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Under 2014 ökade befolkningen med 144 invånare. Den 
största ökningen stod Förslöv-Grevie för med 100 invånare, 
Båstad-Östra Karup ökade med 56 nya kommuninvånare och 
Torekov med 30.  I Västra Karup och Hov minskade däremot 
antalet invånare med 42. 

Det är viktigt att fortsätta stärka byarnas attraktivitet 
genom arbete med detaljplaner för såväl bostads-  som 
verksamhetsmark. Under budgetarbetet i höstas gavs ett 
nytt uppdrag att påbörja en detaljplan för Grevie-Böske samt 
planering för inköp av ny mark för bostäder norr om Förslövs 
tunnelmynning. Detta är en långsiktig planering för att kunna 
bygga nya bostäder i närheten av Förslövs pågatågstation så 
att kommunens södra sida kan växa ytterligare. 

Tillväxtrådet bildades i juni 2014 och är ett gemensamt 
forum för Båstads Turism och Näringsliv och Båstads 
kommun för att bland annat utveckla Båstad till en ledande 
evenemangs- och näringslivsort. Att satsa på upplevelse- 
och turistnäring skapar arbetstillfällen för bland annat 
ungdomar, vilket är enormt viktigt, då de ges möjlighet 
till arbete. Båstads kommun utmärker sig varje år som en 
stark nyföretagarkommun. Nyföretagandet är bland de 
högsta i Sverige och även överlevnadsfrekvensen är mycket 
hög hos de nystartade företagen. Ett starkt och positivt 
näringslivsklimat är grunden för tillväxt, utveckling och goda 
livsbetingelser. Båstad har många unika värden och goda 
förutsättningar för att vara en attraktiv kommun. Många 
diskussioner har förekommit under året om att förlänga 
evenemangstiden till hela sommaren - och kanske även hela 
året runt - med större evenemang, även i byarna. Ett mycket 
lyckat evenemang i somras var 20-års jubileumet  ”VM 94” i 
Grevie. 

Båstads kommun är en av de kommuner i Skåne som 
framgångsrikt har lyckats bäst med ansökning av medel 
för utbyggnaden av fiber i landsbygden. Den digitala 
utvecklingen berör alla kommunens verksamhetsområden 
inte minst inom vård-och omsorg och det mest aktuella 
är larmsystemet. I november anordnade IT-enheten 
”Båstads kommuns digitala välfärdsdag”,  en utställning i 
kommunhuset om framtida digitala hjälpmedel främst inom 
verksamhetsområdet vård och omsorg. I samband med 
denna digitala framtidsdag hade elever från grundskolan 
inbjudits att ta fram förslag till ”Framtidens digitala hem 
2030”. Sju digitala framtidsförslag kom in. Jag vill ännu en 
gång tacka alla kreativa elever med stöd av era lärare, för ett 
fantastiskt arbete.

Det allra viktigaste är alla de goda målsättningar som tar 
sikte på framtiden. Båstads kommun ska ta ansvar för miljön 
och skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar och 
besöker kommunen. Andelen miljöbilar i kommunen har 
under året ökat och energianvändningen fortsätter att 
minska.

Den ekonomiska utvecklingen i Båstads kommun är mycket 
stabil, vilket är viktigt för att långsiktigt kunna upprätthålla 
god kvalitet i välfärdsverksamheterna och för att kunna 
investera och skapa tillväxt för framtiden.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, 
förtroendevalda, företagare och invånare. Vi kan tillsammans 
se tillbaka på ett, på många sätt, framgångsrikt år och 
förhoppningsvis formar vi Båstads framtid tillsammans till 
en attraktiv plats att bo och förverkligas i. 

Kerstin Gustafsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande 2014

Tillväxtåret 2014 – Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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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? 

Samhällsbyggnad 
2% 

Samhällsskydd 
2% 

Teknik & service 
13% 

Bildning & arbete 
15% 

Kommunledning 
20% 

Vård & omsorg 
24% 

Barn & skola 
24% 

Generella 
statsbidrag 21% 

Avgifter, bidrag & 
ersättningar 8% 

Skatteintäkter 
71% 

Samhällsbyggnad 
2% 

Samhällsskydd 
2% 

Teknik & service 
13% 

Bildning & arbete 
15% 

Kommunledning 
20% 

Vård & omsorg 
24% Barn & skola 

24% 

Arbetskraft 62% 

Bidrag, 
transfereringar, 
entreprenader 

19% 

Lokaler, material, 
bränsle m.m. 

14% 

Avskrivningar 5% 

Hur används pengarna?

Generella 
statsbidrag 9% 

Avgifter, bidrag 
& ersättningar 

22% 

Skatteintäkter 
71% 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
 
Finansiella nyckeltal 
 

2014 2013 2012 2011 2010 
       

Årets resultat, mkr 
 

10,5 19,8 11,6 7,8 35,4 
- varav realisationsvinst 1,0 1,1 8,1 0 14,8 
           
Årets resultat i procent av skatteintäkterna 
 

1,6 3,1 1,9 1,3 6,0 
                     ”              , exklusive realisationsvinst 1,4 2,9 0,6 1,3 3,5 
           
Nettokostnaderna i procent av skatteintäkterna 

 

 

98,4 96,9 98,1 98,7 94,0 
           
Soliditet, procent 2) 

 
51 53 53 59 63 

Skuldsättningsgrad, procent 
 

49 47 47 41 37 
           
Likvida medel, mkr 
 

18,1 45,6 34,5 21,4 33,3 
           
Tillgångar, mkr 
 

881,3 825,3 789,3 686,8 635,4 
Tillgångar per invånare, kr 
 

61 122 57 813 55 339 48 264 44 501 
           
Låneskuld, mkr 
 

245,6 249,0 218,2 153,2 105,2 
Låneskuld per invånare, kr 
 

17 031 17 442 15 295 10 766 7 368 
           
Eget kapital, mkr 
 

447,6 437,2 417,4 405,8 398,1 
Eget kapital per invånare, kr 
 

31 051 30 630 29 264 28 520 27 881 
           
Nettoinvesteringar, mkr  
 

94,9 75,6 110,2 62,3 73,9 
Nettoinvesteringar per invånare, kr 
 

6 585 5 299 7 724 4 378 5 176 
Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 
 

14 12 18 10 12 
           
Kommunal skattesats, kr 
 

20:23 20:23 20:23 20:23 20:23 
           
Antal invånare 31 december  
 

14 419 14 275 14 263 14 230 14 278 
 
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 ansvarsförbin-

delse. Denna uppgår till 290 mkr och skulle denna betraktas som skuld sjunker kommunens soliditet till 18 procent (2013: 16 procent).  

Fem år i sammandrag
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Förvaltnings-

berättelse



Ekonomisk analys 
Sammanfattning 

Båstads kommuns resultatför2014uppgicktill 10,5 mkr, vilket 
är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 1, 7 mkr. 
Resultatet för 2013 var 19,8 mkr. Årets nettoinvesteringar 
uppgick till 95 mkr, jämfört med 76 mkr året innan, varav 
32 mkr avsåg VA-investeringar. Inga nya lån togs under året 
och kommunen amorterade drygt 10 mkr på gamla lån. De 
likvida medlen minskade med 27 mkr till drygt 18 mkr. 

Resultat och kapacitet 

Årets resultat 

Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca 
-7,1 mkr i underskott jämfört med budget. Om den 
avsatta reserven för demografiska förändringar räknas 
med blir verksamheternas budgetavvikelse lägre, endast 
-1,2 mkr. Den demografiska reservens syfte är att täcka upp 
volymrelaterade förändringar inom barnomsorg och skola 
samt hemtjänst och vårdboende. 

Att det totala resultatet ändå blev 1, 7 mkr bättre än 
budgeterat förklaras till stor del utav den lägre och förskjutna 
aktiviteten inom investeringsverksamheten vilket hållit 
kostnaderna för avskrivningar nere. En ytterligare förklaring 
är det lägre ränteläget som medfört lägre räntekostnader än 
budgeterat. 

Med en blick bakåt i tiden kan konstateras, som framgår 
utav diagrammet nedan, att resultaten under den senaste 
femårsperioden varit positiva under samtliga år. Senaste 
året med negativt resultat var 2008. 

Diagram: Arets resultat (mkr) 

40,0 
35,4 

35,0 

30,0 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 
2010 2011 2012 2013 2014 

• Resultat • Resultat efter balanskravsjusteringar 

Balanskravsutredning 

Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekonomisk 
hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt 
balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna och ett 
negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras 
under de närmast följande tre åren. Balanskravsjusteringar 
innebär bland annat att vissa realisationsvinster inte tas med 
i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. 
Under 2014 har kommunen avyttrat fastigheter, inventarier 

och maskiner som netto genererat en reavinst på drygt 
1,0 mkr. Enligt huvudprincipen ska realisationsintäkter 
räknas bort vid en balanskravsjustering. Några underskott 
från tidigare år finns inte kvar att täcka. Därmed är 
balanskravet uppfyllt. 

Tabell: Balanskravsutredning 

(mkr) 

Årets resultat 

- avgår samtliga reavinster 

Arets resultatefter balanskravsjusterlngar 

Uppbyggnad av pensionsreserv<1i 

Ba I a nskravsresu I tat 

2014 

10,5 

-1,0 

9,5 

-9,5 

0,0 

(l) 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 inklusive 
reserven för demografiska förändringar uppgick till 
-1,2 mkr, vilket är en förbättring med 9,7 mkr jämfört med 
2013. Avvikelsen motsvarar 0,2 procent av nettokostnaderna. 

Tabell: Avvikelser jämfört med budget 

(mkr) 2014 2013 2012 

KF, Jävsnämnd, Valnämnd - 0,1 -0,1 0,2 
Överförmyndare -1.2 - 1.1 -0,5 

Revision 0,0 0,0 0,0 

Kommunledningskontor inkl. KS -0,1 -4,2 - 1,7 

Teknik & service - 1,1 -0,5 1,6 
Samhällsbyggnad -0,5 - 2,1 - 0,2 
Samhällsskydd -0,4 0,0 -0,2 
Barn&skola 1,5 2,6 1,8 
Bildning & arbete - 2,5 -2,1 -4.4 
Skolpeng, skola/gymn. - 1,1 - 1,5 -15,9 
Resultatenheter, skola/gymn. 0,7 -1.5 2,4 

Y.å!:~--~-C?.r:i:i_~~r~-----·-----·---------------- - 2,4 - 1,7 - 8,0 
---------------· --------------------------------

Demografisk reserv 59 29 5,0 
Summa - 1,2 -10,9 -19,9 

Underskottet för överförmyndarverksamheten landade 
under 2014 på -1,2 mkr. Inom verksamheten har antalet 
huvudmän de senaste åren ökat markant och utvecklingen 
har fortsatt även under 2014. Därav har arvodeskostnaderna 
ökat avsevärt. I de fall huvudmannen inte själv kan betala 
ersättningen till gode män och förvaltare, gör kommunen 
detta. I komplicerade fall kan det innebära stora kostnader 
för kommunen. 
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Diagram: prognosavvikelse 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 
nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. Om så 
är fallet minskar detta på sikt möjligheterna till en ekonomi 
i balans. Nettokostnadsutvecklingen i Båstads kommun, 
sett över den senaste femårsperioden, har varit högre än 
skatteintäktsutvecklingen. 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 
skatteintäkter och statsbidrag. Båstads kommun har detta 
som ett ekonomiskt mål vilket ger goda förutsättningar för 
att kommunen ska kunna finansiera sina investeringar med 
egna medel istället för att låna. Det ekonomiska målet kan 
åskådliggöras genom att nettokostnadernas ställs i relation 
till skatteintäkter och generella bidrag samt finansnetto. 
Andelen får därmed inte överstiga 98 procent. Kommunens 
nettokostnadsandel uppgår emellertid till 98,4 procent för 
2014 men genomsnittet för de senaste 5 åren landar på 
97,3 procent. 

Inom Bildning och arbete går verksamheten för individ- 
och familjeomsorg med -4,7 mkr i underskott där särskilt 
försörjningsstödet  sticker ut med -2,7 mkr. Orsakerna 
beror framför allt på ungdomsarbetslöshet, utförsäkrade 
individer hos Försäkringskassan samt fler individer som inte 
klarar Arbetsförmedlingens krav, av olika psykosociala eller 
medicinska skäl. 

Utbetalningar av skolpeng resulterade i negativa budget-
avvikelser om sammanlagt -1,1 mkr. Skolpengen inom 
barnomsorg och grundskoleverksamheten backar med cirka 
-2 mkr på grund av fler barn än budgeterat samt en retroaktiv 
utbetalning till följd av överklagad skolpengsbeslut från 
tidigare år. Inom gymnasieverksamheten gjorde skolpengen 
ett överskott om 0,8 mkr främst till följd av att elever, 
ur ett kostnadsperspektiv, gjort ett något gynnsammare 
utbildningsval än väntat.

Vård- och omsorgs avvikelse från budget stannar 2014 
vid -2,4 mkr. Denna avvikelse innefattar dock sammanlagt 
drygt 5 mkr i intäkter av engångskaraktär. Cirka 3 mkr av 
dessa engångsintäkter beror på att vård och omsorg under 
2010-2014 beviljat ett beslut inom personlig assistans 
som försäkringskassan senare gett avslag på. Beslutet 
överklagades och domslut gav Båstad rätt att återsöka 
drygt 3 mkr för den aktuella perioden. Resterande del 
av engångsintäkterna består av prestationsmedel från 
socialstyrelsen om cirka 2 mkr. Övriga överskott inom den 
centrala ledningen och administrationen uppgår till cirka 5,5 
mkr.

Beställningsenheten för Hemtjänst och Vårdboende gör 
ett sammantaget underskott mot budget med 15,8 mkr.  
Hemtjänstens underskott på -12,3 mkr beror på att antalet 
beviljade hemtjänsttimmar överskridit budget med 25  
procent, vilket utgör nästan 31 000 timmar, till följd av 
såväl fler personer med beviljade insatser som högre 
omvårdnadsbehov.  Underskottet inom beställningsenheten 
för vårdboende på  5,1 mkr beror dels på inköp av externa 
korttidsplatser men också på ökat behov av antalet platser 
för särskilt boende.

Resultatenheterna går med 2,3 mkr i överskott vilket 
beror på ökat antal hemvårdstimmar i kombination med 
möjligheter till samordning.

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

Prognosträffsäkerhet

År 2013 införde Båstads kommun månadsuppföljningar 
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.
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Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, 
generella bidrag samt finansnetto  (%)

Den kommunala skattesatsen var under 2014 20:23 
kronor. Genomsnittet i länet var 20:46 och i riket 20:65. 
Lägst skatt i Skåne hade Vellinge med 18:50 kr. Bromölla 
och Osby hade högst med 21:76, en skillnad på 3:26 kr. 
Den totala skattesatsen (kommunal- och landstingsskatt) 
för Båstad ligger på 30:92. Genomsnittet i de fem närmsta 
pendlingskommunerna är 30:72. Landstingsskatten i Skåne 
uppgick till 10:69 jämfört med rikets på 11:20.

Investeringar, försäljningar och självfinansieringsgrad

Kommunens nettoinvesteringar under 2014 uppgick till 
94,9 (75,6) mkr. I budget och tilläggsbudget fanns 111,9 
mkr avsatta. För projekt som inte blev färdiga under året 
har verksamhetsområdena begärt att investeringsmedel för  
3,6 mkr ska överföras till 2015.

Bland de större investeringarna finns VA-investeringar 
på 32,1 mkr och fastighetsrelaterade investeringar på  
21,6 mkr. Försäljningar av fastigheter, inventarier och 
maskiner uppgick till drygt 0,74 mkr där realisationsvinsten 
uppgick till drygt 0,67 mkr.

Som synes av diagramet nedan har investeringsvolymen 
ökat de senaste åren. Trenden ser ut att fortsätta och 
dessutom tillta rejält de nästföljande tre åren 2015-2017 för 
att därefter förhoppningsvis sjunka igen.

I budget 2015 samt plan 2016-2017 är det avsatt sammantaget 
176 mkr år 2015, 190 mkr år 2016 samt 164 mkr år 2017. 
Dessa mycket stora investeringsbelopp avser bland annat 
fortsatt stor utbyggnad av VA-verksamheten, byggnation 
av ny stationsmiljö i Förslöv samt investeringskostnader 
med anknytning till exploateringsprojektet kring den nya 
stationen i Båstad.

Diagram: Investeringar 2007-2014 + budget/plan 2015-2017 
(mkr)

Tabell: Investeringar

Ett av kommunens finansiella mål är att årets resultat 
och avskrivningar från gamla investeringar inom 
skattefinansierad verksamhet ska täcka nya investeringar 
inom skattefinansierad 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  
 

* inkl. bidrag till medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar som i kommunens redovisning 

upplöses över balansräkningen.

Kommunen klarar inte målet att självfinansiera investeringar 
inom skattefinansierad verksamhet 2014. Även sett över den 
senaste femårsperioden hamnar självfinansieringsgraden 
under 100 procent och uppgår endast till 93 procent. I 
kommunens budget för 2015 och plan för 2016-2017 
uppgår den budgeterade självfinansieringsgraden enbart till 
50 procent. 

Soliditet

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

Soliditeten minskade under 2014 med 2 procent till 51 
procent. Anledningen till detta är att kommunen inte 
klarar av att självfinansiera nya investeringar inom den 
skattefinansierade verksamheten. Kommunen behövde 
förvisso inte finansiera investeringarna under 2014 
med några nya lån utan kunde istället utnyttja befintlig 
kassalikviditet som därmed minskade med cirka 28 mkr. 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld upp-
kommen före 1998 inte upptas som skuld i balansräkningen. 
Räknar man med den i skulden blir soliditeten 18 procent 
2014 vilket innebär att soliditeten inklusive pensionsskuld 
före 1998 ökade med 2 procent mellan 2013 till 2014. 
Anledningen till detta är främst att kommunen enligt 
blandmodellen årligen gör utbetalningar på denna delen av 
skulden vilket medför att den minskar.
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Diagram: Soliditet (%)

Skuldsättningsgrad

Av kommunens tillgångar finansierades 49 procent med 
främmande kapital. Detta benämns skuldsättningsgrad 
och är motsatsen till soliditet. Skuldsättningsgraden ökade 
därmed 2 procent under 2014.

Som synes av diagrammet och tabellen nedan har de 
långfristiga skulderna i kommunen ökat från 0 till 28 
procent under åren 2001 till 2014. Under 2014 minskades 
de långfristiga lånen med 2 procent till följd av att några nya 
lån inte togs upp samtidigt som amorteringar genomfördes 
på befintliga lån. Denna minskning av de långfristiga 
lånen finansierades genom att befintlig kassalikviditet 
utnyttjades. 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 långsiktiga 
låneskulden uppgår per den 31 december 2014 till cirka 216 
mkr. Enligt statistiska centralbyråns statistik från 2013 ligger 
Båstad med sina 17 442 kr/invånare över riksgenomsnittet 
gällande långfristiga skulder per invånare jämfört med 
kommuner i samma storlek där snittet låg på 13 982 kr/
invånare år 2013. Jämfört med samtliga kommuner i Skåne 
(12 027 kr/invånare) ökar skillnaden ytterligare. 

Diagram: Utveckling skulder och eget kapital 2001-2014 plus 
budget/plan 2015-2017 (%)

Den budgeterade skuldförändringen (nyupplåning – 
amortering) ligger på +105 mkr för 2015, +115 mkr för 
2016 respektive +92 mkr för 2017. 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 65 procent vid utgången av 2017. 

Tabell: Skuldsättningsgrad

Risk och kontroll

Kortsiktig betalningsförmåga

Likviditeten mäter den kortfristiga betalningsförmågan, 
det vill säga förmågan att betala de löpande utgifterna. 
Kassalikviditeten (likvida medel och fordringar i förhållande 
till de kortfristiga skulderna) minskade från 82 till 54 
procent. Förhållandet bör vara 100 procent, men 25 procent 
av de kortfristiga 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 lånefinansieringen. Nuvarande likviditet bedöms 
vara rimlig i förhållande till betalningsströmmarna. De 
likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 18,1 mkr jämfört 
med 45,6 mkr året dessförinnan. 

Tabell: Kortsiktig betalningsförmåga

Ränterisk

Med ränterisk menas risken för förändringar i räntenivån. 
Andelen rörliga lån, vilket innebär att de löper med rörlig 
ränta, uppgår till nästan 46 procent av kommunens låneskuld 
på 227 mkr år 2014. En ränteförändring på en procent 
innebär således cirka 1 mkr i förändrad räntekostnad på 
helår.

Pensioner och pensionsskuld

Årets pensionskostnader uppgick till 38,5 mkr inklusive 
löneskatt, varav kostnaderna till dagens pensionärer utgjorde 
13,6 mkr av dessa. Jämfört med 2013 innebär detta en ökning 
med totalt 2,4 mkr från totalt 36,0 mkr inklusive löneskatt, där 
14,3 mkr av dessa avsåg dåvarande pensionärer.
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För dagens anställda har kommunen ett framtida 
pensionsåtagande. Enligt den så kallade blandmodellen 
redovisas de intjänade pensionerna till och med 1997 som 
ansvarsförbindelse och utanför balansräkningen. Förbindelsen 
uppgick vid årsskiftet till 290 mkr (304 mkr). I balansräkningen 
finns pensioner upptagna som avsättningar och kortfristig skuld 
med cirka 25,5 mkr inklusive löneskatt. Det innebär att 92 
procent av pensionsskulden ligger utanför balansräkningen. Den 
delen av pensionsskulden är viktig att beakta ur risksynpunkt, 
eftersom den ska finansieras de kommande fyrtio åren. De ökade 
pensionsavgångarna leder till större pensionskostnader. Under 
perioden 2020 till 2030 beräknas kostnaderna bli som störst. 
Båstads kommun har, utöver sitt egna kapital, inte gjort några 
finansiella placeringar avseende pensionsmedel för att täcka 
framtida kostnader.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 455 (573) 
mkr. Det motsvarar 31 587 kr per invånare (genomsnittet 
2013 för kommuner i samma storlek var 27 485 kr). Av 
det totala borgensbeloppet är 429 mkr eller 94 procent 
borgen som beviljats till kommunens bolag Båstadhem AB. 
Borgensåtagandet för bolaget minskade med 111 mkr under 
året.

Kommunens borgensåtagande för egnahem ligger kvar på 
0,3 mkr. Numera görs inga borgensåtaganden för privat 
byggenskap. I takt med att lånen amorteras av minskar 
borgen. Andra åtaganden är för Nordvästra Skånes 
Renhållningsbolag med 22,5 mkr. 

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

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

Verksamhet i andra juridiska personer 

Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än 
kommunen. I den sammanställda redovisningen ingår 
bolag där kommunen har ett stort inflytande (över 20 
procent). Kommunens enda helägda bolag är bostadsbolaget 
Båstadhem AB. 

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

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

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

Kommunen är tillsammans med elva andra kommuner 
medlem i Kommunalförbundet AV Media Skåne, som 
driver verksamhet kring AV-läromedel. Båstads kommun 

och nio andra Skånekommuner äger till lika delar 
Kommunalförbundet Medelpunkten, en verksamhet som 
tillhandahåller hjälpmedel till funktionshindrade.

Förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet i kommunen 
bedrivs även av Montessori i tätorterna Båstad och Grevie, 
samt av två föräldrakooperativ i Grevie och Torekov.

Avstämning mot finansiella mål

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:

•	 Mål: Överskott ska uppgå till 2 procent av  
skatteintäkter och generella bidrag. 
Måluppfyllelse: Målet har ej uppfyllts. Resultatet, 
före balanskravsjusteringar, blev 1,6 procent av 
skatteintäkter och bidrag (budgeterat 1,3 procent). 
Om resultatet efter balanskravsjusteringar 
istället används med innebörden att vissa 
realisationsvinster och förluster exkluderas från 
resultatet, uppgår resultatet till 1,5 procent av 
skatteintäkterna och de generella bidragen.  
 
I budget 2014 beslutades om att avsteg från det  
finansiella målet på 2 procent skulle göras på grund  
 av det ansträngda ekonomiska läget under 2014. 
Det budgeterade resultatet under året motsvarade 
därför 1,3 procent av skatteintäkter och generella 
bidrag. 

•	 Mål: Investeringarna ska finansieras  fullt ut med 
skattemedel. Härmed avses de skattefinansierade 
investeringarna. 
Måluppfyllelse: Målet har ej uppfyllts. Endast 
79 procent av investeringarna täcktes med 
skattemedel, dvs årets överskott och avskrivningar. 
(Beräkningen av självfinansieringsgraden 
innefattar även vissa bidragskostnader för 
medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar 
som finansieras av skattemedel. Detta beror på 
att kommunen redovisningsmässigt har valt att 
upplösa dessa kostnader över balansräkningen i 
maximalt 25 år vilket i praktiken innebär att de 
hanteras och skrivs av som vanliga investeringar)

Kommentar och reflektion

Årets resultat om 10,5 mkr kan jämföras med det budgeterade 
om 8,8 mkr. Resultatet innefattar en större engångsintäkt 
med anledning av en återsökning av intäkter om cirka 3 
mkr från försäkringskassan, avseende beviljade beslut inom 
personlig assistans för åren 2010-2014. Försäkringskassans 
avslagsbeslut överklagades och domslut gav kommunen 
rätt att återsöka dessa medel retroaktivt, vilka därför ingår 
i resultatet för 2014. Inga återbetalade AFA-medel avseende 
inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkring 
ingår i resultatet, vilket förekommit under tidigare år. Det låga 
ränteläget i kombination med en lägre investeringsaktivitet 
inom främst VA-verksamheten, har under 2014 jämfört med 
budget bidragit med cirka 4,5 mkr till resultatet.

Budgetavvikelserna för verksamheterna uppgår till sammanlagt 
-1,2 mkr, att jämföra med 2013 då verksamheternas 
budgetunderskott uppgick till -10,9 mkr.
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Kommunens omfattande investerings- och exploaterings-
planer kommer enligt prognoserna för de närmsta åren 
leda till en fortsatt ökad låneskuld och därmed sätta press 
på kommunens ekonomi. Baserat på de budgeterade och 
planerade investeringar och driftsresultat för 2015-2017 
kommer den långsiktiga låneskulden under perioden öka 
med omkring 138 procent från 227 mkr till närmare 540 
mkr. Även med dagens låga räntenivåer skulle det innebära 
minst en fördubbling av de framtida räntekostnaderna. Mer 
sannolikt är kanske att räntenivåerna framöver ökar och att 
räntekostnaderna, från 2017 och framåt, i så fall blir kanske 
tre till fyra gånger högre än i dag. 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 vilket då också sänker de 
framtida räntekostnaderna. Kommunens soliditet kommer 
under de närmsta åren således fortsätta att minska för att 
därefter förhoppningsvis öka igen.

Kommunens befolkningsprognos, baserad på oförändrad 
befolkning från 2014 fram till 2025, visar på att antalet äldre 
i åldrarna 80 och uppåt ökar med drygt 26 procent under 
perioden. Detta kommer sannolikt att öka kostnaderna 
för kommunens äldreomsorg. Samtidigt minskar andelen 
invånare i arbetsför ålder 19-64 år med drygt sju procent. 
Antalet gymnasieelever har minskat kraftigt de senaste 
åren och förväntas under de närmste åren minska med 
ytterligare fem procent samtidigt som eleverna i grundskola 
väntas öka något. Baserat på kommunens pengsystem och 
behov av att styra om resurser, kommer detta sannolikt 
innebära fortsatta ekonomiska utmaningar för kommunens 
gymnasieverksamhet, för att anpassa kostnaderna till det 
minskande antalet elever och intäkter. 

Diagram: Befolkningsutveckling (antal invånare) vid 
oförändrad befolkning för olika åldersgrupper

Kommunkoncernen
I kommunkoncernen ingår, förutom kommunen, också de ju-
ridiska personer som kommunen har betydande inflytande 
i. I den här redovisningen ingår helägda Båstadhem AB. Ti-
digare ingick även Båstad Näringsliv AB (BNAB) i kommun-
koncernen. I december 2013 såldes BNAB till Båstad Turism 
Ekonomisk Förening.

Resultat

Koncernen redovisade ett positivt resultat på 15,0 mkr, en 
försämring jämfört med 2013 (40,3 mkr). Det lägre resulta-
tet beror främst på intäkter av engångskaraktär under 2013 
som inte finns 2014, både för kommunen och för Båstadhem. 
Kommunen fick 2013 intäkter i form av återbetalning AFA-
premier på 11,2 mkr och Båstadhem gjorde en vinst vid för-
säljning av aktier i dotterbolag på 21,3 mkr.

Båstadhem AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommu-
nens försörjning av bostäder och lokaler. Bolaget äger samt-
liga kommunens omsorgsbostäder och tillhörande service-
lokaler.

Uthyrningssituationen har varit god. Hyresbortfallet har 
fortsatt ökat något och uppgick 2014 till 1 493 tkr (1 134). 

I kommunen finns en stor efterfrågan på hyresrätter. Vid års-
skiftet 2014/15 fanns 1 615 som bostadssökande i kön till de 
997 lägenheterna. Av dessa bostadssökande är 43 procent 
från annan kommun än Båstad. 

En fortsatt satsning på underhållet av fastigheterna är ett 
av målen för Båstadhem. Befintliga lägenheter rustas upp 
så att de möter morgondagens krav. Bolaget har inte ny- 
producerat några lägenheter under 2014.
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Personal
Nyckeltal

PERSONALSTATISTIK 2013 2014

Antal anställda 1 055 1 093
- tillvidareanställda 955 947
- visstidsanställda* 205 246

Antal kvinnor 884 917
- varav tillsvidareanställda 810 800
Antal män 171 176
- varav tillsvidareanställda 145 147
Antal anställda per 1 000 invånare 67 66

Antal helårsarbetare 980 1 006
- tillsvidareanställda 810 805
- månadsavlönade, visstid 166 201
- timavlönade 103 118

Medelålder 47 47
- kvinnor 48 47
- män 45 45

Andel heltidsanställda (%) 42 43
- kvinnor 36 37
- män 76 73

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

Medellön (kr) 26 379 27 212
- kvinnor 25 965 26 804
- män 28 700 29 445

Total sjukfrånvaro 5,1 4,6
- kvinnor 5,4 4,9
- män 3,7 3,1
- till och med 29 år 3,6 2,8
- 30-49 år 4,9 4,7
- 50 år och äldre 5,6 4,8
- långtidssjukskrivna > 60 dagar 41,9 35,8

Personalomsättning (%) 8,1 8,9
Avgång med ålderspension 19 20
Genomsnittligt antal medarbetare/chef 15 15

PERSONALKOSTNADER
(mkr inklusive sociala kostnader) 2013 2014

Lönekostnad 459 459
Lönekostnad, exklusive sociala kostnader 335 329
Sociala kostnader 124 130

Sjuklönekostnader
Sjuklönekostnad dag 2-14 4,9 4,6
Sjuklönekostnad dag 15-90 0,5 0,6

Övertidsskuld 2,9 2,6
Semesterskuld 26,9 26,9
Uppehålls-/ferielöneskuld 5,1 5,3

* 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 därmed medarbetarna, som i mötet 
med kommuninvånare skapar kvalitet och mervärde.

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

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

I Båstads kommun har vi motiverade medarbetare

Under 2013 utarbetade kommunerna i Skåne Nordväst en 
gemensam medarbetarundersökning som Båstads kommun 
för första gången genomförde 2014. Syftet med samarbetet 
är att kommunerna ska kunna jämföra sig med, och därmed 
lära av,  varandra. Då såväl frågeområdena som frågorna 
har ändrats sen tidigare års medarbetarundesökning, går 
det dock inte att göra en jämförelse. I diagrammet nedan 
följer en sammanställning av 2014 års resultat i relation till 
medelvärdet för Skåne Nordväst-kommunerna. 

Enkäten skickades ut till 1055 medarbetare varav 897 
svarade. Detta ger en svarsfrekvens på 85 procent, vilket är 
den högsta svarsfrekvensen bland samtliga kommuner och 
även den högsta i Båstads kommuns historia. 

HME, Hållbart medarbetaridex (framtaget av Sveriges 
Kommuner och Landsting), är ett index som ger ett mått på 
medarbetarengagemanget i kommunerna. HME är uppdelat 
i tre områden – motivation, ledarskap och styrning. Båstads 
kommun uppnår ett HME på 80, vilket är högre än det 
genomsnittliga resultatet för 86 kommuner i kommun och 
landstingsdatabasen Kolada.

I Båstads kommun anser cheferna i större utsträckning än 
i övriga kommuner att ledningsgruppen de ingår i fungerar 
bra. Det gäller både kommunens högsta ledningsgrupp och 
verksamhetsområdenas ledningsgrupper.
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Styrkor och förbättringsområden i 

Båstads kommun
Högst resultat fick frågeområdet motivation. Framförallt 
anser medarbetarna att de bidrar till ett gott arbetsklimat på 
arbetsplatsen och att de har de kunskaper som krävs för att 
utföra sina arbetsuppgifter. Lägst resultat fick frågeområdet 
lön och utveckling. Omkring var tredje medarbetare är 
missnöjd med utvecklings- och/eller karriärmöjligheterna 
samt möjligheterna att påverka sin lön genom sina 
prestationer. Det visade sig dock att frågorna angående lön 
och utveckling inte har en hög påverkan på helhetsattityden. 

Den frågan som fick högst medelvärde (4,6 av 5) var ”Vi har 
arbetsplatsträffar regelbundet”.

Personalstatistik

Bemanning och kompetensförsörjning
Antal anställda

Antal anställda i kommunen uppgår till 1 093, en ökning med 
38 medarbetare under året. Ökningen finns inom gruppen 
visstidsanställda, både månads- och timavlönade.

Antalet helårsarbetare har under året ökat , från 980 
föregående år till 1 006. Timavlönade utförde arbete 
motsvarande cirka 118 (103) helårsarbetare. Det är inom 
Vård och omsorg samt Barn och skola som de största antalet 
timavlönade finns.  Användningen av fler timavlönade 
är en konsekvens av införandet av skol-, hemtjänst- och 
boendepeng samt av vårt resursfördelningssystem* . 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 84 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 47 (48). 49 
procent av andelen medarbetare är 50 år och äldre, vilket är 
oförändrat jämfört med föregående år.

Diagram: Medelålder

Sysselsättningsgrad

Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda uppgick till drygt 85 procent, vilket är 

oförändrat sedan föregående år. Kvinnor arbetar i genomsnitt 
84 (83) procent och män 93 (93) procent.

Av kommunens visstidsanställningar utgörs 37 procent 
av tillsvidareanställda medarbetare med tillfälligt utökad 
sysselsättningsgrad. Det innebär en minskning med 13 
procentenheter från föregående år. 

Personalomsättning

Under 2014 avslutade 84 (77) personer sin tillsvidare-
anställning i kommunen och 31 (35) nyanställdes med 
samma anställningsform. 

Den externa rörligheten var 8,9 (8,1) procent. Pension utgör 
knappt  24 procent av avgångsorsakerna.

Under året utannonserades 96 (58) tillsvidareanställningar. 
Antal ansökningar per annonserad tjänst var i genomsnitt 
17 (24). Ökningen beror till stor del på Almgårdens 
utannonsering av 25 tjänster.

Pensionsavgångar

Under året gick 20 (19) av kommunens medarbetare i 
pension. Av medarbetare fyllda 65 år kvarstår 17 (17) i 
arbete. 

Diagram: Antal pensionsavgångar

Mellan år 2015 och 2024 beräknas 291 medarbetare avgå med 
ålderspension vid 65 års ålder, vilket utslaget på perioden 
innebär cirka 3 procent per år. En variation mellan 18 till 36 
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 13 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 är förskollärare 
eller 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. 
Under 2015 pågår ett stort kompetensförsörjningsprojekt 
inom Vård och Omsorg för att både attrahera och behålla 
medarbetare. 

*Båstads kommun har ett resursfördelningssystem, där varje insats ger en schablonsersättning. Alla 
insatser inom hemvården är beviljade av myndighetsenheten och ger en schablonersättning som är 
uträknad utifrån de insatser som hemvårdens personal utför.
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Ledarskap
Fördelning män och kvinnor

Antalet personal-, ekonomi- och/eller verksamhetsansvariga 
chefer var totalt 64, varav 77 procent kvinnor och 33 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 samt attraktiva och hälsosamma arbetsplatser 
och i förlängningen en framgångsrik verksamhet. En 
förutsättning för ett gott ledarskap är att antalet medarbetare 
per chef är rimligt.

Av kommunens chefer har 12 (13) arbetsgivaransvar för fler 
än 30 medarbetare, vilket anses vara övre gräns för att kunna 
utöva ett bra ledarskap. Dock  kan det skilja sig åt mellan 
olika verksamheter.  Dessa chefer återfinns i huvudsak inom 
Barn och skola samt inom Vård och omsorg.  

Ledarskapsutveckling

Under 2014 startade planeringen av ett större chefs-
utvecklingsprogram för kommunens alla chefer (CUB = 
ChefsUtveckling Båstads kommun)

Kommunerna i Skåne Nordväst samarbetar i ett mentors-
program för chefer samt ett utvecklingsprogram avseende 
framtidens chefer. 

Hälsa och arbetsmiljö

Hälsotalens utveckling
Mål

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

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Båstads kommun har en total 
sjukfrånvaro på 4,6 procent. Både långtidssjukskrivningarna 
och korttidssjukfrånvaron har minskat jämfört med 
föregående år.

Tabell: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
                           
   2013                      2014

Kvinnor         5,4     4,9

Män           3,7        3,1

- 29 år         3,6      2,8

30 – 49 år         4,9      4,7

50 år o uppåt          5,6      4,8

Totalt        5,1      4,6

varav långtidssjukskrivna

60 dagar eller längre    41,9                        35,8

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i genomsnitt 
till 19 (21) sjukdagar per medarbetare.

Tabell: Antal sjukfrånvarodagar
                      2013           2014

      dagar   %     dagar   %

Dag 1          556    2         543    3

Dag 2-14      4 665 21     4 513 22

Dag 15-90     4 725 21     4 891 23

Dag 91-   12 615 56  10 820 52

Totalt    22561  20 767 

Antal medarbetare som varit frånvarande på grund av 
sjukskrivning under hela året, antingen på heltid eller till 
viss del av sin tillsvidareanställning var 7(10) stycken.

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad sjukfrånvaro 
uppgick till 53 procent (48), vilket motsvarar 497 (458) 
medarbetare.

Under 2014 inleddes planering av ett projekt gällande 
korttidssjukfrånvaro inom Vård och Omsorg. Personer med 
fler än 5 sjuktillfälle under 12 månader kommer att delta i 
projekten. Projektet startar med en pilotgrupp under våren 
2015.

Arbetsskador 

Antal anmälda arbetsskador var 43 stycken (59), varav 34 
utgjorde olycksfall, 7 sjukdom och 2 färdolycksfall. Cirka 58 
procent av anmälningarna återfinns inom Vård och omsorg.

Tabell: Antal anmälda arbetsskador 

2009 2010 2011 2012 2013  2014

      58       75            58        75       59       43

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 och  uppgick till 459 (459) mkr inklusive 
sociala avgifter. Av summan utgör 6,6 (6,0) mkr arvoden 
till förtroendevalda. I lönekostnaden ingår ersättning till 
medarbetare som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder.

Medellönen för tillsvidareanställda är 27212 (26 379) kr/mån, 
en ökning med 3,2 procent i jämförelse med föregående år. 
Kvinnors medellön utgör 91,0 (90,5) procent av männens. 

Övertid och mertid

Under året utgick ersättning för övertid och mertid med 6,9 (7,5) 
mkr exklusive sociala avgifter. Det motsvarar 1,4 (1,6) procent av 
den totala lönekostnaden eller 6 264 kronor per medarbetare.

Övertid motsvarar 10 454 (12 191) timmar och fyllnadstid 27 042 
(29 608) timmar. De största uttagen av övertid återfinns inom Vård 
och Omsorg.
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För innestående, ej uttagen kompensationsledighet har kommunen en 
skuld till de anställda på drygt 2,6 (2,9) mkr inklusive sociala avgifter. 

Sjuklönekostnader

Sjuklön betalades under året med 6,0 (6,2) mkr inklusive sociala 
avgifter. 

Semesterlöneskuld

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

Pensionskostnader

Under året utbetalades pension till 258 (260) pensionstagare. 
Kostnaden uppgick till 11,0 (12,1) mkr inklusive löneskatt.

Tabell: Fördelning av utbetalda pensioner

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ålderspension    252    251    250    248     241   240

Visstidspension         2         2          1          1              -          -

Särskild  
ålderspension          1         1           1           -           -           -

Avgångsförmån  
AGF-KL            1         3           3          1          1         1

Efterlevande- 
pension          18      17        17       15       15      15

Lokala avtal           -          -           3          4          3         2

Totalt antal  
utbetalda  

pensioner    274   277     275    269    260   258
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Omvärldsanalys
Samhällsekonomin och kommunens 
ekonomi

Världsekonomin
(1)

Samtidigt som tillväxten i USA och Storbritannien ligger 
kring 3 procent är tillväxten i euroländerna fortsatt mycket 
svag. I USA, Storbritannien och Tyskland har arbetslösheten 
backat tillbaka till mer normala nivåer medan den i åtskilliga 
andra länder verkar ha fastnat på höga nivåer. I euroområdet 
som helhet ligger arbetslösheten för närvarande strax under 
12 procent vilket kan jämföras med tiden före finanskrisen 
då arbetslösheten var ungefär 7,5 procent.

BNP-tillväxten för världen som helhet beräknas uppgå till 3,5 
procent 2014 och 3,8 procent 2015. Tillväxten för 2013 var 
3 procent.

Tillväxten i den amerikanska ekonomin har de senaste 
åren legat på drygt 2 procent i årstakt vilket förvisso är 
betydligt bättre än euroområdet men ändå inte någon 
stark återhämtning. Utvecklingen på andra viktiga svenska 
exportmarknader har varit blandad. I Storbritannien har 
den ekonomiska utvecklingen varit förvånansvärt stark och 
den brittiska ekonomin förväntas visa fortsatt styrka i år och 
nästa år. Hushållens konsumtion växer när arbetslösheten 
sjunker och reallönerna stiger efter flera års försämringar.

I våra nordiska grannländer har den ekonomiska utvecklingen 
snarast gått i motsatt riktning. I Finland backade BNP med 
närmare 1,5 procent i fjol samtidigt som BNP i Danmark bara 
växte marginellt. Även i Norge försvagades tillväxten något, 
men låg ändå på 2 procent.

Svensk ekonomi
(1)

Efter en stark avslutning på 2013 har svensk ekonomi under 
2014 utvecklats förhållandevis svagt. Det främsta skälet 
är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed 
en fortsatt svag utveckling av svensk export. Svensk BNP 
beräknas under 2014 växa med 1,9 procent. Under 2015 ser 
förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas växa med 2,9 
procent. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre 
än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den 
starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att 
arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Den beräknas 
emellertid successivt att minska ned till omkring 6,5 procent 
2016. 

Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas 
växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över 2 
procent 2015 och omkring 1,5 procent därefter. Underskottet 
i den offentliga sektorns finanser minskar långsamt men 
stannar ändå på minus 0,5 procent 2018.

Kommunernas ekonomi
(1)

Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas 
bli 5 miljarder kronor år 2014.  Det är en försämring med 
10 miljarder jämfört med 2013 och beror till största del 
på återbetalningen från AFA 2013 på cirka 8 miljarder. 
Verksamheter som enligt kommunerna förväntas dra 
iväg kostnadsmässigt 2015 är barnomsorg, grundskola 

(1) Källa: SKLs Ekonomirapport december 2014

och äldreomsorg. Ekonomiska framtidsbedömningar är 
förstås alltid förknippade med osäkerhet som följer av den 
ekonomiska utvecklingen i stort. Dessutom tillkommer 
osäkerheter som hänger samman med den politiska 
situationen. Riksdagens utskott bereder, i skrivande stund, 
detaljerna i statsbudgeten. För kommunerna finns i dagsläget 
en hel del oklarheter när det gäller statliga specialinriktade 
satsningar.

Investeringarna i kommunkoncernerna fortsätter att öka, 
även om ökningstakten avtog 2013. Under 2013 ökade 
investeringarna med 2,1 procent till 92,4 miljarder kronor. 
Under perioden 2007–2013 har investeringarna ökat med i 
genomsnitt 2,8 procent per år. Ökningstakten har varit något 
större i kommunerna än i de kommunala bolagen. 

Förutom investeringar i anläggningstillgångar kan kom-
muner från 2010 aktivera bidrag till statliga infra-
strukturinvesteringar i en speciell post i balans-räkningen. 
I boksluten för 2013 finns totalt 1,2 miljarder kronor 
som bokförts på detta sätt. Den tid som aktiverade 
investeringsbidrag upplöses på är i de allra flesta fall 25 år, 
vilket också är den längsta tillåtna tiden.

Kommunerna står inför ett antal utmaningar de kommande 
åren. Tidigare har bland annat nämnts anpassningsbehov som 
följer av demografiska förändringar, stora investeringbehov 
och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga 
reformer. Dessa frågor ter sig alltjämt aktuella och förtjänar 
fortsatt uppmärksamhet. De demografiska förändringarna 
innebär såväl ett fortsatt ökat tryck på vissa verksamheter 
som på omprioritering mellan verksamheter. Därtill kommer 
ett ökat antal asylsökande som leder till ökad belastning på 
integrationsarbetet. En fråga som ter sig alltmer svårhanterlig 
för kommunerna är det stora antalet statliga reformer och de 
försämrade planeringsförutsättningarna som följer av dessa.

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 med 144 personer 
under 2014 till 14 419 invånare. Året dessförinnan ökade 
antalet med 12. Födelseöverskottet blev - 61 personer, 
vilket innebär att det dog 61 fler personer än det föddes. 
Flyttningsnettot var positivt med + 202 personer varav 35 
personer kom från det egna länet, 97 personer från det 
övriga landet och 70 personer kom från utlandet.  
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Under de senaste femton åren har invånarantalet ökat under 
nio av dessa och minskat under sex. Totalt ökade antalet 
invånare med 329 personer. Sammanlagt visar kommunen de 
senaste fem åren ett positivt flyttningsnetto på 414 personer, 
en period då det har det skett en inflyttning av barnfamiljer 
med +218 personer i åldern 25-44 år och + 258 barn. Båstad 
kommun har också en positiv inflyttning i åldern 45-64 år 
med + 281 personer men även yngre pensionärer flyttar 
till kommunen vilket det positiva utfallet på + 35 personer 
i åldern 65-79 år visar. Vad gäller utflyttning är det främst 
ungdomarna i åldern 19-24 år som lämnar kommunen, 
vilket ger ett netto på -349. Kommunen har också haft viss 
utflyttning av äldre pensionärer (80 år eller äldre) med ett 
netto på -29 personer. 

Ett politiskt mål under 2014 var att öka befolkningen till 
16 000 invånare 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 2014 var 30 procent av befolkningen 65 år eller äldre 
jämfört med 20 procent i riket. Av invånarna är 49 procent 
män och 51 procent kvinnor. Olika åldersgrupper fördelar 
sig procentuellt på följande sätt:

Tabell: Åldersfördelning (%)

Diagram: Befolkningsutveckling i Båstad de senaste 20 åren

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

Bostadsmarknad

Båstad

I Båstad bor man traditionellt i villa. Kommunens 
bostadsbolag, Båstadhem AB, förvaltar 955 lägenheter av 
totalt cirka 2 100 lägenheter. Några tomma lägenheter finns 
inte. Efterfrågan på bostäder är störst i centrala Båstad, där 
det råder stor brist på lägenheter. I Båstads kommun finns 
cirka 9 600 bostadsfastigheter varav cirka en tredjedel eller  
3 200 är fritidsfastigheter.

Antalet utannonserade bostäder och tomter till salu är 
fortfarande stort i kommunen och bedömningen är att det 
finns fler bostäder till salu än vad som efterfrågas. Störst är 
efterfrågan på unika objekt för fritidsboende eller mycket 
prisvärda fastigheter med stor utvecklingspotential. Dessa 
fastigheter är dock inte så många på marknaden och i övrigt 
tar det lång tid innan  fastigheter blir sålda. En försiktig 
efterfrågan finns på tomter för nyproduktion där tomtpriset 
utgör en realistisk del av totalkostanden för att bygga nytt.

Omvärldens inverkan

Urbaniseringstrenden fortsätter. Städerna växer och i takt 
med att efterfrågan på bostäder där ökar, förändras också 
prisbilden. Detta leder i sin tur till att efterfrågan på bostäder 
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.

Det går att skönja en blygsam tillväxt igen. Räntorna är fortsatt 
låga men ett kvarvarande bolånetak hos bankerna gör det 
svårt för unga människor att ta sig in på bostadsmarknaden. 
Priset för nyproduktion av hyresrätter är högt och resultatet 
blir att det byggs för få. Nationellt sett ökar dock efterfrågan 
på nybyggda hyresrätter trots de höga hyrorna.  Kanske 
kommer det inom en snar framtid att även gälla för Båstad.

Näringsliv

Båstads kommun utmärker sig varje år som stark nyföretagar-
kommun. Nyföretagandet är bland högsta i Sverige och över-
levnadsfrekvensen hos de nystartade företagen är hög. Totalt 
finns 2 300 registrerade näringsverksamheter, varav 850 är 
aktiebolag.

Bilden av Båstads kommun som en sommar- och turistort 
är väl etablerad och i kommunen finns många företag 
kopplade till just denna näring. Många små företag finns inom 
turism och jordbruk, branscher som har en lång historia i 
Båstads kommun. Dock återfinns de stora företagen med 
flest anställda inom industri och tillverkning. Båstad är en 
av få småkommuner där tre börsnoterade företag har sina 
huvudkontor: PEAB, inom bygg- och anläggningssektorn, 
Nolato, med plast- och gummiprodukter och Lindab med 
produkter i tunnplåt. Dessa tre tillsammans med Hotell 
Skansen svarar för nästan 30 procent av arbetstillfällena i 
kommunen. Lindab är kommunens största privata arbets-
givare med omkring 800 anställda. 

Båstads kommun satsar hårt på att i samverkan med 
näringslivet skapa och vidhålla ett bra företagsklimat. Båstad 
Turism och näringsliv och Båstads kommun kommer att i nära 
sammarbete arbeta för att ge alla befintliga näringsidkare 
och alla de som önskar att etablera sig inom kommunen, 
så goda möjligheter som möjligt. Ett stark och positivt 
näringslivsklimat är grunden för tillväxt, utveckling och goda 
livsbetingelser.   
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Inriktningsmål 2014

Inriktningsmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
1. Båstads kommun ska ha minst 16 000 invånare år 
2025.

Den 31 december, uppgick antalet invånare till 14 419, vilket är en ökning 
med 144 personer sedan årsskiftet. Om befolkningen ökar, med samma 
takt som i år, fram till och med år 2025 så kommer målet att uppnås.

2. Båstads kommun ska erbjuda kommunala tomter 
till försäljning i våra sex tätorter senast år 2015.

3. Båstads kommun ska ha tillgänglig kollektivtrafik, i 
vilken skolskjutsar och serviceresor är integrerad 
senast år 2016.

Möjligheterna till integrerad skol- och kollektivtrafik utreds av 
förvaltningen. Kollektivtrafik till och från tågstationer samt för att binda 
samman tätorterna diskuteras med Skånetrafiken vid regelbundna möten. 
Avtal för regionbussupplägg i samband med att kommunens två nya 
stationerna öppnar i december 2015 är framtaget av regionen och skall 
beslutal av KS i jan 2015. 

4. Båstads kommun ska vara en av Skånes tre 
tryggaste och säkraste kommuner enligt polisens 
mätning.

På grund av polisens omorganisation till nationell myndighet så har ingen 
trygghetsmätning genomförts i Skåne 2014. Det kommer att genomföras 
nationella mätningar i den nya myndigheten men när det sker är inte 
bestämt. År 2013 var Båstads kommun Skånes åttonde tryggaste kommun 
enligt Polisens trygghetsmätning. I Skåne Nordväst hamnade Båstad på en 
andra plats.

5. Båstads kommun ska år 2014 vara en av de 50 
bästa näringslivskommunerna enligt SKL:s 
intiktsranking.

Båstad får resultatet 60, medel är 67, min är 51 och högst resultat är 81 
Båstads kommun hamnar med 2013 års siffor på plats 133 av 151 
deltagande kommuner. Långt ifrån målet. Är det så att resultatet avspeglar 
ambitionen? Resultatet för 2014 redovisas i september 2015.

6. Båstads kommun ska vara en av de tio bästa 
skolkommunerna i Sveriges år 2018 (enligt SKL:s 
öppna jämförelser).

Enligt SKL:s Öppna jämförelser ligger Båstads grundskola på plats 46 för 
2013. Se även kommentarer under rubriken Resultatmål. Budgettillskottet 
för 2015 ger bättre möjligheter att nå målet 2018 - utifrån nuvarande 
förutsättningar, vilka snabbt kan ändras med tanke på den oro som finns i 
världen och som påverkar utbildningssystemet. 

7. Båstads kommuns invånare ska känna sig nöjda 
med kommunens service. Mätningen görs genom 
KKiK, NKI och medborgarundersökning.

Resultat 2014 är 52 för Båstads kommun. Snittet i riket är 54. Viktigast att 
förbättra är Båstads kommuns miljöarbete, idrotts och 
motionsanläggningar, Äldreomsorg samt stöd för utsatta personer.

8. Båstads kommun ska vara en av Sveriges tio bästa 
kommuner inom vård och omsorg år 2018 (enligt 
SKL:s öppna jämförelser).

Enlig SKLs öppna jämförelser ligger Båstads kommun mellan 20-222 plats 
beroende på nyckeltal. Vård och omsorg har fått budgettillskott som 
möjliggör ett utökat kvalitetsarbete.

9. Antalet arbetstillfällen ska öka i vår kommun med 
1% årligen över en femårsperiod. Detta har tidgare 
mätts enligt KKiK. Uppgifter hämtas från RAMS och 
SCB.

Siffror för 2014 uppdateras i december 2015.
Ökning 2009-2013 är större än 1% årligen över en femårsperiod. Antalet 
arbetstillfällen uppgick 2009 till 6 439 och 2013 till 6 710. För att målet ska 
vara uppfyllt för perioden 2010-2014 ska antalet arbetstillfällen 2014 
uppgå till 6 920 då det 2010 fanns 6 650 arbetstillfällen.

10. Båstads kommuns verksamheter som inte är 
myndighetsutövning ska kunna konkurrensutsättas 
om de bedöms ge ökad effektivitet och 
likvärdig/bättre kvalitet.

Bedömningen görs att de verksamheter som inte är myndighetsutövning 
och som vid en ev. konkurrensutsättning kan tänkas ge ökad effektivitet 
och likvärdig/bättre kvalitet, idagsläget, om så beslutas, också kan 
konkurrensutsättas i de fall det är förenligt med lagstiftning. 

11. Kommunen ska sträva efter sänkt 
kommunalskatt om förutsättningar finns.

En förutsättning för att sänka kommunalskatten är att kommunen i ett 
långsiktigt perspektiv uppfyller sina uppställda kriterier för god ekonomisk 
hushållning. Nuvarande bedömning är att kommunen i dagsläget inte kan 
sänka kommunalskatten och samtidigt bibehålla rådande 
verksamhetskvalitet och uppfylla god ekonomisk hushållning. Därmed 
finns ingen förutsättning för sänkt kommunalskatt.

Inriktningsmål 2014
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Mål 2014
Mål 2014

Kommunstyrelse
Resultatmål - Allmänna mål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Fler kommuninvånare än genomsnittligt i 
kommunnätverket upplever att kommunen gör det 
möjligt för dem att delta i och ha inflytande över 
kommunens utveckling och verksamhet. 

Resultatet är 35 för Båstads kommun, genomsnittet är 40. Områdena 
förtroende och påverkan är de viktigaste områdena att påverka för att öka 
resultatet. Sedan mätningarna påbörjades har Båstads kommun legat under 
genomsnittet. En bidragande anledning till resultatet är att frågan aldrig på 
allvar har hanterats politiskt.
Handlingsplan: 
- Ökat samarbete med föreningar och byalag. 
- Inrättande av kundtjänst 
- Fler möten med näringsliv och organisationer
- Ökat samarbete med frivilligorganisationer

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

Mäts i medborgarundersökningen vart annat år. Senaste mätningen skedde 
i juni 2014. Siffran för 2014 är 62, medel är 60. Siffran för 2012 är 60, medel 
var 59.

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

Från 2013 till 2014 har antalet resenärer på busslinjerna som trafikerar 
kommunen minskat med 2,4 %. Då räknas även resenärer in som i vissa fall 
både stiger på och av utanför kommunen. Statistiken visar dock att det är på 
linjer som endast går inom kommunen som resandet minskat mest. Då 
många resenärer upplevt att deras resa inte registrerats pga. att 
betalningsfunktioner varit ur funktion kan statistiken vara missvisande. 
Antalet på- och avstigande på Öresundståget har minskat med 10 % från 
2013 beräknat på resor en normal höstdag.  
Handlingsplan: 
-Nya tågstationer och bussdragningar 2015 kommer att ge nya 
förutsättningar. 
-God information inför tunnelöppnandet för att visa på vad förändringarna 
kommer innebära för resande.
-Tillgängliggöra tåg- och busstrafiken genom gång- och cykelvägar.

Årliga dialogforum ska hållas med föreningslivet eller 
motsvarande. Minst fyra dialoger ska genomföras 
årligen.

Två dialoger (medborgardialoger) om skolprogrammet, dialog i enkätform 
om ÖP samt dialog med ungdomar i ett ungdomsprojekt är genomförda. 
Under hösten har det genomförts en medborgardialog om 
kulturprogrammet.

Kommunstyrelse - Kommunledningskontor
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Det ska startas fler företag per 1 000 invånare i 
kommunen än genomsnttligt i kommunnätverket.

Det startas 9 företag per 1 000 invånare i Båstads kommun. Det är det 
fjärde högsta resultatet i KKIK. Medelvärdet är 4,9. Båstads kommuns 
resultat 2013 var 9,7 och medel 5,0. 

Antalet förvärvsarbetare ska öka procentuellt mer 
på Bjärehalvön än genomsnittligt i 
kommunnätverket.

Andelen förvärvsarbetare i Båstads kommun 2013 som redovisas 2014, är 
78,8, medel är 78,5. 2008 var resultatet 79,7 och medlet var 79,7.

Användandet av elektroniska tjänster ska öka med 
25 procent per år.

Båstads kommun har en fullt utvecklad e-tjänst; Mitt bygge. Jämfört med  
förra året har dock antalet elektroniska lov via "Mitt bygge" minskat från 86  
till 63. Förklaring till detta är att systemet har brottats med tekniska 
problem men kan också bero på digital försiktighet hos sökandenoch dålig 
kännedom om E-tjänsten.   Det totala antalet bygglov ökade från 505 till 
556
De övriga loven inkom via vanlig e-mejl, men i vår strikta bedömning  
benämner vi inte detta som e-tjänst. Det gör vi inte heller med  e-blanketter. 
Handlingsplan: 
Mitt Bygge installeras i en ny server och informationen om Mitt Bygge 
förtydligas och lyfts fram på webben. 
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Kommunen ska alltid ha markreserv reserverad för 
verksamhets- och bostadsändamål.
Kommunen ska verka för att det finns mobiltäckning 
på hela Bjärehalvön.

Mobiloperatörerna förbättrar kontinuerligt sin mobiltelefontäckning 
speciellt när det gäller 4G, dock så är Båstad kuperad vilket gör att det kan 
vara svårt att få täckning på vissa platser t.ex vid Kattvik. Här är nya 
täckningskartor Tre: https://www.tre.se/privat/kundservice/tackning-
drift/tackningskarta/
Telenor: http://www.telenor.se/privat/kundservice/tackning-och-
driftinfo/tackningskarta.html
Tele2: http://www.tele2.se/tackningskarta/
Telia: http://www.telia.se/privat/support/tackningskartor

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

Andelen uppgår till ca 28 % . Snittet är ca 16 % .

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

Energiförbrukningen har minskat med knappt 14% per kvm sedan 2009. 
Energiförbrukningen var ca 196 kWh/kvm 2014 jämfört med 228 kWh/kvm 
2009.

Andelen kunder som är nöjda med Båstadhems 
förvaltning av kommunens fastigheter ska vara minst 
75 procent. 

Enkätundersökning är utförd och resultatet är 59% kundnöjdhet, ännu är 
inte målet på 75% uppnått.

Kommunstyrelse - Samhällsbyggnad
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Detaljplaner för minst 100 nya bostäder ska antas 
varje år.

Detaljplaner för drygt 300 bostäder antagna hitills under året, nedre 
Hasselbacken, Grevie Kyrkby, Östra Karup.

Detaljplaner för verksamheter skall, efter beaktande 
av näringslivets behov, påbörjas med minst en plan 
per år.

Verksamhetsområdesplaner pågår i Förslöv, Östra Karup samt i Dala - 
Båstads Företagsby.

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

Samhällsskydds samlade NKI = 87. Räddningstjänstens NKI = 88 och 
miljöavdelningens NKI = 86. 

Minst tre aktiviteter om folkhälsa, trygghet eller 
säkerhet skall årligen genomföras.

Information om Samhällsskydd till sommargäster den 7/7, 
Brandskyddsveckan (teater om trygghet och säkerhet till kommunens 
samtliga förskolebarn) vecka 37,  Peppar, peppar-kampanjen den 1/10 med 
information på äldreboenden m.m.,                                                                                                                                                                                              
Öppet hus på brandstationen med förebyggande information om 
julrelaterade bränder, fyrverkerier, tävlingar m.m. den 29/11.

Minst tre aktiviteter om energieffektivisering eller 
minskad miljöbelastning skall årligen genomföras.

Sprida kunskap om energieffektivisering och regler för lampor och 
belysning för SPF och Parkinsonföreningen, våren 2014. "Solsafari" 
aktivitet i syfte att sprida intresse och kunskap att producera el via solceller 
den 3/6.  Energispararkampanjen till alla idrottsföreningar slutfördes 2014.
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Kommunstyrelse - Barn & skola
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Samtliga grundskoleelever ska lämna årskurs nio 
med gymnasiebehörighet.

Från Förslövs skola lämnar 98,4% med godkända betyg i samtliga ämnen. 
Från Strandängsskolan lämnar 95,75 med godkända betyg i samtliga ämnen. 
För elever med annat modersmål än svenska är behovet av både 
studiehandledning och undervisning i modersmål mycket stort för att 
samtliga elever ska få godkända betyg i alla ämnen. Undervisning i svenska 
som andra språk - från förskola och hela vägen i skolsystemet -  är en 
förutsättning för att lyckas i grundskolan och därmed få 
gymnasiebehörighet.

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

Enligt SKL:s Öppna jämförelser för 2013 är det sammanvägda resultatet för 
grundskolan rankat på plats 46. Resultatet för 2014 redovisas under 
senvåren 2015. 

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

Andel Skåne Nordväst 78,4 %, andel Akademi Båstad gymnasium 
yrkesprogram 100 % och andel  Akademi Båstad  gymnasium 
studieförberedande program 81,5 % .

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

 Andelen i Båstads kommun är 46,3  % motsvarande siffra för riket är 42,3 
%.

Arbetslösheten i kommunen ska minska genom 
åtgärder via arbetsmarknadsenheten.

Arbetslösheten har legat under 7 % i åtta av årets månader, genomsnittet 
för året  ligger strax under 7 %.  I december 2013 var arbetslösheten 7,9.  
Motsvarande siffra i december 2014 är 7,3 %.

Kommunstyrelse - Vård & omsorg
Resultatmål U Utvärdering/kommentar/åtgärd
Anhörig/närståendeträffar ska genomföras två 
gånger per år på vård- och omsorgsboenden.

Den genomsnittliga hemtjänstdebuten ska skjutas 
upp med fem år.

Har ej metod att mäta måluppfyllelse för 2014. Statistik finns från 2014 
vilket möjliggör mätning 2015

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

100% är registerade i Senior Alert på kommunens vård- och 
omsorgsboenden.

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
kommuner inom Vård och omsorg år 2018.

Enlig SKLs öppna jämförelser ligger Båstads kommun mellan 20-222 plats 
beroende på nyckeltal. Vård och omsorg har fått budgettillskott som 
möjliggör ett utökat kvalitetsarbete.
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Nyckeltal 2014

Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall
Kommunstyrelse - Övergripande 141231 140831 140430 131231
Andel utrikesfödda invånare i kommunen, % År 1 584 1 481
Flyttningsnetto År +202 +65

Invånarnas utbildningsnivå efter kön, kvinnor1) År

förgymnasial utbildning kortare än 9 år 274 304
förgymnasial utbildning 9 (10) år 572 616

gymnasial utbildning, högst 2 år 1 153 1 149
gymnasial utbildning, 3 år 1 151 1 147

eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 759 756
eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 109 1 085

forskarutbildning 24 22
uppgift om utbildningsnivå saknas 85 74

Invånarnas utbildningsnivå efter kön, män1) År

förgymnasial utbildning kortare än 9 år 462 482
förgymnasial utbildning 9 (10) år 758 784

gymnasial utbildning, högst 2 år 1 079 1 078
gymnasial utbildning, 3 år 1 297 1 297

eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 606 579
eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 769 755

forskarutbildning 55 56
uppgift om utbildningsnivå saknas 118 121

Andel av invånarna mellan 20-64 år som har sysselsättning2) År 80,6%

Andel arbetslösa År 7,3% 7,9%
Andel arbetslösa 20-24 åringar År 16,1% 19,4%

Medelinkomst för förvärvsarbetande invånare kvinnor 20-64 år, tkr1) År 26,2 25,4

Medelinkomst för förvärvsarbetande invånare män 20-64 år, tkr1) År 27,9 27,1

Antal inpendlare3) År 2 643 2 566

Antal utpendlare3) År 2 548 2 504

Ohälsotal År 4,6% 5,1%
Antal anmälda brott per 1 000 invånare År 6,9 9,9

Andel flerbostadshus respektive småhus4) År 1% resp 99% 3% resp 97%

Nybyggda småhus År 63 51 st
Nybyggda lägenheter i flerbostadshus År 8 46 st (Slammarp 64:64 

och Malen 1:268)
Ombyggnad av flerbostadshus, nettotillskott av lägenheter År 0

1)  Uppgifter från SCB uppdateras i maj. Uppgifter för 2014 avser 2013 och 
uppgifter för 2013 avser 2012.
2) Har trots påstötningar inte fått fram någon relevant siffra från AF för 
2014.
3) Uppgifter från SCB uppdateras i december. Uppgifter för 2014 avser 
2013 och uppgifter för 2013 avser 2012.
4) Underlag till siffrorna är antal småhus och flerbostadshus som har fått 
slutbesked under 2014, vilket innebär att de har tagits i bruk.

Nyckeltal 2014
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Kommunstyrelse - Kommunledningskontor 141231 140831 140430 131231
Antal anställda/1 000 inv År 66 66
Informationsindex för kommunens webbplats År 79 77
Personal, antal/chef i genomsnitt i kommunen År 15 15
Antal återremitterade ärenden i KF År 5 9
Antal bordlagda ärenden i KF År 0 0
Antal pågående överförmynarärenden År 214 195
Antal gode män och förvaltare År 108 113
Antal kopior i kommunhuset, exklusive försäljning År 1 538 875 1 263 246
Sammanlagd portokostnad År 448 300 479 773
Antal inkomna leverantörsfakturor År 28 561 28 528
Antal utskickade fakturor År 21 506 20 361
Antal utskickade inkassokrav (varav VA) År 487 (0) 665 (148)
Antal "aktiva" leverantörer under året År 1 947 1 956
Antal lönespecifikationer År 16 523 16 523
Antal övriga registrerade ärenden i IT-helpdesk (ej felanmälan) År 8 958 3 022 6 780

Kommunfullmäktige
Antal ledamöter År 41 41
Antal sammanträden År 12 10
Antal ärenden (§§) År 263 185
Sammanträdestid i timmar År 38 h 34 h
Sammanträdestid per §, minuter År 8 m 11 m

Kommunstyrelsen
Antal ledamöter År 13 13
Antal sammanträden År 12 13
Antal ärenden (§§) År 298 299
Sammanträdestid i timmar År 69h 40min 50 h 
Sammanträdestid per §, minuter År 14 min 10,06 m

Jävsnämnden
Antal ledamöter År 3 3
Antal sammanträden År 9 6
Antal ärenden (§§) År 38 30
Sammanträdestid i timmar År 7,5 h 8 h
Sammanträdestid per §, minuter År 12 m 16 m

Kommunstryelsens ekonomiutskott
Antal ledamöter År 5 5
Antal sammanträden År 13 14
Antal ärenden (§§) År 137 138
Sammanträdestid i timmar År 47h 25min 43 h 45 m
Sammanträdestid per §, minuter År 20,5min 19,02 m

Kommunstyrelsens välfärdsutskott
Antal ledamöter År 5 5
Antal sammanträden År 15 13
Antal ärenden (§§) År 124 138
Sammanträdestid i timmar År 69h 20 min 58 h 40 m
Sammanträdestid per §, minuter År 33,5 25,4 m

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Antal ledamöter År 5 5
Antal sammanträden År 11 11
Antal ärenden (§§) År 100 98
Sammanträdestid i timmar År 31 h 35 h
Sammanträdestid per §, minuter År 18 m 21 m
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Kommunstyrelse - Teknik & service 141231 140831 140430 131231
Andel inköpta ekologiska livsmedel, (% av livsmedelsbudgeten) T 28 23 23 23
Energiförbrukning i kommunens fastigheter, kWh/kvm per månad T 16,4 12,5** 24,3* 16,6
Antal sålda kommunala småhustomter T 4 4 4 4
Antal trafikolyckor med dödlig utgång T 2 1 1 1
Antal trafikolyckor med allvarliga personskador T 13 10 5 8
Antal trafikolyckor med lindriga personskador T 86 49 13 98
Antal producerade kWh solel på Strandängsskolan (kWh från årsskiftet) T 46 870 40 150 10375 42 030

Nyttjandegrad i gymnastiksalar i procent T 61 62 62 58
Nyttjandegrad i idrottshallar i procent T 72 72 72 74
Antal besökare/vecka, Musteriet År 522 551 553 546
Antal besökare/vecka, Ungdomens Hus i Förslöv År 403 395 373 381
Antal besökare/öppettimme, Musteriet År 12 13 13 13
Antal besökare/öppettimme, Ungdomens Hus i Förslöv År 11 11 10 10
Antal kilo restavfall/invånare År NSR ej klara 196
Antal kilo matavfall/invånare År NSR ej klara 79
Antal kilo orent matavfall/invånare År NSR ej klara 7,1
Antal kilo förpackningar (FNI)/invånare År NSR ej klara 58
Antal kilo förpackningar/invånare i restavfallet År NSR ej klara 54,6
Antal kilo matavfall/invånare i restavfallet År NSR ej klara 19,7
Antal kilo farligt avfall/invånare i restavfallet År NSR ej klara 1,4
Antal kilo övrigt avfall (rätt sorterat)/invånare/år i restavfallet År NSR ej klara 116,9
Antal kilo felsorterat/invånare i matavfallet År NSR ej klara 2
Antal kilo rätt sorterat/invånare i matavfallet År NSR ej klara 88
Antal kilo förpackningar/invånare totalt (FNI, ÅVC, och ÅVS) År NSR ej klara iu
Antal kilo farligt avfall/invånare År NSR ej klara iu
Antal kilo elektronikavfall/invånare År NSR ej klara iu
Antal kvm kommunala gator och vägar, inklusive GC-vägar År 325 436 325 436
Kostnad per kvm kommunala gata/väg År 32,0 23,1 7,3 36,1
Antal m enskilda vägar (vägföreningar) År 336 536 336 536
Kommunens kostnad per m enskild väg År 5,6 4,6 4,5 5,8
Driftskostnad per kvm/parkmark År 6,1 5,6
Kostnad per producerad och serverad portion för grundskolan År 26.00/28.00 *** 21,62/23,65
Kostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare År 235 220
Antal aktivitetstillfällen för 7-20 åringar i barn- och ungdomsföreningar År 58 730 65 015

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år År 30 32
Andel flickor respektive pojkar, 7-20 år, i aktivitet i idrottsföreningar (jmfr 
andel flickor/pojkar i befolkningen) %

År 43/57(47/53) 44/56 (47/53)

Antal bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar År 25 27
NKI-värde för idrotthallar (Skala 1-4) År 3,0 2,9
NKI-värde för gymnastiksalar (Skala 1-4) År 3,5 3,2
NKI-värde för Malenbadet (Skala 1-4) År 3,3 3,3
Vattentemperatur Malenbadet, genomsnitt År 23,5 23,3
Antal simskoleelever, Båstad År 266 255
Antal simskoleelever, Torekov År 78 78
Antal simskoleelever, Segelstorp År 131 119
Antal vandrare, Dagshög År 8 084 8 260
Antal vandrare, Sinarpsdalen År 3 036 3 249
Antal vandrare, Pershögsskogen År 2 204 2 198

*Enbart förbrukning medel jan-mars
**Enbart förbrukning medel apr-juni
*** Pengen inkl.nu pedagogiska måltider
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Kommunstyrelse - Samhällsbyggnad 141231 140831 140430 131231
Antal beslutade nya planuppdrag totalt under året T 4,0 4,0 3,0 9,0
Antal väntande beslutade planuppdrag T 4,0 0,0 0,0 0,0
Antal pågående planprocesser T 25,0 34,0 32,0 33,0
Antal planer som förts upp till antagande T 8,0 3,0 1,0 3,0
Antal överklagade planärenden T 2,0 2,0 1,0 2,0
Antal överklagade och ej avgjorda planärenden T 2,0 2,0 1,0 2,0
Antal bygglovsansökningar T 397,0 272,0 154,0 391,0
Antal bygglovsbeslut T 424,0 273,0 142,0 383,0
Andel överklagade bygglovsbeslut T 1,8% 2,2% 2,1% 2,9%
Antal anmälansärenden varav  Attefall T 130/30 73/-
Antal producerade bygglovskartor T 69,0 48,0 30,0 67,0
Antal bostadsanpassningsbidragsansökningar T 111,0 72,0 35,0 148,0
Antal beviljade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag T 104,0 58,0 27,0 130,0
Antal avslagna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag T 6,0 3,0 0,0 5,0

Antal av överklagade planärenden där kommunen får rätt i högre instans1 År 1,0 2,0

Avgiftfinansieringsgrad inom planområdet År 48% 50%
Antal av överklagade bygglovsärenden där kommunen får rätt i högre 

instans1

År 10,0 11,0

Avgiftsfinansieringsgrad inom bygglovsområdet2 År 112%/84% 88%/62%

Avgiftfinansieringsgrad inom kartområdet År 69% 49%
Genomsnittskostnad per bostadsanpassningsärende, exklusive 
administration

År 8 883,0 10 833,0

Antal inkomna och diarieförda ärenden  totalt År ByggR:1036 
Diabas: 29

ByggR: 666  
Diabas: 18

ByggR: 356 Diabas: 
13

ByggR: 941 Diabas: 66

Ärenden i utskott eller nämnd (KS) År 45,0 26,0 20,0 54,0
Fördelning av beslutade bygglov, nämnd respektive delegation År 6/424 3/273 2/142 24/383

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

Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Samhällsskydd 141231 140831 140430 131231
Antal utförda inspektioner enligt kontroll- och tillsynsplan inom:
a. Samtliga inspektionsområden T 608 350 143 545
b. Miljöfarlig veksamhet T 339 199 92 264
c. Hälsoskydd T 119 58 21 136
d. Livsmedel T 150 93 30 145
Antal utförda tillsyner inom lag om skydd mot olyckor samt brandfarliga 
och explosiva varor enligt tillsynsplan

T 61 39 19 75

Antal utryckningar inom räddningstjänsten T 507 380 156 525
Antal automatiska "brandlarm, ej brand" av totala antalet utryckningar T 48 55 35 64

Antal brandskyddsutbildade personer T 469 267 225 830
Antal HLR-utbildade personer T 62 25 25 111
Bruttokostnad miljöavdelning, kr/invånare År 212 179
Avgiftsfinansieringsgrad miljöavdelningen År 68% 85%
Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare År 682 701
Antal inkomna och diarieförda ärenden för miljö År 1 872 1 804
Antal inkomna och diarieförda ärenden för räddningstjänsten År 248 246
Antal ärende i utskott eller nämnd (KS)+(JN) År 17 12
Antal delegationsbeslut, miljö, livsmedel, hälsoskydd År 802 586
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Kommunstyrelse - Barn & skola 141231 140831 140430 131231
Antal inskrivna barn/årsarbetare i kommunal förskola T 5,7 5,2 5,8 5,4
Antal inskrivna barn/chef i kommunal förskola T 153,0 132,0 156,0 143,0
Antal inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem T 20,3 21,4 17,3 19,0
Antal elever per lärare i grundskolan (antal lärare/100 elever) T 12,9 12,7 12,9 12,7
Antal medarbetare/chef i genomsnitt inom grundskolan T 27,0 27,7 27,00 26,6
Antal inskrivna elever i årskurs F-6/chef i grundskolan T 166,8 167,0 161,4 160,4
Antal inskrivna elever i årskurs 7-9/chef i grundskolan T 192,5 188,5 197,0 198,0
Antal registrerade ärende om kränkande behandling i grundskolan T 19 21 2 15
Antal elever av totala antalet elever 7-19 år som går på kulturskolan T 13% 13% 13% 13%
Antal behandlingsärenden per handläggare inom IOF T 24 28 25 23
Andel barn och unga 0-20 år som var föremål för individuellt 
behovsprövade öppna insatser

T 58% 43% 76% 69%

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

T 61% 76% 69% 62%

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

T 39% 25% 31% 38%

Antal inskrivna barn/årsarbetare i fristående förskola År 4,9 5,1
Andel legitimerad personal kommunal förskola År 60% 60%
Andel legitimerad personal fristående förskola År 34% 43%
Kostnad för utbildning/barn i kommunal förskola (avser grundbelopp) År 106 363 104 969
Kostnad för utbildning/barn i fristående förskola (avser grundbelopp) År 114 478 113 414
Antal medarbetare/chef i genomsnitt i kommunal förskola År 34,0 33,7
Andel legitimerad personal inom grundskolan År 92%  
Elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, totalt, andel (%) År 94% 95%
Effektivitetstal grundskola inkl. förskoleklass, ranking År 179
kostnad per betygspoäng inom grundskolan, ranking År 188
Kostnad för undervisning/elev inom grundskolan År 42 387 41 148
Andel av de sökande till kulturskolan som bereds plats År 30% 30%
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats, 
(%)

År 69% 73%

Antal barn 1-5 år i kommunal förskola År 461 422
Antal barn hos dagbarnvårdare År 9 12
Antal inskrivna barn per dagbarnvårdartjänst År 5,0 6,0
Antal elever 6-12 år på fritidshem År 575 558
Antal 6-åringar i förskoleklass År 128 133
Antal årsarbetare per 100 elever i förskoleklass År 13,6 13,8
Antal elever i årskurs 1-9 År 1 230 1 184
Kostnad (kr) per elev i grundskolan för läromedel, mm (avser grundbelopp) År 1 438 1 422

Kostnad (kr) per elev i grundskolan för elevvård (avser grundbelopp) År 3 474 3 399
Kostnad (kr) per elev 1-9 för skolmåltider (avser grundbelopp) År 4 199 (1-6) 3 850 (1-6)

4 602 (7-9) 4 210 (7-9)
Kostnad (kr) per elev F-9 för skolskjuts År 4 366 4 501
Genomsnittligt antal besökare per vecka i öppna förskolan År 56,0
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Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Bildning & arbete 141231 140831 140430 131231
Antal elever i den egna gymnasieskolan T 190 197 201 201
Andel gymnasieelever på introduktionsprogram, folkbokförda i Båstads 
kommun, andel (%)

T 13 13 13 11

Antal medarbetare/chef i den kommunala gymnasieskolan T 27 27 27 27
Invånare med försörjningstöd, andel (%) T 1,6% 1,2% 1,4% 1,2%
Antal lån inom biblioteksverksamheten År 197 182 196 891
Antal lån/invånare inom biblioteksverksamheten År 13,7 13,8
Antal lån per barn, 0-20 år, inom biblioteksverksamheten År 13,1 *
Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning i 
kommunens egna gymnasieskola (avser samtliga elever)

År 14,1

Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning för elever 
folkbokförda i Båstads kommun, samtliga totalt

År 14,1 14,5

Andel av totala antalet gymnasieelever skrivna i kommunen som går i den 
kommunalka gymnasieskolan

År 29% 28%

Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och 
högskola, avseende samtliga elever folkbokförda i Båstads kommun, andel 
(%)

År 73% 78%

Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, avseende 
elever folkbokförda i Båstads kommun, totalt, andel (%)

År 81% 88%

Genomsnittskostnad/elev inom gymnasieskolan - egen verksamhet (kr) År 73 586 70 441

Genomsnittskostnad/elev inom gymnasieskolan - annan huvudman (kr) År 102 048 98 297

Kostnad för biblioteksverksamhet/invånare (kr) År 653 625
Kostnad för lokaler och städ i bibliotek/invånare (kr) År 181 140
Kostnad per lån inom biblioteksverksamheten (kr) År 48 45
Kulturföreningsbidrag per invånare (kr) År 23 25
Antal gymnasieelever hos annan huvudman År 323,0 357,0
Antal lärare per 100 elever i den egna gymnasieskolan År 9,1 9,0 9,0 9,0
Kostnad per elev för undervisning i den egna gymnasieskola (kr) År

SA 43 924 43 434
SM 48 960 48 470
NA 50 570 50 081
VO 53 345 57 955
IM 61 815 61 325

HA 58 669 58 179
VF 81 636 81 146
EK 43 924 43 434

Kostnad per elev för lokaler i den egna gymnasieskolan (kr) År 24 195 23 824
Kostnad per elev i GYVUX (kr) År 28 136 85 004
Antal elever i GYVUX (inkl distanselever) År 116,0 41,0
Kostnad per elev i GRUV (kr) År 19 796 38 337
Antal elever i GRUV År 35,0 17,0
Kostnad per elev i SFI (kr) År 19 539 19 709
Antal elever i SFI År 76,0 68,0
Kostnad per elev i SÄRVUX (kr) År 33 075 28 885
Antal elever i SÄRVUX År 12,0 7,0

*osäker på jämförbarhet mellan åren 
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Frekvens Utfall Utfall Utfall Utfall

Kommunstyrelse - Vård & omsorg 141231 140831 140430 131231
Antal kunder med > 35 timmar hemvård/vecka T 0 1 0 0
Antal icke verkställda beslut i vård- och omsorgsboende, tre månader efter 
beslut

T 6 5 4 5

Antal icke verkställda beslut i demensboende, tre månader efter beslut T 0 0 0 5

Totalt antal personer (0-64 år) med insatser enligt LSS T 38 41 39 67
Antal icke verkställda beslut enligt LSS, tre månader efter beslut T 0 0 0 3
Antal medarbetare/chef i genomsnitt T 27 29 26 27
Antal läkemedelavvikelser T 970 625 284 700
Antal ej utförda insatser som inte beror på att kunden tackat nej T 334 257 150 341
Antal beviljade hemvårdtimmar T 153 443 104 250 50 565 146 144
Antal beslut om insatser av hemtagningsteamet*** T
Antal myndighetsbeslut enligt SOL T 1 775 1 155 689 1 927
Antal myndighetsbeslut enligt LSS T 35 29 12 50
Andel överklagade myndighetsbeslut enligt SOL T 0 0 0 0
Andel överklagade myndighetsbeslut enligt LSS T 1 0 0 0
Beläggningsgrad inom korttidsvården, % T 195% 188% 178% 159%
Beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende, % T 95% 95% 93% 92%
Total kostnad per hemvårdtimme inklusive myndighetsutövning, kr År 522 520
Kostnad per korttidsvårdplats (egen verksamhet), kr (boendepeng 2013, boende 
med >10 platser)

År 1 444 1 358

Kostnad för LSS och LASS exklusive lokalkostnad , totalt kr/ invånare 0-64 
år

År 2 681 2 645

- därav boende kr/invånare 0-64 år År 1 106 1 042
- därav boende kr/brukare År 669 098 656 022*
- därav personliga assistenter, kr/invånare 0-64 år År 816 894
- därav daglig verksamhet, kr/invånare 0-64 år År 229 217
Kostnad per kund i vård- och omsorgsboende  (redovisas per enhet), ej 
demensplatser, kr

År 1 214 1 124

Kostnad per kund i vård- och omsorgsboende för dementa (redovisas per 
enhet), kr

År 1 492 1 415

Andel av överklagade myndighetsbeslut där kommunen får rätt i högre 
instans

År
1 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 9
Antal vård- och omsorgsboendeplatser på Bjärehemmet År 10 10
Genomsnittlig beläggningsgrad på Almgården (inkl korttidsbelsut) År 99% 100%
Genomsnittlig beläggningsgrad på Skogsliden (inkl korttidsbelsut) År 104% 93%
Genomsnittlig beläggningsgrad på Åsliden (inkl korttidsbelsut) År 98% 99%
Genomsnittlig beläggningsgrad på Ängagården (inkl korttidsbelsut) År 99% 99%
Genomsnittlig beläggningsgrad på Bjärehemmet (inkl korttidsbelsut) År 101% 96%
Antal platser i extern vård- och omsorgsboende (avser dec) År 3 3
Antal platser i externt boende för funktionshindrade År 1 0
Antal egna korttidsvårdplatser År 8 8
Antal beslut om trygghetslarm (avser dec.) År 491 512
Antal beslut om matdistribution (avser dec.) År 241 226
Antal beslut om hemtjänst (exkl endast trygghetslarm och mat, avser dec.) År 355 355
Totalt antal brukare med hemtjänst (inkl de som endast har larm och 
matdistrubution, totalt helår)

År 571 355

Boende för vuxna med särskild service, antal boende på Aromagården och 
Servicelägenheter LSS

År 15 15*

Boende för vuxna med särskild service, antal boende i extern gruppbostad År 3 3

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

År 6 6

Boende för barn med särskild service, antal brukare i internatboende År 1 0
* rättat nyckeltal
** på grund av ombyggnation av Skogsliden går nyckeltalet inte att redovisa 2013, för 2014 redovisas antal from 1403
*** Har ej hemtagningsteam 2014
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Servicedeklarationer 2014
Servicedeklarationer 2014

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

KOMMUNLEDNING Not

Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster.

Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala 
myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjäntemän inom sju dagar.

Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt.

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.
Avfallshämtning sker på utsatt dag.
Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner.

På kommunens webbplats 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.
Markerade vandringsleder och motionsslingor i kommunen är framkomliga.
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.

1)

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.
I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 2)
Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och 
lagar.

1)

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. Kunden ska få 
återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion.

3)

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 4)
Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad 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. 5)
Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla kärnämnen. 6)
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.

7)
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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, skrivs in 
på arbetsmarknadsenheten och 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.
Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 8)
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 helg.
Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. 9)
Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet.
Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. 10)
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte 
kommer.

11)

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

AVVIKELSER

1) Huvudsakligen uppfyllt, svårt att upprätthålla under sommarmånaderna juni-augusti, då det är stor efterfrågan 
på rådgivning från allmänheten, stor ärendeingång samt begränsad bemanning av handläggare på grund av 
semester.

8) På grund av stängningen av Backaskolan saknas fn folkbiblioteksfilialer i Grevie och Västra Karup.
9) Registrering har påbörjats i alla hemvårdsområden dock har alla inte blivit erbjuda än.
10) Erbjuds inte på helgerna

5)Placeringsbeslut har skickats ut till 92% två månader före inskolningens början. Det är enklare under hösten då det finns 
lediga platser på flera av kommunens förskolor.

6) Skollagen ställer krav på godkända betyg i åtta respektive 12 ämnen för att eleven ska få gymnasiebehörighet. 
Undervisningen ska utformas utifrån elevernas behov av stöd för att de utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att nå minst 
godkänt betyg. Därför följs alla elever noggrant upp av lärarna. Behovet av specialpedagogiskt stöd, anpassat material, 
tekniska hjälpmedel, extra padagogisk resurs och specialpedagogiska insatser måste rektor sätta in i enlighet med skollagen. 
Det samma gäller för studeihandledning och undervisning på modersmål där denna insats krävs. Då kommunen har elever med 
24 olika språk utöver svenska är det en stor utmaning att få personal som har förutsättningar att undervisa på modersmål. Det 
har inte lyckats att anställa lärare i alla språk även om det behövs. Samverkan med andra kommuner finns inom detta område.

11) Ingår i kvalitetsarbetet 2015

7) Individ och familj har under året omorganiserat sin verksamhet och därmed anordnat en mottagningsenhet för att uppfylla 
servicedeklarationen.

2) Uppfylls inte, i vissa typer av enklare anmälansärenden kan beslut tas samma dag. Fördelning av nyinkomna ärenden till 
handläggare sker en gång i veckan.
3) Vid ett tillfälle har kunden fått återkoppling efter mer än 10 arbetsdagar efter inspektion. 
4) Vid några tillståndsärenden (brandfarlig vara) har kunden fått beslut efter mer än 6 veckor. 
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Räkenskaper
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Resultaträkning

2014 2014 2013 2014 2013
(mkr) Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut
Verksamhetens intäkter 1 184,7 169,9 166,1 267,3 225,9
Verksamhetens kostnader 2 -785,6 -767,2 -745,9 -822,2 -780,5
Avskrivningar 3 -43,6 -47,0 -42,5 -69,6 -54,6
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -644,5 -644,2 -622,3 -624,5 -609,2
Skatteintäkter 4 584,7 588,6 571,4 584,7 571,4
Generella statsbidrag och utjämning 5 73,4 70,2 74,5 73,4 74,5
Finansiella intäkter 6 2,0 1,7 2,2 0,8 22,3
Finansiella kostnader 7 -5,1 -7,4 -5,9 -18,7 -18,5

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER 10,5 8,8 19,8 15,7 40,5
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 -0,6 -0,2
ÅRETS RESULTAT 10,5 8,8 19,8 15,0 40,3

Kommun Kommunkoncern

Resultaträkning
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BalansräkningBalansräkning

(mkr) Not 2014 2013 2014 2013
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 654,2 616,8 1 149,0 1 128,9
   Maskiner och inventarier 9 49,6 52,5 51,3 55,0
   Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 8,5 102,5
Finansiella anläggningstillgångar 10 27,5 29,7 27,9 30,1
Summa anläggningstillgångar 731,3 699,0 1 236,6 1 316,4
Bidrag till statlig infrastruktur 11 49,9 0,0 49,9 0,0
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 12 22,4 18,3 22,8 18,6
Kortfristiga fordringar 13 64,5 62,4 71,2 63,8
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassa, bank 14 18,1 45,6 36,5 57,3
Summa omsättningstillgångar 105,0 126,3 130,4 139,7
SUMMA TILLGÅNGAR 886,3 825,3 1 417,0 1 456,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 15
Årets resultat 10,5 19,8 15,0 36,6
Pensionsreserv 68,5 49,3 68,5 49,3
Övrigt eget kapital 368,7 368,1 448,3 427,1
Summa eget kapital                           447,7 437,2 531,8 513,0
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 16 6,1 6,6 6,1 7,0
Avsättningar för latent skatt 0,0 0,0 7,3 7,3
Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 37,3 0,0 37,3 0,0
Summa avsättningar 43,4 6,6 50,7 14,3

Skulder
Långfristiga skulder 17 245,6 249,0 654,1 762,2

Kortfristiga skulder 18 149,6 132,5 180,4 166,6

Summa skulder 395,2 381,5 834,5 928,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 886,3 825,3 1 417,0 1 456,2

0,0 0,0 0,0 0,0
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits
upp bland skulderna eller avsättningarna 19 290,0 304,4 290,0 304,4
Övriga ansvarsförbindelser 20 455,4 573,4 27,1 34,1

Kommun Kommunkoncern
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KassaflödesrapportKassaflödesrapport

(mkr) Not 2014 2013 2014 2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 10,5 19,8 30,4 32,9
Justering för av- och nedskrivningar 43,6 42,5 69,6 54,6
Justering för upplösning av investeringsbidrag -0,1 0,0 -0,1 0,0
Justering för gjorda avsättningar 54,5 -0,5 54,1 -0,5
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 2,1 0,0 2,1 0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 21 -1,0 -0,5 -34,6 -14,6
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital 109,6 61,3 121,5 72,3
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 13 -2,2 5,2 -5,9 0,8
Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 12 -4,1 -1,0 -4,2 -1,0
Minskning/ökning kortfristiga skulder 18 17,1 7,9 11,5 10,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 120,5 73,4 122,9 83,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -78,3 -77,4 -90,4 -174,9
Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 1,1 1,1 1,1 1,1
Anslutningsavgifter VA 5,9 0,0 5,9 0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,1 5,8 122,2 29,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0 0,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -70,3 -70,5 38,7 -143,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0,0 20,0 0,0 88,0
Amotering av skuld -10,3 -12,4 -115,0 -12,4
Ökning av långfristiga fodringar -52,0 0,0 -52,0 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 2,2 0,7 2,2 0,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -60,1 8,3 -164,8 76,3
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -17,7 -17,7 0,0
Årets kassaflöde -27,6 11,2 -20,9 15,5
Likvida medel vid periodens början 14 45,6 34,5 57,3 41,8
Likvida medel vid periodens slut 14 18,1 45,6 36,5 57,3
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1 Verksamhetens intäkter
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Försäljningsintäkter 3,8 3,9 4,4 7,1
Taxor och avgifter 81,8 75,6 81,8 75,6
Hyror och arrenden 12,9 9,7 56,3 53,2
Bidrag 70,9 62,9 70,9 62,9
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 14,4 12,9 28,8 30,9
Realisationsvinster 1,0 1,1 24,6 1,6
Summa 184,7 166,1 266,7 231,3

Varav jämförelsestörande post
Intäkt återbetalning AFA-premier 0,0 11,2 0,0 11,2
Reavinster fastighetsförsäljning 0,5 0,4 24,1 0,9

2 Verksamhetens kostnader
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Löner och sociala kostnader 487,5 467,3 498,8 478,3
Pensionskostnader 31,1 29,0 32,3 30,1
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 3,3 4,3 8,3 8,7
Bränsle, energi och vatten 5,5 6,8 22,3 27,2
Köp av huvudverksamhet 131,7 131,2 161,5 164,8
Konsulttjänster 4,1 6,3 4,1 6,8
Lokal- och markhyror 50,3 42,2 10,4 6,4
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 18,2 17,9 19,2 18,5
Lämnade bidrag 27,5 24,6 27,5 24,4
Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,5 4,3 0,6
Transporter och resor 9,7 13,2 9,7 13,2
Övriga kostnader 16,6 2,5 23,1 6,8
Summa 785,6 745,9 821,6 785,9

3 Avskrivningar
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Avskrivning byggnader och anläggninngar 28,9 27,8 54,1 39,2
Avskrivning maskiner och inventarier 14,7 14,7 15,6 15,4
Summa 43,6 42,5 69,6 54,6

4 Skatteintäkter
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Preliminär kommunalskatt 586,2 574,5 586,2 574,5
Preliminär slutavräkning innevarande år 0,1 -3,5 0,1 -3,5
Slutavräkningsdifferens föregående år -1,6 0,3 -1,6 0,3
Summa 584,7 571,4 584,7 571,4

5 Generella statsbidrag och utjämning
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Inkomstutjämningsbidrag 65,0 67,6 65,0 67,6
Kommunal fastighetsavgift 33,7 34,1 33,7 34,1
Avgift till LSS-utjämning -23,3 -22,6 -23,3 -22,6
Kostnadsutjämningsavgift -6,9 -11,1 -6,9 -11,1
Regleringsbidrag 3,3 6,5 3,3 6,5
Strukturbidrag 1,5 0,0 1,5 0,0
Summa 73,4 74,5 73,4 74,5

6 Finansiella intäkter
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Utdelning på aktier och andelar 0,2 0,3 0,1 21,5
Ränteintäkter 0,5 0,6 0,8 0,8
Övriga finansiella intäkter 1,3 1,3 0,0 0,0
Summa 2,0 2,2 0,8 22,3

7 Finansiella kostnader
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Räntekostnader 4,9 5,6 18,5 17,7
Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,1 0,1 0,1
Övriga finansiella kostnader 0,2 0,1 0,2 0,6
Summa 5,1 5,9 18,7 18,5
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8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Anskaffningsvärde 1 009,5 945,4 1 637,0 1 575,3
Ackumulerade avskrivningar -355,3 -328,6 -488,1 -446,4
Bokfört värde 654,2 616,8 1 149,0 1 128,9
Avskrivningstider 15-50 år 15-50 år 15-50 år 15-50 år
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Redovisat värde vid årets början 616,8 587,2 1 132,6 1 077,2
Investeringar 66,4 62,0 178,0 110,7
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -0,1 -4,6 -118,3 -22,7
Avskrivningar -28,9 -27,8 -43,5 -36,3
Redovisat värde vid årets slut 654,2 616,8 1 149,0 1 128,9

9 Maskiner och inventarier
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Anskaffningsvärde 240,8 230,4 249,2 238,8
Ackumulerade avskrivningar -191,1 -177,9 -197,9 -183,9
Bokfört värde 49,6 52,5 51,3 55,0
Avskrivningstider 5-10 år 5-10 år 5-10 år 5-10 år
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Redovisat värde vid årets början 52,5 52,4 55,0 54,2
Investeringar 11,9 14,8 11,9 16,4
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 -0,3
Avskrivningar -14,7 -14,7 -15,6 -15,3
Redovisat värde vid årets slut 49,6 52,5 51,3 55,0

10 Finansiella anläggningstillgångar
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Aktier och andelar i kommmunens  koncernföretag 4,0 4,0 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 0,0 0,0 0,0
Stiftelsen Norrvikensträdgårdar 0 2,2 0 2,2
Båstad-Malens tennissällskap 4,8 4,8 4,8 4,8
Båstads ridcenter AB 10,1 10,1 10,1 10,1
Låbn till Brf Kattegatt i Torekov 0,0 0,0 4,4 4,4
Redovisat värde vid årets slut 27,5 29,7 27,9 30,1

11  Bidrag till statlig infrastruktur
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 32,1 0,0 32,1 0,0
Stationsmiljö Förslöv, Väderskydd för buss och tåg 2,3 0,0 2,3 0,0
Inre Kustvägen 10,1 0,0 10,1 0,0
GC-tunnel vid nya stationen 17,9 0,0 17,9 0,0
GC-tunnel vid nya stationen, bidrag Skånetrafiken -13,4 0,0 -13,4 0,0
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning 4,2 0,0 4,2 0,0
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning, bidrag Skånetrafiken -3,2 0,0 -3,2 0,0
Redovisat värde vid årets slut 49,9 0,0 49,9 0,0
Kommunfullmäktige har beslutat att medfinansiera pågatågsstation Förslöv och Inre Kustvägen med totalt 69 mkr.
Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

12 Förråd och exploateringsfastigheter
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Förråd 1,4 1,3 1,8 1,6
Exploatering Torekov 98:50 -9,9 -10,6 -9,9 -10,6
Exploatering Hemmeslöv Å-stad 10,2 8,1 10,2 8,1
Exploatering Handelspl Hallandsv -0,1 -0,5 -0,1 -0,5
Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 0,3 0,2 0,3 0,2
Exploatering ÖK 24:1 norr väg 115 6,5 6,5 6,5 6,5
Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 12,6 12,5 12,6 12,5
Exploatering Vistorp 8:14 m.fl. 0,7 0,5 0,7 0,5
Exploatering Tunnelpåslag Förslöv 0,1 0,1 0,1 0,1
Exploatering Hemmeslöv 10:10 0,6 0,1 0,6 0,1
Exploatering Förslöv 2:4 0,0 0,0 0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut 22,4 18,3 22,8 18,6

13 Kortfristiga fordringar
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Kundfordringar 12,6 14,3 12,7 14,5
Statsbidragsfordringar 34,6 31,7 34,6 31,7
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 17,0 16,0 21,7 16,9
Övriga kortfristiga fordringar 0,3 0,3 2,1 0,6
Redovisat värde vid årets slut 64,5 62,4 71,2 63,8
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8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Anskaffningsvärde 1 009,5 945,4 1 637,0 1 575,3
Ackumulerade avskrivningar -355,3 -328,6 -488,1 -446,4
Bokfört värde 654,2 616,8 1 149,0 1 128,9
Avskrivningstider 15-50 år 15-50 år 15-50 år 15-50 år
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Redovisat värde vid årets början 616,8 587,2 1 132,6 1 077,2
Investeringar 66,4 62,0 178,0 110,7
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -0,1 -4,6 -118,3 -22,7
Avskrivningar -28,9 -27,8 -43,5 -36,3
Redovisat värde vid årets slut 654,2 616,8 1 149,0 1 128,9

9 Maskiner och inventarier
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Anskaffningsvärde 240,8 230,4 249,2 238,8
Ackumulerade avskrivningar -191,1 -177,9 -197,9 -183,9
Bokfört värde 49,6 52,5 51,3 55,0
Avskrivningstider 5-10 år 5-10 år 5-10 år 5-10 år
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Redovisat värde vid årets början 52,5 52,4 55,0 54,2
Investeringar 11,9 14,8 11,9 16,4
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 -0,3
Avskrivningar -14,7 -14,7 -15,6 -15,3
Redovisat värde vid årets slut 49,6 52,5 51,3 55,0

10 Finansiella anläggningstillgångar
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Aktier och andelar i kommmunens  koncernföretag 4,0 4,0 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 0,0 0,0 0,0
Stiftelsen Norrvikensträdgårdar 0 2,2 0 2,2
Båstad-Malens tennissällskap 4,8 4,8 4,8 4,8
Båstads ridcenter AB 10,1 10,1 10,1 10,1
Låbn till Brf Kattegatt i Torekov 0,0 0,0 4,4 4,4
Redovisat värde vid årets slut 27,5 29,7 27,9 30,1

11  Bidrag till statlig infrastruktur
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 32,1 0,0 32,1 0,0
Stationsmiljö Förslöv, Väderskydd för buss och tåg 2,3 0,0 2,3 0,0
Inre Kustvägen 10,1 0,0 10,1 0,0
GC-tunnel vid nya stationen 17,9 0,0 17,9 0,0
GC-tunnel vid nya stationen, bidrag Skånetrafiken -13,4 0,0 -13,4 0,0
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning 4,2 0,0 4,2 0,0
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning, bidrag Skånetrafiken -3,2 0,0 -3,2 0,0
Redovisat värde vid årets slut 49,9 0,0 49,9 0,0
Kommunfullmäktige har beslutat att medfinansiera pågatågsstation Förslöv och Inre Kustvägen med totalt 69 mkr.
Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

12 Förråd och exploateringsfastigheter
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Förråd 1,4 1,3 1,8 1,6
Exploatering Torekov 98:50 -9,9 -10,6 -9,9 -10,6
Exploatering Hemmeslöv Å-stad 10,2 8,1 10,2 8,1
Exploatering Handelspl Hallandsv -0,1 -0,5 -0,1 -0,5
Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 0,3 0,2 0,3 0,2
Exploatering ÖK 24:1 norr väg 115 6,5 6,5 6,5 6,5
Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 12,6 12,5 12,6 12,5
Exploatering Vistorp 8:14 m.fl. 0,7 0,5 0,7 0,5
Exploatering Tunnelpåslag Förslöv 0,1 0,1 0,1 0,1
Exploatering Hemmeslöv 10:10 0,6 0,1 0,6 0,1
Exploatering Förslöv 2:4 0,0 0,0 0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut 22,4 18,3 22,8 18,6

13 Kortfristiga fordringar
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Kundfordringar 12,6 14,3 12,7 14,5
Statsbidragsfordringar 34,6 31,7 34,6 31,7
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 17,0 16,0 21,7 16,9
Övriga kortfristiga fordringar 0,3 0,3 2,1 0,6
Redovisat värde vid årets slut 64,5 62,4 71,2 63,8
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14 Kassa och bank
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 18,1 45,6 36,5 57,3
Redovisat värde vid årets slut 18,1 45,6 36,5 57,3
Kommunen har en checkkredit på 60 mkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

15 Eget kapital
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Ingående eget kapital 437,2 417,4 513,0 476,4
Effekter av byte av redovisningsprincip 0,0 0,0 3,8 0,0
Årets resultat 10,5 19,8 15,0 36,6
Redovisat värde vid årets slut 447,7 437,2 531,8 513,0
Fullmäktige har under 2014 beslutat avsätta 19,2 mkr av tidigare års resultat till pensionsreserv.

16 Avsättningar för pensioner
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Specifikation - avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension 0,0 0,3 0,0 0,7
Förmånsbestämd/kompl pension 0,5 0,4 0,5 0,4
Ålderspension 4,2 4,4 4,2 4,4
Pension till efterlevande 0,2 0,1 0,2 0,1
Summa pensioner 4,9 5,3 4,9 5,7
Löneskatt på avsättning 1,2 1,3 1,2 1,3
Summa avsatt till pensioner 6,1 6,6 6,1 7,0

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

17 Långfristiga skulder
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Lån i banker och kreditinstitut 215,5 225,8 624,0 739,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 2,1 1,1 2,1 1,1
återstående antal år (snitt) 39,7 7,6 39,7 7,6
Anslutningsavgifter 28,0 22,1 28,0 22,1
återstående antal år (snitt) 50,0 50,0 50,0 50,0
Summa förutbetalda intäkter 30,1 23,2 30,1 23,2
Summa långfristiga skulder 245,6 249,0 654,1 762,2
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2014 2013 2014 2013
Genomsnittlig ränta (%) 1,64 2,32 2,45 2,75
Genomsnittliga räntebindningstid (dagar) 375 572 1599 1620
Lån som förfaller inom
1 år 32,5 42,7 96,0 172,5
2-3 år 108,3 85,5 108,3 124,0
3-5 år 74,7 70,2 74,7 70,2

18 Kortfristiga skulder
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 12,0 12,0 12,0 12,0
Leverantörsskulder 18,0 17,2 28,2 29,7
Moms och särskilda punktskatter 4,1 0,6 4,1 0,6
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 15,6 14,9 15,6 14,9
Övriga kortfristiga skulder 5,2 10,2 8,9 15,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 94,7 77,5 111,7 94,1
Summa kortfristiga skulder 149,6 132,5 180,4 166,6
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19 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Ingående ansvarsförbindelse 245,0 229,0 245,0 229,0
Aktualisering -1,0 0,3 -1,0 0,3
Ränteuppräkning 2,3 2,6 2,3 2,6
Basbeloppsuppräkning 0,2 4,5 0,2 4,5
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 18,3 0,0 18,3
Övrig post -2,4 1,6 -2,4 1,6
Årets utbetalningar -10,7 -11,3 -10,7 -11,3
Summa pensionsförpliktelser 233,4 245,0 233,4 245,0
Löneskatt 56,6 59,4 56,6 59,4
Utgående pensionsförpliktelser 290,0 304,4 290,0 304,4

20 Övriga ansvarsförbindelser
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Borgensengagemang
Kommunala bolag 428,5 539,5 0,0 0,0
Egnahem 0,3 0,3 0,3 0,3
Föreningar 4,2 4,8 4,2 4,8
Nordvästra Skånes Renhållning 22,5 22,6 22,5 22,6
Fastighetsbolaget Småryd 0,0 6,3 0,0 6,3
Fastighetsbolaget Småryd 0,0 0,0 0,2 0,2
Summa borgensengagemang 455,4 573,4 27,1 34,1

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 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått lika-
lydande 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 
2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB :s totala förpliktelser till 299 065 mkr och totala tillgångar till 290 730 mkr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelser uppgick till 548 mkr (0,2 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 533 mkr (0,2%).

21 Övriga ej likviditetspåverkande poster
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Realisationsvinster 1,0 0,5 34,6 14,6
Summa 1,0 0,5 34,6 14,6
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14 Kassa och bank
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 18,1 45,6 36,5 57,3
Redovisat värde vid årets slut 18,1 45,6 36,5 57,3
Kommunen har en checkkredit på 60 mkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

15 Eget kapital
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Ingående eget kapital 437,2 417,4 513,0 476,4
Effekter av byte av redovisningsprincip 0,0 0,0 3,8 0,0
Årets resultat 10,5 19,8 15,0 36,6
Redovisat värde vid årets slut 447,7 437,2 531,8 513,0
Fullmäktige har under 2014 beslutat avsätta 19,2 mkr av tidigare års resultat till pensionsreserv.

16 Avsättningar för pensioner
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Specifikation - avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension 0,0 0,3 0,0 0,7
Förmånsbestämd/kompl pension 0,5 0,4 0,5 0,4
Ålderspension 4,2 4,4 4,2 4,4
Pension till efterlevande 0,2 0,1 0,2 0,1
Summa pensioner 4,9 5,3 4,9 5,7
Löneskatt på avsättning 1,2 1,3 1,2 1,3
Summa avsatt till pensioner 6,1 6,6 6,1 7,0

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

17 Långfristiga skulder
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Lån i banker och kreditinstitut 215,5 225,8 624,0 739,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 2,1 1,1 2,1 1,1
återstående antal år (snitt) 39,7 7,6 39,7 7,6
Anslutningsavgifter 28,0 22,1 28,0 22,1
återstående antal år (snitt) 50,0 50,0 50,0 50,0
Summa förutbetalda intäkter 30,1 23,2 30,1 23,2
Summa långfristiga skulder 245,6 249,0 654,1 762,2
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2014 2013 2014 2013
Genomsnittlig ränta (%) 1,64 2,32 2,45 2,75
Genomsnittliga räntebindningstid (dagar) 375 572 1599 1620
Lån som förfaller inom
1 år 32,5 42,7 96,0 172,5
2-3 år 108,3 85,5 108,3 124,0
3-5 år 74,7 70,2 74,7 70,2

18 Kortfristiga skulder
(mkr) 2014 2013 2014 2013
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 12,0 12,0 12,0 12,0
Leverantörsskulder 18,0 17,2 28,2 29,7
Moms och särskilda punktskatter 4,1 0,6 4,1 0,6
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 15,6 14,9 15,6 14,9
Övriga kortfristiga skulder 5,2 10,2 8,9 15,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 94,7 77,5 111,7 94,1
Summa kortfristiga skulder 149,6 132,5 180,4 166,6

Kommunen Kommunkoncern

Kommunen Kommunkoncern

Kommunen Kommunkoncern

Kommunen Kommunkoncern

Kommunen Kommunkoncern
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommu-
nen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-värde 
där inget annat anges. Periodiseringar av in-komster och 
utgifter har skett enligt god redovis-ningssed. Värdering av 
kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt 
värde och anskaffningsvärde.

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 re-
dovisning.

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, löneskuld 
för december månad 2014 och därpå upplupen arbets-
givaravgift redovisas under kortfristiga skulder. Den årliga 
förändringen kostnadsförs.

Den del av långfristiga lån som beräknas bli amorte-rad 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. An-
ställda med kommunalt avtal: 38,98 pro-cent och arvodes-
anställda: 31,42 procent. Justering av arbetsgivaravgiften för 
anställda som inte fyllt 26 har gjorts. Justering av avgiften på 
grund av avtalsförsäkringar har bokförts centralt.

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

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för 
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvär-
de. På tillgångar i form av mark, kont och pågående arbeten 
görs emellertid inga avskrivningar. Följande avskrivningsti-
der tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
33, 50 år.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-hav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice-ras som an-
läggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Gränsen för mindre värde har satts till 15 000 kr. 

Från och med 2015 införs komponentavskrivning. 

Kapitalkostnader består av avskrivningar och internränta. 
Avskrivningar har beräknats enligt nomi-ell metod och in-
ternräntan uppgår till 2,5 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.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättning tas från 
och med 2013 upp som en förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggning-
arnas respektive nyttjandeperiod. Tidigare redovisades in-
vesteringsbidrag och gatukostnadsersättningar så att de re-
ducerade det bokförda värdet.

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 2014 redovisas som en kortfris-
tig skuld i balansräkningen. Pensioner intjä-nade före 1998, 
samt visstidspension redovisas som en ansvarsförbindelse 
i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Förplik-
telser för pensionsåtagan-den är beräknade enligt RIPS07, 
Riktlinjer för beräk-ning av pensionsskuld.

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-
ras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommenda-
tion RKR 4.2.

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 2014 har den definitiva sluträkningen 
för 2013 och en preliminär slutavräkning för 2014 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.

Sammanställd redovisning har upprättas enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. Konsolideringen 
innebär att kommunens och företa-gens räkenskapsposter 
sammanförs efter eliminering av alla koncerninterna mel-
lanhavanden och att endast de ägda andelarna räkenskaps-
poster har tagits med. Interna mellanhavanden mellan kom-
munen och bolagen har eliminerats. Obeskattade reserver, 
exklusive latent skatt, har förts till eget kapital. Latent skatt, 
som utgör 22,0 procent av de obeskattade reserverna, redo-
visas under posten avsättningar.

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent 
inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kom-
munkoncernens sammansättning. I december 2013 såldes 
Båstad Näringsliv AB (BNAB) till Båstad Turism Ekonomisk 
Förening.
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(tkr) Budget Bokslut Avvikelse
Kommunfullmäktige -1 935 -1 961 -26
Jävsnämnd -53 -64 -12
Valnämnd -407 -426 -20
Överförmyndare -674 -1 853 -1 179
Revision -796 -749 46
Kommunstyrelsens verksamhetsområden
Kommunledningskontor -55 425 -55 472 -47
Teknik & service -37 706 -38 811 -1 105
Samhällsbyggnad -3 760 -4 256 -496
Samhällsskydd -12 299 -12 687 -388
Barn & skola -223 300 -222 023 1 277
- därav skolpeng -151 107 -153 082 -1 975
- därav resultatenheter 0 1 757 1 757
Bildning & arbete -109 036 -111 745 -2 709
- därav skolpeng -42 073 -41 232 841
- därav resultatenheter 0 -1 073 -1 073
Vård & omsorg -195 699 -198 121 -2 422
- därav hemvårds- och boendepeng, omvårdnadsavgifter -99 107 -115 040 -15 933
- därav resultatenheter 0 2 243 2 243
Reserv för demografi -5 900 0 5 900
Summa kommunstyrelsens verksamhetsområden -643 124 -643 115 10
Summa verksamheter -646 988 -648 169 -1 181
Finansförvaltning 655 768 658 654 2 886
SUMMA 8 780 10 485 1 705
VA 0 0 0
TOTALT 8 780 10 485 1 705

Driftredovisning



45

Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)
Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)

Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Projekt 2014 2014 2014 till 2015

Kommunledningskontor
MÖBLER, KANSLI -25 -40 -15 Inköp av TV till Astrakanen 
KOMMUNGEMENSAM DOKUMENTHANT -400 -309 92 56 Fler inköp planerade men fakturan ej inkommen.
ARKIVUTRUSTNING -100 -120 -20 Inköp av nytt arkivsystem till gröna arkivet för att kompensera 

en del av de hyllor som förlorades i samband med att delar av 
gula arkivet byggts om till serverrum.

WEBB FUNKTIONER OCH TJÄNS -379 0 379 Överfört till IT under året, delar av investeringar har ingått i 
serverplattform.

Serverplattform -400 -1 267 -867 Byte till redudanta servrar i samband med nya datorhall samt 
projekt 1004, 1062, 1063

IP Telefoni -250 -72 178 Pågående projekt.
Om- vidarebygg av nät -200 -517 -317 Uppgradering till snabba gigabit nät.
Pc överfört från VO -700 -1 017 -317 Ökade kostnader pga. stort utbyte av Pc vid Windows 7 

uppgraderingen.
PC Programvaror -300 -181 119 Kostnaden för nyinköp av programvaror har minimerats.
Autom av användrakont/pro -100 -244 -144 Utökad automatisering bl.a säker utskrift och korthantering 

kopplat till personal.
Verksamhetsstödsystem -500 -146 354 Ny lärplattform för grundskolan
Singel sign on SSO -100 -129 -29

Flera verksamhetssystem har fått SSO bl.a Safedoc och Diabas
IT säkerhet -400 -280 120 Ingår i Serverplattformen
Backup lösning -300 -49 252 Ingår i Serverplattformen
Automatisering mobila enh -300 0 300 Beslut ej taget hur hantering av mobila enheter ska hanteras.
Summa Kommunledningskontor -4 454 -4 370 84 56

Teknik & service, skattefinansierat
Administration
RAM ADMINISTRATION -400 -533 -133
TOMTFÖRSÄLJNING 0 0 0
Måltid
RAM MÅLTIDSVERKSAMHET -400 -74 326
Kök Inv Strandängsskolan 0 -301 -301 Avser projekt 7072

Skogsliden möbler kontor 0 -11 -11 Belastar Ram måltid 1920

Mattransportvagn 0 -69 -69 Belastar Ram måltid 1920

Värmeri 0 -33 -33 Belastar Ram måltid 1920

Värmeri 0 -38 -38 Belastar Ram måltid 1920

Värmeri 0 -189 -189 Belastar Ram måltid 1920

Gata
RAM GATA -2 000 -98 1 902
HUNDESTEDSV - TULPANV 0 -53 -53 Belastar Ram gata 3000

Pågatågsstation i Förslöv -1 150 -424 726 726 Projekt fortskrider under 2015

TRAFIKSÄKERHETSÅTG. -650 -817 -167 Oförutsedda och fördyrande utgifter

GATUBELYSNING -242 -270 -28 Rest belastar Ram gata 3000
Maskiner och inventarier 0 -59 -59 Rest belastar Ram gata 3000

Utb kvicksilverarma Malen -600 -598 2
Gatubelysning Hemmeslöv 0 -222 -222 Belastar Ram gata 3000
Belysningskabel Kattvik 0 -138 -138 Belastar Ram gata 3000
Cykelplan tätort 0 -301 -301 Belastar Ram gata 3000
Inmätning rännstensbrunn 0 -42 -42 Belastar Ram gata 3000
Mätning gatubelysning SHK 0 -414 -414 Belastar Ram gata 3000
GC-Väg Rorsmansgatan 0 -110 -110 Belastar Ram gata 3000
Lagmansvägen Toppbeläggni 0 -221 -221 Belastar Ram gata 3000
Asfalt Lyavägen 0 -311 -311 Belastar Ram gata 3000

FÖRSLÖV 2:4 FÄRDIGSTÄLLAN -500 -477 23
Gata (medfinansiering statlig infrastruktur)
Perrong/spår F  stat inv -13 200 -13 210 -10
Park
RAM PARKER/LEKPLATSER -600 -148 452
Skatepark 0 -9 -9 Belastar Ram parker/Lekplatser 4900
Växthus CF 0 -27 -27 Belastar Ram parker/Lekplatser 4900
Utbyte träd o belysning 0 -493 -493 Belastar Ram parker/Lekplatser 4900

OFF TOA UTBYTE HEMMESLÖV -500 -409 91 Belastar Ram parker/Lekplatser 4900
Sötvattendusch + toa Tore 0 -47 -47 Belastar Ram parker/Lekplatser 4900
Klimatsäkring utr/åtg -800 -1 200 -400 Återställningsarbeten stormskador 2014
Fritid
RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR -400 -42 358
Poolutrust. Malenbad 0 -20 -20 Belastar Ram fritid 1460
MALENBADET LEKUTRUSTNING 0 -335 -335 Belastar Ram fritid 1460

Hamn
RAM HAMN -1 000 -870 130
Östra piren Båstad -1 400 -1 562 -162 Oförutsedda och fördyrande utgifter

TOREKOV HAMN BELYSN. PIR 0 -70 -70 Belastar Ram hamn 1950
Övrigt
Utbyte fordon -800 -588 212
Utbyte fordon 0 -188 -188 Belastar Utbyte fordon 1461

ÅTG FÖRHINDRA ÖVERSV FÖRS -1 519 -163 1 356 1 356 Projekt fortskrider under 2015
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört
Projekt 2014 2014 2014 till 2015
Fastighetsservice
Kommunal ledningsplats, kommunhuset 0 -8 -8
Ram fastighetsförvaltning -1 000 -599 401
Klockarebyn modul 0 -208 -208 Belastar Ram fastigehet 7000
Kallförråd förskola 0 -149 -149 Belastar Ram fastigehet 7000

NY 5 AVD FÖRSKOLA ÖK 0 -10 -10 Belastar Ram fastigehet 7000
Paviljong förskola 0 -5 -5 Belastar Ram fastigehet 7000

EPC energispar fastighet -14 035 -16 933 -2 898 Oförutsedda och fördyrande utgifter. Ombyggnation Västra 
Karups gamla slöjdsal till klassrum p.g.a flytt från Backaskolan 
samt fördyrande kostnader Förslövs idrottshall och 
Klockarebyns förskola.

STRANDÄNGSSK A-HUS OMBYGG -500 -177 323 323 Projekt fortskrider under 2015
Förstudie brandst/förråd -300 -81 219 219 Projekt fortskrider under 2015
IP TELEFONI KABELAGE -300 -293 7
Skogsbyn moduler 0 -2 722 -2 722 -2 722 Markberedning för modulbygge med ny utemiljö samt 

hyreskostnader för 900 kvm moduler 2014
Upprustning matsalsmiljö -300 0 300 Kostnaden finns i projekt 1921 Kök Strandängsskolan
UTEMILJÖ -500 -442 58
Summa Teknik & service, skattefinansierat -29 896 -33 603 -3 707 -98 Överförda medel från 2014 kommer att belasta projekt 7018 

Skogsbyn moduler 2015.
Summa Teknik & service, skattefin. medfin. -13 200 -13 210 -10 0

Teknik & service, avgiftsfinansierat
Reinvesteringar
VATTENPROD VA REINVEST -1 500 -1 131 370 Avvikelsen hör ihop med 6995
AVLOPPSREN VA REINVESTER -3 155 -2 428 727 560 Försenat projekt
DRICKSVATTEN REIVESTERING -4 325 -4 744 -419 Avvikelsen hör ihop med 6993
Landsbygdsinvesteringar
ÄNGALAG, V+S -200 -246 -46
VA LEDNING KATTVIK -11 400 -10 969 431
Hov landsbygd etapp 2 -2 800 -2 958 -158 Även etapp 3 utbyggd
Nyinvesteringar
RENINGSVERK HEDHUSET/ÄNGSTORP -1 000 -34 966
DRIFTÖVERVAK DRICKSVATTENPROD -1 000 -1 200 -200
SERVISER -700 -611 89
ÖVERVAKNING AVLOPPSRENSNING -1 100 -686 414 Lägre kostnad än budget
MÄTNING V -75 -36 39
TANKSTATIONER VA -200 -233 -33
SANERINGSPLAN TOREKOV -2 000 -1 821 179
SKALSKYDD -750 -352 398
MÄTNING S -125 -28 97
DAGVATTENLEDNING DIVERSE -100 -188 -88
MÄTNING D -50 -75 -25
UTREDN VATTEN FÖRSÖRJNING -1 000 -434 566 Lägre kostnad än budget
VA UTB SKOTTORP ESKILSTOR -3 300 -148 3 152 Avvaktat beslut om vattenverket
VATTENDOMAR -300 0 300 Ej utfört
SKYDDSOMR FÖRESKRIFTER -300 -182 118
VA RAMMLJÖ R3 -400 -363 37
R1-RAMMSJÖ PROJEKTERING -1 300 -12 1 288 Avvaktar vattenutredning
VA UTB ÖLLÖVSSTRAND 0 -11 -11
Ny prod Borror Eskilstorp 0 -325 -325 Kommer att flyttas till proj 6031
Nytt låssystem 0 -72 -72 Felkonterat, rättat hos NSVA, tillhör 6015
VA ledning Ramsjö -4 000 -2 706 1 294 Lägre kostnad än budget
ÅTG ENL VA FÖRSÖRJINGSPLA 0 -19 -19 Belastar proj 6031
Exploatering VA
Grevie Kyrkby exploatering VA -500 0 500 Skjuts till 2015
Heden exploatering VA -500 0 500 Skuts till 2015
Östra Karup 6:7 exploatering VA -3 100 -13 3 087 Utförs 2015
FÖRSLÖV 2:4 EXPLOATERING 0 -5 -5
EXPL ÅSTAD BAS VA INV -4 000 -156 3 844 3 884 Investeringen överförs till 2015
VA-LEDNING ÖSTRA KARUP -2 489 0 2 489 Utförs 2015
Summa Teknik & service, avgiftsfinansierat -51 669 -32 184 19 485 4 444

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter övriga tomter 0 7 195 7 195 Totalt resultat ej fördelat
Anslutningsavgifter Förslöv Vadbäck 0 0 0
Anslutningsavgifter Kattvik 2013 3 333 0 -3 333
Anslutningsavgifter Stora Hult 2013 555 0 -555
Anslutningsavgifter Slättaröd 1 666 0 -1 666
Summa anslutningsavgifter 5 554 7 195 1 641 0

Teknik & service, exploaterinsområden (ej VA)
Östra Karup
Skattefinansierde investeringar inom Östra Karup-projekt
GATOR EXP ÖSTRA KARUP -1 000 0 1 000 Utförs 2015
Grevie Kyrkby
GREVIE KYRKBY -500 0 500 Framflyttat till 2015, på grund av överklagad detaljplan
Heden, Hemmeslöv
HEDEN HEMMESLÖV -500 0 500 Framflyttat till 2015, avvaktar detaljplan
Åstad
Skattefinansierde investeringar inom Åstad-projekt
STATIONSTORGET HEMMESLÖV -250 -512 -262 Avser även 3103
P-plats vid stationen -250 0 250 Se ovan
OMGRÄVNING STENSÅN -500 0 500
Medfinansieringar statlig infrastruktur Åstad
NY GC TUNNEL STATION HEMM -2 325 -4 500 -2 175 -2 175 Högre kostnader 2014 än budget, kompenseras över tid
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört
Projekt 2014 2014 2014 till 2015
Övrig exploateringsverksamhet Åstad
FLYTT GASLEDNING -600 0 600 600 Utfört men vi har inte fått fakturan
FASTIGHETSBILDNING -100 0 100
PROJEKTLEDNING -2 000 -149 1 851
Ospec exploateringar
OSPEC EXPLOATERINGAR -5 000 0 5 000 Inga ospec exploateringar
S:a TS, exploateringsområden (ej VA) sk.fin. -2 000 -512 1 488 0
S:a TS, exploateringsområden (ej VA) medfin. -2 325 -4 500 -2 175 -2 175
S:a TS, exploateringsområden (ej VA) övr. expl. -8 700 -149 8 551 600

Samhällsbyggnad
DIGITALISERING MICROF ARK -76 -227 -151
INF AV FOCUS DETALJPLAN -150

-40

110 50 För att kunna genomföra projektet som helhet har pengar 
saknats i driften. Investering i program leder till ökade årliga 
driftskostnader gällande licensavgifter.

E-ARKIV BYGGLOV DIREKTARK -150
-7

143 40 Projektet har inte kunnat genomföras pga. avsaknad av teknisk 
lösning från programleverantör.

UTÖKN PRIM KARTA KVAL BEF -150 -55 95 45 Projekt som inte hunnits med pga. föräldraledigheter
UPPGRADERING Bygg-R -221 0 221 221 Projekt som inte hunnits med pga. föräldraledigheter
Digital utv av verksamhet -246 -167 79
DIGITALI ARKIV/PLANER WEB -150 -18 132 132 Projekt som inte hunnits med pga. föräldraledigheter
Summa Samhällsbyggnad -1 143 -514 629 488

Samhällsskydd
KOMMUN LEDNINGSPLATS KOMM -2 280 -437 1 843 1 843 Pågående investering. 

INV BIDRAG KOM LEDNINGSPL 1 140 0 -1 140 -1 140 MSB ger investeringsbidrag efter godkänd slutbesiktning.

INVENTARIER SHS -20 -19 1
BRANDFORDON -285 -408 -123 -123 Underskott kompenserades delvis med ersättning från 

försäkringsbolag. 
SKYDDSUTRUSTNING -40 -11 29 29
UPPGRADERING VERKS MILJÖ -80 0 80 80
MÄTINSTRUMENT MILJÖ -20 0 20 20
RÄDDNINGSUTRUSTNING -50 -26 24 24
Summa Samhällsskydd -1 635 -901 734 733

 Barn & skola
INVENTARIER KULTURSKOLAN -115 -114 1
INV. ARBETSMILJÖ FÖRSKOLA -500 -494 6
INVENTERIER STU -50 0 50
INV. ARBETSMILJÖ SKOLOR -785 -771 14
UNDERVISNINGSDATORER -1 500 -1 502 -2
LÄRARARBETSPLATSER -300 -214 86
INV  BARN MED BEHOV -200 -246 -46
KURSPLANERELATERADE, 8 GR -600 -595 5
Summa Barn & skola -4 050 -3 936 114 0

Bildning & arbete
BIBLIOTEK INVENTARIER -50 -41 9
SJÄLVBETJÄNINGSSYSEM -235 -80 155 155 Projektet har ej kunnat slutföras p.g.a att filialerna i  V:a Karup 

och Grevie har stängts.
INVENTARIER IoF -50 -9 41
UNDERVISN.DATORER VUXENUT -100 -118 -18
INV VUXENUTBILDNING -75 -63 12
INVENTARIER IoF, VUXNA -50 -9 41
INV ARBETSMARKNAD -150 -112 38
MINNESSTATY BIRGIT NILSSO -50 -51 -1
INV GYMNASIUM -50 -39 11
BIO SCALA -50 -50 0
Summa Bildning & arbete -860 -571 289 155

Vård & omsorg
INVENTARIER -509 -411 98
TRYGGHETSTELEFONER -100 -182 -82
ARBETSTEKNISKA HJÄLPM -60 -50 10
Summa Vård & omsorg -669 -642 27 0

TOTALT (inkl. exploatering) -120 601 -95 092 25 509 4 203
varav
skattefinansierad investering -44 707 -45 049 -342 1 334
avgiftsfinansierad investering -51 669 -32 184 19 485 4 444
medfinansiering statlig infrastruktursatsning -15 525 -17 710 -2 185 -2 175
exploateringsverksamhet -8 700 -149 8 551 600

Summa anslutningsavgifter 5 554 7 195 1 641 0

Exploatering
TOREKOV 98:50 0 -713 -713
Åstad (Nya Hemmslöv) 0 -1 905 -1 905
Exp HANDELSPL HALLANDSV 0 -379 -379
Exp GREVIE KYRKBY 28:1 0 -52 -52
Exp ÖKARUP 6:7  SÖ V115 0 -138 -138
Exp VISTORP 8:14 MFL 0 -202 -202
Exp Tunnelpåslag Förslöv 0 -18 -18
Hemmeslöv 10:10 0 -520 -520
Förslöv 2:4 0 33 33
Summa exploatering 0 -3 894 -3 894 0
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Resultaträkning
Vatten/avloppsverksamhet

2013
(mkr) Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
Verksamhetens intäkter 38,6 37,9 -0,7 37,0
-Brukningsavgifter 40,4 41,2 0,8 37,3
-Anläggningsavgifter 0,5 1,2 0,7 1,1
-Periodisering av årets anläggningsavgifter 0,0 -6,4 -6,4 -6,5
Verksamhetens kostnader -32,3 -25,9 6,3 -29,1
- Varav interna kostnader inom koncernen 1 0,0 -0,7 -0,7 -1,0
Avskrivningar -6,3 -6,3 0,0 -5,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 0,0 5,7 5,7 2,3
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 0,0 5,7 5,7 2,3
Återställning VA-regleringsfond 0,0 -5,7 -2,3
RESULTAT VA 0,0 0,0 0,0

Balansräkning
Vatten/avloppsverksamhet
(mkr) 2014 2013
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar 215,3 189,2
Maskiner och inventarier 0,6 0,8
Summa anläggningstillgångar 215,9 190,1
Omsättningstillgångar
Fordran skattekollektivet 34,5 22,9
- Varav fordran anläggningsavgifter 28,0 22,1
Summa omsättningstillgångar 34,5 22,9
SUMMA TILLGÅNGAR 250,5 213,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början 0,8 -1,4
Årets resultat 0,0 0,0
VA-regleringsfond 2 5,7 2,3
Summa eget kapital 6,5 0,8
Långfristiga skulder
Lån av kommunen 215,9 190,1
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 28,0 22,1
Summa skulder 244,0 212,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 250,5 213,0

Not
Vatten/avloppsverksamhet
1 Interna kostnader
(mkr) 2014 2013
Kommunledningskontoret 0,0 0,0
Samhällsbyggnadskontoret 0,0 0,2
Teknisk & service 0,7 0,8

Totala interna kostnader 0,7 1,0
Interna kostnader fördelas uifrån hur mycket VA- verksamheten ianspråktar av kommunens gemensamma resurse

2  VA-regleringsfond
(mkr) 2014 2013
Förändring VA-regleringsfond 5,7 2,3

2014
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Verksamhets-

berättelser
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Kommunfullmäktige 
med flera

 EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2014

Bokslut

2014

Avvikelse Bokslut

2013

Kommunfullmäktige -1 935 -1 961 -26 -2 097

Jävsnämnd -53 -64 -12 -6

Valnämnd -407 -426 -20 -9

Överförmyndare -674 -1 853 -1 179 -1 792
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Framtidsperspektiv
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kan komma att genomgå förändringar 
under 2015 med anledning av att kommunen har omval den 
10 maj 2015. 

Under det närmaste året kommer kommunfullmäktige att 
behöva hantera kommunens framtida vattenförsörjning, ar-
beta med en ny översiktsplan samt ett nytt bostadsförsörj-
ningsprogram. 

Jävsnämnd

Jävsnämnden upphörde den 31 december 2014. 

Valnämnd

Den 10 maj är det omval, vilket hanteras av valnämnden. 

Överförmyndare

Under flera år har antal ärenden ökat och det finns inget som 
tyder på att detta skulle minska. För att administrativt klara 
av den hantering som krävs vid överförmyndarärenden, är 
det nödvändigt att tillsätta en överförmyndarhandläggare. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer även antalet en-
samkommande barn att öka, vilket också  ökar belastningen 
på överförmyndarens verksamhet.

Årets viktigaste händelser
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antog Skånes regionala utvecklings-
strategi 2030 och Strukturplan för Skåne Nordväst. I juni be-
slutade fullmäktige att anta energiprogram och vindkrafts-
program, samt godkänna inriktningsdokument för Båstad 
hamn. Under hösten beslutades om innehåll i den nya poli-
tiska organisationen som började gälla den 1 januari 2015. 
Fullmäktige antog även nya arvodesbestämmelser och pen-
sionsbestämmelser för de förtroendevalda. Under året han-
terades även frågor om pågatågsstationer, trygghetsboende 
och mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Jävsnämnd

Jävsnämnden beslutade att Båstadhems bergvärmeanlägg-
ning på fastigheten Malen 1:268 i Båstad inte får användas 
samt att anläggningen senast i januari 2015 ska säkras för att 
skydda den omgivande miljön. Samtidigt uppmanades Ma-
lens andelsvattenförening att upprätta ett vattenskyddsom-
råde, alternativt ansluta sig till kommunens vattenskydds-
område. Ärendet överklagades.  Jävsnämnden hanterade 
även ärendet med PFAA-ämnen i två brunnar i Förslöv samt 
lämnade yttrande över NSVA:s åtgärdsplan för att tillfälligt 
använda en av brunnarna vid vattenbrist i Båstads kommun. 

Valnämnd

Under 2014 genomfördes fyra val. Vid valet till EU-parla-
mentet i maj röstade 50,67 procent vilket var över valnämn-
dens mål om 50 procent. Vid de allmänna valen i september 
till kommun, landsting och riksdag röstade 84,85. Valnämn-
dens mål på 86 procent, nåddes således inte.  

Länsstyrelsen upptäckte vid kontrollräkningen av röstsed-
larna att det fanns fler röstsedlar än noterat i röstlängden. 
Länsstyrelsen valde att godkänna dessa extra röstsedlar vil-
ket påverkade mandatfördelningen i fullmäktige. Valet över-
klagades och i december beslutade Valprövningsnämnden 
att upphäva valet och beslutade att omval ska hållas.

Överförmyndare

Under 2014 ökade antalet huvudmän med 19 nya ärenden, 
samtidigt som antalet gode män och förvaltare blivit färre. 
Flera av de inkomna ärendena kräver omfattande arbete 
både av överförmyndare, överförmyndarens kansli och den 
gode mannen/förvaltaren. Sedan början av 2013 har antalet 
huvudmän ökat med 44 procent, från 149 till dagens 214. 

Ekonomiskt resultat
Kommunfullmäktige

Överförmyndarens verksamhet har kraftigt överstigit bud-
get. Verksamheten är lagstadgad och i de fall huvudmannen 
inte själv kan, betalar kommunen ersättning till den gode 
mannen eller förvaltaren. I komplicerade fall kan det inne-
bära omfattande insatser vilket innebär stora kostnader för 
kommunen. I samband med att antalet huvudmän blivit fler 
har också handläggningen på överförmyndarens kansli blivit 
betydligt mer omfattande. I övrigt endast mindre avvikelser 
från budget.
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EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2014

Bokslut

2014

Avvikelse Bokslut

2013

RESULTAT KOMMUNLEDNINGSKONTOR -55 425 -55 492 -67 -58 007

Kommunstyrelse -3 052 -3 090 -37 -3 488

Kommunchef, stab -10 201 -10 654 -463 -13 073

Kommunikationsavdelning -1 650 -1 671 -22 -1 716

Kommunkansli -7 941 -7 539 402 -7 533

Ekonomiavdelning -12 682 -12 558 124 -12 276

HR-avdelning -10 435 -10 233 202 -10 224

IT-avdelning -9 464 -9 748 -284 -9 696

INVESTERING -4 454 -4 370 84 -2 669

Kommunledningskontor
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etablerades Kommunikationsgruppen, bestående av represen-
tanter från kommunens alla verksamheter.

Därutöver hanterade kommunikationsavdelningen ett antal 
mediala och kommunikativa utmaningar, såsom bombhot i 
A-huset, problematiken i Backaskolan och Skogsbyn förskola 
samt uppkomst av perfluorerade ämnen (PFAS) i tre av kom-
munens dricksvattenbrunnar. 

Kansliet

Kansliet administrerade förtidsröstning och val vid både vårens 
EU-val och höstens allmänna val. En ny nämndsekreterare och 
en ny huvudregistrator anställdes för att ersatta tidigare regist-
rator och nämndsekreterare. Ett nytt arkivsystem installerades 
då tidigare arkivutrymme byggts om till serverrum. Arkivavdel-
ningen upprättade också en plan för översyn av hela kommun-
husets arkiv. Kansliet deltog i ett Skåne Nordväst-projekt om 
E-arkiv. Verksamhetssystemet Diabas har uppgraderades till Ci-
ceron, vilket kommer att underlätta den digitala hanteringen av 
politikens handlingar. Utöver detta planerade och förberedde 
kansliet inför den nya politiska organisationen 2015.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen lade ner ett omfattande arbete med att 
förbereda organisationen på den nya kodplanen för 2015, an-
passad till gällande norm och med möjlighet till högre kvalitet 
på statistik och redovisning.

Under 2014 bedrevs utvecklingsarbete i syfte att från och med 
2015 påbörja tillämpning av komponentavskrivning av mate-
riella anläggningstillgångar. Det innebär att gamla och nya till-
gångar delas upp i komponenter av väsentliga värden som var 
för sig skrivs av över en tid som speglar hur värdet och/eller 
servicepotentialen successivt förbrukas.

Avdelningen har tillsammans med upphandling förberett infö-
randet av E-handel som väntas leda till högre avtalstrohet, lägre 
inköpskostnader och enklare administration.

HR-avdelningen

Från och med 1 årsskiftet blev Feelgood Företagshälsovård AB 
ny samarbetspartner till Båstads Kommun.

HR Servicecentra startade den 1 mars i Helsingborg med upp-
gift att ta hand om löne- och pensionsfrågor för de sex kommu-
nerna Båstad, Helsingborg, Höganäs, Svalöv, Åstorp och Ängel-
holm. 

I oktober genomfördes en medarbetarenkät i Båstads Kom-
mun. Enkäten upphandlades gemensamt av kommunerna i 
SKNV. Värt att notera är att Båstads Kommun hade högst svars-
frekvens med hela 85 procent.

HR-avdelningen har under 2013 haft en trainee från Skåne 
nordvästs gemensamma traineeprogram. Då en vakans upp-
stod på avdelningen anställdes denna person som HR-specia-
list.

IT-avdelningen

Tillgängligheten till Helpdesk förbättrades genom utökat öp-
pethållande även under lunch och fikaraster, ökad bemanning 
samt att Helpdesken är nu lättillgänglig vid kommunhusets en-
tré. 

Helpdesk tog över hanteringen av identitetskort från HR-avdel-
ningen och fler funktioner kopplades till korten, bland annat 
personalköp i cafeterian och i gymnasieskolans matsal samt 
för att öppna poolbilarna. Även Båstadhem fick under 2014 sin 

Årets viktigaste händelser
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antog i början av året en IKT-plan för barn 
och skola med syfte att rusta förskola och grundskola med tids-
enliga lärverktyg kopplat till kompetensutvecklingsinsatser för 
pedagogerna. I början av sommaren fattade styrelsen beslut om 
att införa vattenmätare för verksamheter, vilket avser fastighe-
ter som inte till största delen utgörs av bostäder.

Efter många diskussioner godkände styrelsen ett markarrende 
för padelbana i Båstad hamn, med placering i Badhusparken. 
En detaljplan antogs för Hemmeslöv 44:104 vilket möjliggör en 
ny- och ombyggnad av anrika Hotel Riviera i Båstad.

Kommunstyrelsen antog även handlingsplaner för miljöpro-
gram, program för folkhälsa, trygghet och säkerhet samt vård- 
och omsorgsprogram.

Kommunchef och stab

På uppdrag av Kommunfullmäktige omarbetades målen för Bå-
stads kommun under 2014. Den nya målstrukturen beslutade 
av kommunfullmäktige vid halvårsskiftet. Som ett led i målar-
betet utarbetades ett antal handlingsplaner som beslutades av 
politiken. Projektet Skitlite del ett avslutades och del två påbör-
jades. Arbetet med att öka externfinansieringen till olika prio-
riterade områden planerades under året. Exploateringsarbetet 
som sker i nära samarbete med Samhällsplanering och Teknik 
och Service inriktades på de två nya stationerna i Båstads kom-
mun med hörande verksamhetsmark. 

Upphandlingsenheten har under 2014 lagt mycket arbete på 
att skapa en inköpssamordnargrupp, påbörja arbetet med in-
förande av e-handel samt införa och utvärdera ett direktupp-
handlingssystem. Detta kommer att generera såväl högre av-
talstrohet som kostnadsbesparingar. Rutiner för spårbarhet 
gällande avtal och uppföljning har upprättats. Utöver det har 14 
upphandlingar påbörjats och 54 avtal tecknats.

Kommunjuristens arbetsuppgifter har under 2014 till stor del 
präglats av löpande juridisk rådgivning, i en mångfald av olika 
ärendetyper, till samtliga verksamhetsområden. Därutöver har 
tyngdpunkten legat på att upprätta och granska olika avtalsty-
per, företräda kommunen inför domstol i olika mål, såsom upp-
handlingsmål och mål om ekonomiskt bistånd, samt att hålla i 
utbildningar för medarbetare inom bland annat Vård och om-
sorg.   

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har under året bedrivit sedvan-
ligt informationsarbete genom att bland annat skicka press-
meddelande, publicera nyheter på bastad.se, hantera kommu-
nens sociala medier, fylla helsidesannonser i Lokaltidningen 
och Bjäreliv samt med samhällsinformation samt uppdatera 
webb, intranät och den nya digitala skärmen på biblioteket i Bå-
stad.  Därutöver producerades även en stor mängd trycksaker 
såsom broschyrer och posters.  

Under de intensiva sommarveckorna arrangerades informa-
tionsaktivitet i Båstad tätort och längs kusten samt två guidade 
bussturer med fokus på Framtidens Båstad. Kommunen när-
varade med informationsaktivitet vid fotbollsfesten i ”VM-94” 
i Grevie samt hade en utställningsmonter på tennisområdet. 
Måndagsträffarna i ”Kommunsoffan” på Café Biblos fortsatte 
under året och Öppet Hus anordnades under julskyltningen. 
För att säkra det kommunikativa perspektivet i alla enheter  
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IT-support från IT-avdelningen. Under året utvecklades och ge-
nomfördes digital signering av bygglovsdokument och skolans 
IT-miljö är flyttade till den nya gemensamma katalogen. Arbetet 
med den nya datorhallen påbörjades, likaså arbetet med att få 
digitala trygghetslarm inom vården. En GSM lösning via ett eget 
APN nät togs i bruk samt Båstads kommuns digitala välfärds 
nät skapades tillsammans med Bjärekraft. I november genom-
fördes Båstads kommuns Digitala välfärdsdag för att visa hur 
IT kan stödja verksamheterna och samhällets utveckling. Win-
dows 7 finns nu på alla PC-datorer i kommunen.

Ekonomiskt resultat
Det övergripande resultatet för hela verksamhetsområdet lig-
ger i enlighet med budget.

Kommunchef och stab

Underskottet beror på att kostnaderna för bredbandssatsning-
ar och exploateringsingenjör varit högre än budgeterat.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen höll budget, trots utebliven in-
täkt från tomtförsäljning. Detta beror på lägre arbetsgivaravgift 
för medarbetare under 26 år, lägre lönekostnader på grund av 
sjukskrivning samt allmän återhållsamhet.

Ekonomiavdelningen

Underskottet för färdtjänstverksamheten som uppgår till cirka 
200 tkr har ökat i och med utebliven inflationskompensation 
under tidigare år. Detta vägdes dock upp av väsentligt lägre per-
sonalkostnader, vilket förklaras av planerade och oplanerade 
personalvakanser under stora delar av året. Detta sammanta-
get gav ett resultat på +124 tkr. 

IT-avdelningen

IT-avdelningens underskott beror på minskade intäkter samt 
ökade licens- och kommunikationskostnader. De minskade in-
täkterna beror på att försäljning av IT-drift till NSVA upphörde 
under året.

Årets investeringar
Förenklad inloggning i flera system bl.a. vårdjournalsystemet 
Safedoc. Uppgradering av växelsystemet Trio. Skolans IT-miljö 
migrerades till nya gemensamma miljön. Uppgraderingen till 
Windows 7 slutfördes. Ny läroplattform till skolan.

Under 2014 investerade kommunkansliet i en uppgradering av 
verksamhetssystemet Ciceron (tidigare Diabas). Uppgradering-
en ska effektivisera ärendehanteringen och möjliggöra över-
gång till digitala handlingar. Ett nytt arkivsystem köptes in till 
ett närarkiv som kompensation för de förlorade hyllmeter som 
byggts om till ett nytt serverrum. Kansliet köpte även in en TV 
till mötesrummet Astrakanen för att förbättra möjligheterna att 
visa dokument på stor skärm.

Framtidsperspektiv

Kommunikationsavdelningen

Båstads kommun står inför stora kommunikativa utmaningar. 
Två nya järnvägsstationer och tunneln genom Hallandsåsen in-
vigs i december och på såväl södra som norra delen av kommu-
nen finns långtgående planer att bygga nya bostadsområden.

Nytt medialandskap ställer nya krav inom kommunikations-
verksamheten. Helsingborgs Dagblads redaktion i Båstad har 
stängts och antalet journalister som bevakar kommunen har 
halverats. Lokaltidningen Båstad har slagits ihop med Lokaltid-
ningen Laholm och samtliga lokalstationer på TV4 har lagts ner. 
Medan den lokala bevakningen av Båstads kommun i traditio-
nell media minskar, ser vi en dock en ökad informationssprid-
ning via sociala medier. För att bättre tillgodose allmänhetens 
krav på snabbare och effektivare kommunikation och tillgäng-
lighet bör kommunens externa webbplats uppgraderas och an-
passas till den ökade användningen av mobiler och läsplattor. 
Likaså behöver intranätet ses över och moderniseras.

Ekonomiavdelningen

Under 2015 kommer arbetet med att använda den nya kodpla-
nen och tillämpningen av komponentredovisning innebära en 
hel del hantering och informationsarbete för att övergångarna 
ska fungera så problemfritt som möjligt. Införandet av E-handel 
kommer inledningsvis starta inom kostverksamheten som har 
många stora leverantörer. Vårt ekonomisystem, ”Aditro Affärs-
lösningar”, genomgår en total omskrivning. Av den anledningen 
kommer ett antal större uppgraderingar genomföras vilket gör 
att systemets teknik moderniseras och dess utseende föränd-
ras. Uppgraderingarna väntas medföra ett mer användarvänligt 
gränssnitt.

HR-avdelningen

Tillsammans med verksamhetsområdena Vård och Omsorg 
och Barn och Skola jobbar HR-avdelningen under 2015 med 
två stora projekt gällande framtida kompetensförsörjning och 
attraktiv arbetsgivare. 

Båstads Kommuns stora chefsutvecklingsprogram startar 
under hösten 2015. Vid samma tidpunkt lanserar vi vår kom-
munövergripande chefshandbok.

Arbetet med den europeiska jämställdhetsdeklarationen 
(CEMR) tar fart under 2015. Tillsammans med andra enheter 
inom Båstads Kommun tar vi fram en handlingsplan som tyd-
ligt visar att kommunen offentligt tar ställning för att jämställd-
het ska råda mellan kvinnor och män.

Tillsammans med kommunerna i SKNV deltar vi under 2015 i 
projektet Mångfald SKNV som syftar till att genom ökad mång-
fald stärka kommunerna i regionen som attraktiva och intres-
santa arbetsgivare.

IT-avdelning

För att säkerställa IT-driften, införs IT-beredskap och redun-
dant servermiljö. Alla elever får en egen dator och dokument-
flöden kommer digitaliseras. Administrationens IT-miljö mig-
reras under våren till en ny gemensam miljö och arbetet med 
att införa en intern kundtjänst påbörjas.  Processer ska automa-
tiseras, vilket innebär att informationen matas in på ett ställe 
för att sedan automatiskt spridas till alla system som behöver 
informationen och under påbörjas arbetet med att uppgradera 
kommunens webbplats och intranät. Fler digitala lösningar till 
Vård och Omsorg kommer tas fram via kommunens digitala 
välfärdsnät och utbyggnaden av fiber enligt kommunens bred-
bandsstrategi fortsätter.
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EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2014

Bokslut

2014

Avvikelse Bokslut

2013

RESULTAT TEKNIK & SERVICE -33 883 -34 988 -1 097 -32 745

Skattefinansierad	verksamhet -33 883 -34 988 -1 097 -32 745

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0

VA-verksamhet 0 5 665 5 665 2 258

Återställning VA-regleringsfond 0 -5 665 -5 665 -2 258

Resultat VA 0 0 0 0

INVESTERING

Skattefinansierad	verksamhet -51 518 -47 421 -44 097 -29 121

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0

VA-verksamhet -51 669 -32 184 19 485 -35 363

Teknik &  
service
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Stationsmiljöerna i Båstad samt Förslöv projekterades och 
byggnation påbörjades. Den nya gångtunneln under järnvä-
gen vid Båstads nya station färdigställdes. Trafikverket teck-
nade avtal med entreprenören Barslund om att bygga Inre 
kustvägen. Entreprenaden innehåller även delar som faller 
inom kommunens ansvarsområde så som stationstorg, par-
keringsplatser, bussgata samt VA-ledningar.

Renhållningsverksamhet

Inga beslut togs under året gällande lokalisering av en ny 
återvinningscentral. I övrigt löpte verksamheten på enligt 
plan.

VA-verksamhet

En ny utredning gällande framtida vattenförsörjning togs 
fram och presenterades i slutet av året. Beslut i frågan väntas 
i början på 2015. Samverkan kring ett nytt vattenverk i Skot-
torp ihop med Laholms kommun fortsatte under året. Den 
varma och torra sommaren i kombination med stängning av 
två brunnar i Förslöv, på grund av fynd av perfluorerade äm-
nen (PFAS), fick konsekvenser för vattenförsörjningen som 
var hårt ansträngd på den södra och västra delen av kom-
munen. Vattentäkten i Ängelsbäck vart stängd under hösten 
på grund av bakterier i vattnet. Debitering fortsatte av an-
läggningsavgifter för dagvatten i Hemmeslöv, med totalt 400 
nyanslutningar, likaså arbetet med kommunens abonnentre-
gister.  Från och med årsskiftet tog NSVA över faktureringen 
av brukningsavgifter.

Ekonomiskt resultat 

Skattefinansierad verksamhet

Totalt redovisar den skattefinansierade verksamheten ett 
underskott om cirka 1,1 mkr. Hela underskottet kan hänfö-
ras till upparbetade utredningskostnader för kommunens 
skolbyggnader. Ekonomiska avvikelser fanns inom verksam-
hetsområdes olika enheter men sammantaget balanserades 
dessa mot varandra. Exempelvis redovisade gatudriften en 
positiv avvikelse bland annat tack vare uteblivna vinter-
väghållningsskostnader men i gengäld medförde den långa 
växtsäsongen att driftskostnaderna för skötsel av parker och 
utemiljö blev högre än budgeterat. Måltidsverksamheten re-
dovisade en mindre negativ avvikelse vilken kompenserades 
av positiv avvikelse inom lokalvård.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten redovisar inga avvikelser mot 
budget.

VA-verksamhet

VA-verksamheten redovisar ett nettoöverskott innan avsätt-
ning till VA-regleringsfonden på 5,7 mkr. Utgående balans i 
VA-regleringsfonden efter 2014 års resultat är en fordran på 
6,5 mkr. Investeringsvolymen de senaste åren har varit lägre 
än budgeterat, främst på grund av att beslut inte har fattats 
angående vattenförsörjningen, vilket har gett lägre avskriv-
nings- och räntekostnader än beräknat.

Årets viktigaste händelser

Skattefinansierad verksamhet

Ur ett klimatperspektiv var 2014 ett bra år för verksam-
hetsområdet, även om året inleddes med att återställa ska-
dorna från 2013 års sena stormar.  Årets gynnsamma klimat 
medförde bland annat minimal vinterväghållning, låg en-
ergiförbrukning, höga besöksantal på stränder och badan-
läggningar men framförallt slapp verksamhetsområdet nya 
stormskador under året.

För utemiljöerna vid kommunens fastigheter i Förslöv, Grevie 
och Västra Karup upphandlades ny driftsentreprenör medan 
grönyteskötsel på fastigheterna i Östra Karup återgick i egen 
regi. På kommunens allmänna ytor utfördes riktade insatser 
på stranden vid Tångbryggan i Båstad, som kompletterades 
med sand tagen ifrån markarbeten från hotellbyggnationen 
Riviera Strand. Delar av Lyckantorget i Båstad förbättrades 
genom att sträckan mellan torget och parkeringen komplet-
terades med nyanläggning av belysning, trädplanteringar 
och rabatter. 

Den fina sommaren inföll samtidigt med högsäsongen för 
turistbesök i Båstad, vilket bland annat innebar att Malenba-
det hade cirka 35 000 besökare. Högsommarvädret innebar 
också många besökare på kommunens ständer och evene-
mang och Skansenbadet hissade i vanlig ordning Blå Flagg. 
Sommarens utsmyckningar gick under temat ”Sol och Hav” 
bland annat med syfte att stärka årets evenemang.

Arbetet inom fritidsverksamheterna fortskred som planerat.  
I samarbete med Skånes idrottsförbund genomfördes även 
2014 Senior Sport School, ett mycket populärt och uppskat-
tat 12-veckors program riktat till pensionärer med fokus på 
hälsa, motion och sund kosthållning. Tyvärr fortsatte den ne-
gativa trenden med färre barn och ungdomar i föreningsan-
knutna aktiviteter och under året upphörde två föreningar. 

Backaskolan i Grevie och del av Skogsbyns förskola i Förslöv 
stängdes på grund av att utredningar visade på fukt i kon-
struktionerna. Detta medförde att verksamheten i Grevie 
flyttades till skolan i Västra Karup och att en ny tillfällig för-
skola omfattande fem avdelningar med moduler har byggts 
upp i anslutning till Ängsbyns förskola i Förslöv. Måltids-
verksamheten på Västra Karup skola fungerade bra trots det 
ökade antalet matgäster som tagits emot från Backaskolan. I 
Förslöv fick barnen från Skogsbyn äta i tillfälliga lokaler på 
Förslövs skola. Personalens förmåga att hantera den upp-
komna situationen medförde att allt fungerade utan större 
problem. 

Måltiderna inom vård och omsorg höll fortsatt hög kvalitet. 
För måltidsverksamheten tecknades ett nytt avtal gällande 
inköp av färskt kött och högt ställda krav på djurskydd och 
färskhet har lett till bättre kvalitet. Upphandlingen av övriga 
livsmedel överklagades vilket ledde till att inget nytt avtal 
hann bli klart före årets slut.  Under 2014 infördes möjlighe-
ten för alla elever att välja mellan två lunchalternativ varav 
det ena är vegetariskt.
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Årets investeringar

Skattefinansierad verksamhet

Under 2014 har delar av Förslövs skola samt hela idrottshal-
len genomgått renoveringar i form av ny ventilation samt nya 
och fräscha duschutrymmen i samtliga omklädningsrum.   I 
samband med renoveringen uppkom och en del oförutsedda 
och fördyrande kostnader. Klockarebyns förskola har fått ny 
ventilation samt en ny värmeanläggning med god arbetsmil-
jö i form av en pelletsanläggning som även försörjer Västra 
Karups skola. Vidare har den gamla slöjdsalen i Västra Ka-
rups byggts om till skolsal för att tillgodose behovet av yt-
terligare utrymme för tillkommande elever ifrån Backasko-
lan. Denna ombyggnation var helt oförutsedd och fördyrade 
projektet på Västra Karups skola och Klockarebyns förskola. 

Vidare har en ny förskola i form av moduler upprättats i 
Förslöv då Skogsbyns förskola fick stängas på grund av mik-
robiell påväxt i tak och till viss del även i väggkonstruktio-
nen. Markberedning för modulerna gjordes samt en ny ute-
miljö för barnen och nya parkeringsplatser för personal och 
föräldrar. Hyreskostnad för 900 kvm modulbygge för 2014 
ingick även i denna kostnad vilken var helt oförutsedd och 
resulterade i ett negativt resultat för investeringarna på Tek-
nik och Service.

Under våren 2014 beviljades förvaltningen extra anslag för 
att investera i omfattande renovering på östra piren i Båstad 
hamn och arbetet slutfördes i slutet på december.

Renhållningsverksamhet

Inga investeringar har genomförsts.

VA-verksamhet

Landsbyggdsprojekten i Kattvik och Hov färdigställdes, lika-
så projektet med vattenledning i Rammsjö. På Ljungbyholm-
svägen i Förslöv byttes vattenledningen ut, en sträcka som 
tidigare haft många vattenläckor.

Framtidsperspektiv

Skattefinansierad verksamhet

Även om 2014 var ett år utan stormar tyder många signa-
ler på att vi i framtiden kommer ha ett klimat som främst 
kommer utmana kommunens kuster och strandnära anlägg-
ningar, varför arbetet med att förebygga erosion och negativ 
klimatpåverkan måste prioriteras. Inom gatuverksamheten 
är underhållsbehovet fortfarande stort för såväl kommu-
nala gator som enskilda vägar. Utbyte av energikrävande 
belysningsarmaturer till energisnåla och miljövänliga LED-
armaturer kommer att fortsätta. Inom måltidsverksamheten 
kommer miljön i skolmatsalarna fortsatt vara i fokus. Arbe-
tet med att öka andelen ekologiska livsmedel fortsätter även 
om de redan har ökat från 23 till 28 procent och är högre 
än kommungenomsnittet. Att erbjuda vegetariska alternativ 
och verka för mindre svinn kommer att bidra i måltidsverk-
samhetens miljöarbete. Caféverksamheten på malenbadet 
får en ny entreprenör som sannolikt kommer medföra en 
efterfrågad kvalitetshöjning.  

Renhållningsverksamhet

Under 2015 väntas politiska beslut på placering av en ny 
återvinningscentral. Därefter kan arbetet med att söka er-
forderliga tillstånd påbörjas. Under 2015 kommer NSR att 
upphandla renhållningsentreprenör för Båstads kommun då 
gällande avtal går ut 2016.

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. Målet under 
de kommande åren kommer generellt för NSVA-kommuner-
na vara att minska på mängderna av tillskottsvatten till re-
ningsverken. 
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Samhälls- 
byggnad

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2014

Bokslut

2014

Avvikelse Bokslut

2013

RESULTAT SAMHÄLLSBYGGNAD -3 760            -4 256 -496 -5 725

Kart och mätningsverksamhet -1 011 -839 171 -1 332

Bygglov 546 520 -26 -518

Planarbete -1 366 -1 979 -613 -1 882

Verksamhetsövergripande -478 -531 -53 -139

Bostadsanpassning -1 452 -1 426 25 -1 854

INVESTERING -1 143 -514 629 -798
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Årets viktigaste händelser

Verksamhetsövergripande

Ärendemängden under året var fortsatt hög inom alla delar 
Fyra år har gått sedan verksamhetsområdet Samhällsbyggnad 
inrättades i sin nuvarande form. Det har varit händelserika 
och intensiva år och 2014 var inte något undantag utan bjöd 
även det på sina utmaningar. Ärendemängden var större inom 
alla delar av verksamheten än föregående år, med undantag 
för bostadsanpassningen. Övergripande och aktuella frågor 
under året rörde bland annat översyn och aktualisering av 
informationen på hemsidan samt övergång till att endast 
använda Bygg R som ärendehanteringsprogram för hela 
verksamhetsområdet. Övergång till ett nytt höjdsystem för 
hela kommunen från RH00 till RH2000 genomfördes under 
våren. 

Förberedelser för att lansera en första version av web-
baserad, interaktiv kommunkarta gjordes. Vidare fort-
satte arbetet med programmen för den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för Norrviken - Kattvik samt den 
kommunövergripande översiktsplanen (ÖP). Översynen 
av det utvidgade strandskyddet som pågått sedan 2012 
avslutades i december 2014. 

En enkätundersökning genomfördes bland våra kommun-
invånare om framtidens Båstads kommun och en  över-
gripande cykelstrategi för hela kommunen arbetades 
fram en. Mycket tid lades också på åtgärdsvalsstudien för 
Köpmansgatan samt ett nytt busslinjeupplägg för Bjäre i 
samband med de två tågstationernas öppnande i december 
2015. 

Hela året präglades av rekryteringsprocesser, då inte mindre 
än sex medarbetare ansökte om längre tids sammanhållna 
föräldraledighet. Samhällsbyggnad har dock haft förmånen 
att rekrytera erfarna vikarier. Utöver detta slutade en 
medarbetare, totalt tre nya medarbetare började och två 
visstidsanställda tillsvidareanställdes. I april började vår nya 
stadsarkitekt efter att tjänsten varit vakant sedan årsskiftet. 
Under året hade vi också förmånen att få ha två traineer. 
Två handläggare genomgick projektledarutbildning under 
året och verksamhetsområdeschefen påbörjade en ettårig 
ledarskapsutbildning.

Planarbete

Utöver de strategiska planeringsfrågorna gick detalj-
planeproduktionen på högvarv under 2014. Totalt genom-
fördes 18 samråd/granskningar för kommunens pågående 
planärenden. Åtta detaljplaner antogs. Stort fokus låg 
under 2014 på kommunens markområden och strategiskt 
viktiga planer för kommunens utveckling. Det rörde sig om 
bostadsplaner i Östra Karup, Grevie kyrkby och för Heden. 
Vad gäller verksamheter ändrades detaljplanen för Hotell 
Riviera, planprocesser pågick och pågår för verksamhetsmark 
i Östra Karup, i Förslöv, för Företagsbyn i Dala, tennismuseet 
på Dahlmanska tomten samt för en golfbana. Detaljplanen 
för pågatågstationen i Förslöv färdigställdes - näst intill-  
under året och  arbetet med detaljplanen för Hemmeslöv 
5:2, området i direkt anslutning till Båstads nya station, 
påbörjades.

Bygglov

Vid halvårsskiftet trädde nya regler i kraft om fler 
bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus. Till 
skillnad från tidigare bygglovbefriade åtgärder får de inte 
vidtas inom kulturhistoriskt värdefull miljö och de ska 
anmälas till kommunen och få ett startbesked innan de får 
påbörjas. Arbetsmässigt kräver det dock nästintill samma 
insats som en normal bygglovsansökan. Den praktiska 
skillnaden för den sökande är att åtgärden får strida mot 
detaljplanen.

Trots att handläggarna tidvis var hårt belastade under året 
låg handläggningstiderna för bygglov under lagens krav 
på 10 veckor, till stor del tack vare att besluten fattas på 
delegation. Antalet bygglovärenden ökade med cirka tio 
procent och den totala mängden ärenden inklusive de nya 
så kallade Attefallsåtgärderna ökade med drygt tio procent.

Kart och mätningsverksamhet

Under första kvartalet lades de sista delarna på plats och 
den 1 april bytte Båstads kommun höjdsystem från RH00 
till RH2000. Kartmaterial från Båstads kommun levereras 
därmed i ett nationellt referenssystemen. Ett omfattande 
mätnings- och förrättningsarbete utfördes i Kattvik. 
Primärkartan uppdaterades och underlaget för vidare 
handläggning förbättrades avsevärt. ”Karta på Internet” 
påbörjades under våren med syftet att förmedla kommunal 
och samhällsnytting information med hjälp av kartkoppling. 
Arbetet beräknas vara klart under våren 2015. 

Kartdatabasen har förbättrats, vilket kommer att leda till 
högre ersättning under 2015, genom det avtal vi har om 
samverkan med Lantmäteriet.

Bostadsanpassning

Kommunen har en demografisk utveckling med allt fler äldre 
med behov av bostadsanpassning. Många väljer att bosätta 
sig permanent i kommunen i samband med att de går i 
pension och då ofta i sina fritidshus som har brister när det 
gäller tillgänglighet.

Trots att antalet ansökningar gått mer med cirka 30 procent 
i jämförelse med föregående år är dock den långsiktigta 
trenden ett ökat behov.

Ekonomiskt resultat

Verksamhetsövergripande

Samhällets försiktiga tillväxt påverkade verksamhetsområdet 
positivt. Ökat antal bygglov och anmälningsärenden, lägre 
kostnader för bostadsanpassning samt goda intäkter på 
kart/GIS bidrog till ett bättre resultat än förväntat. Främsta 
anledningen till att vi inte klarar årets budget är fortfarande 
allt för höga förväntningar på plansidans intäkter.

Planarbete

Delar av året ägnades åt introduktion av vikarier utan 
längre erfarenhet, samtidigt fortsatte plansidan att arbeta 
med ett antal gamla fastprisavtal samt flera planer som inte 
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genererade intäkter. Intäkterna är 1 030 tkr lägre än budget 
men föräldraledigheter samt andra lönelägen för nyanställda 
har bidragit till att kostnadsbudgeten inte överskreds.

Bygglov

Kostnadsbudgeten visar ett underskott för olika personal-
kostnader, vilket i huvudsak beror på en engångsutbetalning. 
Detta uppvägs genom ett överskott på intäktssidan jämfört 
med budget med 392 tkr. Sammantaget visar bygglov ett 
underkott på 26 tkr. 

Kart och mätningsverksamhet

Samordnad mätning, ökad efterfrågan på nybyggnadskartor 
och leverans av ett par större grundkartor för detaljplaner 
har bidragit till att kartsidan efter många år med lägre 
intäkter än budgeterat äntligen redovisar ett överskott på 
170 tkr, på intäktssidan.  

Bostadsanpassning

Årets kostnadsbudget har inte hållits då lagret av hjälpmedel 
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 
bostadsbeståndet. Totalt redovisas ett underskott om -427 
tkr.  

Årets investeringar

På grund av den tid som mängden rekryteringar av tillfälliga 
vakanser för  föräldraledighet har tagit i anspråk, har 
Samhällsbyggnad inte hunnit med att fullfölja alla planerade 
investeringar. Följande har dock hunnits med: 

• Slutförande av projektet digitalisering och systema 
 tisering av våra detaljplaner 

• Karta på internet

• Digitalisering av mikrofilmsarkivet

Framtidsperspektiv

De senaste årens förändringar i plan- och bygglagen har 
gjorts i syfte att förenkla och snabba på processerna 
för den enskilde men har inte alltid lett till ett enklare 
handläggningsförfarande eller resursvinster. Vikten av 
strategisk planering har dock förtydligats och därför är 
förstärkning av resurser för att hantera viktiga övergripande 
uppdrag, så som FÖP och ÖP, väsentliga. Kommunen står 
inför ett flertal utmaningar inom det strategiska området. 
Under 2015 kommer två mycket erfarna medarbetare att 
gå i pension, samtidigt som föräldralediga medarbetare 
återkommer. Detta kommer ställa krav på en fortsatt 
vidareutveckling och digitalisering av olika system, 
vidareutbildning av medarbetare samt en effektivisering av 
olika processer för att kunna möta upp en ökad ärendemängd. 
Budgeten för bostadsanpassning behöver långsiktigt 
förstärkas för att klara en normal volym på antalet ärenden, 
liksom för att klara aviserade lagändringar inom området. 
För samhällsbyggnad är det också väsentligt att nödvändiga 
resurser rekryteras till kommunens exploateringssida. I 
dagsläget begränsas detaljplaneprocesserna tidsmässigt 
på grund av den höga arbetsbelastningen på kommunens 
enda exploateringsingenjör. Fortsatt fördjupad samverkan 
mellan Samhällsbyggnads olika delar och övriga 
verksamhetsområden är en viktig framgångsfaktor för 
att kunna utveckla och erbjuda en god service till våra 
kunder, invånare och företag. Fortsatt god samverkan med 
länsstyrelsen är väsentlig för att gemensamt göra rätt 
avvägningar kring alla de statliga intressen som finns.
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Samhälls- 
skydd

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2014

Bokslut

2014

Avvikelse Bokslut

2013

RESULTAT SAMHÄLLSSKYDD -12 299 -12 687 -388 -11 750

Samhällsskyddskontor -451 -467 -15 -353

Tunneltillsyn 115 -8 -123 33

Miljö -937 -987 -51 -395

Energi och klimat -180 -65 115 -72

Räddningstjänst -9 941 -9 840 -101 -10  005

Krisberedskap -350 -654 -303 -304

Folkhälsa och trygghet -555 -666 -112 -654

INVESTERING -1 635 -901 734 -1 680
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Årets viktigaste händelser

Övergripande Samhällsskydd

2014 har varit ett utmanade år med ett flertal större arbets-
uppgifter, som medfört en stundtals mycket hög arbetsbe-
lastning för Samhällsskydds medarbetare. Alla medarbetare 
inom Samhällsskydd har under året arbetat lite extra med 
våra kärnvärden, där vi på olika sätt fördjupat oss i ”ett bra 
bemötande” och ”ett gott värdskap”. Detta är viktiga områ-
den för oss eftersom vi har en stor kundkontakt och möter 
människor som befinner sig i olika situationer. 

Räddningstjänst

Tunnelavtalet mellan Trafikverket och Båstads kommun un-
dertecknades och ett omfattande förberedelsearbete vidtog. 
I syfte att vara förberedda inför tunnelöppningen har bland 
annat följande gjorts: studiebesök på Stora Bält-förbindel-
sen, scenariospel tillsammans med alla samverkande organi-
sationer, kravspecifikationer på fordon och övrig utrustning. 
Den obligatoriska brandutbildningen för alla kommunan-
ställda har under året breddats till en säkerhetsutbildning 
och innehåller nu brand, hjärtlungräddning samt våld och 
hot. Tillsammans med Laholms kommun arrangerades en 
lyckad användarträff (verksamhetssystem Daedalos) för cir-
ka 80 deltagare på Hotel Skansen i Båstad. 

Tunneltillsyn

Tunneltillsynen har genomförts enligt plan och gällande av-
tal mellan Trafikverket och Båstads kommun. Inga avvikel-
ser har noterats gällande gränsvärden. Inför 2015 upphör 
avtalet. 

Miljö

Miljöavdelningen har under 2014 haft en hög arbetsbelast-
ning. Samtliga kontroll- och tillsynsbesök som angetts i 
kontroll- och tillsynsplanen har utförts. Den kontrollskuld 
för livsmedelkontrollen som uppkom under 2012 är nu slut-
förd. Miljöavdelningen inventerade och klassade de nästan 
300 stycken lantbruk som finns i kommunen. Under året har 
miljöavdelningen hanterat flera oplanerade tillsynsären-
den som tagit mycket handläggningstid i anspråk, bl.a. Bå-
stadhem ABs bergvärmeanläggning i Malen, stängningen av 
Knut Jöns bageri, saluförbud av kosttillskott och upptäckten 
av perfluorerade ämnen (PFAS) i tre av kommunens dricks-
vattenbrunnar, två dricksvattenbrunnar är fortfarande av-
stängda.

Energi och klimat

Energirådgivning har bedrivits med hög servicenivå och ett 
flertal aktiviteter har genomförts i syfte att uppmana till en-
ergihushållning. 

Krisberedskap

En ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har tagits fram för 
politiskt beslut. Arbetet har bedrivits i projektform under 
ledning av Samhällsskydd och med deltagande från samtliga 

verksamhetsområden. För att kommunen ska kunna klara 
svåra påfrestningar och identifierade risker är en åtgärds-
plan framtagen. En illavarslande trend är det ökade antalet 
hot- och våldssituationer mot förtroendevalda och tjänste-
män. Samhällsskydd koordinerar dessa och sätter vid behov 
in extra väktartjänster samt införskaffar överfallslarm. 

Folkhälsa och trygghet

Den nya handlingsplanen för folkhälsa, trygghet och säker-
het färdigställdes och antogs under året. Handlingsplanen 
har tagits fram under ledning av Samhällsskydd, tillsam-
mans med Välbefinnanderådet. Inom ramen för Välbefin-
nanderådets utvärdering har fokusområden pekats ut för 
de kommande åren. Trygghetstjänsten är väldigt uppskattad 
och har gjort cirka 300 trygghetsskapande insatser runt om 
i kommunen. För att förebygga stöld- och tillgreppsbrott har 
vi tillsammans med Polisen genomfört informationsmöten 
om Grannsamverkan.   

Ekonomiskt resultat

Samhällsskydd

Verksamhetsområdets samlade resultat blev -387 tkr. Un-
derskott avviserades redan vid uppföljning T2/2014 och 
anledningarna var att budgeten för krisberedskap minska-
des under innevarande budgetår. Budgetminskningen gick 
inte att reglera då verksamheten har fasta kostnader som 
inte går att påverka. Likaså fick inte räddningstjänsten full 
kompensation under 2014 för överföring av kommunens au-
tomatiska brandlarm till räddningstjänstens larmdator. För 
2015 och framåt väntas full kostnadstäckning samtidigt som 
kommunens totala larmkostnad sänks jämfört med 2013 års 
nivå.  

Räddningstjänst

Utfall +101 tkr. Den främsta orsaken till det positiva resulta-
tet är icke budgeterade intäkter från försäljning av de gamla 
tunnelfordonen. Under året inträffade en rad incidenter i 
samband med utryckning och övning, som medfört mer-
kostnader. Färre personer än beräknat har genomgått kom-
munens säkerhetsutbildning, vilket medfört lägre intäkter. 
Efter den senaste tiden ökning av inbrott på brandstationer, 
installerades inbrottslarm på brandstationerna i Båstad och 
Torekov. Slutligen har inte räddningstjänsten fått full kom-
pensation för överföringen av kommunens automatiska 
brandlarm till räddningstjänstens larmdator.

Miljö

Utfall -51 tkr. Den främsta orsaken är lägre intäkter än be-
räknat då vi tvingats att återbetala årsavgift till barn och 
skola på grund av utebliven inspektion 2014. 

Folkhälsa och trygghet

Utfall -112 tkr. Den främsta orsaken är att en faktura från 
Ängelholms kommun för folkhälsostrateg, belastade 2014 
istället för 2013. 
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Krisberedskap, tunneltillsyn samt energi- och klimat

Utfall -311 tkr. Den främsta orsaken är att budgeten för kris-
beredskap minskades under året. En annan orsak är att kom-
munens, Båstadhems och Bjärekrafts kostnader för RAKEL-
enheter och abonnemang har belastat Samhällsskydd och 
inte fakturerats vidare. Kostnaden för överfallslarm har ökat. 

Årets investeringar

Resultatet av årets investeringar visar överkott med 734 tkr. 
Orsaken till överskottet är att investeringsprojektet ”kom-
munal ledningsplats” inte har slutförts, vilket innebär att 
medel kommer flyttas över till 2015 för att kunna slutföra 
investeringen. Investeringsprojektet ”kommunal lednings-
plats” innebär bland annat att ett nytt och säkrare server-
rum skapas samt ett nytt passagesystem till kommunhuset. 
En annan större investering under året var en ny FIP-bil till 
Förslöv, därför att den gamla FIP-bilen skrotades efter avåk-
ning. 

Framtidsperspektiv

Samhällsskydd står inför en rad utmaningar de närmaste 
åren:

• Medverka till att nå målen i vår nya målstruktur och 
därmed implementera alla aktiviteter i de nyligen an-
tagna styrdokumenten, såsom miljöprogram, program 
för folkhälsa, trygghet och säkerhet samt åtgärdsplanen 
i risk- och sårbarhetsanalysen. 

• Förberedelser inför tunnelöppningen kommer göras 
inom räddningstjänsten. Genom räddningstjänstavta-
let med Trafikverket kommer fordon och utrustning att 
köpas in för att kunna göra insatser i tunneln. Resurser 
kommer också att läggas på insatsplanering samt övning 
och utbildning av såväl egen som samverkande kommu-
ners personal. 

• Nya samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Skå-
ne Nordväst samt Halland. 

• Förstudie om samlokalisering av centralförråd och 
brandstation i Båstad (och kanske andra kommunala 
verksamheter) ska genomföras under året. 

• Stora intäkter försvinner (tunneltillsyn) och minskas 
(krisberedskap) inom Samhällsskydd, vilket medför att 
kostnader måste minskas i samma takt för att verksam-
hetens ekonomiska ram ska hållas. Detta kan medföra 
personalminskningar och sänkt kvalité i verksamheten 
om inte den ekonomiska ramen ökas. 
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Barn & 
skola

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2014

Bokslut

2014

Avvikelse Bokslut

2013

RESULTAT BARN & SKOLA -223 300 -222 023 1 277 -212 592

Verksamhetsövergripande -62 335 -61 376 960 -51 230

Kulturskola -3 635 -3 502 133 -3 461

Öppen förskola (familjecentral) -687 -670 17 -1 025

Grundsärskola -5 535 -5 150 385 -5 303

Individ- och familjeomsorg för barn, unga 

och familjer -11 481

Summa -72 192 -70 697 1 495 -61 019

Resultatenheter

Förskola 1-5 år 0 1 703 1 703 240

Grundskola F-9 inklusive fritids 0 54 54 -1 522

Summa 0 1 757 1 757 1 282

Skolpeng -151 107  -153 082        -1 975              -152 855

INVESTERING -4 050 -3 936 114 -3 702

Resultatenheters

ackumulerade resultat 

(tkr)

Ingående 

ack. 

resultat

Disponerat

2014

Över-/under-

skott från 2014

Utgående 

 ack. resultat

Förskola 1-5 år 1 004 -60 1 763 2 707

Grundskola F-9 inklusive fritids 1 998 -1 444 1 498 2 052

Summa 3 002 -1 504 3 261 4 759
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Årets viktigaste händelser

Verksamhetsövergripande

Inom förskola och grundskola fortsatte arbetet med det sys-
tematiska kvalitetsarbetet enligt skollag och läroplaner. Det-
ta arbete måste ständigt pågå för att uppfylla statens krav. 
Uppföljningar med bedömningar av vilka insatser som krävs 
lämnades till kommunstyrelsen för beslut. 

Efter Skolinspektionens granskning 2013-14, skickade Kom-
munstyrelsen en åtgärdsplan i maj.  Uppföljning genomför-
des i november och kompletteringar lämnades till myndig-
heten i december.

Arbetsmiljöverket granskade några av grundskolorna. Det 
framkom att rektorerna har för hög arbetsbelastning och 
krav ställdes om ett administrativt stöd. Det framgick även 
att lärarnas behov gällande arbetsplatser ska utredas och åt-
gärdes i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Elevantalet har på flera skolor ökat. Både förskolan och 
grundskolan har fått ta emot nyanlända barn och elever. 
Behovet av behöriga lärare i modersmål samt studiehandle-
dare och tolk har varit stort men det har varit svårt att rekry-
tera denna yrkeskategori och därmed leva upp till skollagens 
krav.

Arbetet med resultaten efter vårdnadshavarenkäten har på-
börjats. Fokus är på lokaler, IT och kompetensförsörjning – 
allt för att få en tidsenlig lärandemiljö i förskolor och grund-
skolor.

Rektorer och förskolechefer har lagt mycket tid och energi på 
frågor som rör verksamheternas lokaler. Flera rektorer och 
förskolechefer påpekar att påtalade brister under skydds-
ronder inte blir åtgärdade.

Kulturskola 

Kulturskolans dramaverksamhet har anordnat kvällsaktivi-
teter för elever i olika åldrar. Kulturskolan har även organi-
serat olika prova-på-tillfällen av kulturskolans hela utbud för 
elever i årskurs 1 och 2. 

Höstens förskolepjäs handlade om virus och bakterier och 
den har spelats på alla förskolor i kommunen. I årskurs 2 
och 4 träffar eleverna dramapedagogerna enligt ”Kultur för 
lärande”.

Öppen förskola (familjecentral)

Den familjecentralsliknande verksamheten har öppen för-
skola, babycafé och föräldrautbildning i Förslöv och i Båstad. 
Personalen består av en förskollärare med samordningsan-
svar och en socionom på timmar. Socionomen har arbetat fö-
rebyggande. Antalet som har sökt socionomkontakt har ökat. 

Grundsärskola

I Båstads kommun finns idag tio elever som är mottagna i 
grundsärskolan, varav sju går i Båstads kommun och tre i 
Ängelholms kommun. Arbetet med att utveckla det interna 
nätverket bland pedagoger i särskolan i Båstads kommun 
har fortsatt. 

Individ- och familjeomsorg för barn, unga och familjer

Individ och familj (Iof) är uppdelat mellan två verksamhets-
områden. Barn och unga mellan 0-18 år ingår i Barn och 
skola medan vuxna 18 år och uppåt ingår i Bildning och ar-
bete. Barnfamiljernas behov av stöd och insatser ökade un-
der året. IoF har gjort ett underskott i förhållande till bud-
getram vilket beror på en fortsatt ökning av placeringar av 
barn och unga. Under året har ärendeinflödet kring barn och 
unga med svår och komplex problematik - och de så kallade 
barnahusärendena - ökat drastiskt. Dessutom har ett större 
behov av tolkstöd inneburit ökade kostnader. 

I december visade statistiken på 28 procent fler pågående 
utredningar än året innan. Under flera år har kommunen 
deltagit i ett kommunövergripande familjefridsteam tillsam-
mans med Örkelljunga och Ängelholm. Utifrån det rådande 
budgetläget har IoF dock inte varit delaktigt i familjefrids-
teamet under året även om våldet inom familjer har ökat.

Resultatenheter
Förskola 1-5 år

Pedagogerna har gått grundläggande iPad-utbildning.  Flera 
pedagoger har deltagit i Förskolelyftet i naturvetenskap och 
teknik samt pedagogisk dokumentation. Förskoleutveckla-
ren och NT-utvecklarna har varit ett stöd i detta. Barnens vis-
telsetid har de senaste åren utökats med ca 4 timmar/barn/
vecka vilket har påverkat verksamheten. På en avdelning 
med 18 barn rör det sig om ytterligare 72 timmar/vecka.

Skogsbyns förskola stängdes under våren på grund av fukt 
och mögelförekomst. Östra Karups förskola har haft bekym-
mer med golvytor som sliter på barnens kläder, felaktig 
elinstallation, avloppslukt med mera.

Grundskola F-9 inklusive fritidshem

Under året ökade antalet förstelärare från fyra under vårter-
minen till 11 stycken på höstterminen på kommunens F-9 
skolor. Dessa har tillsammans med de två förstelärarna på 
gymnasiet träffats i ett regionalt nätverk tillsammans med 
utvecklingsledaren.

För att öka likvärdigheten i kommunens grundskolor sam-
lades kommunens lärare från förskoleklass till årskurs nio 
i olika ämnesgrupper vid tre tillfällen. Arbetsmetoden var 
kollegialt lärande med fokus på förmågor och formativ be-
dömning i 1-9 perspektiv. Arbetet har letts av förstelärare 
och processledare. 

Fritidshemmens kvalitetsutvecklare har tillsammans med 
rektor och utvecklingsledare träffats för att följa de olika fri-
tidshemmens arbete med de åtgärder som kommunen redo-
visade till Skolinspektionen. En fortsatt satsning på att skapa 
en helhet av fritidshem och grundskola har pågått. 

En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram en organisation samt 
ett arbetssätt för nyanlända elever till grundskolan. Målsätt-
ningen att alla ska ges möjlighet att nå målen i samtliga äm-
nen. En specialpedagog har anställts på deltid i ett centralt 
kartläggningsteam för att möta varje elev på rätt nivå.
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Backaskolan stängdes tillfälligt under våren. Elever och per-
sonal har flyttat till Västra Karups skola. Resultatet har varit 
positivt gällande den psykosociala miljön samt den pedago-
giska utvecklingen.

En fortsatt satsning på IKT-utrustning har gjorts på de olika 
skolorna i form av interaktiv utrustning i klassrummen och 
gammal utrustning har till viss del bytts ut. 

Stöd- och utvecklingsenheten har påbörjat arbetet med ut-
vecklandet av digital elevakt. Förslövs skola blev pilotskola.

Ekonomiskt resultat
De centralt övergripande områdena inom Barn och Skola 
redovisar ett överskott om 960 tkr. Denna del består främst 
utav: administration, vårdnadsbidrag, tilläggsbelopp, skol-
skjutsar, lokalhyror, svenska som andra språk och moders-
mål. Vårdnadsbidrag redovisar ett underskott om 66 tkr på 
grund av ökat antal bidragstagare. Skolskjutsar redovisar ett 
överskott om 1 245 tkr, vilket beror på lägre kostnader för 
skolskjuts. Svenska som andra språk visar ett överskott om 
närmare 290 tkr på grund av svårighet att rekrytera perso-
nal till vakanta deltidstjänster. Tilläggsbeloppen redovisar 
ett underskott om närmare 950 tkr då det under året varit 
ett utökat behov av stöd till barn och elever med särskilda 
behov.

Kulturskolan visar ett överskott om 133 tkr, vilket beror på 
tjänstledig personal. 

Grundsärskolan uppvisar ett överskott om 385 tkr, vilket be-
ror på lägre kostnader för skolskjuts.

Resultatenheter

Resultatenheterna visar tillsammans ett positivt resultat om 
1 757 tkr. I detta resultat finns en förbrukning av 1 504 tkr av 
tidigare års ackumulerade överskott. Om förbrukningen av 
tidigare års överskott justeras bort visar resultatenheterna 
istället ett positivt resultat om 3 261 tkr. Det ackumulerade 
överskottet från tidigare år har använts till personalförstärk-
ning, läromedel, förbättrad arbetsmiljö, intensivundervis-
ning i matematik samt till att hjälpa barn och elever i behov 
av särskilt stöd.

Förskola 1-5 år visar på ett positivt resultat om 1 703 tkr. 
Detta beror på fler inskrivna barn i verksamheten än vad 
som budgeterats. 

Grundskolan F-9 inklusive fritids visar ett positivt resultat 
om 54 tkr. De små grundskoleenheterna har svårt att bedriva 
en verksamhet som lever upp till skolans styrdokument 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 kostna-

der på grund av skolans satsning på rätt och hög 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

Skolpengen redovisar ett underskott om totalt 1 975 tkr.  
668 tkr av underskottet beror på en justering av skolpeng 
2012-2014. Skolpengen har under dessa år överklagats och 
domslut kom under 2014. Grundskolepeng 1-6 underskott 
om 1 698 tkr beror på att det varit 28 fler elever än bud-
geterat. Fritidshemspengens uppvisar ett underskott om  
1 108 tkr som beror på att det varit 33 fler barn än budgete-
rat i verksamheten. Förskolan uppvisar ett överskott om 180 
tkr som beror på fem färre barn än budgeterat. Förskoleklass 
har ett överskott om 160 tkr som beror på tre färre elever än 
budgeterat. Barnomsorgsavgifterna uppvisar ett överskott 
om 1 150 tkr då det har varit fler barn än budgeterat samt 
att fler barn har gått i egen verksamhet istället för extern.

Årets investeringar

Investeringsmedel om 3 936 tkr användes främst till inköp 
av IT-utrustning inom förskola och grundskola samt inköp 
av nya läromedel, möbler samt förbättring av arbetsmiljön.

Framtidsperspektiv
Verksamhetsövergripande

Barn och elever ska utbildas till en god digital kompetens 
vilket kräver tid och resurser. Barn och elever i dagens verk-
samheter ska vara yrkesaktiva till 2060-2070. Satsningen 
på En-till-en för eleverna i grundskolan och ett ökat digitalt 
arbetssätt inom förskolan förutsätter en fungerande teknisk 
infrastruktur och en hög kompetens hos pedagogerna. Kom-
petensutveckling måste prioriteras. Med En-till-en är det 
lättare att individualisera och anpassa undervisningen efter 
varje elevs förutsättningar. För att nå alla elever måste arbe-
tet med att hjälpa elever i behov av särskilt stöd utvecklas 
ytterligare. Skol- och utbildningsprogrammet lyfter att alla 
barn och elever har rätt till ett väl anpassat stöd tidigt och 
arbetet med dessa programpunkter kommer att fortsätta 
under verksamhetsåret 2015. 

För att stödja elever med annat modersmål och i behov av 
särskilt stöd, krävs en god struktur med studiehandledning 
på modersmål. Eftersom behovet kan variera stort över tid, 
så är det svårt att rekrytera och behålla studiehandledarna. 
En tydlig organisation där vi kan erbjuda goda förutsättning-
ar för personalgruppen är viktig. Denna organisation kan bli 
kostsam. Detta gäller även lärare som är behöriga i ämnet 
svenska som andraspråk. Denna yrkeskategori är redan idag 
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svårrekryterad. För att delvis förebygga brist på kompetens, 
finns planer på att vidareutbilda befintlig personal.

Inom kort kommer pensionsavgångar att påverka alla skol-
former. Behöriga förskollärare är redan mycket svåra att re-
krytera och efterfrågan förväntas inte sjunka. Det är av yt-
tersta vikt att kommunen eftersträvar att vara en attraktiv 
arbetsgivare med en god och stimulerande arbetsmiljö, goda 
möjligheter till kompetensutveckling samt en god löneut-
veckling.

En god arbetsmiljö innebär självklart en god fysisk miljö för 
barn, elever och personal. Då behövs ändamålsenliga lokaler 
samt en inne- och utemiljö som stimulerar till lärande, krea-
tivitet och samspel. Här finns ett stort utvecklingsområde på 
flera av kommunens förskolor och skolor. Slutligen, för för-
skolechefer och rektorer att göra ett gott arbete som pedago-
giska ledare som stimulerar sin personal och är närvarande 
i barnens och elevernas utveckling, krävs att mindre tid och 
resurser läggs på administration, ekonomi och lokalfrågor. 
En bra grundstruktur där många olika lärarkompetenser 
möts och där elever har möjligt till en social mångfald leder 
till ökat lärande både hos barn, elever och personal. Denna 
organisation nås genom att skapa större skolenheter med ett 
bra administrativt och ekonomiskt stöd för förskolecheferna 
och rektorerna.

Individ- och familjeomsorg för barn, unga och familjer

Under 2015 kommer det att finnas behov av anpassningar 
av lokalerna, eftersom de inte är anpassade för de sekretes-
styrda verksamheterna. Utbildningsmässigt behövs en sats-
ning på familjehemsområdet för att kunna följa lagstiftarens 
intentioner och tillhandahålla en rättssäker handläggning 
och uppföljning. Dessutom finns det ett behov av utbildning 
i nätverksarbete för att kunna implementera detta i högre 
grad då erfarenhet och forskning visar på mycket goda re-
sultat. 

Omorganisationen som skall implementeras under 2015 har 
skett i bred samverkan med de anställda på IoF samt de fack-
liga representanterna. Mottagningsenhetens uppdrag har ett 
tydligt kundperspektiv med rättssäkerheten i fokus.

Det ökande ärendeinflödet verkar fortsätta och kräver fler 
och större insatser än tidigare samt kompliceras då ärenden 
som rör familjer med barn och unga har en tyngre proble-
matik. Parallellerna kring ett ökat försörjningsstödsbehov 
med familjer som är drabbade av arbetslöshet, missbruk, 
fattigdom och psykisk ohälsa är tydlig och trenden med mul-
tiproblematik fortsätter. Utredningstider, återkoppling till 
samverkansparter etc. påverkas negativt då belastningen 
är stor. Utan tillräckliga resurser har socialtjänsten svårt att 
möta samhällets växande behov och förebygga den ökande 
psykiska ohälsa hos barn och unga. Det kommer otvetydigt 
även i fortsättningen att krävas en hög grad av samverkan 
kring barn och unga för att goda resultat och hållbara lös-
ningar skall kunna genomföras och bibehållas.
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EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2014

Bokslut

2014

Avvikelse Bokslut

2013

RESULTAT BILDNING & ARBETE -109 036 -111 745 -2 709 -112 127

Verksamhetsövergripande -1 281 -1 095 186 -1 109

Bibliotek -9 662 -9 422 240 -8 922

Kultur -2 151 -2 231 -80 -2 105

Gymnasiesärskola -3 806 -3 437 369 -3 647

Vuxenutbildning (inkl SFI) -5 748 -5 830	 -82 -5 636

Yrkeshögskola och Yrkesvux -430 -501 -71 -877

Arbetsmarknadsenheten -6 527 -5 467 1 061 -5 234

Gymnasium övrigt -12 058 -11 457 602 -9 951

Individ- och familjeomsorg för vuxna -18 279 -20 265 -1 986 -20 494

Försörjningsstöd -6 943 -9 657 -2 714 -7 618

Flyktingmottagning och integration -76 -77 -1 -97

Summa -66 963 -69 439 -2 476 -65 689

Resultatenheter

Akademi Båstad Gymnasium 0 -1 073 -1 073 -252

Skolpeng     -42 073     -41 232              841          -46 186

INVESTERING -860 -571 -289 -1 128

Resultatenheters

ackumulerade resultat 

(tkr)

Ingående 

ack. 

resultat

Disponerat

2014

Över-/under-

skott från 2014

Utgående 

 ack. resultat

Akademi Båstad Gymnasium 1 308 -473 -600 235

Bildning  
& arbete
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Årets viktigaste händelser

Yrkeshögskola och Yrkesvux

I januari 2014 kom besked från YH-myndigheten om till-
stånd att endast starta en ny yrkeshögskoleutbildning, spe-
cialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård. 
Detta har inneburit att under året har fem yh-utbildningar 
bedrivits med ca 180 studerande totalt.  Tre med distans-
upplägg och två så kallade bundna utbildningar på heltid. 
Den kvarvarande delen av radioutbildningen, Radio Båstad, 
har vid årsskiftet 14/15 övergått till privat verksamhet.

I Båstad har yrkesvux inom trädgård, odling – skötsel, an-
ordnats, med 25 elever.  Dessutom har andra yrkesvuxut-
bildningar anordnats i samverkansområdet Skåne Nordväst.  
Lärlingsutbildning för vuxna har bedrivits inom samver-
kansområdet, ej i egen regi. En viktig framgångsfaktor är god 
samverkan med Arbetsförmedlingen samt med det lokala 
och regionala näringslivet. 

Arbetsmarknadsenheten

Verksamheten har under året haft totalt 216 personer aktiva 
i olika åtgärder. En handläggare har under året arbetat med 
ungdomar, vilket inneburet att 89 ungdomar coachats speci-
ellt.  En rekryteringsmässa har anordnats tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet i Båstad. Arbetsmark-
nadsenheten har samverkat i flera projekt tillsammans med 
andra kommuner till exempel en förstudie för att kartlägga 
unga som hoppar av gymnasieskolan. Inom tre månader har 
arbetslösa personer erbjudits en möjlighet till stödåtgärd 
och sysselsättning. I projekt ”utväxling” i samverkan med In-
divid och familj, har personer erbjudits anställningar inom 
kommunen. Antalet totalt inskrivna arbetslösa i kommunen 
har varit ca 850 invånare per månad (ca 7 procent). 

Bibliotek/Kultur

Projektet med att installera RFID-teknik och självbetjänings-
automater har fortsatt på samtliga biblioteksenheter. Hu-
vudbiblioteket, Strandängsskolans bibliotek och Förslövs 
bibliotek har tidigare gått över till den nya tekniken och i maj 
var det dags även för Torekov och Östra Karup att få sina au-
tomater installerade. Bland de fördelar som RFID-tekniken 
ger, förutom en bättre arbetsmiljö, är att tillgängligheten 
ökar för lärare och elever även då biblioteket är obemannat.

Förslövs bibliotek har utrustats med en teknisk lösning som 
gör att biblioteket nu fungerar som ett ”mer öppet” bibliotek, 
detta innebär att låntagarna kan få tillgång till biblioteket 
även utanför det ordinarie öppethållandet. 

Stängningen av Backaskolan och det uppkomna behovet 
av fler klassrum i Västra Karups skola fick konsekvenser 
för främst folkbiblioteksverksamheten på orterna. För när-
varande håller dessa filialer stängt. Avsikten är att få igång 
verksamheten under 2015

Biblioteket sökte och fick 47 tkr i projektbidrag från Kultur-
rådet för språk- och skrivarverksamhet för elever på SFI och 
IM-programmet. Biblioteket har även erhållit 50 tkr i bidrag 
för inköp av barn- och ungdomslitteratur.

Beredningen för välfärd och kultur genomförde en revide-
ring av det Kulturpolitiska programmet i samverkan med 
kulturavdelningen. Beslut om att införa enprocentsregeln i 
Båstads kommun fattades av KF under hösten. Regeln inne-
bär att en procent av byggkostnaden vid uppförandet av of-
fentliga byggnader avsätts till konst. Planering för offentlig 
utsmyckning av stationsområdet påbörjades 2014 och pågår. 
En omfattande genomgång och reparation av kommunens 
konstinnehav samt registrering av densamma digitalt har 
genomförts och pågår. 

Kulturavdelningen i samverkan med teknik och service och 
folkhälsosamordnare firade barnkonventionens 25 år med 
barnens och allmänhetens egenhändigt tillverkade ljuslyk-
tor och sång av barnkörer samt dans utanför biblioteket 
i Båstad den 20 november.  Flera samarbeten med studie-
förbunden har möjliggjort genomförande av en föreläsning 
med KG Hammar, två klädbytardagar, ett, föredrag om rosor 
och en föreläsning om missbruk ”Ansvarsfull”. Oftast förläggs 
dessa evenemang på Kunskapscentrum.   Kammarmusik-
föreningen och Båstad Bjäre Musikkår samt Visans vänner 
har genomfört åtta konserter i Biblioteket. Birgit Nilssons 
födelsedag firade kommunen med en utomhuskonsert på 
Dahlmanska tomten med Operafabriken. Nationaldagen den 
6 juni utvecklades till ett mer omfattande program där barn 
och unga kom i fokus liksom det mångkulturella inslaget. 
Kulturavdelningen arrangerade också Folkmusikens dag.  
Utöver detta arrangerades för  barn åtta sagosoppor samt  
klippverkstad.

Det galleri som konstföreningen driver på Kunskapscentrum 
disponeras av kulturavdelningen under vissa perioder under 
året. Följande aktiviteter har då ägt rum, visning av Mirò af-
ficher inlånade från museet i Kristianstad, Föreningen Rund-
stickan ställde ut stickade verk., Rivieramålarna ställde ut 
akvareller, en utställning kring Mumindalen, en utställning 
av klippdockor. Under vinteruppehållet genomfördes även 
en uppgradering av Galleriet som nyinvigdes i januari 2015.

Kulturavdelningen har under året genomfört samverkan i 
syfte att uppdatera och utveckla kulturgarantin med före-
trädare för förskola, grundskola och kulturskola. Ett motsva-
rande arbete har skett inom vård och omsorg avseende kul-
tur i vården. Dessutom har verksamhetsområdet Teknik och 
service under året genomfört arbetet med kulturmiljövård i 
enlighet med det avtal som skrivits mellan kulturavdelning-
en och Länsstyrelsen.

De kulturföreningar som får bidrag från kommunen har kul-
turavdelningen planenligt träffat under året.  Möten med 
studieförbunden har genomförts fyra gånger under året. 
Kulturavdelningen och studieförbunden har också under 
2014 gjorde en tydlig plan för samverkan. 

Kulturstrategen deltar regelbundet i kulturchefsmöten med 
Region Skåne och Skåne Nordväst. I Skåne Nordväst har ut-
vecklingsområden om kulturella fyrtorn samt kulturkreativa 
näringar utvecklats under 2014.  



70
Gymnasium 

Skolinspektionens besök under hösten 2013 och de föreläg-
ganden följde därefter ledde fram till att en åtgärdsplan togs 
fram under början av året. Framför allt har utvecklingsarbe-
tet handlat om individualisering av undervisningen och att 
eleverna ska få ett större inflytande över sina studier. Under 
hösten 2014 gjorde skolinspektionen ett återbesök. Efter 
vissa kompletteringar är nu inspektionen avslutad.

 Under året har fortbildningen för all personal huvudsakli-
gen handlat om två saker. Formativ bedömning och att ut-
veckla arbetet med digitala hjälpmedel i undervisningen. 
För matematiklärarna avslutades fortbildningsinsatsen ma-
tematiklyftet, en statlig satsning på kollegialt lärande som 
skall höja måluppfyllelsen inom matematikämnet.

Området entreprenörskap har även under 2014 varit ett pri-
oriterat område. Detta perspektiv arbetas med i all undervis-
ning. Såväl UF som de praktiska inslagen på yrkesprogram-
men, är väl förankrat i det lokala näringslivet.

Under året har skolan också gjort en marknadsföringssats-
ning där skolan har deltagit i flera mässor för potentiella 
elever och haft information och besök från kommunens ni-
ondeklasser. Ett internt arbete med varumärkesbyggande 
har också bedrivits.

Handelsprogrammet har under året utvecklats och  fått två 
inriktningar, ekonomiassistent och butikssäljare vilket ledde 
till ett  ökat elevinflöde. Representanter för skolan har under 
året deltagit i olika samverkansforum, programråd, Vård och 
Omsorgscollege och nätverksmöten i Skåne Nordväst.

Under sommaren året slutade skolans rektor. En tillförord-
nad rektor har under hösten haft ansvar för verksamheten 
Ny rektor finns på plats i samband med vårterminstart ter-
minsstart 2015.

Vuxenutbildning 

Det samverkansarbete som pågår i Skåne Nordväst har för-
djupats under året med bland annat ett så kallat frisök för 
kommunal vuxenutbildning. Detta har inneburit att antalet 
elever har ökat med cirka 75 personer då möjlighet till bland 
annat distansutbildning har erbjudits. Skolinspektionens 
tillsyn i november 2013 resulterade i ett antal föreläggan-
den. Samtliga åtgärder är vidtagna under året och tillsynen 
är avslutad. En omorganisation på Bildning och arbete inne-
bär att en rektor numera har ansvar för all vuxenutbildning 
och yrkeshögskola.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Individ och familj (Iof) är uppdelat mellan två verksamhets-
områden. Barn och unga mellan 0-18 år ingår i Barn och sko-
la medan vuxna 18 år och uppåt ingår i Bildning och arbete. 
Iof handlägger ofta komplexa ärenden som kräver ett nära 
samarbete mellan myndighetsutövning och öppenvårdsin-
satser. Under 2014 har en organisationsförändring genom-
förts för att ytterligare stärka detta samarbete. 

Under året har antalet personer med missbruk samt med så 
kallad samsjuklighet ökat.  Iof har utifrån svår problematik 
tvingas göra placeringar då det har varit omöjligt att klara 
dessa personer inom den egna öppenvården. Arbetet med 
att öka deltagandet i den kommunala öppenvårdsbehand-
lingen är ett stort utvecklingsområde under 2015 för att på 
detta sätt sänka kostnader för placeringar. 

Utifrån uppkomna behov under året har IoF arbetat med att 
förstärka och utveckla insatser kring boende och sysselsätt-
ning. Under de senaste två åren har IoF erbjudit kommun-
invånarna strukturerade motivationsgrupper och återfalls-
prevention/eftervård. Dessa delar är ett viktigt komplement 
till de hemmaplanslösningar som bedrivs tillsammans med 
ett strukturerat behandlingsprogram. Uppstarten av miss-
bruksbehandling i kommunens egen regi skedde under året 
och syftar dels till att minska placeringar och dels i att på 
hemmaplan tillhandahålla rätt hjälp och stöd för klienter 
med missbruks/beroendeproblematik. Alkoholmottagning-
en riktar sig både till människor med alkoholproblematik 
och till deras anhöriga. 

Ett stort underskott har uppstått rörande placering av kvin-
nor med skyddsbehov. Lagstiftningen är tydlig kring dessa 
ärenden varför placeringar varit oundvikliga, emellertid kan 
Iof arbeta mer systematisk kring dessa ärenden och sam-
arbetet som tidigare fanns mellan grannkommunerna med 
gemensamma resurser i form av samordnare skulle behöva 
återupptas. 

Försörjningsstöd

Varje månad tas i genomsnitt emot mellan 150 och 200 an-
sökningar kring ekonomiskt bistånd. Antalet försörjnings-
stödsärenden har ökat markant de senaste åren, december 
2013 redovisades 158 utredningar avseende försörjnings-
stöd, i december 2014 redovisades 212, vilket är en ökning 
med 34 procent. Arbetet har under året fokuserat på att få 
ut människor på arbetsmarknaden för att bli självförsör-
jande vilket innebär en nödvändig och kontinuerlig sam-
verkan med bland annat arbetsmarknadsenheten. Redan 
för två år sedan syntes en trend med ökade utbetalningar 
och oro kring kostnadskrävande försörjningsstödsärenden. 
Orsakerna hittas framför allt i ungdomsarbetslöshet, utför-
säkrade individer hos Försäkringskassan samt fler individer 
som inte klarat Arbetsförmedlingens krav på grund av psy-
kosociala eller medicinska skäl. Olika lösningar för att möta 
dessa tendenser har diskuterats och praktiserats. Under året 
har man arbetat kring en ny projektidé, ”Samsyn”, detta pro-
jekt innefattar även AF som är delaktiga i att dra upp rikt-
linjerna för hur arbetet skall fortskrida och implementeras 
under 2015. Tanken är att man i ärenden där det funnits ett 
långvarigt behov av försörjningsstöd och där man står långt 
ifrån arbetsmarknaden, ska kopplas till öppenvården eller 
vuxenhandläggare för att diskutera livssituationen ur ett 
bredare perspektiv där även eventuell missbruksproblema-
tik kan hanteras. Samarbetet med arbetsmarknadsenheten 
kring ”Projekt Utväxling” har fortsatt även under 2014 och 
är en behövlig resurs avseende försörjningsstödsklienter. 
Emellertid har det visat sig vara svårt att få ut dessa perso-
ner på den reguljära arbetsmarknaden vilket föranlett att Iof 
tillsammans med arbetsmarknadsenheten behöver se över 



71
rutinerna kring vilka som ska ingå i projektet. Särskilt fokus 
läggs på barnperspektivet i alla försörjningsstödsärenden då 
det från övriga myndigheter finns ett generellt fokus på barn 
i fattiga familjer samt att myndigheten ska utföra sitt arbete 
enligt gällande barnkonvention.

Flyktingmottagning och integration

Antalet personer som tar sig till Sverige för att söka asyl har 
under senare tid ökat kraftigt. Behovet av anvisningsbara 
platser i kommunerna har därför varit fortsatt stort. Båstads 
kommun har under 2014 haft en överenskommelse med 
Migrationsverket om att årligen ta emot totalt 20 nyanlända 
invandrare, baserat på att 14 personer kommer genom an-
visning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen och 
6 personer beräknats bosätta sig i kommunen på egen hand. 
Kommunen har emellertid under 2014 tagit emot 36 nyan-
lända personer vilket beror på att många fler än beräknat har 
flyttat till kommunen på egen hand. Antalet asylsökande en-
samkommande barn som kommer till Sverige har under de 
senaste åren stadigt ökat. För både år 2014 och 2015 pekar 
prognoserna på att 6500 ensamkommande barn kommer att 
söka asyl i Sverige. Utifrån avtal med Migrationsverket öpp-
nade kommunen ett hem för vård och boende (HVB) 2010 
och har kontinuerligt tagit emot pojkar mellan 15-17 år se-
dan dess. Båstads kommun har sedan 2010 tagit emot totalt 
34 anvisade ensamkommande barn, 9 barn har av olika an-
ledningar lämnat kommunen. Under 2014 har 13 nya pojkar 
getts plats på Skutans boende för ensamkommande barn. 

Mottagandet av nyanlända invandrare har fortlöpt väl och 
tillgången till nya lägenheter har varit god och samarbetet 
med Båstadhem och andra privata hyresvärdar har fungerat 
tillfredsställande. Andelen nyanlända personer med relativt 
låg utbildning eller ingen utbildning alls är ungefär lika stor 
som tidigare. Samverkan med andra kommuner och sam-
verkansparter har upprätthållits och utvecklats inom olika 
områden Platsbristen för ensamkommande barn har under 
en längre tid varit akut och diskussioner har under året förts 
med olika aktörer för att lösa situationen. Under hösten tog 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun beslut om att Bå-
stads kommun från januari 2015 tecknar en ny överenskom-
melse med Migrationsverket vilket innebär att Båstads kom-
mun skall bereda 8 asylplatser och 16 platser för de som fått 
permanentuppehållstillstånd för ensamkommande pojkar 
i åldrarna 15-17 år. Arbetet med att erbjuda en tydlig och 
välstrukturerad utslussningsenhet så att integrationen av 
de ensamkommande ungdomarna fungerar väl har fortsatt 
under 2014. Under året har Socialstyrelsen gjort flera till-
synsbesök på kommunens HVB för ensamkommande pojkar, 
både anmälda och oanmälda besök. Tillsynen har inte någon 
gång haft något att anmärka på utan boendet har i alla avse-
enden fått mycket goda utlåtanden.

Ekonomiskt resultat

Bibliotek och kultur verksamhet redovisar tillsammans ett 
överskott om 160 tkr, vilket främst beror minskade löne-
kostnader.  Under 2014 har det varit färre gymnasiesärsko-
leelever vilket gör att verksamheten redovisar ett överskott. 
Vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare redovisar 

ett underskott som till största del orsakats av ökade vika-
riekostnader när semestertjänster införts inom gymnasial 
vuxenutbildning. Underskottet inom Yrkeshögskolan och yr-
kesvux beror på att några studerande har slutat, vilket har 
medfört något lägre intäkter. Av arbetsmarknadsenhetens 
överskott om 1 060 tkr avser 730 tkr projekt utväxling som 
bör kopplas till försörjningsstöd då det varit ett glapp mellan 
att personer avslutats och nya har börjat. Resten av arbets-
marknadsenhetens överskott beror på att antalet arbetslösa 
som varit inskrivna i arbetsmarknadsenhetens olika pro-
gram och projekt har ökat under 2014. Dessa personer har 
under året haft arbetsträning/ praktik/ åtgärdsanställningar 
med resultat av olika former av bidrag från staten vilket har 
gett ökade intäkter. Gymnasium övrigt redovisar ett över-
skott, vilket främst kan härledas till lägre kostnader för skol-
skjutsar. 

Verksamheten Individ och familjeomsorg redovisar ett un-
derskott om 1 986 tkr. Avseende placeringar av barn och 
unga har ärende mängden under året varit stor och komplex. 
Den ökande mängden barnahusärende tillsammans med 
unga i drogmissbruk och kriminalitet har resulterat i denna 
placering och insatskostnader som ligger drygt 1 030 tkr 
över budget. Insatserna för kontaktpersoner och kontaktfa-
miljer har även dem ökat och redovisar ett underskott om 
drygt 330 tkr. Avseende placeringar av vuxna har mängden 
ärenden med människor med psykisk ohälsa i grunden till-
sammans med ett missbruk fortsatt att öka och medfört att 
kostnaderna överstiger budget med drygt 270 tkr. Verksam-
heten har under året arbetet med att hitta alternativ till in-
stitutioner i öppna former vilket har lett till ökade kostnader 
för externa köp av olika typer av öppna insatser och har där-
av fått ökade kostnader om 180 tkr. Kostnaden för övriga in-
satser, familjefridsrelaterade ärenden där kvinnor och barn 
behöver akuta skyddsboenden har under året markant ökat 
och visar ett underskott om drygt 900 tkr. 

Försörjningsstödet redovisar ett underskott om drygt 2 700 tkr.

Resultatenheter

Akademi Båstad Gymnasium visar ett negativt resultat om 
1 073 tkr. Underskottet beror till stor del på att resultaten-
heten förbrukade 473 tkr av överskottet från 2011-2013. 
Överskottet användes till fortbildning för personalen samt 
till marknadsföring av Akademi Båstad gymnasium. Efter 
reglering av överskottet från 2011-2013 visar gymnasiet ett 
negativt resultat om 600 tkr. Underskottet beror på minskat 
elevunderlag under året, vilket medför minskad skolpeng.

Skolpeng

Skolpengen Bildning och arbete redovisar ett överskott om 
841 tkr. För köp av gymnasieplatser i egen regi redovisas ett 
underskott om 817 tkr. Underskottet beror på 15 fler elever 
än budgeterat dock har snittpriset per elev har varit lägre än 
budgeterat. Köp av gymnasieplatser hos annan huvudman 
uppvisar ett överskott om 1 580 tkr. Överskottet beror på att 
det varit 5 stycken färre elever än vad som budgeterat samt 
att eleverna hos annan huvudman gjort utbildningsval som 
varit lägre än budgeterat.
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Årets investeringar

Investeringarna rörande minnesstatyn över Birgit Nilsson är 
nu slutförda. På grund av stängning av folkbiblioteksfilialer-
na i Grevie och Västra Karup har Bildning och arbete begärt 
överflyttning av återstående investeringsmedel till 2016 av-
seende införande av RFID teknik på dessa.

Framtidsperspektiv

Yrkeshögskola/Yrkesvux

Verksamheternas möjligheter och volym präglas i hög grad 
av den resurstilldelning som sker genom nationella budget-
beslut.  Ett stort behov av yrkesutbildningar som matchar 
näringslivets behov kvarstår även i framtiden. Enheten sam-
verkar både med lokalt, regionalt och nationellt näringsliv. 
En fortsatt viktig framgångsfaktor är en stor lyhördhet för 
olika branschers behov av kompetensförsörjning.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten förväntas inte minska märkbart. Ungdomar 
kommer även i framtiden att vara den största målgruppen 
som behöver matchas för att komma in på den reguljära ar-
betsmarknaden. Enheten kommer att behöva coacher och 
olika projekt för att sysselsätta såväl ungdomar som vuxna 
arbetslösa. Ett  än mer  utbyggd samarbete med lokalt nä-
ringsliv, kommunens olika verksamhetsområden och AF är 
avgörande för ett framgångsrikt arbete kring arbetslösheten.

Bibliotek/kultur

Alla människor har samma rätt till bibliotekets tjänster. Det 
virtuella biblioteket är tillgängligt dygnet runt. Biblioteken 
är samhällets offentliga rum och platser för spontana möten. 
Placeringen av bibliotek är sådan att de flesta kommuninvå-
nare inom rimligt avstånd kan ta del av bibliotekets tjänster.

Ett utökat öppethållande prioriteras. Funktionen med ”mer 
öppet” som finns på en av enheterna skulle kunna implan-
teras vidare på andra aktuella filialer. Ny användbar teknik 
ska också kontinuerligt införas och användas i bibliotekets 
verksamhet. Vidare bör man hitta lösningar, för de mindre 
orterna, där den fysiska bibliotekslokalen integreras i mer 
naturliga mötesplatser som exempelvis affärslokaler. För att 
ytterligare stärka barn och ungdomars läslust och läsförmå-
ga krävs i framtiden ett än mer organiserat samarbete mellan 
folk- och skolbibliotek. För att kunna tillgodose de framtida 
behoven hos den allt större gruppen äldre krävs ett etablerat 
och utökat samarbete med personalen inom äldreomsorgen, 
vårdcentraler, pensionärsföreningar med flera. Bland de äld-
re finns även en växande grupp med annan språkbakgrund 
än den svenska och vars behov måste tillgodoses. Och med 
en växande befolkning med annan språkbakgrund bör bib-
lioteket ha det ”globala biblioteket” i åtanke. 

Ett reviderat Kulturprogram antas i början av 2015. Pro-
grammålen i detta ska åtföljas av en handlingsplan som ska 
vara klar i oktober. Handlingsplanen syftar till att omsätta 
målen i kulturprogrammet till uppdrag och aktiviteter. Den 
regionala kulturplanen revideras under året.

I Kulturprogrammets anda är det viktigt att lyfta fram vikten 
av kultur som samhällsbärare. Den offentliga utsmyckningen 
och kulturella uttryck som en given del i all kommunal verk-
samhet är uttryck för det. Stationsområdet är ett konkret 
projekt som pågår nu. Kommunen bör fortsätta stötta kul-
turlivet på Bjäre genom ekonomiskt stöd men också genom 
att lyfta fram den kompetens och kreativitet som finns. Det 
innebär bland annat att lyfta in kommunens konstnärer och 
kulturutövare i kulturgarantin för barn och unga där ska-
pande skola ingår. Arbetet med kultur i vården kommer att 
intensifieras genom att studieförbunden involveras samt att 
medel söks från Region Skåne. Hur arbetet med enprocents-
regeln ska se ut konkretiseras i en arbetsgrupp.  

Gymnasium

Huvudutmaningar – ökad måluppfyllelse (1) och locka fler 
elever (2). 

Strategier för att uppnå mål 1; kartlägga varje elevs behov, 
intressen och förutsättningar och utveckla en organisation 
för lärande med en ständigt pågående pedagogisk och didak-
tisk diskussion. 

Elevhälsan skall involveras i elevens utveckling av kunskaps-
mål såväl som sociala mål. Elever i behov av särskilt stöd 
och/eller med hög frånvaro skall också tidigare fångas upp. 
Gymnasiet kommer även att arbeta med fokuseftermidda-
gar där eleverna ges möjlighet att koncentrerat arbeta med 
något enstaka ämne/uppgift tillsammans med undervisande 
lärare.

Allt arbete under konferenstid och studiedagar avsätts för 
systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ökad måluppfyl-
lelse. 

Inre - Göra skolans program konkurrenskraftiga genom att 
stärka programinriktningarna och eventuella profiler. Skapa 
bra APL-platser och näringslivsåterkopplingar och samarbe-
ten med (yrkes-) högskola, universitet och kommun. Skapa 
traditioner vilket förstärker klass- och skolgemenskapen, 
eleverna skall ges möjlighet till inflytande genom klassråd 
och elevkår. 

Yttre – förstärka samverkan med kommunens grundskolor 
genom att även fortsättningsvis hålla information inför gym-
nasievalet och erbjuda elevens val och skuggningar. Ytterli-
gare samarbetsprojekt kommer att undersökas där kurs och 
ämnesområden tangeras mellan grund- och gymnasieskola. 
Skapa förstärkt goda relationer till studie- och yrkesvägle-
darna i Båstad och i kringkommunerna genom att bjuda in till 
programpresentationer och skicka ut information om skolan 
och utbildningarna. Erbjuda alternativa events på skolan 
såsom exempelvis öppna föreläsningar. Utbilda elevambas-
sadörer vilka följer med ut på mässa och grundskolebesök. 
Hitta goda exempel och inte släppa kontakten med tidigare 
elever. Det skall synas och kännas att Akademi Båstad gym-
nasium är en gymnasieskola med höga ambitioner.

Vuxenutbildning

Antalet elever kommer troligtvis att fortsatt öka. Målgrup-
pen kommer i huvudsak direkt från gymnasiestudier och 
svenska för invandrare (Sfi) . Avtalet om frisök i Skåne Nord-
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väst möjliggör ett större utbud av kurser, vilket gagnar kom-
munens invånare. Antalet personer som läser Sfi förväntas 
öka det kommande året liksom de som fortsätter att läsa vi-
dare efter dessa studier. Även gruppen som lämnar gymna-
siet utan fullständiga betyg är stor och har ökat under senare 
år. Många av dessa återkommer i vuxenstudier de närmaste 
åren. Dessutom har antalet elever som är analfabeter ökat, 
vilket också kräver mer insatser. Utan ett resurstillkott i ram-
budget för kommande år får vuxenutbildningsverksamheten 
mycket svårt att fylla de behov som föreligger. Väl fungeran-
de vuxenutbildning är en viktig pusselbit i arbetet med att 
förse arbetsmarknaden med god kompetens och därmed 
sänka arbetslösheten.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Utbildningsmässigt krävs en satsning på att införa utred-
ningsmetoden ASI som Socialstyrelsen rekomenderar och 
licensierar för att fortsätta kunna följa lagstiftarens intentio-
ner och tillhandahålla en rättssäker handläggning och upp-
följning. Dessutom behövs utbildning i nätverksarbete för 
att kunna implementera detta i högre grad då erfarenhet och 
forskning visar på mycket goda resultat. 

Individ och familj har sedan flera år tillbaks sett en ökad ten-
dens till psykisk ohälsa tillsammans med missbruk hos både 
unga och vuxna Detta påkallar en ökad samverkan med vård 
och omsorgens socialpsykiatri. Utifrån den omorganisation 
som ska sjösättas under 2015 hoppas ledningen att Individ 
och Familj kommer att kunna erbjuda kommuninvånarna i 
Båstads kommun en ökad tillgänglighet, förkortade hand-
läggningstider och effektivare insatser. 

Försörjningsstöd

Sammantaget avseende försörjningsstöd tenderar ärendena 
att innehålla fler komponenter med hög komplexitet och 
som måste vägas med i den sammantagna bedömningen. 
Hyresskulder och avhysningsärenden fortsätter öka samt 
akuta behov av bostäder för människor som är bostadslösa. 
Arbetslöshet, fattigdom och psykisk ohälsa i samverkan 
med missbruk ökar i hela Sverige och så även i Båstad, detta 
ser man bl. a. genom höjda försörjningsstödskostnader och 
att ärenden som rör barn och unga blir allt mer komplexa 
och resurskrävande. På Individ och familj syns tydliga 
kopplingar mellan familjers försämrade ekonomi och en 
ökad psykisk ohälsa med bland annat missbruk, misshandel 
och övergrepp som följd.

Flyktingmottagning och integration

När det gäller ensamkommande barn blir utmaningen även 
som tidigare år att under 2015 att finna lämpliga boende-
alternativ för de ensamkommande barn vi tar emot till-
sammans med de nyanlända som anvisats plats i Båstads 
kommun.  Ett mer utvecklat samarbete med frivillig orga-
nisationer avseende integrationsfrågor kommer sannolikt 
också att krävas under de närmaste åren.
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Vård & 
omsorg

EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2014

Bokslut

2014

Avvikelse Bokslut

2013

RESULTAT VÅRD & OMSORG -195 699  -198 121        -2 422      -194 741

Centralt -15 266 -4 765 10 501 -5 503

Myndighetsenhet -3 584 -2 962 622 -3 176

Stöd och omsorg -32 181 -32 010 171 -31 156

Hälso- och sjukvård -26 448 -26 456 -8 -26 066

Aktivering och socialt innehåll -3 369 -3 707 -338 -3 630

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -15 743 -15 424 319 -15 547

Summa -96 592 -85 325 11 267 -85 079

Resultatenheter

Hemvård 0 2 294 2 294 1 133

Vård- och omsorgsboende 0 -51 -51 767

Summa 0 2 243 2 243 1 901

Beställningsenhet

Hemvårdspeng -43 228 -55 432 -12 205 -50 177

Boendepeng -59 984 -65 330 -5 347 -61 385

Omvårdnadsavgift 4 104 5 722 1 619 0

Summa -99 107 -115 040 -15 933 -111 563

INVESTERING -669 -642 -27 -1 261
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Årets viktigaste händelser

Året inleddes i stor glädje över de 2 mkr som socialstyrelsen 
betalade ut i prestationsmedel för arbetet med de mest sjuka 
äldre samt kvalitetsregistren Senior Alert, BPDD och pallia-
tiva registret. Vård och omsorg valde att satsa på en basut-
bildning för alla medarbetare inom verksamhetsområdet. 
Kunskapshöjning inom socialtjänstlagen, lagen om särskilt 
stöd till funktionshindrade, hälso- och sjukvårdlagen samt 
sekretesslagstiftning erbjöds till alla inom vård och omsorg. 
Föreläsningar kring uppdraget som god man och förvaltare 
samt hur bemötande från personal kan upplevas av den som 
får omsorg arrangerades. 

Utvecklingsforum för medarbetare inom myndighetsenhe-
ten och hälso- och sjukvården tillsammans med lednings-
gruppen för vård och omsorg har under året anordnats för 
att planera arbetet kring ledningssystemet. Ledningssyste-
met för kvalitet innehåller en struktur för att styra, utveckla 
och dokumentera kvaliteten i verksamheten samt vad, hur 
och när uppföljning och utvärdering ska göras.  Vård och 
omsorg har dessutom arbetat med att systematiskt kvali-
tetssäkra verksamheten genom att medverka i de nationella 
kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD (beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demens) och palliativa registret. Under 
året har E-hälsaprojekt som innebär trygghet, service och 
delaktighet i hemmet påbörjats, vård och omsorg har inven-
terat behov och nya tekniska lösningar för att ge vård och 
omsorgstagaren ökat självbestämmande och självständig-
het.

Myndighetsenheten har fokuserat på ÄBIC, äldres behov i 
centrum, en metod som Vård och omsorg så småningom pla-
nerar att införa inom hela verksamhetsområdet. Att arbeta 
systematiskt utifrån behov istället för insatser gör vård och 
omsorg mer likvärdig och rättssäker. Med behoven i centr-
um får också vård och omsorgstagaren ökade möjligheter att 
medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i 
det dagliga livet. Bemanningsförskrifterna och de individu-
ella besluten som av socialstyrelsen planerade att införas 
under våren 2015 har krävt planering och utbildning för 
både beställare och utförare. Dokumentationsföreskrifterna 
med syftet att uppnå en mer enhetlig och väl strukturerad 
dokumentation som kan stödja uppföljning, styrning och för-
bättringsarbete har handläggarna utbildats i under hösten.

Hälso och sjukvården har med förändringen medicinskt fär-
digbehandlad till utskrivningsklar fått en högre belastning 
eftersom patienten är i större behov av hemsjukvård än ti-
digare. 

 Vård och omsorg har allt svårare att rekrytera utbildade 
undersköterskor, vilket gör att medarbetarna inom vård och 
omsorg har ett ökat behov av handledning av legitimerad 
personal.

Allt fler väljer att avsluta sina dagar i hemmet, den palliativa 
vården tar och ska så göra stora resurser av hemsjukvården, 
både patienten och närstående behöver stöd av legitimerad 
personal. 

Utmaningen kring framtidens rekryteringsbehov har initie-
rat ett samverkansprojekt mellan bildning och arbete, HR 
och vård och omsorg med fokus på kompetensförsörjning 
inom verksamhetsområdet.

Hemvården organiserades sig i tre områden, Hemvård Ås, 
Kust och City vilket verkade för en geografiskt struktur som 
effektiviserade för arbetsområdena i Båstads kommun. Bil-
parken inom hela vård och omsorg har bytts ut, den nya lea-
singbilarna är ändamålsenliga för respektive arbetsområde 
och säkrar arbetsmiljön för medarbetarna. Larmen har un-
der året kontinuerligt fortlöpande bytt ut analoga larm till 
digitala för att säkerställa trygghetslarmen inför att det ana-
loga systemet kommer att bytas ut. 

Vård och Omsorgsboendena har arbetat med förberedelsen 
för införandet av individuella beslut. System och verktyg för 
metoder kring planering och schema läggning har öppnat 
upp för diskussioner och reflektioner kring förhållningssätt 
om omsorgen i omsorgen för vård och omsorgstagaren. Detta 
har varit viktigt för kvalitetsarbetet inom verksamheterna.

Uppstarten kring demenscentrat har påbörjats. Kvalitetskri-
terier kring kompetens för de professioner som ska arbeta 
på demenscentrat har tagits fram av medarbetare i arbets-
grupper. Utifrån uppdraget, planering för utbyggnad av vård 
och omsorgsboende i hela kommunen har ett underlag arbe-
tas fram vilket resulterade i politiskt beslut kring utbyggnad 
av demenscenter med 40 platser i Grevie, ett vård och om-
sorgsboende med 40 lägenheter i Förslöv samt ett trapphus-
boende inom bostad med särskild service i Båstad. 

Stöd och omsorg påbörjade en specialisering inom enheten 
för att höja kvalitet, få insyn och skapa en helhetsyn för att 
kvalitetssäkra verksamheterna. Arbetet resulterade i renod-
lad personlig assistans, tydliggörande uppdrag för bostad 
med särskild service vilket samtidigt medförde en genom-
lysning från Feelgood för hur verksamheten kan förbättras. 
Under året har kultur och fritid integrerats i verksamheterna 
bostad med särskild service, vilket säkerställer att lagstift-
ningen följs. Psykatrin har inlett ett samverkansavtal med 
regionen, vilket är en förutsättning för god kvalité inom 
verksamheten. Beslutet att planera för ett boende för psy-
kiskt funktionshindrade möjliggör valfriheten att leva och bo 
oavsett mående. Planeringen kring aktivitetshuset där kom-
munal verksamhet tillsammans med intresseföreningar ska 
skapa ett hus med meningsfullhet för alla oavsett funktion-
hinder har under året framskridit i samverkan med bildning 
och arbete. 

Anhörig, socialt innehåll och aktiveringen har under året ge-
nomlysts med syftet att skapa en samverkan inom verksam-
heten och skapa en samhörighet med vård och omsorgs alla 
verksamheter. 

Ekonomiskt resultat

Centralt som främst består av administration, ledningsre-
surser, verksamhetsförändring och utbildning uppvisar ett 
överskott på 10,5 mkr. Överskottet beror på att Vård och 
omsorg har 2010-2014 beviljat ett beslut inom personlig as-
sistans som försäkringskassan gett avslag på. Beslutet har 
överklagats och domslut gav Båstad rätt att återsöka drygt 
3 mkr. Avsatta pengar för verkställighet av insatsen bostad 
med särskild service 9:9 som ej kunnat verkställas under 
påverkar överskottet. Utbildningsinsatser samt prestations-
baserade medel visar ett positivt resultat som beror på att 
vårens stora utbildningssatsning har skett internt. Adminis-
tration har ett positivt resultat som beror på en tjänst som ej 
tillsatts under året. 
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Myndighetsenheten uppvisar ett överskott på 0,6 mkr som 
beror på vakant tjänst.

Stöd och omsorg redovisar ett överskott om 0,2 mkr. Servi-
celägenheter LSS visar ett underskott om 1,3 mkr, som beror 
på ökad bemanning för att tillgodose två beslut om gruppbo-
stad som inte kan verkställas. Personlig assistans har haft läg-
re kostnader än budgeterat och visar ett överkott om 1,5 mkr. 

Aktivering och socialt innehåll redovisar ett underskott om 
0,3 mkr. Underskottet beror på högre sysselsättning än bud-
geterat.

Verksamhetsövergripande äldreomsorg som främst består 
utav lokalkostnader för vård- och omsorgsboende och hem-
vården, nattpatrull hemvården, trygghetslarm samt anhö-
riganställningar redovisar ett överskott om 0,3 mkr. Över-
skottet beror på att lokalerna har haft lägre kostander än 
budgeterat.

Resultatenheter

Hemvården redovisar ett överskott om 2,3 mkr. Överskottet 
beror ökat antal hemvårdstimmar samt bra samordning. I 
perioder under året har det varit svårt att hitta kompetent 
personal för full bemanning vilket innebär att kostnader inte 
ökat i samma takt som intäkterna. En utredning har påbör-
jats för att jämföra olika hemvårdsområden och deras effek-
tivitetsmått.  

Vård- och omsorgsboende redovisar ett underkott om 0,1 mkr. 
Underkottet beror på att två boenden har under längre pe-
rioder krävt extra punktinsatser för vårdtagare. Ett vård- 
och omsorgsboende har haft kostander för ersättning av 
avslutad tjänst. Ett boende har ett överskott som beror på 
en beläggningsgrad på över 100 procent Planering och bud-
getering var en minskning av boendeplatser, platserna har 
under året temporärt använts till korttidsplatser vilket givit 
en högre intäkt samt lägre kostnad för personal då flera varit 
visstidsanställda.

Beställningsenhet

Köp av boendedygn redovisar ett underskott om 5,1 mkr. Det 
beror på att det har varit nödvändigt att köpa externa kort-
tidsplatser. Det beror även på att när den nya avdelningen 
på Skogsliden öppnade ökade antalet platser för särskilt bo-
ende men har inte funnit möjlighet att minska motsvarande 
antal platser på Bjärehemmet på grund av det höga behovet. 
Köp av biståndsbedömda hemvårdstimmar visar ett under-
skott om 12,3 mkr, vilket beror på både fler personer med 
beviljade insatser samt ett högre omvårdnadsbehov, vilket 
har inneburit fler beviljade insatser. Hemvårdstimmarna 
hade en budget på 122 460 timmar och utfallet för 2014 blev 
153 443 timmar.

Omvårdnadsavgiften uppvisar ett överskott om 1,6 mkr, 
2013 låg inte omvårdsavgifterna under beställningsenheten.

Årets investeringar

Årets investeringar uppgick till 642 tkr.  Investeringar som 
kan nämnas är trygghetstelefoner samt hjälpmedel till vård 
och omsorgsboende.

Framtidsperspektiv

Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre 
med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kom-
mer att bli svårt och förenat med stora kostnader att rekry-
tera tillräckligt med personal till vård och omsorg.

Båstads kommun har i dag en demografi med över 32 pro-
cent över 65 år vilket ska jämföras med 17 procent i genom-
snittskommunen i landet. Vård och omsorg i Båstad väntar 
stora pensionsavgångar under de närmsta 10 åren, ca 100 
undersköterskor kommer att gå i pension. Regionen satsar 
stort på kvalificerad vård i hemmet, allt mer av specialist-
vården ska ske i egna boendet oavsett ålder, kommunernas 
medarbetare kommer att få fler och avancerade arbetsupp-
gifter. Kompetensutbildning kommer att krävas för att sä-
kerställa kunskap och för att ge medarbetarna de verktyg 
som de behöver i sitt yrke. Behovet av personal kommer att 
öka inom vård och omsorg, ett behov som är svårt att till-
godose. I det gap som uppstår kan välfärdsteknologi bidra 
till att frigöra tid för personal åt sådant som verkligen krä-
ver mänskliga kontakter. Välfärdsteknologi kan även öka 
möjligheterna för vård och omsorgstagaren att leva tryggt 
i hemmet så länge de önskar samt bidra till ett mer aktivt 
liv, delaktighet i samhället och ett högre välbefinnande. Vård 
och omsorg ser demografiutvecklingen, rekryteringsutma-
ningen och kompetenshöjningen som tre stora utmaningar 
inom alla enheter.  Utmaningar som kan mötas med välfärds-
teknik, ökad samverkan mellan region och kommun samt att 
Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuden 
karriärvägar och utvecklingsmöjligheter och är en föregång-
are i arbetsmiljön. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT

(tkr)

Budget

2014

Bokslut

2014

Avvikelse Bokslut

2013

Kommunrevision -796 -749 46 -785

Kommun- 
revisionen
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Årets viktigaste händelser

Revisionen har arbetat efter den revisionsplan som beslu-
tades i början av året. Förutom basgranskningen och den 
årliga övergripande granskningen samt granskning av års-
bokslut och delårsbokslut genomförde revisionen följande 
granskningar avseende 2014: 

• Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och interna 
kontroll avseende delegationsbeslut

• Fastighetsunderhållet

• Kommunstyrelsens beredning av ärende

• Uppföljning av upphandlingsverksamheten

Granskningar som startade 2014, pågående även under 
2015:

• Valnämndens arbete

• Valberedningens arbete

• Budget och utfall av gymnasieskolans program

Ekonomiskt resultat

Mindre överskott.

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


