för-
ställningar riktade till kommunens förskolebarn. Kultursko-
lan deltog också i ett samarbete mellan ”Skåne Nordväst” och 
Region Skåne kring ämnet film.  Kommunstyrelsen beslutade 
om en ny Kulturskoleplan.

Öppen förskola (familjecentral)

I januari 2013 anställdes en ny förskollärare med samord-
ningsansvar på Öppna förskolan. Verksamheten har haft en 
socionom på plats 10 timmar i veckan , delat på båda orterna 
Båstad och Förslöv. Under hösten hade Individ och familj en 
barngrupp två eftermiddagar i veckan i Förslöv medan Öpp-
na förskolan hade Babycafé och föräldrautbildning i både Bå-
stad och i Förslöv. Antalet personer som sökt enskild kontakt 
ökade.

Grundsärskola

Kommunen har åtta elever inskrivna i särskolan, läsåret 
2013-2014.  Sex elever är integrerade i verksamheten på den 
enhet de tillhör medan två elever går i träningsskola i Äng-
elholm. Specialpedagog med inriktning mot särskola handle-
der den personal som arbetar med eleverna.

Individ- och familjeomsorg för barn, unga och familjer

Barnfamiljernas behov av stöd och insatser ökade under 
2013, vilket ställde högre krav på tätare samarbete mellan 
myndighet och öppenvård på Individ och familj, men ökade 
också behovet av samverkan med andra aktörer både internt 
och extern. Det är framför allt misshandel och sexuella över-
grepp samt familjer med multiproblematik som ökar och 
som resursmässigt kräver alltfler och större insatser.  

Samverkan med Stöd- och utvecklingsenheten ledde till ett 
fördjupat samarbete kring barnfamiljer i behov av stöd samt 
gemensamma förebyggande insatser mellan fältsekreterare 
och kuratorer. Öppenvårdens familjebehandlare i ”Växthu-
set” hade flera barngrupper enligt metoden CAP - Children 
are people too. 

Avtalet mellan Region Skåne och Båstads kommun utifrån 
unga under 18 år med psykisk ohälsa/ funktionsnedsättning 
med behov av insatser från två huvudmän samtidigt, imple-
menterades. Information om vart man kan vända sig med 
frågor kring barn och unga med psykisk ohälsa finns nu på 
kommunens hemsida.

Resultatenheter

Förskola 1-5 år

Arbetet med pedagogisk dokumentation som verktyg i det 
systematiska kvalitetsabetet vidareutvecklades under året. 
Flera förskollärare deltog i Förskolelyftet med inriktning på 
naturvetenskap och teknik (NT) samt värdegrund. De som 
har läst NT fick stöd av kommunens NT-utvecklare i att ut-
veckla undervisningen. Den nya förskolan i Östra Karup  togs 
i bruk och ersatte helt den gamla.

Grundskola F-9 inklusive fritidshem

Fyra pedagoger utsågs till förstelärare med ett särskilt upp-
drag att hålla sig uppdaterade på ny forskning och coacha 
kollegor för ökad kompetens kring formativ bedömning och 
betygssättning. 

Alla kommunens matematiklärare som undervisar från års-
kurs ett till och med gymnasiet deltog i Skolverkets satsning 
på utveckling av matematikundervisningen. 

Alla kommunens fritidspedagoger deltog i kompetensut-
veckling kring Lgr11 och fritidshemmen samt i systematiskt 
kvalitetsarbete för fritidshemmen.

Skolpeng

Förvaltningsrättens dom för 2013 har inte ägt laga kraft och 
Kammarrättens dom för 2012 har ännu inte kommit. Konse-
kvenserna av domsluten är inte kända. 

Ekonomiskt resultat

Budgetposten verksamhetsövergripande består främst utav: 
administration, vårdnadsbidrag, tilläggsbelopp, skolskjutsar, 
lokalhyror, svenska som andra språk och modersmål. Bud-
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getposten redovisar ett överskott om 2 821 tkr. Orsaken till 
överskottet är bland annat barnomsorgsavgifter som uppvi-
sar ett överskott om 870 tkr, vilket beror på fler barn inom 
förskola och fritidshem. Vidareutbetalningen av statsbidrag 
för kvalitetssäkrande åtgärder och maxtaxa till fristående 
förskolor och fritidshem blev lägre på grund av minskat 
statsbidrag och färre barn än vad som budgeterats, vilket 
medför ett överskott om 760 tkr. Vårdnadsbidrag redovisar 
ett underskott om 100 tkr på grund av ökat antal bidragsta-
gare. Skolskjutsar redovisar ett överskott om 450 tkr, lokal-
kostnader överskott om 180 tkr med anledning av lägre hyra 
än budgeterat, svenska som andra språk överskott om 100 
tkr på grund av svårighet att rekrytera personal till vakanta 
deltidstjänster. Tilläggsbeloppen redovisar underskott om 
70 tkr. 

Grundsärskolan uppvisar ett överskott om 183 tkr, vilket be-
ror på lägre kostnader för skolskjuts. Individ- och familjeom-
sorg för barn, unga och familjer redovisar ett underskott om 
379 tkr.

Kostnaderna för öppna insatser, kontaktpersoner och famil-
jehemsvård överskrider budget till följd av att verksamhe-
tens aktiva arbete med att hålla nere institutionsplaceringar-
na. Det kraftigt ökade behov av tolkar medförde också ökade 
kostnader. 

Resultatenheter

Resultatenheterna visar tillsammans ett negativt resultat om 
1 282 tkr. Underskottet beror på en ökad semesterlöneskuld 
samt förbrukning av 2 126 tkr av tidigare års ackumulerade 
överskott. Om förbrukningen av tidigare års överskott jus-
teras bort visar resultatenheterna istället ett positivt resul-
tat om 844 tkr. Det ackumulerade överskottet från tidigare 
år har använts till tillfällig personalförstärkning, läromedel, 
förbättrad arbetsmiljö, intensivundervisning i matematik 
samt till att hjälpa barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Förskola 1-5 år visar på ett positivt resultat om 240 tkr. Detta 
beror på fler inskrivna barn i verksamheten samt lägre lokal-
vårdskostnader.

Grundskola F-9 inklusive fritids visar på ett negativt resul-
tat om 1 522 tkr. De små grundskoleenheterna har svårt att 
bedriva en verksamhet som lever upp till skolans styrdoku-
ment på grund av att de inte har tillräckligt med resurser 
kvar, när den garanterade timplanen är utlagd för att hjälpa 
elever med särskilda behov. Grundskola 7-9 har haft ökade 
kostnader på grund av skolans satsning på högsta målupp-
fyllelse för eleverna i åk 9. Här krockar storleken på pengen 
med uppdraget till rektor att samtliga elever ska ges förut-
sättningar att nå målen i samtliga ämnen.

Skolpeng

Beställarenheten redovisar ett underskott om totalt 595 tkr. 

Varje månad delar beställarenheten ut en skolpeng för varje 
barn och elev direkt till resultatenheterna i den egna verk-
samheten alternativt till annan huvudman såsom fristående 
skola eller annan kommun. Beloppet avser att täcka utföra-
rens samtliga kostnader med få undantag. 

Förskolepengen belastades 2013 med fem fler barn än bud-
geterat, men trots det redovisas ett överskott om 406 tkr. 
Orsaken till överskottet är att ramen för förskolepengen är 
överkompenserad. För barn som går i förskolan högst 15 
timmar/vecka betalas det enbart ut 75 % av ersättningen, 
dock är förskolepengens budgetram beräknad på full ersätt-
ning för samtliga barn. Vid beräkning av förskolepengens 
budgetram 2014, har detta justerats.

Fritidshemspengens underskott om 2 211 tkr, beror på 56 
fler elever än budget.  Förskoleklasspengens underskott 
om 493 tkr, beror på 20 fler elever än budget. Grundskole-
pengens (1-6) överskott om 2 633 tkr beror 37 färre elever 
än budget och grundskolepengens (7-9) underskott om 931 
tkr beror på 10 fler elever än budget.

Årets investeringar

Investeringsmedel om 3702 tkr användes främst till inköp 
av IT-utrustning inom förskola och grundskola samt inköp av 
läromedel med anledning av införande av ny läroplan samt 
förbättring av arbetsmiljön.

Framtidsperspektiv

Verksamhetsövergripande

Statliga styrdokument, Skol- och utbildningsprogrammet, 
Skolinspektionens påtalade brister samt skolchefens om-
världsanalyser för både 2013 och 2014 samt den kommande 
för 2015 kräver insatser på både lång och kort sikt.  Stra-
tegier för kompetensutveckling och investeringar måste tas 
fram och kostnadsberäknas för att mål och visioner skall 
kunna nås. Under de senaste två åren har det skett en inflytt-
ning av barnfamiljer vilket gör det angeläget att bygga ut 
för att öka antalet förskoleplatser. Dagens barn föds in i den 
digitala världen och styrdokumenten föreskriver att barn/
elever skall ha tillgång till tidsenliga lärverktyg. Infrastruk-
turen för störningsfri IT-användning på skolor och förskolor 
måste säkras. För elever med annat modersmål än svenska 
ställs stora krav på organisation och resurser. 
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att påtalade bris-
ter inte blir åtgärdade. Underhållet på förskolor och skolor 
är så eftersatt att det krävs stora investeringar för att få dem 
funktionella. Skolstrukturen med flera små skolor måste ses 
över för att på sikt både garantera likvärdigheten för elever-
na och för att kostnadseffektivisera. En liten skola är dyrare 
att driva då samordningsvinster inom den egna organisatio-
nen är få. Timplan och skollag föreskriver både garanterad 
undervisningstid och legitimerade lärare med behörighet i 
samtliga ämnen, för att få undervisa och sätta betyg. 

Individ- och familjeomsorg för barn, unga och familjer

Utmaningen med ny lagstiftning och tillsynsmyndighetens 
allt mer extensiva krav på professionalism, dokumenta-
tion och personella resurser är en utmaning under 2014. 
Det ställs högre krav på samverkan med andra viktiga sam-
hällsaktörer. Kommunen kan delta som en aktör i det kom-
munövergripande beroendecentret för unga missbrukare i 
samverkan med Skåne Nordväst. Avtalet kommer dock inte 
tecknas för 2014 utifrån rådande budgetläge. Detta gäller 
även ett kommunövergripande familjefridsteam tillsam-
mans med Örkelljunga och Ängelholm i vilket Båstad deltagit 
under flera år.
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Bildning  
& arbete

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2013

Bokslut

2013

Avvikelse Bokslut

2012

RESULTAT BILDNING & ARBETE

Verksamhetsövergripande -1 102 -1 109 -7 -1 051

Bibliotek -8 896 -8 922 -26 -8 833

Kultur -2 108 -2 105 3 -2 177

Gymnasiesärskola -3 755 -3 647 108 -3 941

Vuxenutbildning (inkl SFI) -5 684 -5 636	 48 -5 810

Yrkeshögskola och Yrkesvux -449 -877 -428 -1 582

Arbetsmarknadsenheten -6 306 -5 234 1 072 -5 725

Gymnasium övrigt -10 257 -9 951 306 -10 100

Individ- och familjeomsorg för vuxna -9 034 -9 794 -760 -8 976

Försörjningsstöd -5 180 -7 618 -2 438 -7 437

Flyktingmottagning och integration -98 -97 2 174

Summa -52 869 -54 989 -2 120 -55 458

Resultatenheter

Akademi Båstad Gymnasium 0 -252 -252 543

Skolpeng

Egen verksamhet -10 887 -10 143 744 -11 000

Annan huvudman -32 864 -36 042 -3 178 -37 623

Summa -43 751 -46 186 -2 435 -48 623

INVESTERING -1 402 -1 128 -274 -1 624

Resultatenheters

ackumulerade resultat 

(tkr)

Ingående 

ack. 

resultat

Disponerat

2013

Över-/under-

skott från 2013

Utgående 

 ack. resultat

Akademi Båstad Gymnasium 1 560 -169 -83 1 308
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Bildning  
& arbete

Årets viktigaste händelser

Yrkeshögskola och Yrkesvux

I januari 2013 kom besked från YH-myndigheten om tillstånd 
att starta fyra nya yrkeshögskoleutbildningar; Gastronomisk 
kock , Kvalificerad koordinator - turism och service, Affärs-
utvecklare inom hållbar turism samt Operativ ledare inom 
Revenue Management. Dessa utbildningar påbörjades under 
hösten. I yrkesvuxutbildningens regi anordnades utbildning 
inom besöksnäring och trädgård. Vuxlärling bedrevs inom 
samverkansområdet Skåne Nordväst. 

Arbetsmarknadsenheten

Verksamheten hade under året cirka 110 personer aktiva i 
olika åtgärder Förutom att anordna en rekryteringsmässa 
tillsammans med Arbetsförmedlingen, samverkade Arbets-
marknadsenheten dessutom med andra kommuner i flera 
olika projekt. Arbetslösa personer erbjöds under året möj-
lighet till stödåtgärd och sysselsättning inom tre månader. 
Arbetslösa ungdomar erbjöds stöd inom en månad. I projekt 
”utväxling” i samverkan med Individ och familj, erbjöds flera 
långtidsarbetslösa anställningar inom kommunen.

Bibliotek/Kultur

I huvudbiblioteket och i Förslövs bibliotek installerades ett 
självbetjäningssystem och i Förslöv gjordes även förbere-
delser för en så kallad meröppen biblioteksverksamhet. I 
samverkan med skolan reviderades den tidigare planen för 
lässtimulerande åtgärder för barn- och ungdom, till att bli 
en plan för läs- och lärfrämjande. Foajén i Kunskapscentrum 
fick en utökad funktion som tidnings- och tidskriftsrum med 
en del nya sittmöbler och bättre belysning.

Kulturavdelningen genomförde, i samverkan med Barn och 
skola, åtskilliga arrangemang och aktiviteter för barn samt 
anordnade flera utställningar i Biblioteks Galleriet. Den 17 
maj avtäcktes skulpturen av Birgit Nilsson och under hösten 
genomfördes en kulturhelg. 

Gymnasium 

Söksiffrorna i februari 2013 visade på ett bättre resultat för 
Akademi Båstad gymnasium än året innan. Vård och om-
sorgsprogrammet som varit vilande under ett läsår fick över 
tio sökanden. John Bauer koncernens konkurs i juni innebar 
att gymnasiet kunde erbjuda en hel klass möjligheten att gå 
sista året och ta studenten tillsammans. Inför höstteminen 
införde Akademi Båstad Skolverkets modell för kvalitetsar-
bete.  Samarbetet med näringslivet och grundskolorna stärk-
tes och Matematiklyftet. vars syfte är att stärka och utveckla 
kvaliteten i undervisningen för att öka elevernas måluppfyl-
lelse, pågick under hela året. Gymnasiet fick sin första Förste-
lärare med uppdrag att arbeta med betyg och bedömning för 
en ökad måluppfyllelse. Skolinspektionen gjorde en breddad 
tillsyn i november 2013. Rapporten kom i januari och skolan 
fick förelägganden på flera punkter. Förbättringsarbetet på-
börjades direkt efter tillsynsbesöket och en åtgärdsplan tas 
fram och presenteras för Skolinspektionen den 5 maj 2014.

Vuxenutbildning 

Under hösten infördes semestertjänster vilket innebar sche-
maförändringar och ett nytt arbetssätt.  Samverkansarbetet 
som pågår i Skåne Nordväst fördjupades under året då bland 
annat ett förslag till fritt sök togs fram. Skolinspektionen till-
syn i november resulterade i ett antal förelägganden. Några 
åtgärder är redan vidtagna, så som ökade resurser för studie 
och yrkesvägledning, ökade lärarresurser för särskild utbild-
ning för vuxna samt att rektor deltar i arbetsmarknadsrådet. 
Ytterligare åtgärder tas fram under våren och presenteras 
för Skolinspektionen senast den 5 maj 2014.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Utifrån uppkomna behov under året arbetade Individ och fa-
milj med att förstärka och utveckla insatserna kring boende 
och sysselsättning. Alkoholmottagningens verksamhet star-
tades, likaså ett strukturerat arbete med flera behandlings-
grupper rörande missbruksproblematik.  Antalet personer 
med missbruk och så kallad samsjuklighet ökade markant 
under 2013.

Försörjningsstöd

Redan under 2012 syntes en trend med ökade utbetalningar 
och oro kring kostnadskrävande försörjningsstödsärenden. 
Orsakerna kan framför allt spåras till ungdomsarbetslöshet, 
utförsäkringar  samt att alltfler individer inte klarar Arbets-
förmedlingens krav. Ett nära samarbete med kommunens 
arbetsmarknadsenhet är en förutsättning för att hålla nere 
försörjningsstödskostnaderna både avseende ungdomar och 
vuxna. 

Flyktingmottagning och integration

Under 2013 togs totalt 25 nyanlända personer emot i Bå-
stads kommun, varav  sju pojkar  gavs plats på Skutans boen-
de för ensamkommande barn. En ny grupp av personer från 
olika afrikanska länder har tillkommit, jämfört med tidigare. 
Mottagandet har fungerat bra och tillgången till nya lägenhe-
ter har varit god, mycket tack vare nära samarbete med Bå-
stadhem och  privata hyresvärdar. Arbetet med att få till ett 
tydligt och välstrukturerat utslussningsarbete för ungdomar 
till eget boende prioriterades under året. 

Regeringen fattade beslut om att från den 1  januari 2014 
ge Migrationsverket vidgade möjligheter att anvisa asylsö-
kande ensamkommande barn, både till kommuner med en 
överenskommelse om mottagande men även till de som inte 
har en överenskommelse. Under hösten tog därför kommun-
fullmäktige i Båstads kommun beslut om att teckna en ny 
överenskommelse med Migrationsverket från januari 2014 
om att tillhandahålla fyra asylplatser och tolv PUT-platser för 
ensamkommande pojkar i åldrarna 15-17 år. 

Ekonomiskt resultat

Gymnasiesärskolan redovisar ett överskott om 108 tkr. På 
grund av dyrare transportalternativ blev kostnaderna för 
gymnasieelevernas skolskjutsar högre än budgeterat, dock 
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redovisas ett överskott som beror på minskade kostnader 
för köp av utbildning. 

Vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare redovi-
sar ett överskott. Avvikelserna inom denna verksamhet lig-
ger främst inom särskild utbildning för vuxna beroende på 
svårigheter att rekrytera vikarier vid längre sjukskrivning. 
Utbildning i svenska för invandrare redovisar dock ett un-
derskott med anledning av ökade kostnader för att följa för-
ordningen om kontinuerlig utbildning samt sommarskola. 

Underskottet inom Yrkeshögskolan och Yrkesvux beror på 
ökade kostnader för föreläsare, lokalhyra, annonsering av 
nya utbildningar och återbetalning till Yrkeshögskolemyn-
digheten för 2009. Några studerande har hoppat av vilket 
också  har medfört något lägre intäkter för vissa utbildningar. 

Av arbetsmarknadsenhetens överskott avser 300 tkr projekt 
utväxling, något som bör kopplas till försörjningsstöd då det 
varit ett glapp mellan att personer slutat och nya har bör-
jat. Resten av arbetsmarknadsenhetens överskott beror på 
tjänstledighet som inte har tillsatts, vakans inom åtgärds- 
och bidragsanställda samt att försäljningsintäkter för Ar-
betscenter och Biblos café har överstigit budget. 

Gymnasium övrigt redovisar ett överskott, vilket främst kan 
härledas till lokalkostnader och momskompensation. Indi-
vid och familjeomsorg vuxna, visar ett underskott om 850 
tkr, vilket beror på ökade kostnader för institutionsvård. In-
stitutionsvård avseende vuxna med missbruk och samsjuk-
lighet har accelererat under 2013 och ärendemängden har 
fördubblats sedan 2012.  Försörjningsstödet redovisar ett 
underskott om drygt 2 300 tkr. Utbetalningen av ekonomiskt 
bistånd 2013 ökade med omkring 5 procent i jämförelse 
med 2012. 

Resultatenheter

Akademi Båstad Gymnasium visar ett negativt resultat om 
252 tkr. Underskottet beror till stor del på att resultaten-
heten förbrukade 169 tkr av överskottet från 2011/12. 
Överskottet användes till fortbildning för personalen samt 
till marknadsföring av Akademi Båstad gymnasium. Efter 
reglering av överskottet från 2011/12 visar gymnasiet ett 
negativt resultat om 83 tkr. Underskottet beror på minskat 
elevunderlag. Akademi Båstad Gymnasium tog under hösten 
emot 18 elever från JB gymnasiet i Ängelholm, vilket bidrog 
till ett bättre resultat än prognostiserat.

Skolpeng

Bildning och arbete redovisar ett underskott om 2 435 tkr.  
För köp av gymnasieplatser i egen regi redovisas ett över-
skott om 744 tkr. Överskottet beror på att snittpriset per 
elev blev lägre än budgeterat samt att antalet elever blev 4  
färre än budgeterat. Köp av gymnasieplatser i annan kom-
mun uppvisar ett underskott om 3 178 tkr. Underskottet be-
ror på att antalet elever översteg budget med  43. Dock har 
eleverna gjort utbildningsval som varit lägre än budgeterat 
snittpris, vilket minskat underskottet något. Av underskottet 
kan 300 tkr hänvisas till utbetalning av tilläggsbelopp enligt 
lagstiftning.  

Årets investeringar

Årets investeringar uppgick till 1 402 tkr. Den största inves-
teringen var införandet av självbetjäningssystem inom Bib-
lioteket. Projektet är en fortsättning från 2012 och kommer 
att avslutas under 2014. Under 2013 gjordes också investe-
ring i skulpturen föreställande Birgit Nilsson.  Akademi Bå-
stad Gymnasium investerade i  material inom NO-institutio-
nen och inom arbetsmarknadsenheten gjordes investeringar 
i samband med planerad flytt i april 2014.

Framtidsperspektiv

Yrkeshögskola/Yrkesvux

Under senare år har konkurrensen om att få anordna YH-
utbildning ökat. För Akademi Båstad Yrkeshögskola är det 
viktigt att ha både ett regionalt och ett nationellt perspek-
tiv när utbildningskoncept tas fram. Fler yrkeshögskoleut-
bildningar i Båstad ger stordriftsfördelar, men  då endast 
två utbildningsintag beviljas åt gången är osäkerheten stor 
kring volymen från år till år.  Schablonbidragen har dess-
utom minskat inom vissa yrkesområden. Utbildningarna ska 
passera genom myndighetens nålsöga och därefter attrahera 
rätt studerande i tillräckligt antal. Det är därför av stor vikt 
att bygga breda branschvisa kontaktnät. Ur ett skånskt per-
spektiv är det viktigt att förfina de statistiska underlagen 
som sedan ligger till grund för myndighetens bedömningar 
av arbetsmarknadens behov.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten påverkas av flera yttre omständig-
heter såsom antalet arbetslösa i kommunen, samarbetsavtal 
med Arbetsförmedlingen samt möjligheter att skapa prak-
tikplatser och tillfälliga jobb inom kommunen. Arbetscenter 
i Grevie och kommunkaféerna är här  viktiga ”utslussnings-
stationer”. Antalet ungdomar som är arbetslösa har ökat, 
vilket innebär att extra stödåtgärder inom detta område be-
hövs. Arbetsmarknadsenheten är beroende av att kommu-
nen som arbetsgivare kan ta emot olika personer för exem-
pelvis arbetspraktik och kortare projektanställningar. Detta 
kräver ett fördjupat samarbete med alla verksamhetsområ-
den inom kommunen  även i framtiden.

Bibliotek/kultur

En utmaning är att göra bibliotekets lokaler än mer  tillgäng-
liga, ändamålsenliga och inspirerande. Andra utvecklings-
områden är utökad service för dem som behöver hjälp med 
digital utrustning och förbättrad tillgång till medier och in-
formation på andra språk än svenska. Inspiration till språk- 
och läsutveckling utvecklas i samverkan med skolorna och 
SFI. Det finns behov av ett nytt kulturmiljövårdsprogram 
samt en revidering av det kulturpolitiska programmet. En 
framtidsfråga är också om kommunen ska fatta beslut om 
den så kallade enprocentsregeln som innebär att en procent 
av byggkostnaden av verksamhetslokaler vid nyproduktion 
avsätts till konst.
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Gymnasium

Ett långsiktigt och ständigt pågående utvecklingsarbetet 
krävs för ökad måluppfyllelse. Samtidigt måste   ett väl ge-
nomtänkt marknadsföringsarbete genomföras för att öka 
elevantalet. Skolan behöver synas och ge en tydlig bild av 
en attraktiv gymnasieskola med hög kvalité. Skolan drivs i 
fantastiska lokaler men även innehåll, upplägg och pedago-
gik ska ge eleverna samma upplevelse av något nytt. Skolans 
kvalitetsarbete måste tydligare systematiseras. Vidare be-
höver skolan förstärka och tydliggöra det entreprenöriella 
lärandet. En utveckling av skolans lärlingsprogram i sam-
arbete med näringslivet ska bredda utbudet och locka fler 
elever. Internationella samarbeten måste också fortsätta att 
utvecklas.

Vuxenutbildning

Det är viktigt med en tydligare handlingsplan och strategi 
för de elever som behöver mest stöd. Andra  områden att 
utveckla är kontakter med högskola och näringsliv samt en 
aktiv och målmedveten marknadsföring för att nå målgrup-
per som har behov av vuxenutbildning. 

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Det finns en tydlig tendens till ett ökat ärendeinflöde inom 
missbruk och psykisk ohälsa, inte minst av äldre personer. 
Detta kräver ett tätare samarbete inom såväl Individ och fa-
milj, kommunen och regionen som med externa aktörer. 

Försörjningsstöd

Ärendena inom försörjningsstöd tenderar att innehålla fler 
komponenter med hög komplexitet som måste vägas in i den 
sammantagna bedömningen. Hyresskulder och avhysnings-
ärenden fortsätter öka, likaså akuta behovet av bostäder till 
bostadslösa.  På Individ och familj syns tydliga kopplingar 
mellan familjers försämrade ekonomi och en ökad psykisk 
ohälsa med bland annat missbruk, misshandel och över-
grepp som följd.

Flyktingmottagning och integration

Behovet av kommunplatser för asylsökande ensamkomman-
de barn ökar enligt Migrationsverket. Fortfarande kommer 
de stora grupperna från Afghanistan och Somalia men under 
2014 förväntas allt fler från Syrien. Avseende ensamkom-
mande barn  blir utmaningen att finna lämpliga boendeal-
ternativ i Båstads kommun..
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Vård & 
omsorg

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2013

Bokslut

2013

Avvikelse Bokslut

2012

RESULTAT VÅRD & OMSORG

Centralt -11 295 -5 503 5 792 -5 171

Myndighetsenhet -4 087 -3 176 911 -39 778

Stöd och omsorg -30 816 -31 156 -340 -31 537

Hälso- och sjukvård -25 676 -26 066 -390 -22 639

Aktivering och socialt innehåll -3 470 -3 630 -161 -3 186

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -16 311 -15 547 764 -17 358

Summa -91 653 -85 079 6 578 -119 669

Resultatenheter

Hemvård 310 1 133 824 -23 526

Vård- och omsorgsboende -366 767 1 133 -52 584

Summa -56 1 901 1 957 -76 110

Beställningsenhet

Hemvårdspeng -42 726 -50 177 -7 451 0

Boendepeng -58 614 -61 385 -2 771 0

Summa -101 341 -111 563 -10 222 0

INVESTERING 1 400 1 261 139 694
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Årets viktigaste händelser

En omfattande renoveringen av Skogsliden pågick under 
hela året och resulterade i ett modern och ändamålsenligt 
vård- och omsorgsboende med 46  lägenheter och 8 korttids-
platser. 

Arbetet med handlingsplanerna påbörjades för att mäta och 
följa upp målen i Vård och omsorgsprogrammet,  kommu-
nens  övergripande politiska dokument för utveckling och 
inriktning av vård och omsorg. Lex Sarah och rutiner kring 
lagstiftningen tydliggjordes för att säkerställa intentionen 
med lagen och genomförandeplanerna omarbetades för att 
kunna användas inom hela vård och omsorg. 

Riskbedömningar och handlingsplaner sågs över inom såväl 
arbetsmiljö som brandskyddsarbetet, vilket resulterade i ett 
centralt brandlarm på Aromagården samt en uppdaterad 
checklistan för arbetsmiljö i enskilda hem, något som ska 
ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hela verk-
samhetsområdet. Kontaktmannaskapsuppdraget uppdate-
rades med ett tydligt syfte och ansvarsområde.

Gemensamma rutiner och dokument togs fram inför det 
fortsatta kvalitetsarbetet och arbetet med att systematiskt 
kvalitetssäkra verksamheten fortsatte genom medverkan i 
de nationella kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD (beteen-
demässiga och psykiska symtom vid demens) och palliativa 
registret. Kvalitetsarbetet resulterade i 2 mkr i prestations-
medel till verksamhetsområdet.

Myndighetsenheten fokuserade på att säkerställa och ut-
värdera att myndighetsutövningen sker i enlighet med lag-
stiftning samt kommunens regelverk och ambitionsnivå.  
Handläggarens roll i vårdprocessen tydliggjordes och säker-
ställdes genom delaktighet i framtagandet av den gemen-
samma vårdprocessen.

Efter socialstyrelsens tillsyner, arbetade Stöd och omsorg 
fram handlingsplaner inom boendestöd och bostad med 
särskild service. Handlingsplanerna omfattar  utbildnings-
behov, resursförstärkning, lokalöversyn och inrättande av 
brukarråd. 

Personalen genomgick en grundläggande utbildning inom 
LSS lagstiftningen för att få kunskap i skillnaden mellan skä-
liga och goda levnadsvillkor samt hur man på ett respektfullt 
sätt bedömer den enskildes förmåga och behov. Extern ären-
dehandledning har varit ett stöd för flera arbetsgrupper i 
specifika situationer inom omsorgen. Resursförstärkningen 
möjliggjorde längre öppethållande i gemensamhetslokalen 
för bostad med särskild service 9:9. Denna kvalitetshöjning 
för vård och omsorgstagaren resulterade i minskad social 
isolering och ensamhet.  Genom teamträffar med personal 
och omvårdnadsansvarig sjuksköterska ökade kvalitén i om-
vårdnadsarbetet för vård och omsorgstagaren. Brukarstyrda 

kvällsaktiviteter anordnades med syfte att skapa mötesplat-
ser för gemensamma kultur- och fritidsupplevelser för alla 
inom verksamhetsområdet. 

För att kvalitetssäkra vården i livets slut tog Hälso- och sjuk-
vården stöd av LCP (Liverpool Care Pathway of the dying) 
pärmen. Detta ledde även till ett bättre samarbete mellan 
läkare och sjuksköterskor, något som gynnar vård och om-
sorgstagaren. 

En organisationsöversyn genomfördes under året för att 
säkerställa rekrytering av legitimerade sjuksköterskor. Stu-
diecirklar i ämnet hälsofrämjande arbetssätt påbörjades för 
vård och omsorgs personal av sjukgymnaster och arbetste-
rapeuter inom kommunens rehab.  

Aktivering och socialt innehåll samverkade med Arbets-
förmedling, HR avdelning samt Bildning och arbete vilket 
medförde en utökning av verksamhet och mötesplatser för 
kommuninvånare.  Alla kontaktpersonsuppdrag verkställdes 
under året. 

Vård och omsorgsboende och hemvården har genom ett för-
ändrat förhållningssätt satt individen i fokus. Arbetet med 
bemötande gav gott resultat med ett utökat socialt innehåll 
för en meningsfull vardag på kommunens vård och omsorgs-
boende. 

Personalplaneringssystemet, Time Care har inneburit att 
enhetscheferna med fingertoppskänsla kunnat fördela re-
surserna utifrån vård och omsorgstagarnas behov. Rekryte-
ringsbehovet av utbildad personal inom hemvården var fort-
satt stort under hela året och kunde inte tillgodoses.

Det nya ekonomiska förhållningssättet med boendepeng och 
hemvårdspeng praktiserades fullt ut  under året. Det inne-
bär att beställningsenheten har den totala budgeten för såväl 
timmar i hemvården som boendedygn på vård och omsorgs-
boendena.  

Ekonomiskt resultat

Centralt som främst består av administration, ledningsre-
surser, verksamhetsförändringar och utbildning uppvisar ett 
positivt resultat om 5,8 mkr. Överskottet beror på öronmärk-
ta pengar för verkställighet av insatsen bostad med särskild 
service 9:9 som ej kunde verkställas 2013, utveckling av so-
cialpsykiatrin som pågår samt en budgeterad extraplats på 
Skogsliden. Intäkterna för omvårdnadsavgiften blev 1,5 mkr 
högre än budgeterat. Administration har ett negativt resul-
tat, där 1,3 mkr avser ersättning för avslutad tjänst. Utbild-
ningsinsatser har ett positivt resultat som delvis beror på 
prestationsbaserade medel som finansierat utbildningarna. 
En stor del av utbildningsinsatsen har skett internt av med-
arbetare inom Båstads kommun.
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Myndighetsenheten har ett positivt resultat om 0,9 mkr som 
beror på vakanta tjänster.

Stöd och omsorg redovisar ett underskott om 0,3 mkr. Servi-
celägenheter LSS visar ett negativt resultat om 1,2 mkr, be-
roende på ökad bemanning för att tillgodose två beslut om 
gruppbostad som inte kan verkställas. Personlig assistans 
har haft lägre kostnader än budgeterat och visar ett positivt 
resultat om 0,8 mkr.

Hälso- och sjukvården visar ett negativt resultat om 0,4 mkr. 
Verksamheten för sjuksköterskor visar det största under-
skottet på grund av personalkostnader. Det har varit svårt att 
rekrytera personal vid frånvaro och vakanser vilket har lett 
till att verksamheten istället har fått hyra in sjuksköterskor. 
Även sjuksköterskornas bilar visar ett negativt resultat som 
beror på höga hyreskostnader samt många reparationer. 
Kommunens rehab visar ett positivt resultat, som framförallt 
beror på att det funnits svårigheter att rekrytera arbetste-
rapeuter. Resultatet dras ned något av ökade kostnader för 
tekniska hjälpmedel.

Aktivering och socialt innehåll redovisar ett underskott om 
0,2 mkr. Underskottet beror på ökade insatser inom Anhörig 
och frivilligstöd. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg som främst består 
av lokalkostnader för vård- och omsorgsboende och hemvår-
den, nattpatrull hemvården, trygghetslarm samt anhörigan-
ställningar redovisar ett överskott om 0,8 mkr. Lokalkostna-
der redovisar ett överskott som beror på lägre kostnader för 
uppvärmning samt ökade intäkter för momsbidrag som det 
inte funnits vetskap om när budgeten lades. Trygghetstelefo-
ner redovisar ett underskott som beror på ökad efterfrågan 
samt ökad kostnad för hyra. Nattpatrullerna hemvården har 
ett underskott som beror på ökade insatser samt att det varit 
svårigheter att rekrytera personal, vilket har lett till ökade 
vikariekostnader.

Resultatenheter

Utförare av insatser inom ordinärt boende redovisar ett 
överskott om 0,8 mkr. Korttidsvården visar ett underskott 
om 1,6 mkr, som främst kan härledas till ombyggnationen av 
Skogsliden vilket försvårade optimeringen av verksamheten. 
Hemvården redovisar ett överskott om 2,4 mkr. Överskottet 
beror på ökade intäkter för beviljade hemvårdsinsatser på 
grund av ökat antal hemvårdstimmar samt sommargäster. 
Det har under året varit svårt att rekrytera utbildad personal, 
vilket har lett till att personalkostnaderna inte ökat i samma 
takt som intäkterna. Vård- och omsorgsboende redovisar ett 
överskott om drygt 1,1 mkr. Överskottet beror på att intäk-
terna för belagda boendedygn är högre än verksamhetens 
kostnader för motsvarande dygn,  tack vare effektivisering 
samt förbättrade rutiner vid inköp.

Beställningsenhet

Köp av boendedygn redovisar ett underskott om 2,8 mkr, 
som beror på köp av externa korttidsplatser på grund av 
Skogslidens ombyggnation. Även Regionens förändringar av 
medicinskt färdigbehandlad till utskrivningsklar har ökat be-
hovet av platser för korttidsvård. Köp av biståndsbedömda 
hemvårdstimmar visar ett underskott om 7,5 mkr, vilket be-
ror på såväl ökat antal personer med beviljade insatser som 
ett högre omvårdnadsbehov.

Årets investeringar

Årets investeringar uppgick till 1,3 mkr. Av dessa investe-
rades 1 mkr i ombyggnation av Skogsliden. Övriga investe-
ringar är trygghetstelefoner samt hjälpmedel till vård och 
omsorgsboende.

Framtidsperspektiv

Målet för Vård och omsorg är att bli en av Sveriges 10 bästa 
2018. För att uppfylla detta mål ska uppdraget - att ge vård 
och omsorgstagaren hög kvalité - tydliggöras i en gemensam 
vårdprocess som ska utgöra ett verktyg för alla professioner.

Den framgångsrika utbildningssatsningen på sommarvika-
rier kommer att vidareutvecklas för säkerställa att vård och 
omsorgstagaren får hög kvalitét på omsorg och omvårdnad, 
även under semestertider.

Myndighetsenheten står inför förändringar med anledning 
av ett mer individuellt och strukturerat bedömningsförfa-
rande där kvalitetssäkring och likformad bedömning står i 
centrum. 

Äldres behov i centrum (ÄBIC) och det strukturella 
bedömningsförfarandet syftar till en likvärdig och allsidig 
bedömning.  Modellen som kommer att ligga som grund 
för individuella behov hos den enskilda kommer att imple-
menteras. Handläggaren och utförare får stöd i att arbeta 
behovsinriktat och systematiskt. Verksamheterna får bättre 
underlag för personalförsörjning, verksamhetsuppföljning 
och kvalitetsuppföljning.

Stöd och omsorg ska satsa på större delaktighet och infly-
tande i samhället för gruppen funktionsnedsatta.  Ett gemen-
samt aktivitetshus, en samlokalisering av flera kommunala 
stödenheter, skulle öka möjligheterna till utslussning mot 
den öppna arbetsmarknaden, utifrån normaliseringsprinci-
pen. Inventering kommer att göras av bostadsbehovet och 
korttidsvistelse/korttidstillsyn för gruppen funktionsned-
satta samt planering för att verkställa insatserna i Båstad. 

Planering och framtagning av en utbildning/utvecklingsplan 
för personalen inom stöd och omsorg ska ligga till grund för 
kompetensutvecklingen för medarbetarna inom enheten. 
Syftet är att skapa en gemensam grundläggande kompetens 
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för ökad förståelsen och  ett gemensamt förhållningssätt. 
Detta är en förutsättning för att öka kvalitén för vård och 
omsorgstagaren och dennes vardag, där individen och den-
nes behov av individuella kultur- och fritidsaktiviteter kan 
fortsätta utvecklas. 

Hälso- och sjukvård utför allt mer kvalificerad vård i hem-
met. Vården sker i samarbete med regionen och primärvår-
den och med ASIH (avancerad vård i hemmet) ges vård- och 
omsorgstagaren möjlighet att bo kvar i sitt hem. Allt större 
ansvar kommer att läggas på den kommunala hälso- och 
sjukvården. För att klara kvalitetskraven kommer behovet 
av kompetenshöjning öka. 

Aktivering och socialt innehåll ska skapa gemensamma mö-
tesplatser för alla oavsett funktionshinder. En enkätunder-
sökning om anhöriga som vårdar kommer att genomföras 
för att bättre kunna möta behovet av hjälp och stöd.  

Vård och omsorgsboende och hemvård ska fortsätta arbetet 
med att utveckla kvalitén för individen, där det individuella 
behovet skall tillgodoses och valmöjligheterna öka. Val ska 
kunna göras i allt från vård och omsorgsboende och verkstäl-
lare till hur omsorgen ska utföras. Kvalitetsregisterna Senior 
Alert och BPSD skall införas i hemvården.

Beställningsenheten ska arbeta fram ett resursfördelnings-
system för den kommunala hemsjukvården, samt tydliggöra 
rollerna i beställningarna av HSL –insatser. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2013

Bokslut

2013

Avvikelse Bokslut

2012

Kommunrevision -785 -785 0 -713

Årets viktigaste händelser

Revisionen har arbetat efter den revisionsplan som besluta-
des i början av året. 

Revisionen har arbetat efter den revisionsplan som besluta-
des i början av året. 

Förutom basgranskningen och den årliga övergrip¬ande 
granskningen samt granskning av årsbokslut och delårs-
bokslut genomförde revisionen följande granskningar under 
2013:

• Implementering av det kulturpolitiska programmet,

• Kommunens planering inför befolkningsförändringar,

• Uppföljning av tidigare granskning vård och omsorg,

• Arrendeavtal Båstad hamn AB, 

• Intern kontroll.

Kommun- 
revisionen

Ekonomiskt resultat

Revisionen redovisar ett nollresultat.

Framtidsperspektiv

Revisionen försöker ständigt förbättra sitt arbete. En revi-
sionsstrategi har tagits fram för en ökad transparens kring 
hur revisionen arbetar. Genom en noggrant utförd risk- och 
väsentlighetsanalys inför fastställandet av den årliga revi-
sionsplanen tar kommunrevisorerna fram de granskningar 
som ska utföras under året. På så sätt kan de ge bästa möjliga 
resultat för kommunens verksamhet
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Båstads kommun
Vångavägen 2
269 36 Båstad

Telefon: 0431-770 00
Mail: bastads.kommun@bastad.se
Webb: www.bastad.se
Twitter: @bastadskommun
Facebook: facebook.com/bastadskommun


