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Datum: 2017-09-27 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000003/2017 – 903 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson (S). 

 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Motte (M). 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 10 oktober kl. 16.00.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och  
justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en  
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån  
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på  
nästkommande sammanträde.  
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2017-09-27 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000004/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om  
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas.   
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2017-09-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000007/2017 – 900 
 
 

Informationspunkter 

 
 
a). Info/samtal om säkerhet och oro (Polisen). 
 
b). Kulturskolan (Kulturskolechefen). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 205  Dnr KS 000912/2017 - 315 

Planprioritering 2017 
 
Beskrivning av ärendet Vid översyn av kommunens planprioritering konstaterar kommunen att det 

fortsatt är högt tryck för att ta fram detaljplaner på Bjärehalvön. Antalet planer 
som är högst prioriterade är till antalet 11 st och det totala antalet pågående 
planärenden är 19 st. För att följa direktiven i Kommunstyrelsens 
planprioritering, antagen i april 2017, föreslås tre planärenden att ändra 
planprioritet. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Selldén 
 Bilaga 1: Kommunstyrelsens planprioritering 
 Bilaga 2: Prioriteringsordning Planarbete, september 2017 
 Bilaga 3: Tidplan för pågående detaljplaner 
 
Förvaltningens förslag 1. Ändra prioritetsordningen för planärende Repslagaren 22 (Hotell Skansen) 

till prioritet 2, Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) till prioritet 2 samt 
Tunet 1 (bostäder Ängelholmsvägen) till prioritet 2. 

 
Föredragande Planchef Olof Selldén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Ändra prioritetsordningen för planärende Repslagaren 22 (Hotell Skansen) 
till prioritet 2, Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) till prioritet 2 samt 
Tunet 1 (bostäder Ängelholmsvägen) till prioritet 2. 
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Datum: 2017-09-11. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Sellén 

Dnr: KS 000912/2017 – 315 
 
 

Planprioritering 2017 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
1. Ändra prioritetsordningen för planärende Repslagaren 22 (Hotell Skansen) till prioritet 2, 
Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) till prioritet 2 samt Tunet 1(bostäder Ängelholmsvä-
gen) till prioritet 2. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid översyn av kommunens planprioritering konstaterar kommunen att det fortsatt är högt 
tryck för att ta fram detaljplaner på Bjärehalvön. Antalet planer som är högst prioriterade är 
till antalet 11 st och det totala antalet pågående planärenden är 19 st. För att följa direktiven i 
Kommunstyrelsens planprioritering, antagen i april 2017, föreslås tre planärenden att ändra 
planprioritet. 
 

Bakgrund 
I april 2017 antogs en ny planprioritering av Kommunsstyrelsen, vilket påverkar hur planä-
renden ska prioriteras. I vilken takt detaljplaner ska tas fram i Båstads kommun sker enligt den 
uppdaterade bilaga 1; ”Kommunstyrelsens planprioritering”. Beslut om prioriteringsordning 
för en detaljplan fattas av Kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag ges. Behov före-
ligger dock av att minst en gång per år lyfta planlistan med prioriteringsordning för att samlat 
kunna göra en bedömning av alla pågående och väntande ärenden och dess prioriteringsord-
ning, inte minst då planprioriteringen har justerats.  
 
Båstads kommun har under många år haft ett högt tryck beträffande planförfrågningar och det 
är därför av stor vikt, mot bakgrund av begränsade personalresurser, att planer med stor nytta 
för kommunen upprättas först. Plansidan har under de senaste åren arbetat med att förändra 
arbetsformer och processer så att prioritet och arbetsinsatser läggs på de för kommunen högst 
prioriterade och därmed väsentligaste planerna.  
 
Kvarstående utmaningar är de ärenden som fortfarande drivs med fastprisavtal (ex. Varan 
2:24) samt de ärenden som handläggs i syfte att uppnå allmänna ändamål (ex. Inriktningsdo-
kument Förslöv). Samhällsbyggnads budget rymmer, i dagsläget, inte medel för dessa ofinansi-
erade och oförutsedda ärenden. 
 
Utöver renodlade detaljplaneärenden driver eller medverkar Samhällsbyggnads plansida i ett 
antal andra omfattande ärenden som också listas i prioriteringsordningen för planarbete un-
der rubriken ”Pågående strategiska planer”. Här ligger idag tre stycken ärenden. Det rör sig om 
arbetet med kommunens nya översiktsplan och inriktningsdokumenten för Förslöv och Grevie.  
 
I september 2017 har planavdelningen 19 st pågående detaljplanärenden som hanteras av tre 
planhandläggare. Två av handläggarna arbetar heltid och den tredje 90%. Planhandläggarna 
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går även in och backar upp i arbete med strategiska planer vid behov och där separat äskad 
finansiering täcker kostnaden. En planhandläggare stöttar också upp Teknik & Service som 
projektledare med ca 30 % av sin tjänst. Planavdelningen har stöd från samhällsbyggnads ad-
ministration med en tjänst på 50 %. För en detaljplanehandläggare som arbetar heltid är det 
möjligt att handlägga mellan 5-7 planärenden samtidigt, lite beroende av om handläggaren 
driver planprocesserna med hjälp av konsult eller inte. I dagsläget drivs inga planärenden med 
hjälp av konsult. För att prioriteringsordningen ska vara ett reellt verktyg klarar en handläg-
gare upp till 2-3 detaljplaner med högsta prioritet beroende av planens komplexitet och om-
fattning. 
 
Av de pågående 19 detaljplanerna har 11 st av dessa beslutats vara planer som bör tas fram 
med hög prioritet, prioritet 1. Sex planer har beslutats vara av prioritet 2 och två detaljplaner 
har prioritet 3. 
 

Båstad kommuns högst prioriterade pågående planärenden utgörs av: 
- Del av Förslöv 2:4 m.fl. – Etapp 1 (kommunal mark i Förslöv) 

- Del av Förslöv 2:4 (Vård och Omsorgsboende) 
- Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 (bostäder norr/söder Stensån) 
- Repslagaren 22 (Hotell Skansen) 
- Del av Båstad 109:2, (Båstad hamn) 
- Del av Båstad 109:2 (Parkering Trollbäcken) 
- Påarp 8:83 m.fl (Torekov hotell) 
- Tunet 1 m.fl. (Bostäder Ängelholmsvägen) 
- Eskilstorp 6:3 (Gamla stationsområdet) 
- Slammarp 64:3 mfl. (Båstadshem Sandbäcksområdet) 
- Banken 1 (Gamlegården) 

 
Utöver de 19 pågående detaljplanerna finns 4 redan tillstyrkta ärenden som inväntar uppstart, 
varav ett är ett strategiskt dokument. Fyra av dem inväntar, utöver att en handläggare skall få 
utrymme för att starta upp ärendet, också andra beslut för att kunna sättas igång.  

 
Åtta planförfrågningar finns också som ännu inte behandlats på olika grunder men där 3-4 
planer väntas behandlas under höst/vinter.  
 
Utifrån vad som i dagsläget är känt beräknas 2-3 detaljplaner gå till antagande före årsskiftet. 
Föregående år avslutades ett antal detaljplaner som haft långa processer med inaktiva intres-
senter och idag finns en sådan plan kvar.  
 
Vid den årliga översynen av vilken prioritet som skall råda för de detaljplaner som kommunen 
har att hantera föreslås tre förändringar. Repslagaren 22 (Hotell Skansen) uppfyller inte krite-
rierna för Kommunsstyrelsens högsta planprioritering utan förslås att ges prioritet 2. 
Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) fyller inte högsta planprioritering utan förslås att ges 
prioritet 2. Tunet 1 (bostäder Ängelholmsvägen) fyller inte högsta planprioritering utan förslås 
att ges prioritet 2. Skälet till föreslagna prioritetsförändringar består i att följa Kommunstyrel-
sens antagna planprioritering samt att ge planhandläggarna möjlighet att följa prioritetsord-
ningen. 
 
Samhällsbyggnad 
Båstad 2017-09-11 
Olof Selldén 
Planchef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson), Teknik & Service (Jan Bernhardsson) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Kommunstyrelsens planprioritering 
Bilaga 2: Prioriteringsordning Planarbete, september 2017 
Bilaga 3: Tidplan för pågående detaljplaner 

 
Samråd har skett med: 
Kristina Bell, Översiktsplanerare, Henrik Eliasson, Camilla Nermark, Emma Johansson, Plan-
handläggare, Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-04-04 

Handläggare 
Planavdelningen genom Olof Sellden 

Kommunstyrelsens planprioritering 
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1 (1) 

En planprioritering är ett verktyg för att förvalta och styra användningen av mark och vatten i 
kommunen. Genom att prioritera i vilken ordning planer ska tas fram kan kommunen verka för att 
tillgodose invånarna god service, handel, bostäder, verksamhetsmark och grönområden. Priorite
ringsordningen består av tre nivåer där första prioritet består av planer och dokument av stort all
mänt intresse, andra nivån består av planer och dokument av allmänt intresse och tredje nivån be
står av planer och dokument av mindre allmänt intresse. Kommunstyrelsen planprioritering förtyd
ligar även vilken typ av planer som inte ska prioriteras. 

Planer och dokument klassade som första prioritering 
Överordnande dokument som fastställer vilken markanvändning som är av allmänt intresse (avser 
Översiktsplanen och dokument som inarbetas i översiktsplanen) . 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark av stort allmänt intresse (fler 
än 30 arbetsplatser). 
Planer som ligger i anslutning(0-800 m) till järnvägsstationer eller busshållplatser med två eller fler 
busslinjer och i huvudsak används för bostäder, kontor, handel, service eller verksamhet som är 
förenlig med bostäder. 
Planer för kommunal service (skolor, vård- och omsorgsplatser, brandstationer m.m.). 

Planer och dokument klassade som andra prioritering 
Planer som omfattar en blandning av bostäder, kontor, handel eller verksamheter. 
Planer som breddar kommunens bostadsutbud, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. 
Planer som avser fler än 10 bostäder. 
Planer som bidrar till förtätning enligt framtagna inriktningsdokument. 
Planer med kommunalägd mark 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark, närmre än 300 m från kollek
tivtrafik. 

Planer och dokument klassade som tredje prioritering 
Planer med färre än 10 bostäder. 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark, längre än 300 m från kollektiv
trafik. 

Planer som inte ska prioriteras 
Planer som anspråkstar jordbruksmark. 
Planer som syftar till ökad mängd fritidsbebyggelse. 
Planer som endast syftar till att gynna ett enstaka enskilt intresse (så kallade frimärksplaner). 
Planer med längre avstånd (500m ->) till kollektivtrafik. 
Planer med längre avstånd (500m ->) till utbyggd infrastruktur (gator, VA, fiber m.m). 
Planer med längre avstånd (500m ->) till samhällsservice. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Prioriteringsordning Planarbete, september 2017 

Prio Typ av pla Ant.bost. Prio Typ av p Ant bost. 

Pågående strategiska planer Avslutade strategiska orojekt 

Program FÖP Norrviken/Kattvik 2015 MS/KB 

1 Översiktsplan <)p KB. OS ~ påbö~at AVS Köpmansgatan 2015 EJ/OS 

1 lnriktningsdokument Förslöv Sirat EJ/HE ~ Mot antagande Bostadsförsörjningsprogram 2016 os 
1 lnriktningsdokument Grevie Sttal CN Mot antagande Befolkningsprognos 2017 2017 os 

lnriktningsdokument Båstad 2016 EJ 

Väntande strateg iska planer Laga kraftvunna planer 
1 Anslutn ingar banvallen Sirat SHB/T&S Inre Kustvägen, rev Eskilstorp 6:37 LR 2014 Laga Kraft 2014 

1 FÖP Norrviken Kattvik Sirat Upphävande av del av dpl 1588 Park ES 2014 Laga Kraft 2014 

1 Stora Hult planprogram Sirat Hemmeslöv 44:104, Riviera Hotell Verk 51 HE (kon 2014 Laga Kraft 2014 

1 Båstad kommuns strategiska cykelplan Sirat SHBIT&S Båstad 109:330, Ha sselbacken nedre Bast 100 KS 2014 Laga Kraft 2014 

Östra Karup 6:7, nytt bosfadsomr o färske Bast 150 MS 2005 Laga Kraft 2014 

Pågående detaljplaner Västra Karup 10:3, Sönnertorps Golfbana Verk HB 2013 Laga Kraft 2014 

Grevie 28:1, l<ommunala tomter i Grevie Bost 60 CN 2010 Laga Kraft 2014 

Eskilstorp 2:31 , Båstads camping Verk 40 CN 2014 Laga Kraft 2014 

1K Båstad 109:2, Båstads hamn Verk EJ ~ mot granskning Turisten 19, hamnen Bås/ad Bost 2 ES 2014 Laga Kraft 2015 

1P Repslagaren 22 (Skansen) Verk EJ mot samråd Varan 17:6 Torekov, Moffas Trädgård Bost 10 CN 2015 Laga Kraft 2015 

1P Påarp 8:83 m.fl. Torekov hotell Verk CN mot samråd Östra Karup 23:1, Wilfab Garden Verk HE (kon 2015 Laga Kraft 2015 

1K Förslöv 2:4 Bost 200 HE E9 bearb samråd Laxen 6, Hotell Båstad ES 2015 Laga Kraft 2015 

1P Tunet 1, Bostäder Ängefholmsvägen Bast 9 HE H mot samråd Vistorp 9:2, Pågatågsstation Förslöv Ovriat CN 2015 Laga Kraft 2015 

1K Eskilstorp 6:3 (ga sfationsomr) Verk EJ H mot samråd Östra Varegården 1 :36 mfl , Företagsbyn Verk " HE 2015 Laga Kraft 2015 

1K Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9, Norr o Söd CN ffi mot samråd Vislorp 7:19, fndustdomrilde, Förslöv Verk " CN 2015 Laga Kraft 2015 

1P Båstad 109:2, parken'ng Trollbäcken ~•riaJ HE granskning Hemmeslöv 5:7, ga stafionsområdet, Bås övrigt EJ 2015 Laga Kraft 20 15 

1P Slammarp 64:3 mfl (Sandbäcksområdel) Bast HE mot samråd Änge lsbäck 57:1 Best 5 HE (kon 2014 Laga Kraft 2015 

1K Förslöv 2:4 (VoO) Bost 48 HE E9 mot antagande Cykelplan övri~l KB/OS 2015 klar 

1P Kv. Banken 1, ICA Gamlegården CN uppstart Hallen 16 mfl, Haakonhus, Båstad Best 12 CN Laga Kraft 2015 

2K Hemmeslöv 8:2 (söder om Willys) l'verk EJ ttJ planavtal Hemmeslöv 10:10, Heden Hemmeslöv Bost 100 Kon/CN 2015 Laga Kraft 2016 

2P Sunnan 10, Torekovs centrum HE bearb samråd Båstad 109:368-370 etapp I Bost CN 2016 Laga Kraft 2016 

2K Båstad 109:2, Vretvägen Best 10 EJ E9 uppstart Hemmeslöv 5: 14 Tuvelyckan (tidigare 5:2 Bast 500 EJ(kon) Laga Kraft 2016 

2P Hålarp 4:212, Jvg gatan. Båstadhem Bast 3 CN mot granskning Hallen 16 mfl, Haakonhus, Båstad Bost 12 CN Laga Kraft 2016 

2P Boarp 2:26 mfl, garage öv.ran) CN mot samråd Hemmeslöv 44:1 Bostadskva1ter Bost CN Laga kraft 2016 

3P Eskilstorp 5:6 Bos! 15 HE cJ::) mot samråd östra Karup 6:7 (Ändring av huvudmannaskap) CN Laga kraft 2016 

3P Varan 2:24, Torekov Best 10 EJ ~ mot förnyad utställning 

Tillstyrkta väntande planer Antagna/avslagna och överklagade detaliolaner 

Båslad 109:368-370, Etapp Il Best - 15 CN 2017 avslagen av KF 

1K Västra Karup 17:36, Lindströms backe Best HE Inväntar tekn.kont Hålarp 4:197 mf I (skolan Grevie) Best CN 2017 överklagad 

1P Vitlingen 16, g:a deco Torekov BosWerks HE Avvakta Sunnan 10 Tegelugnslyckan 11 och 17 EJ Överklagad 

2K Revidering av planer på Sydkusten Bost Uppdrag, dagvatten Planförfrågningar, ej behandlade 
skissn (ev upph 
plan-uppdrag pga Inväntar 

2P Elestorp 6:6, Norrviken Liffa Båstad Verk CN nytt på G) Torekov 98:1 m.fl . "Gröna hålet" Bost HE komplettering 

Böske 2:31 Bast Planförfr. utr. 

Planförfr. utr ihop 

Möllhult 1:3 Best med Böske 37:1? 

Inväntar 

Förslöv 9:2, verksamh mark v om väg 10! Verk " planuppdrag 

Inväntar 
lokalisering/p!anupp 

ÅVC Verk " drag 

Teckenförklarin!l 
~ Normal planprocess, läge Elestorp 6:6, Norrviken Li/fa Båstad Verk " CN 2017 Mot planbesked 

" Enkel planprocess, läge del av Hemmeslöv 6:2 Verk " EJ 2017 Mot planbesked 

Hemmeslöv 5:17 m fl Bost EJ 2017 

Under orio. 
p = Privat exploatör 

K = Kommunal plan 

Vilande detaljplaner 

Stora Hult 6: 15 beb. parkmark Best 
Västra Karup 1:105 m fl . Boarp, del 2 LR expl avtal , delas 

Ängelsbäcks by, planprog ram Best avskrives? 

Båstad 109:67, Per,/Jögsskogen behov? 

östra Karup 24:1 Verk " LR 

Ängelsbäck 5:61 Bast avvaktar sydkustutr. 

öllöv 16:41 Best avvaktar sydkuslutr. 

Stora Hult 6:13 Best 

Hemmeslövs Herrgård 9:6 mfl LR avskrives? 

Viarp 5:70 m fl, bostäder Förslöv Best 

Neplunus 1 , Tennismuseum. Båstad Verk 4 HE(kon) ~ vilande 

Västra Karup 1 :39 mfl , Bjäre Kraft Verk HE E9 planavtal, skissn 

2P Båstad 109:212, Hasse/backen övre Bos! 70 HE(kon) kostnadskalkyl 

11

11



Tidplan för pågående projekt, september 2017 

Detaljplan Handl. Prio EP/NP/BF/SF/ 
UF 

Oversiktsplan KB/US 1 -

lnriktningsdokument c.:;revie CN 3 

lnriktninqsdokument Förslöv EJ/HE 2 

Boarp 2:26 m .fi , Norrviken. garage etc CN 2 SF 

Påarp 8:83, Torekov hotelJ CN 1 SF 

Banken 1, JCA Gamlegården CN 1 SF 

Hålarp 4:212, (Båstadhem, bostäder Jvg g) CN 2 SF 

Hemmeslöv 6:2 och del av 5:9 (N o S om Stensån) CN 1 NP 

Förs löv 2:4 (Kommunala tomter) HE 1 NP 

Förslöv 2:4 (Vård-och omsorgsboende) HE 1 NP 

S lammarp 64:3 m.fl . (Bostäder Förslöv) HE 1 SF 

Båstad 109:2 (Parkering Trollbäcken) HE 1 SF 

Sunnan 10 m.fl. (Torekov Leader) HE 2 NP 

Tunet 1 (Bostäder vid Angelholmsvägen) HE 1 SF 

Eskilstorp 5:6 (Hemmeslövsvägen) HE 3 SF 

Hamnen, Båstad EJ 1 Utökat 

Repslagaren 22 m.fl. (Hotell Skansen) EJ 1 SF 

Eskilstorp 6:3 (Stationsterrassen) EJ 2 BF 

Hemmeslöv 8:2 (ovanför W illys) EJ 2 SF 

Varan 2:24, mossen, Torekov EJ 3 NP 

Vretvägen EJ 2 NP 

Hemmeslöv 6:2 EJ BF 

Planbesked 
Planbesked .·! Planarbete Plaoacbere I Samråd, 6 v ~ Skriva samrådsregogörelse (NP) i Samrådsredo Skriva särskilt ~rskilt 

Utstä llning/Granskning 4 v (NP) !utställning I Skriva utlåtande (NPl KSAUO MN 0 KS 0 KF 0 La~a e Expl f iHöi:? ! 
2017 2018 201 9 

lian Febr Mars A oril Mai Juni J u li Aua Sept 0 kt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept 0 kt Nov Dec Jan Feb 

,'U u Samråd$handllng <. vv Samråd Gransknlngshandling µu Gransknlng 

e oo - samri C, 0 0 .. 
e o - e> DO 

.. 

P\anbe:k Ptanavta Planarbete I samråd6 v I granskn and! 0 0!80Sk0/ g ! - ant handl I< K) • 

. I -- Jsamrad O V ~ C) !gran*'" thandll 0 0 • 
I I 

Planbesked Ptanavtal ska tecknas därefter planarbete lsamr.ld6v ~ 0 fgr:,ns>o,ln - ""lhand!I e o • 
Behovm 1.1omn. ot narbete t C l samr.ld6v ~ranskn handl I ~ ,-- · anthandt I oc • 
-tagning"' på massor (TRV&Milj6). S3n9flngsnfv.\ bestamt (=vegetolionsyta). Sanering kommer att ske I?? !llOm av med Mårten S $amrad 5 V ISM.I Gransknlngohan e !Gronsknl - 0 :i .. 

I I I I I I I l _ _ 
llirlkl Granskningshandl!ngar, utredninoar (v. 36) 9 Granskri - · 0 0 • I 

C l!!illllr..d Gr.ansknln Gntnsknl - C, D o • 
Planbesked Samr.k1shandl, behovsbedöm. S:lmfid 6 V ~ f G~...knlngsh:1ndlin C) Gransknl - ' 0 0 • I I I 

Samråd 6 v 6) Granskni - 0 0 • I 
ig~ffngar 0 0 Gransknl_ , 0 0 :J ' I I I 

S.:imtådsh:tndl, behOvsbedöm. Samråd 6 v ~ Gransknlngshandting O Gram1kni - ' 0 0 • 
I I 

S31'1'dds1'andl. Samr.ld 6 v -.tl Gmmknlng,hondllng 0 Gr.snsk - 0 J 0 • 
I I I I 

~ Grans~w,g 
I 

t'•- råcf 6 V Gl'ill'ISkning*..handUngar 0 0 0 • 
I 
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I 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 207  Dnr KS 000238/2017 - 315 

Svar på väckt ärende - Prioritering av detaljplaneläggning för 
företagsområde i Förslöv  

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiets väckte ärende om att planlägga verksamhetsmark väster om väg 

105 i Förslöv 2017-02-23. Under 2016/2017 har Förvaltningen arbetat 
strategiskt med Förslöv samhälle där utpekad yta behandlas. Förvaltningens 
arbete med Inriktningsdokument Förslöv väntas att bli antaget av 
kommunfullmäktige under höst/vinter 2017, därefter kan ett detaljplanearbete 
påbörjas. 

 
Underlag till beslutet Bilaga 1 Ärende KS – Planläggning företagsområde Förslöv 
 
Förvaltningen förslag 1. Ärendet bifalls. 
 
Föredragande  Planchef Olof Selldén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Ärendet bifalls. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000238/2017 – 315 
 
 

Svar på ärende Planprioritering av detaljplaneläggning för företagsområde i 
Förslöv 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Ärendet bifalls. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiets väckte ärende om att planlägga verksamhetsmark väster om väg 105 i Förslöv 
2017-02-23. Under 2016/2017 har Förvaltningen arbetat strategiskt med Förslöv samhälle där 
utpekad yta behandlas. Förvaltningens arbete med Inriktningsdokument Förslöv väntas att bli 
antaget av KF under höst/vinter 2017, därefter kan ett detaljplanearbete påbörjas. 
 
 
Bakgrund 
2017-02-23 väckte Centerpartiet ett ärende om planläggning av mark där Trafikverkets tidi-
gare använt yta för upplags- och krossplats. Partiet önskar påskynda detaljplaneläggning av 
marken för att kommunen ska kunna ha en färdig detaljplan före första halvan av 2018. 
 
Refererad yta finns i ÖP 08 utpekad som ”Golfbana förfrågan”, vilket innebär att kommunen 
tidigare haft annan avsikt med marken men efter Trafikverkets användning av marken har 
förutsättningarna ändrats.  
 
I samband med arbetet med att ta fram Inriktningsdokument Förslöv har fastigheten pekats ut 
för annat ändamål, i samstämmighet med väckt ärende. Inriktningsdokumentet förväntas att 
antas under 2017 och kommer att ligga som grund vid framtagande av en ny översiktsplan. Då 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats först år 2017 har det strategiska arbetet 
haltat vilket påverkar kommunens möjlighet att skyndsamt ta fram nya detaljplaner. Då ÖP 08 
ej pekar ut området som lämpligt för industri/verksamhetsmark kommer framtagandet av en 
 
Aktuellt 
I samband med att Kommunfullmäktige antar Inriktningsdokument Förslöv fastslår kommu-
nen riktningen för hur Förslöv samhälle ska förvaltas och utvecklas. Efter KF:s antagande kan 
Förvaltningen snarast möjligt påbörja detaljplaneläggning av fastigheten i enighet med Inrikt-
ningsdokumentets direktiv.  
 
 
 
Samhällsbyggnad  
Olof Selldén, Planchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: - 
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2 (2) 

 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Ärende KS – Planläggning företagsområde Förslöv 
 
Samråd har skett med: 
Kristina Bell, Översiktsplanerare, Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 57  Dnr KS 000238/2017 - 315 

Prioritering av detaljplaneläggning för företagsområde i Förslöv 
 
Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende (se bilaga på nästkommande sida) gällande prioritering av 

detaljplaneläggning för företagsområde i Förslöv väcks på sammanträdet av 
Gösta Gebauer (C).      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 
1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.      
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 206  Dnr KS 000895/2017 - 300 

Svar på remiss - Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 - 
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 

 
Beskrivning av ärendet Region Skåne har skickat ut förslag till Regional Transportinfrastrukturplan 

2018-2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss. 
Remisshandlingen fokuserar på hur ramen på 4 442 miljoner kronor ska 
fördelas på det statliga vägnätet för att uppnå den målbild som sattes i Strategi 
för ett hållbart transportsystem. Målen innebär bland annat ändringar i 
färdmedelsfördelning för både person- och godstrafik och arbete för förbättrad 
tillgänglighet.  

 
Underlag till beslutet 1. Helsingborgs stads Remissvar Regional Transportinfrastrukturplan 2018-

2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne 
 2. Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer på Cykelvägsplan 2018-

2029 för Skåne 
 3. Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 
 4. Regional Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 
 
Förvaltningens förslag       1. Bifall till Helsingborgs stads yttrande för Regional Transport- 
 infrastrukturplan 2018- 2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för 
 Skåne. 
 2. Anta Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer för Cykelvägsplan 
 2018-2029 för Skåne. 
 3. Uppdra förvaltningen att skicka in yttranden senast 20 oktober 2017. 
  
Föredragande Planarkitekt Kristina Bell  
   
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Bifall till Helsingborgs stads yttrande för Regional Transport- 
infrastrukturplan 2018- 2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för 
Skåne. 
2. Anta Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer för Cykelvägsplan 
2018-2029 för Skåne. 
3. Uppdra förvaltningen att skicka in yttranden senast 20 oktober 2017. 
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Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

 

 
Datum: 2017-09-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000895/2017-300, B 17-919  

 
Remissvar Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 och Cykel- 
vägsplan 2018-2029 för Skåne - uppdaterad 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
1. Bifall till Helsingborgs stads yttrande för Regional Transportinfrastrukturplan 2018- 

2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne 
2. Anta Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer för Cykelvägsplan 2018-2029 

för Skåne 
3. Uppdra förvaltningen att skicka in yttranden senast 20 oktober 2017 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne har skickat ut förslag till Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 och 
Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss. Remisshandlingen fokuserar på hur ramen på 
4 442 miljoner kronor ska fördelas på det statliga vägnätet för att uppnå den målbild som sat- 
tes i Strategi för ett hållbart transportsystem. Målen innebär bland annat ändringar i färdme- 
delsfördelning för både person- och godstrafik och arbete för förbättrad tillgänglighet. 

 

Bakgrund 
Region Skåne har skickat ut förslag till Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 och 
Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss. Planen avser investeringsåtgärder på i huvud- 
sak det statliga vägnätet i Skåne. Region Skåne har som en del av arbetet tagit fram en miljö- 
konsekvensbeskrivning som ligger till underlag till prioriteringarna i planen. Planen har föl- 
jande utgångspunkter: 

 
 684 miljoner kronor avsätts för samfinansiering av järnvägssatsningar i den nationella planen
 1 miljard kronor avsätts för finansiering av kollektivtrafikåtgärder som fördelas mellan statliga

vägar och statligt bidrag till kommunala vägar. Åtgärder för genomförande av Regionalt superbusskoncept, 
tillgänglighetsanpassning samt utveckling av stationer prioriteras inom planperioden. 

 765 miljoner kronor avsätts för finansiering av cykelvägar som fördelas mellan statliga vägar och statligt 
bidrag till kommunala vägar. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 görs prioritering av det statliga vägnä- 
tet.

 384 miljoner kronor avsätts för finansiering av åtgärder som bidra till ökad trafiksäkerhet och 
förbättrad miljö som fördelas mellan statliga vägar och statligt bidrag till kommunala vägar.

 72 miljoner kronor avsätts för finansiering av åtgärder på enskilda vägar, driftbidrag till flygplatser och 
steg 1& 2- åtgärder.

 1537 miljoner kronor avsätt för finansiering av regionala vägobjekt. Under planperioden prioriteras att 
färdigställa stråk och genomförandet av namngivna objekt i förgående plan.

 
Ökade kostnader för namngivna regionala objekt i nuvarande RTI- plan gör att inga nya objekt 
prioriteras i förslaget. Inget av de namngivna vägobjekten är inom Båstads kommun men det 
finns flera objekt som påverkar kommunen, bland annat samfinansieringen till Nationell Plan 
gällande Västkustbanan. Även de medel som ligger i potter, t.ex. tillgänglighetsanpassning och 
medfinansiering till cykelvägar kan till viss del komma kommunen till nytta. 
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2  

(3) 

 

 

Regionala cykelvägsplanen som tas fram som en bilaga till RTI-planen prioriterar åtgärder för 
cykel på det statliga vägnätet. I remisshandlingen finns åtta projekt inom Båstads kommun 
varav fyra är prioriterade och troligen kommer att förbli inkluderade i planen. Dessa fyra pro- 
jekt är: 

 

 Förslöv – Fogdarp (2018)
 Grevie – Västra Karup (2027-2029)
 Glimminge – Västra Karup (2027-2029)
 Förslöv – Vejbystrand (2027-2029)

 
Förvaltningen anser att objekten kring Västra Karup borde tidigareläggas i planen. (Beslut och 
eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik inom parantes). 

 
Projekt som listas i remisshandlingen men inte prioriteras av Region Skåne är: 

 

 Banvallen Förslöv – Båstad (Kommunal banvall och kan därför inte ingå i Cykelvägs- 
planen, men finns möjlighet att söka stadsbidrag för projektet)

 Hasslöv – Östra Karup (Region Skåne anser att potentiella antalet cyklister är för lågt 
för att motivera satsningen – kommunen anser att projektet ska inkluderas i planen)

 Hov – Västra Karup (Region Skåne anser att potentiella antalet cyklister är för lågt för 
att motivera satsningen – kommunen anser att projektet ska inkluderas i planen)

 Möllhultsvägen (Enligt Region Skåne inte del av Kattegattsleden – kommunen anser att 
projektet ska prioriteras av Regionen då sträckan Rammsjö – Öllöv fr.o.m. 2018 ingår i 
Kattegattsleden)

 

Aktuellt 
Region Skåne har skickat ut förslag till Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 och 
Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss. Remissen ska besvaras senast 20 oktober 2017. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förverkligandet av den regionala infrastrukturplanen och cykelvägsplanen har en positiv 
påverkan på samhället i stort då förutsättningar skapas att utveckla det statliga vägnätet. 

 

Verksamhet 
Regionala transportinfrastrukturplanen har ingen direkt inverkan på verksamheten inom 
Båstads kommun då kommunen inte har några utpekade objekt inom planperioden. Objekt i 
Cykelvägsplanen kräver medfinansiering och samarbete i genomförandet med kommunen. 
Båstads kommun, som en del av Familjen Helsingborg, stödjer satsningar i andra delar av 
nordvästra Skåne för att bidra till att få ett effektivt och ändamålsenligt vägnät i hela 
delregionen. 

 
Ekonomi 
Beslutet påverkar kommunens ekonomi på så sätt att de objekt som prioriteras i 
cykelvägsplanen är de objekt som Trafikverket avser att genomföra under planperioden i 
samarbete och genom samfinansiering med kommunerna. 

 

Miljökonsekvensanalys 
Region Skåne har genomfört en miljökonsekvens beskrivning. För Båstads kommuns räkning 
innebär planen möjlighet att bygga ut cykelvägnätet i kommunen vilket skapar förutsättningar 
för minskning av biltrafik. 
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3  

(3) 

 

 
 
 

Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 

 
 

Beslutet ska expedieras till: Carina 
Ericsson, Samhällsbyggnad 
Andreas Jansson, Teknik & Service 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Helsingborgs stads Remissvar Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 och Cy- 
kelvägsplan 2018-2029 för Skåne 

2. Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer på Cykelvägsplan 2018-2029 för 
Skåne 

3. Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 
(RTI plan - https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/remissversion-rti- 

plan-2018-2029.pdf ), 

(Miljökonsekvensbeskrivning - 

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/remiss- 

miljokonsekvensbeskrivning-rti-plan2018-2029.pdf ) 

4. Regional Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 

(https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/remissversion-cykelvagsplan- 

2018-2029.pdf ) 

 

Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
Andreas Jansson, Gatu- och trafikingenjör 
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Yttrande 
 
 
 
 
 
 
 

 

Region Skåne 

Dnr 1602246 

 
 
 

Yttrande över förslag till Regional transportinfrastrukturplan 2018- 
2029 och Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029, Dnr 00535/2017 

Ärendet 
Helsingborgs stad har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till Regional transportinfra- 
strukturplan 2018-2029 (RTI-plan) med tillhörande bilagor, remissförslag Cykelvägsplan för 
Skåne 2018-2029 samt Miljökonsekvensbeskrivning av remissförslag Regional transportinfra- 
strukturplan för Skåne 2018-2029. Helsingborgs stads yttrande baseras på Familjen Helsing- 
borgs gemensamma ställningstaganden med utgångspunkt i Familjen Helsingborgs strategi för 
infrastruktur och kollektivtrafik för planperioden 2018-2029. 

 
Ärendet har hanterats av tjänstemän vid avdelningen för strategisk samhällsutveckling vid 
stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad. Synpunkter och underlag har inhämtats från 
miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad samt från kommuner 
inom Familjen Helsingborg. 

Bakgrund 
Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional transportinfrastruk- 
turplan (RTI-plan) för åren 2018-2029. RTI-planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak 
det statliga vägnätet i Skåne. Som bilaga till föreslagen RTI-plan finns förslag till regional cy- 
kelvägsplan för Skåne, där åtgärder för cykel på det statliga vägnätet redovisas, samt en miljö- 
konsekvensbeskrivning, som utgör ett underlag till prioriteringar i föreslagen RTI-plan. 

 
RTI-planen bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter. 
RTI-planen visar, tillsammans med regeringens nationella transportplan, vilka investeringar 
som ska göras i Skåne under kommande tolvårsperiod. Fortsatta satsningar kommer att ske 
för att utveckla den regionala kollektivtrafiken, bland annat genom nya Pågatågslinjer och Reg- 
ionalt superbusskoncept. Takten för utbyggnad av cykelvägar kommer att höjas. Ett antal 
flaskhalsar i det regionala vägnätet kommer också att byggas bort samt investeringar för ökad 
trafiksäkerhet och miljö. Förslaget till RTI-plan innehåller också medfinansiering till kommu- 
nala investeringar för bättre kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och miljö. 

 
Förslaget till RTI-plan utgår från den nu gällande RTI-planen för perioden 2014-2025 och från 
regionala analyser och strategier. Det nya förslaget till RTI-plan har upprättats utifrån rege- 
ringens tilldelade ekonomiska ram för Skåne på 4 442 miljoner kronor. Efter remissperioden 
justeras RTI-planen för att senast den 31 januari skickas in till regeringen. RTI-planen fast- 
ställs av regionfullmäktige innan sommaren 2018. Den nationella transportplanen fastställs 
våren 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen • Rådhuset • 251 89 Helsingborg 
Telefon 042-10 50 00 • Fax 042-18 59 30 • kommunstyrelsen@helsingborg.se helsingborg.se 
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Synpunkter från Helsingborgs stad 
Helsingborgs stads synpunkter tar utgångspunkt i Familjens Helsingborgs gemensamma infra- 
strukturarbete och Familjen Helsingborgs beslutade strategi för infrastruktur och kollektivtra- 
fik. För Familjen Helsingborg är arbetet med infrastruktur intimt sammankopplat med kollek- 
tivtrafik och samhällsbyggnad samt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. För oss är 
”hela resan” viktig oavsett trafikslag och oavsett om resan sker på landsbygd eller i stad, på 
fritiden eller till, från och i arbete och skola i vardagen. Familjen Helsingborg vill i detta ytt- 
rande lyfta fram ett antal synpunkter som är av särskild vikt för nordvästra Skåne. 

Allmänt 
Familjen Helsingborg uppskattar Region Skånes ambition om ökad delaktiget för Skånes 
kommuner i processen för att ta fram förslag till RTI-plan. Vi är särskilt positiva till Region 
Skånes transparens och dialog. Familjen Helsinborg önskar fortsatt transparens från Region 
Skåne och en dialog med utgångspunkt i vårt yttrande fram till beslutad RTI-plan våren 2018. 

 
Förslaget till RTI-plan tar utgångspunkt i ett antal strategier, mål och visioner från övergri- 
pande strategiska dokument samt regionala och nationella mål. Det är en ambitiös målsättning 
inte minst utifrån klimat- och miljömålen samt mål om färdmedelsfördelning vilket vi i Famil- 
jen Helsingborg tycker är rätt inriktning. Vi saknar dock en mer komplett analys av planförsla- 
get – leder de utpekade satsningarna oss verkligen närmare målen? Enligt hållbarhetsbedöm- 
ningen i förslaget nås de största effekterna via de nationella objekt som RTI-planen medfinan- 
sierar samt satsningarna på kollektivtrafik och cykel. 

 
Familjen Helsingborg önskar att Region Skåne tar ett större helhetsgrepp i sin roll som läns- 
planeupprättare och lyhört möter oss i vårt delregionala planeringsarbete. I Familjen Helsing- 
borg har vi medvetet prioriterat för att få fram största möjliga nytta för Skåne utifrån givna 
ramar och förutsättningar. Vi upplever att Region Skåne i för stor omfattning ser till alla kom- 
muners enskilda behov än till de samlade övergripande behov som finns för regionen. Vi öns- 
kar att Region Skåne lyfter blicken och tar ansvar för regionens bästa genom att utöva övergri- 
pande strategisk planering av transportsystemets utveckling i Skåne. 

Tilldelad ram 
Den av staten tilldelade ramen för Skåne räcker inte till för att täcka regionens behov och 
framtida utmaningar. Region Skåne bör återigen påtala för staten att en utökad ram för Skåne 
är ett krav för att vi ska nå nationella och regionala mål avseende klimat och miljö och på sikt 
nå ett fossiloberoende transportsystem. Sett till fördelningen av ramar för länsplanerna har 
Skåne minst del i förhållande till folkmängd och ligger dessutom långt efter Stockholm och 
Göteborg. 

 
I väntan på utökad ram för Skåne är det av största vikt att under kommande fyra år färdigställa 
så mycket som möjligt av de utpekade regionala satsningarna för att vid nästa planeringspe- 
riod 2022-2033 kunna täcka nya behov och utmaningar via nya satsningar. Det är dessutom 
viktigt att framtida satsningar föregås av gediget utredningsarbete genom åtgärdsvalsstudier 
(ÅVS). Detta för att minska risken för kostnadsökningar senare i processen och för att med rätt 
underlag kunna prioritera mellan objekt. 

Västkustbanan 
Med anledning av bland annat redovisningen i hållbarhetsbedömningen i förslagt till RTI-plan 
av vilka effekter som bäst leder mot uppsatta mål vill vi framföra vårt krav på ökad samfinan- 
siering av Västkustbanan. För Skåne och Sydvästsverige är det mycket viktigt att Västkustba- 
nan färdigställs snarast och vi är positiva till att Region Skåne samfinansierar genom RTI- 
planen. Genom att öka samfinansieringen i RTI-planen visar vi i Skåne att Västkustbanan prio- 
riteras och att vi kräver en snabb framdrift av dubbelspårsutbyggnaden. 
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Skånebanan 
Skånebanan är idag ett av landets mest belastade enkelspår och samtidigt viktig för både gods- 
och persontransporter. En utbyggd Skånebana med dubbelspår är en förutsättning för fortsatt 
tillväxt i norra Skåne och till nytta för hela Skånes transportsystem. Familjen Helsingborg öns- 
kar att Region Skåne samfinansierar sträckan Klippan-Hyllstofta som nu pekas ut i nationell 
transportplan för perioden 2018-2029. En samfinansiering via RTI-planen påskyndar Skåne- 
banans utbyggnad och ökar möjligheten för fler investeringar längs banan. Vidare är vi mycket 
positiva till att Skånebanan, delen Ramlösa-Åstorp, pekas ut som en brist att utreda i förslag 
till RTI-plan. Familjens Helsingborgs berörda kommuner står redo att redan under 2018 inleda 
utredningsarbetet av sträckan tillsammans med Region Skåne och Trafikverket. 

Söderåsbanan 
Persontrafik på Söderåsbanan är en av de viktigaste framtida kollektivtrafiksatsningarna i 
Skåne, jämte Västkustbanan och Skånebanan, och det är med oro som vi i Familjen Helsing- 
borg ser att investeringsmedel för planerad ombyggnation av Teckomatorps station för att 
klara fyrtågsmöte saknas. Vi anser att detta är olyckligt och innebär konsekvenser för framtida 
trafikering och bytesmöjligheter för Pågatågstrafiken inom nordvästra Skåne. En begränsning 
av Teckomatorp station kan på sikt riskera den spårburna kollektivtrafikens attraktivitet för 
personresor utmed Söderåsbanan och Rååbanan. En fullt utbyggd station i Teckomatorp är 
dessutom en absolut förutsättning för framtida halvtimmestrafik på Söderåsbanan och Rååba- 
nan. 

Regionalt superbusskoncept 
Familjen Helsingborg är fortsatt positiva till satsningen på Regionalt superbusskoncept men 
anser samtidigt att vissa oklarheter råder kring genomförande av åtgärder samt tidsplan för 
dessa. Vi önskar att Region Skåne skyndsamt fortsätter driva Regionalt superbusskoncept och 
att det utreds och utvecklas i samförstånd med berörda kommuner. 

Regionala vägstråk 
Vi i Familjen Helsingborg är kritiska till att stråket Helsingborg-Höör längs väg 109 inte är 
utpekad som brist eller omnämnd i förslag till RTI-plan då genomförd ÅVS (2016) tydligt visar 
på brister i stråket. Likaså borde stråket Helsingborg-Höganäs längs väg 111 pekas ut som 
brist med utgångspunkt i stråkstudien för Skånes nordvästra hörn (2016). Stråket är ett av 
Skånes starkaste pendlingsstråk med stor potential för ökad andel kollektivtrafik samtidigt 
som det finns stora utmaningar i infrastrukturen. Region Skåne bör snarast komplettera brist- 
analysen med väg 109 och väg 111 i förslag till RTI-plan. 

 
För att stå rustade inför nästa planeringsperiod 2022-2033 är det viktigt att utpekade brister 
utreds tidigt inom fyrårsperioden 2018-2022. Vi i Familjen Helsingborg är positiva till utpe- 
kandet av brister längs väg 17, 21 och 108 och ser fram emot ett snabbt och effektivt utre- 
dande i dessa stråk. 

 
Utifrån utpekade objekt och brister i förslaget till RTI-plan är det tydligt att Region Skåne fäs- 
ter stor vikt vid Regionalt prioriterade stråk. Ett sådant viktigt underlag bör förankras i Skånes 
fyra hörn innan det ligger till grund för långsiktiga regionala investeringar. Vi i Familjen 
Helsingborg har t.ex. vid flera tillfällen lyft fram stråket Helsingborg-Höör som ett viktigt reg- 
ionalt stråk. 

Steg 1 och 2 åtgärder 
För att nå ett förändrat beteende i transportsystemet och ökad andel hållbara resor och trans- 
porter är det viktigt att Region Skåne och Trafikverket tillsammans med kommunerna arbetar 
aktivt med steg 1 och 2 åtgärder. Tid och resurser måste avsättas i projekt för att arbeta med 
dessa frågor för maximal nytta av de investeringar som görs i transportsystemet. För att ar- 
beta med steg 1 och 2 åtgärder måste vi ha något att erbjuda och därför är vi i Familjen 

 

 
Nämndens namn • Gatuadress • Postadress 
Telefon 000-00 00 00 • Fax 000-00 00 00 • xxxxxxxxxxxxxxxx@helsingborg.se helsingborg.se 

24

24

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx@helsingborg.se


Typ av dokument 
Sid 4 (5) 

 

 
 
 

Helsingborg positiva till de utökade potterna för investeringar i kollektivtrafik- och cykelåt- 
gärder i förslaget till RTI-plan. 

 
Vidare stöttar Familjen Helsingborg Region Skåne i arbetet för att steg 1 och 2 åtgärder ska 
vara möjliga att sätta in utan koppling till investeringsobjekt. Region Skåne bör fortsatt upp- 
vakta Trafikverket och staten för att få till stånd en ändring gällande förutsättningarna för an- 
vändandet av ekonomiska medel för steg 1 och 2 åtgärder. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Familjen Helsingborg har förståelse för att en miljökonsekvensbeskrivning av enbart den reg- 
ionala transportinfrastrukturplanen är svår avseende såväl avgränsning som genomförande 
då många åtgärder och objekt hänger intimt ihop med omgivande planering som till exempel 
nationell infrastrukturplanering och kommunal stads- och bebyggelseutveckling. 

 
Det framtagna dokumentet hade vunnit på ytterligare genomgång av struktur och pedagogiskt 
upplägg då det upplevs som svårtillgängligt och med dålig koppling till föreslagen RTI-plan. 

Cykelvägsplan 
Familjen Helsingborg uppskattar processen som lett fram till remissutgåvan av Cykelvägsplan 
för Skåne 2018-2029. Den har omfattat ett gediget arbete med uppföljning av föregående plan, 
framtagande av nytt relevant underlagsmaterial och en god dialog med Trafikverket och reg- 
ionens kommuner. Vi hade dock önskat en lika bra samordning över regionsgränsen då vi har 
flera kommuner i Familjen Helsingborg som angränsar till Halland och Kronoberg. 

 
För de statliga regionala cykelvägarna har fem tydliga prioriteringsgrunder tagits fram, vilket 
är bra. Avvägningen mellan de olika prioriteringsgrunderna framgår dock inte fullt ut av pla- 
nen. Familjen Helsingborg önskar att framtida satsningar i kommande cykelvägsplaner föregås 
av åtgärdsvalsstudier för att med rätt underlag kunna prioritera mellan objekt. 

 
Familjen Helsingborg vill i detta yttrande lyfta svårigheten för mindre kommuner att medfi- 
nansiera objekt i cykelvägsplanen. Nuvarande medfinansieringskrav innebär att vi inte närmar 
oss ett sammanhängande regionalt cykelvägnät då satsningar endast görs längs sträckor där 
kommuner har möjlighet att medfinansiera. En lägre andel medfinansiering från kommunerna 
innebär större möjligheter för Region Skåne att förverkliga ambitionen om ett sammanhäng- 
ande regionalt cykelvägnät. 

 
Vi ser gärna ett större grepp om barn och ungas resmöjligheter i Skåne. Det är bra att Region 
Skåne har analyserat och beskrivit potentialen att kunna cykla till skolan. Vi hoppas att det i 
framtida analyser även ingår andra viktiga målpunkter för barn och unga, framförallt deras 
aktivitetslokaler eller platser för aktivitet. En aktiv och meningsfull fritid har stor betydelse för 
skolframgångar och cykelvägar kan vara avgörande om vissa barn och unga överhuvudtaget 
ska kunna ta sig till sina målpunkter. 

 
Det är bra att belysning beskrivs under nuläge/brister eftersom den har stor betydelse för 
trygghet och säkerhet. Just trygghetsfrågan tror vi kommer få ökad betydelse framöver. Därför 
välkomnar vi att standardhöjning på befintliga stråk finns med som åtgärdskategori. 

Helsingborgs stads synpunkter på cykelvägsobjekt 
Utöver Familjen Helsingborgs gemensamma synpunkter på förslag till regional cykelvägsplan 
vill vi i Helsingborgs stad lyfta fram synpunkter på försöksprojektet med så kallade bygdevä- 
gar. I Helsingborg pågår försök och det handlar om sträckorna Bårslöv-Gantofta, Gantofta- 
Vallåkra, Allerum-Hittarp, Allerum-Ödåkra och Påarp-Rosenlundsvägen. En utvärdering av 
pilotprojekten pågår och när den är klar kan det, beroende på resultat, bli aktuellt att göra 
omprioriteringar i förslag till cykelvägsplan avseende dessa objekt. 
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Slutord 
Familjen Helsingborg ser fram emot fortsatt samverkan och en transparent process fram till 
beslut av RTI-planen. Vi står redo att tillsammans med Region Skåne och Trafikverket förvalta 
och utveckla de investeringar som planeras i nordvästra Skåne samt att verka för ytterligare 
investeringar i kommande planeringsperiod för åren 2022-2033. 

 
 

 
Helsingborg 11 oktober 2017 

 
 

 
Peter Danielsson 
Ordförande 
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2017-09-12 

 
Båstads kommuns tillägg: Remissvar Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne 

 

För att få en tydlig bild av potentialen för cykelvägar bör regionen titta på upptagningsområden för att se hur 

många som bor inte bara inom orterna, utan även befolkningen som bor mellan orterna. 

 

Kommunen tycker att de utpekade objekten i cykelvägsplanen inom Båstads kommun är relevanta och bidrar 

till att utveckla möjligheten till att cykla säkert i kommunen. Båstads kommun anser dock att tre projekt ligger 

för långt fram i tiden och två objekt bör prioriteras högre och inkluderas i planen. 

 
 

Objektid: 18 
Grevie – Västra Karup 
Utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Grevie och Västra Karup är angelägen då skolbarnen från Grevie 

sedan 2014 går i skolan i Västra Karup (klasserna F-6). Kommunen anser att GC-vägen bör byggas ut tidigare 

än 2027-2029. 

 

Objektid: 19 
Glimminge – Västra Karup 
Utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Glimminge och Västra Karup är angelägen p.g.a. dålig trafiksä- 

kerhet och vägens betydelse för resor till och från skola och fritidsaktiviteter. Kommunen anser att GC-vägen 

bör byggas ut tidigare än 2027-2029. 

 

Objektid: 21 
Hasslöv – Östra Karup 
Objektet sträcker sig över läns- och kommungränsen till Hallands län och Laholms kommun. Objektet är i dags- 

läget inte prioriterat i planen men har potential eftersom en gång- och cykelväg knyter samman orterna där det 

finns F-6 skolan i Östra Karup och fotbollsplan i Hasslöv. GC- vägen kan knytas samman med befintlig GC-väg 

till Båstads station. Kommunen anser att GC-vägen bör prioriteras inom planperioden. 

 
 

Objektid: 23 
Möllhultsvägen 
Sträckan Rammsjö-Öllöv är en del av Kattegattsleden fr.o.m. 2018 och utpekad som en sträcka i behov av åt- 

gärder av Region Halland i deras ansökan om Kattegattsleden som nationell cykelturistled (bilaga 6 i ansökan). 

Sträckan bör vara högt prioriterad även av Region Skåne och Trafikverket. 

 

Objektid: 24 
Hov – Västra Karup 
Utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Hov och Västra Karup är angelägen p.g.a. dålig trafiksäkerhet och 

vägens betydelse som koppling till Hovs Hallar och Kattegattleden. Kommunen anser att GC-vägen bör priori- 

teras inom planperioden. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 204  Dnr KS 000934/2017 - 315 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 - Vård- och omsorgsboendet - 
beslut om antagande 

 
Beskrivning av ärendet Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och 

omsorgsboende i Förslöv. Detaljplanen syftar även till att skapa ett attraktivt 
parkområde med höga natur- och rekreationsvärden. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planarkitekt Henrik Eliasson 
 Bilaga 1: Granskningsutlåtande, 2017-09-08 
 Bilaga 2: Plankarta och illustrationskarta, 2017-09-08 
 Bilaga 3: Planbeskrivning, 2017-09-08 
 
Förvaltningen förslag 1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende godkänns för 

antagande. 
 
Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende godkänns för 
antagande. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 000934/2017 – 315 
 
 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 - Vård- och omsorgsboendet 
 
 

Förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att: 
1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende godkänns för antagande. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 
Detaljplanen syftar även till att skapa ett attraktivt parkområde med höga natur- och rekreat-
ionsvärden. 
 
Bakgrund 
Detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 var ute på samråd under tiden 2016-11-18 till 
2017-01-09. Syftet med detaljplanen var att utöka beståndet av kommunala tomter för blandad 
bostadsbebyggelse samt att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Efter 
samrådet har ytterligare utredningar behövts för delar av planområdet. Eftersom det plane-
rade vård-och omsorgsboendet är högt prioriterat i kommunen beslutade kommunstyrelsen 
2017-04-05 att denna del ska brytas ut från detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 
och istället hanteras i en egen detaljplan för att inte riskera att tidplanen förskjuts. Detaljplane-
förslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-06-22 till 2017-07-20. Inkomna 
yttranden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande, se bilaga 1.  
 
Aktuellt 
Planhandlingarna (bilaga 2 och 3) har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, se bi-
laga 1.  
 
Mot bakgrund av ovanstående förslår Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen godkänner och 
antar detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende. 
 

Konsekvenser av beslut 

 
Samhälle 
Behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende är stort varpå projekteringen för boendet har 
pågått parallellt med planarbetet. Nu behöver detaljplanen antas och vinna laga kraft innan 
byggnationen kan påbörjas.  
 
Verksamhet 
Detaljplanen bidrar bland annat till målet att ”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 
bästa kommuner inom vård och omsorg” kan uppnås.  
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Ekonomi 
Båstadhem ansvarar för projektering och utbyggnad av vård- och omsorgsboendet. Båstads 
kommun kommer stå för utbyggnaden av gator, fördröjningsmagasin etc. inom allmän 
platsmark.  
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Båstadhem, Robert Falk 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Granskningsutlåtande, 2017-09-08 
Bilaga 2: Plankarta och illustrationskarta, 2017-09-08 
Bilaga 3: Planbeskrivning, 2017-09-08 
 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Emma Johansson, planarkitekt 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 208  Dnr KS 000523/2017 - 600 

Namnsättning av planerat vård- och omsorgsboende och ny väg i 
Förslöv (Förslöv 2:4) 

 
Beskrivning av ärendet Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 

Den föreslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är 
inne i sin slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för 
själva boendet och ett gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det 
nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområdet. Vård- och 
omsorgsnämnden anser att namnet ska vara ”Haga Park”. Namnförslaget 
bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället föreslås 
namnen ”Lingården” och ”Linvägen” för att anknyta till linbastun i området.. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, 2017-09-04 
 Protokollsutdrag VN §61/2017 
 Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 
 
Förvaltningen förslag 1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslövs namn ska vara ”Lingården.” 
 2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet ”Linvägen. 
 
Vård- och omsorgs- Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslövs namn ska vara ”Haga park.” 
nämndens förslag  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 

1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslövs namn ska vara ”Lingården.” 
2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet ”Linvägen.” 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170912\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: KS 000523/2017 – 600 
 
 

Namnsättning av planerat vård- och omsorgsboende och ny väg i Förslöv 
(Förslöv 2:4) 
 
 
Förslag till beslut 
 
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
1. Det nya vård- och omsorgsboendets i Förslöv namn ska vara ”Lingården” 
 
2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet ”Linvägen” 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Den föreslagna 
lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin slutfas. Det finns 
därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva boendet och ett gatunamn för den 
nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområ-
det. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara ”Haga Park”. Namnförslaget be-
döms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället föreslås namnen ”Lingården” 
och ”Linvägen” för att anknyta till linbastun i området. 
 
 

Ärendet och dess förutsättningar 
Kommunen planerar för att bygga ett nytt äldreboende i Förslöv. Den föreslagna lokaliseringen 
är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin slutfas. Det finns därför behov av 
att fastställa ett byggnadsnamn för själva äldreboendet och ett gatunamn för den nya väg som 
planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområdet. Vård- och 
omsorgsnämnden anser att namnet ska vara ”Haga Park”.  
Namnkommittén har till uppgift att ta fram förslag och bereda namnärenden till kommunsty-
relsen. Namnsättningen ska följa kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och stavning 
enligt svenska stavningsregler.  
För att en byggnad ska kunna få en så kallad belägenhetsadress krävs ett gatunamn. Till en 
belägenhetsadress kan ett alternativnamn eller byggnadsnamn kopplas i sådana fall där plat-
sen eller byggnaden är välkänt och underlättar exempelvis när man frågar om vägen till det 
objekt som kopplats till belägenhetsadressen. Informationen kan ge blåljusaktörerna värdefull 
information vid till exempel en utryckning. 
 
Namn i adresser ska vara unika i utskrift men också i uttal. Namnen bör vara lätta att uttala, 
uppfatta och förstå även vid telefonsamtal. Numera sker en stor del av telefonerandet utomhus 
med de störningar från trafik med mera som det innebär. För att undvika risken för förväxling-
ar är det olämpligt att skapa för många namn med samma förled eftersom det lätt leder till 
förväxlingar. Förväxlingsrisk finns alltid vid telefonsamtal varför det är viktigt att undvika 
adressnamn som kan vara svåra att uppfatta. Det är också viktigt att tänka på språkmelodin 
och betoningen i orden. De som har andra modersmål än svenska kan ha problem med att upp-
fatta eller uttala vissa språkljud. 
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2 (2) 

 

Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu har till namnkommittén lämnat in förslag på namn i 
det nya bostadsområdet som planeras på del av fastigheten Förslöv 2:4 och på vård- och om-
sorgsboendet. De har föreslagit att boendet ska heta ”Haga” och har lämnat ett flertal namnför-
slag på gatorna, bland annat ”Hagavägen”. Vård- och omsorgsnämnden har i VN § 61/2017 
ansett att det planerade vård- och omsorgsboendet ska heta ”Haga Park”. 
 
Namnkommittén gör bedömningen att namnet ”Haga” i sig är ett bra namn men då det dels 
finns förväxlingsrisk med det särskilda boendet ”Hagagården” på ”Hagagatan” i Båstad, dels 
med traktnamnet ”Haga” och ”Haga byaväg” väster om Kattvik, är det ett olämpligt namn då 
det inte blir unikt inom kommunen. Efterleden ”Park” är olämplig på byggnader då den i 
svenskt språkbruk förknippas med välskötta och lummiga större grönytor. Ord som inte är 
egennamn ska stavas med liten begynnelsebokstav enligt svenska skrivregler.  
 
I Båstads kommun har olika typer av särskilda boenden som till exempel äldreboenden av 
tradition haft olika efterleder som ”-liden” eller ”-gården”. Namnkommittén föreslår att nam-
nen i området ska följa den tidigare traditionen av efterleder samt syfta till lintillverk-ning och 
den gamla linbastun som finns bevarad i området.  
 
Namnet på den nya gatan föreslås bli ”Linvägen” och namnet på det nya vård- och omsorgsbo-
endet föreslås bli ”Lingården”. 
 
 
 För namnkommittén 
 
Roger Larsson 
Stadsarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kart- och GIS-avdelningen, kulturstrategen, Vård- och omsorgsnämnden, teknik och service 
och planarkitekt Henrik Eliasson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag VN §61/2017 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 
 
Samråd har skett med: 
- 
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l,fi.i.l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 7 av 14 

VN § 61 Dnr VN 000004/2017 - 900 

lnformationsärenden 

[3eskrivnlng av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Noteringar 

Beslut 

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
(Health Navigator AB deltar under förmiddagen). 
Dnr: 000136/2016-700 

b). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och Pernilla Halte 
c). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 

till särskilt boende 
d). Bassängen på Vårliden 
e). Asliden: Status/riskanalys/ekonomiska effekter. 

Dn~OOOOSS/2017-700 
f). Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
g). Namnförslag på vård- och omsorgsboende i Förslöv. 

Dnr: 000061/2017-700 
h). Kommande revideringar av vägledningsdokument enligt SOL 

Dnr: 000131/2015-900 
i). lnriktningsdokument för Grevie och framtidsmingel den 30 maj 
j). Mottagningsteamet 
k). Informationen från nämnden på kommunfullmäktige 
I). Månadskostnad för rullatorer 
m). Pågående budgetarbete 

Angående punkt d) ovan noteras följande: Värd- och omsorgschefcn informerar 
om att privatpersoner inte kommer att ha tillträde till bassängen under 
perioden september-december 2017. Detta bland annat av säkerhetsskäl då 
bassängen är obevakad. Nämnden anser enhälligt att avtalet med Båstadhem 
AD inte ska förlängas när delta går ut den 31 december 2017. Informationen 
skickas vidare för kännedom till Bästadhem AB. 

Angående punkt g) ovan noteras följande: Nämnden anser enhälligt att det 
planerade vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska heta Haga Park. Infonn
ationen skickas vidare för kännedom till kullurslratcg Helene Steinlcin. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS § 209  Dnr KS 000041/2017 - 600 

Namnsättning av nytt bostadsområde i Östra Karup 
 
Beskrivning av ärendet Namnkommittén föreslog i skrivelse den 17 februari att namnet på det nya 

bostadsområde som växer fram i Östra Karup ska vara Stinehov. I 
sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen den 1 mars 2017 beslöt KS att 
stavningen ska vara Stinehof och inte som Namnkommittén föreslagit, Stinehov 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Kart/GIS-chef Annika Jern, daterad 2017-08-22 
 Mail från Lantmäteriet 
 
Förvaltningen förslag 1. Att stavningen av det nya bostadsområdet i Östra Karup ska vara Stinehov. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

 1. Att stavningen av det nya bostadsområdet i Östra Karup ska vara Stinehov.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-08-22 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Annika Jern 

Dnr: KS 000041/2017 – 600 
 
 

Namnsättning av nytt bostadsområde i Östra Karup 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att stavningen 
av det nya bostadsområdet i Östra Karup ska vara Stinehov.   
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Namnkommittén föreslog i skrivelse den 17 februari att namnet på det nya bostadsområde 
som växer fram i Östra Karup ska vara Stinehov. I sammanträdesprotokoll från Kommunstyrel-
sen den 1 mars 2017 beslöt KS att stavningen ska vara Stinehof och inte som Namnkommittén 
föreslagit, Stinehov 
 
 
Aktuellt 
Lantmäteriet har uppmärksammat beslutet och skickat ett mail, se bilaga, till kommunen. 
Kommunen uppmanas att följa Kulturmiljölagen (1988:950, ändrad 2013:548) och iaktta god 
ortnamnssed genom att ändra Stinehof till Stinehov. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Annika Jern, Kart/ GIS-chef 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kart/GIS 
Trafikingenjören 
Namnkommittén 
Kommunikationsavdelningen  
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Mail från Lantmäteriet 
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Annika Jern - Dnr 504-2017/2676 Stinehof i Båstads kommun

Från: Dehlin Lennart <Lennart.Dehlin@lm.se>
Till: "annika.jern@bastad.se" <annika.jern@bastad.se>
Datum: 2017-06-13 10:26
Ärende: Dnr 504-2017/2676 Stinehof i Båstads kommun
Kopia: Registrator <registrator@lm.se>

Hej Annika!

Mot bakgrund av skrivningarna i 1 kap § 4 Kulturmiljölagen (1988:950, ändra<d 2013:548) (KML) med 
föreskrifter om att iaktta god ortnamnssed vid statlig och kommunal verksamhet, vill 
Ortnamnsmyndigheten vid Lantmäteriet meddela följande.

Namnförslaget Stinehof med f, innehåller en så kallad gammalstavning av det ord som idag, sedan en 
stavningsreform i det svenska språket den 7 april 1906, ska skrivas hov med v. Vid 1906 års 
 omfattande stavningsreform, som även bildar en ny epok i den svenska språkhistorien, ändrades 
stavningen i det svenska språket på så sätt att:

Stavningen av -dt för tljud ändrades till -t: sandt > sant, handtera > hantera osv.

Stavningen av -f och -fv och hv för vljud ändrades till -v: hafva > hava, hofvet > hovet, stafva > stava 
osv. 

I den svenska språkhistorien innebär stavningsreformen att språket efter 1906 kallas nusvenska
jämfört med den tidigare epokens nysvenska. Den nysvenska perioden inleds 1526 i och med den 
svenska översättningen av Nya Testamentet. Dvs. Nysvenska 15261905 och Nusvenska 1906  .

Andra ortnamn i Båstads kommun som innehåller ordet hov är Hov på Bjärehalvön. Detta Hov är 
samtidigt bebyggelsenamn, traktnamn, kyrknamn och sockennamn. Till detta namn är knutet det 
sekundära Hovs hallar som avser det nationellt kända området inom Bjärekustens naturreservat. 
Samtliga dessa namn skrivs som förväntat med v

I övriga Skåne län finns tio namn där ordet hov förekommer i efterleden. De återfinns i kommunerna 
Helsingborg, Hörby, Kristianstad, Malmö, Sjöbo, Tomelilla, Ängelholm och Ystad. Även dessa namn 
skrivs på sedvanligt sätt med hov i efterleden, och därför bör även det nya namnet i Båstad fastställas 
på samma sätt, dvs. Stinehov.

Vid namnsättning av bebyggelser och andra objekt inom detaljplanelagt område ska ansvarig kommun 
följa de riktlinjer som återges i KML, och i övrigt även fastställda skrivregler för det svenska språket. 
Inrättandet av namnet "Stinehof" med f bryter således såväl mot skrivningen i KML som vedertagna 
svenska skrivregler, vilket enligt Lantmäteriet är olyckligt. 

Lantmäteriets Ortnamnsmyndighet rekommenderar därför att det nya bostadsområdet åsätts namnet 
Stinehov med den vedertagna skrivning av ordet hov med v.

Enligt uppdrag

Lennart Dehlin

Lennart Dehlin

Sida 1 av 2

2017-08-22file:///C:/Users/anncar1/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/593FBDB8BASTAD-AD...
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Utredare 

Sektionen för ortnamn och sekretess

Lantmäteriet, division Geodata

Lantmäterigatan 2

801 82 GÄVLE

Epost: lennart.dehlin@lm.se

Tel: 02663 33 43

www.lantmateriet.se

Sida 2 av 2

2017-08-22file:///C:/Users/anncar1/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/593FBDB8BASTAD-AD...
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 2 

 

 

KS au § 194  Dnr KS 000888/2017 - 700 

Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads 
kommun 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott gav under hösten 2016 förvaltningen i 

uppdrag att genomlysa vård och omsorgsverksamheten syfte att identifiera 
orsakerna till underskotten i verksamheten. Genomlysningen har gjorts i 
samverkan med berörda verksamheter inom förvaltningen, utanför Vård och 
omsorgsverksamheten.  

 
 Resultatet av denna genomlysning visar att verksamheten är effektiv och håller 

hög kvalitet till jämförelsevis låga kostnader. Genomlysningen visar vidare att 
en budgetförstärkning krävs för att säkra en adekvat budget men att det också 
finns effektiviseringar i verksamheten att göra. Vård och omsorgsnämnden 
fattade 2017-08-24 beslut om att begära budgetanpassning i nivå med 
genomlysningens resultat. Till budget 2018 föreslås en mindre 
budgetanpassning än den Vård och omsorgsnämnden föreslår, men den tar 
hänsyn till sådana poster som i rapporten benämns kostnadsposter som inte 
inkluderats i budgeten och kostnadsposter som inte har tillräcklig täckning 
vilket motsvarar 5,8 mkr givet dagens volym av hemvårdstimmar. En 
inköpseffektivisering, minskning av övertid och sjukfrånvaro samt bättre 
bilanvändning om 1,55 mkr ska också hanteras i budget 2018. Sammantagen 
budgetanpassning är då 4,25 mkr. Dessutom finns i Budget 2018 ett sparbeting 
om 1,5 mkr som verksamheten ska uppnå för 2018.  

 
Underlag till beslutet Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun - 

Slutrapport 
 Tjänsteskrivelse från kommunchef Kristina Geiger  
 
Vård och omsorgs- 1. Begära omedelbar budgetanpassning för innevarande år (2017). 
nämndens förslag 2. Begära budgetanpassning enligt rapportens rekommendation 1 för 2018 i 
 enlighet med rapporten (Se tabell 10 i rapporten). 
 
Föredragande Kommunchef Kristina Geiger och vård- och omsorgschef Emma Pihl. 
 
Notering: Ingela Stefansson (S), Christer de la Motte (M) och Gösta Gebauer (C) deltar ej i 

beslutet.  
 
Yrkanden  Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar: 
 1. Avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om medel för innestående år, 

2017. 
 
 2. Uppdra till budgetberedningen att hantera Vård- och omsorgsnämndens 

begäran om medel till budget 2018.   
 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 2 av 2 

 

 

 1. Avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om medel för innestående år, 
2017. 

 
 2. Uppdra till budgetberedningen att hantera Vård- och omsorgsnämndens 

begäran om medel till budget 2018.  
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Datum: 2017-09-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Kristina Geiger 

Dnr: KS000888/2017 

 
 

Genomlysning av Vård och omsorgsverksamheten 
 
 

Förslag till beslut. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav under hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att genom-
lysa vård och omsorgsverksamheten syfte att identifiera orsakerna till underskotten i verk-
samheten. Genomlysningen har gjorts i samverkan med berörda verksamheter inom förvalt-
ningen, utanför Vård och omsorgsverksamheten.  
 
Resultatet av denna genomlysning visar att verksamheten är effektiv och håller hög kvalitet till 
jämförelsevis låga kostnader. Genomlysningen visar vidare att en budgetförstärkning krävs för 
att säkra en adekvat budget men att det också finns effektiviseringar i verksamheten att göra. 
Vård och omsorgsnämnden fattade 2017-08-24 beslut om att begära budgetanpassning i nivå 
med genomlysningens resultat. Till budget 2018 föreslås en mindre budgetanpassning än den 
Vård och omsorgsnämnden föreslår, men den tar hänsyn till sådana poster som i rapporten 
benämns kostnadsposter som inte inkluderats i budgeten och kostnadsposter som inte har 
tillräcklig täckning vilket motsvarar 5,8 mkr givet dagens volym av hemvårdstimmar. En in-
köpseffektivisering, minskning av övertid och sjukfrånvaro samt bättre bilanvändning om 1,55 
mkr ska också hanteras i budget 2018. Sammantagen budgetanpassning är då 4,25 mkr. Dessu-
tom finns i Budget 2018 ett sparbeting om 1,5 mkr som verksamheten ska uppnå för 2018. 
 
För 2017 bör ingen budgetanpassning ske. 
 
Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten har under flera år redovisat ett ekonomiskt underskott, sam-
tidigt som verksamheten står inför ett antal betydande utmaningar med bland annat till del 
bristande struktur, ökad vårdtyngd och rekryteringssvårigheter. En genomlysning av verk-
samheten med fokus på verksamhet, kvalitet och ekonomi har genomförts för att identifiera-
förbättringsområden och bringa ekonomin i balans. 
 
I slutrapporten Vård och omsorgsnämnden överlämnar till Kommunstyrelsen konstateras att 
verksamhetens underskott kan förklaras av några kostnadsposter som inte inkluderats i bud-
geten, några kostnadsposter som inte har tillräcklig täckning genom budgeten, samt ett antal 
områden där besparingspotential finns. 
 
Se bilagd slutrapport för mer information. 
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Aktuellt 
Vård och omsorgsnämnden har nu begär nu budgetanpassning i enlighet med rapportens re-
kommendationer för såväl 2017 som 2018. I rapporten presenteras även ett antal besparings-
möjligheter för verksamheten. Detta finns beskrivet i nedanstående tabell. 
 
Effektiviseringsprojekten kommer inte att ge full effekt år 1och nedan presenteras en årlig 
förväntad effektivisering fram till och med 2021 presenterad av Vård och omsorg. 

tkr 2018 2019 2020 2021 
Budgetförstärkning 10 605  --->  --->  ---> 

Resurs för kvalitetsarbete 800 ---> ---> ---> 

Minskad övertid -300 -150  --->  ---> 

Minskad sjukfrånvaro -200 -50  --->  ---> 

Bättre bilanvändning -50 -20  --->  ---> 

Inköpseffektivisering -1000  --->  --->  ---> 

Verksamhetseffektivisering *-1500 -1500 -1000 -1000 

LSS utjämningssystem 0 -500  --->  ---> 

Summa årlig budgetjustering 9 855 -2 220 -1000 -1000 

     * denna besparing är redan intecknad i Budget 2018 beslutad av KF i juni 2017 
 
För 2017 begärs 10 605 tkr. 
 
 
 
Att budgetanpassa hela detta belopp inför 2018 ses inte som möjligt ur kommunens samlade 
ekonomiska förutsättningar. Det är inte heller entydigt vilka besparingar som är möjliga att 
göra i verksamheten för 2018. Budgetanpassning föreslås därför för de delar som motsvarar 
semesterdagar (2 mkr), semesterersättning för timmanställda (2,6 mkr)och justering avseende 
bilkostnader (1,2 mkr), sammantaget 5,8 mkr givet dagens volym av beställda hemvårdstim-
mar. I budget 2018, antagen av Kommunfullmäktige i juni 2017, finns en besparing (1,5 mkr) 
inlagd för vård och omsorg och det bedöms som en rimlig effektiviseringspotential. Utöver det 
bör verksamheten under 2018 effektivisera inköpen i enlighet med rapporten (1 mkr), övertid 
(0,3 mkr), sjukfrånvaro (0,2 mkr) och bättre bilanvändning 0,05 mkr). Denna effektivisering 
bör ge fortsatt effekt för 2019 och framåt. 
 
Den sammanlagda budgetanpassningen för vård och omsorg är då 4,25 mkr för 2018. För 2017 
föreslås att det inte sker någon budgetanpassning. 
 
Vad gäller resterande rekommendationer i Genomlysningen hanteras dessa i ordinarie bud-
getprocess för 2019.  
 
Vård och omsorgsverksamheten har redan under 2017 påbörjat en rad åtgärder i effektivise-
ringssyfte. 
 
Övertid – Verksamheten har under en längre tid arbetet för att öka grundbemanningen inom 
vård och omsorg. Genom att öka grundbemanningen finns det ordinarie medarbetare på alla 
pass, vilket det inte finns idag. Detta har ännu inte lyckats fullt ut och det har dessutom varit 
svårt att behålla kompetenta vikarier i verksamheten. Detta medför att även ordinarie medar-
betare sätts in på vakanta pass och det leder till högt övertidsuttag. Detta är även negativt ur 
arbetsmiljöhänseende och genom att arbeta med denna fråga förväntas även sjukskrivningsta-
len att minska. 
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Sjukskrivning – Under 2016 infördes en ny rutin som innebär att medarbetaren sjukanmäler 
sig till enhetschefen och inte som tidigare till enhetsassistenten. Detta förväntas ge en möjlig-
het för cheferna att på ett mer strukturerat sätt identifiera arbetsmiljöproblematik och arbeta 
förebyggande. Detta är ett långsiktigt arbete och har ännu inte gett ett entydigt resultat. Vård 
och omsorg planerar för ett projekt i syfte att sänka sjukskrivningar i samarbete med HR med 
start under hösten 2017.  
TimeCare – Vård och omsorgschefen har beslutat att avveckla TimeCare planering från och 
med 2018. Detta uppskattas frigöra tid motsvarande fyra heltidstjänster, spritt i verksamheten. 
Effekten av detta förväntas bli bättre arbetsmiljö genom minskad stress hos medarbetarna 
viket kan leda till minskad sjukskrivning. Det förväntas också minska övertidsuttaget. 
Bättre bilanvändning – Under tidig sommar gjordes en bilinventering inom vård och omsorgs-
verksamheten för att säkra att rätt antal bilar finns i verksamheten. Denna inventering visade 
att det inte i dagsläget är möjligt att minska på antalet bilar. Dock är det tydligt att omvård-
nadspersonal, som är en bristvara, lägger tid på att sköta bilarna avseende till exempel tvätt, 
service och däckbyte. Detta skulle kunna effektiviseras. 
Processkartläggning – Att kartlägga processer och förbättra dem är långsiktigt resurseffektivt. 
Genom att verksheten under våren 2017 kartlade hjälpmedelsprocessen kunde behovet av om- 
och tillbyggnad på Bjäredalen minska med cirka 5 mkr. Det är en besparing i driften under 
många år men kan inte räknas som en ren besparing då det är en kostnad som undvikits.   
Måltider – I samverkan med teknik och service har en ny rutin för matbeställningar tagits fram. 
Syftet med den är att minska matsvinn. Detta har fallit väl ut med minskade kostnader för vård 
och omsorg. Ett arbete har också påbörjats tillsammans med teknik och service för att säkra att 
principen självkostnadspris för vård och omsorgstagarna vad gäller måltider. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
De samhälleliga konsekvenserna förväntas bli en mer ändamålsenlig vård- och omsorgsverk-
samhet. Genom anpassning i budget skapas möjlighet för vård och omsorg att bedriva verk-
samhet med rätt förutsättningar som i förlängingen skapar möjlighet till bättre arbetsmiljö 
med lägre andel sjukskrivning och effektivisering i de delar som ger mest effekt. 
 
Verksamhet 

Konsekvensen av beslutet blir en mindre anspänd verksamhet där personalen kan arbeta mer 
effektivt och med mer tid för omsorgstagarna. Arbetsmiljön förväntas förbättras.  De före-
slagna budgetanpassningarna är nödvändiga för att verksamheten ska kunna bedrivas ända-
målsenligt, då behovet av anpassningarna vilar på föråldrade kostnadsantaganden och inte 
täcker dagens kostnader i en allt mer vårdtung miljö. 
 

Ekonomi 
De ekonomiska effekterna är en sammantagen budgethöjning om 4,25 mkr för vård- och om-
sorgsverksamheten. Eftersom budgetjusteringen innebär en transferering från underskott till 
budget, blir den beräknade nettoeffekten med besparingarna inräknade på sikt positiv. En del 
av de initiala kostnaderna går in i besparingsdrivande verksamhet vilket på sikt förväntas leda 
till en billigare och bättre verksamhet, så att kostnaderna långsiktigt kan sänkas.  
 

Miljökonsekvensanalys 
En del av förslaget är att möjliggöra mer effektiva körrutter för hemvården. Då hemvården är 
en mycket bilintensiv verksamhet, kommer detta inte bara leda till bättre utnyttjande av per-
sonalens tid och mer brukartid, utan också till mindre utsläpp av koldioxid och annat resursut-
nyttjande. Samtidigt föreslås en översyn av den höga matdistributionen genom hemvården, 
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som innebär långa körsträckor för hemvården. Genom verksamhetsfokus på inköpseffektivise-
ring kan även där ett bättre och mer sparsamt resursutnyttjande ha positiva effekter på miljön. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Kristina Geiger, Kommunchef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorgsnämnden 
Kommunrevisionen 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Kommunala handikapprådet (KHR) 
Kommunchefen 
Vård och omsorgschefen 
Ekonomichefen 
HR-chefen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun - Slutrapport 
Tjänsteskrivelse Vård och omsorgsnämnden 
 
Samråd har skett med: 
Vård och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunrevisionen 
Kommunens ledningsgrupp 
Vård och omsorg, ledningsgrupp 
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Datum: 2017-08-14 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Emma Pihl  

Dnr: VN 000136/2016-700 

 
Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
- beslut om antagande 

 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Godkänna genomlysningen av vård- och omsorgsverksamheten och som sin egen sända 
den till Kommunstyrelsen. 

2. Begära omedelbar budgetanpassning för innevarande år (2017).  
3. Begära budgetanpassning enligt rapportens rekommendation 1 för 2018 i enlighet med 

rapporten. 
4. Uppdra till verksamhetsområdeschefen för vård och omsorg att senast till nämndsmö-

tet i november 2017 inkomma med handlingsplan för rapportens rekommendationer 
2–11 att genomföras senast under 2018. 

5. Justera Båstads kommuns rangordning enligt brukarundersökningar utifrån föreslagen 
beräkning för uppföljning av kvalitetsmålet. 

6. Uppdra åt verksamhetsområdeschef att tillsätta tjänst för att arbeta med kvalitets- och 
utvecklingsprojekt. 

 

Sammanfattning av ärendet 
En övergripande genomlysning av Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet har resul-
terat i 11 rekommendationer, varav 1 rekommendation för nämnden/politisk nivå i form av en 
budgetanpassning och 10 rekommendationer på tjänstemannanivå.  
 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten har under flera år redovisat ett ekonomiskt underskott, sam-
tidigt som verksamheten står inför ett antal betydande utmaningar med bland annat till del 
bristande struktur, ökad vårdtyngd och rekryteringssvårigheter. En genomlysning av verk-
samheten med fokus på verksamhet, kvalitet och ekonomi har genomförts för att identifiera 
förbättringsområden och bringa ekonomin i balans.  
 
I överlämnad slutrapport dras slutsatsen att verksamhetens underskott kan förklaras av några 
kostnadsposter som inte inkluderats i budgeten, några kostnadsposter som inte har tillräcklig 
täckning genom budgeten, samt ett antal områden där besparingspotential finns.  
 
Se bilagd slutrapport för mer information. 

 
Aktuellt 
I genomlysningens slutrapport rekommenderas en total budgethöjning för vård- och omsorgs-
verksamheten om drygt 10 miljoner kronor. Budgetens underbalansering fördelar sig enligt 
rapporten på följande sätt: 

 Anpassning om cirka 5 miljoner kronor på grund av höjd hemvårdspeng på grund av 
att bilkostnader inte är uppdaterade sedan ägandebytet 2012, på grund av en höjning 
av kringtid från 25 procent till 30 procent och på grund av en verklighetsanpassning av 
semesterersättningen. 

 Anpassning om 500 000 kronor till följd av att boendepengen utökas med två dagar  
efter det att en vårdtagare gått bort. 
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 Anpassning om 2,6 miljoner kronor för semesterersättning som betalas till timan-
ställda och som i nuläget inte ingår i budgeten. 

 Anpassning om 2 miljoner kronor på grund av en justering av semesterlön som betalas 
ut, så att de stämmer överens med personalens åldersstruktur. 

 Anpassning om 380 000 kronor till följd av det faktum att vård- och omsorgsverksam-
heten ensamt betalar hyra för Skogslidens kök medan köket brukas även av andra 
verksamhetsområden. 

 Anpassning om 75 000 kronor följt av de SITHS-kort som i dagsläget bekostas av vård- 
och omsorgsverksamheten men inte ingår i budgeten. 

 
I rapporten presenteras även ett antal besparingsmöjligheter som beräknas kunna uppnå 
drygt 2 miljoner kronor, som fördelar sig enligt följande: 

 Verksamhetsfokus på sänkt övertid: 450 000 kronor om övertiden kan minskas med 25 
procent. 

 Verksamhetsfokus på sänkt sjukskrivning: 250 000 kronor om korttidsfrånvaron kan 
minskas med 10 procent. 

 Utredning av stöd och omsorg: 500 000 kronor genom att statistiken kan förbättra Bå-
stads kommuns relativa position i LSS-utjämningssystemet. 

 Rutiner för bättre bilanvändning: 50 000 kronor genom att användningen av bilarna 
leder till färre reparationskostnader och försäkringskostnader. 

 Projekt för inköpseffektivisering: 1 miljon kronor om inköpen och avtalen kan effekti-
viseras med 5 procent. 

 Projekt för verksamhetseffektivisering: genom bland annat omstrukturering av brist-
fälliga metoder för schemaläggning, ineffektiva körrutter i hemvården, ostrukturerat 
intranät, tidskrävande journalsystem och mer ineffektivt användande av utrustning 
förväntas minst 5 procent av den totala arbetstiden kunna utnyttjas mer ändamålsen-
ligt. 

 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
De samhälleliga konsekvenserna förväntas bli en mer ändamålsenlig vård- och omsorgsverk-
samhet som gynnar såväl personalen inom verksamheten som omsorgstagarna i Båstads 
kommun. Personalen kan arbeta mer kvalitetshöjande och effektivt och på så vis få mer tid 
med omsorgstagarna samtidigt som skattemedlen används mer resurseffektivt.  
 

Verksamhet 
Konsekvensen av beslutet blir en mindre anspänd verksamhet där personalen kan arbeta mer 
effektivt och med mer tid för omsorgstagarna. Arbetsmiljön förväntas förbättras. Det medför 
positiv utveckling av verksamhetens resultat inom medarbetarengagemang, samtidigt som 
nämndens mål om att bli en av Sveriges 10 bästa vård- och omsorgskommuner underlättas, då 
konsekvenserna också gynnar omsorgstagarna vars enkäter ligger till grund för målsättning. 
Genom bättre strukturer säkerställs att riktlinjerna går igenom hela verksamheten.  
 
Ekonomi 
De ekonomiska effekterna är en budgethöjning om drygt 10 miljoner kronor för vård- och 
omsorgsverksamheten. Denna budgetanpassning förväntas kunna minska på sikt eftersom det 
finns besparingsmöjligheter på minst 2 miljoner kronor. Eftersom budgetjusteringen innebär 
en transferering från underskott till budget, blir den beräknade nettoeffekten med 
besparingarna inräknade på sikt positiv. De föreslagna budgetanpassningarna är nödvändiga 
för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt, då behovet av anpassningarna vilar 
på föråldrade kostnadsantaganden och inte täcker dagens kostnader i en allt mer vårdtung 
miljö. En del av de initiala kostnaderna går in i besparingsdrivande verksamhet vilket på sikt 
förväntas leda till en billigare och bättre verksamhet, så att kostnaderna långsiktigt kan sänkas. 
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Då genomlysningen bidragit till transparens av verksamhetens kostnader, bristnader och 
besparingspotential, kan en budgetanpassning som leder till bättre förutsättningar också 
underlätta ledningen av verksamheten och ett framtida ansvarsutkrävande.  
 
 

Miljökonsekvensanalys 
En del av förslaget är att möjliggöra mer effektiva körrutter för hemvården. Då hemvården är 
en mycket bilintensiv verksamhet, kommer detta inte bara leda till bättre utnyttjande av per-
sonalens tid och mer brukartid, utan också till mindre utsläpp av koldioxid och annat resursut-
nyttjande. Samtidigt föreslås en översyn av den höga matdistributionen genom hemvården, 
som innebär långa körsträckor för hemvården. Genom verksamhetsfokus på inköpseffektivise-
ring kan även där ett bättre och mer sparsamt resursutnyttjande ha positiva effekter på miljön.  
 
 
 
Emma Pihl 
 
 
Vård- och omsorgschef 
 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Kommunala handikapprådet (KHR) 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
HR-chefen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun - Slutrapport 
 
Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunrevisionen 
Kommunens ledningsgrupp 
Vård och omsorgs ledningsgrupp 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 5av12 

VN § 85 Dnr VN 000136/2016 - 700 

Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet En övergripande genomlysning av Båstads kommuns vård- och 
omsorgsverksamhet har resulterat i 11 rekommendationer, varav 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

'i 

0 ~{ 
r 

1 rekommendation för nämnden/politisk nivå i form av en budgetanpassning 
och 10 rekommendationer på tjänstemannanivå. Vård- och omsorgs
verksamheten har under flera år redovisat ett ekonomiskt underskott, 
samtidigt som verksamheten står inför ett antal betydande utmaningar med 
bland annat till del bristande struktur, ökad vårdtyngd och rekryterings
svårigheter. En genomlysning av verksamheten med fokus på verksamhet, 
kvalitet och ekonomi har genomförts för att identifiera förbättringsområden 
och bringa ekonomin i balans. I överlämnad slutrapport dras slutsatsen att 
verksamhetens underskott kan förklaras av några kostnadsposter som inte 
inkluderats i budgeten, några kostnadsposter som inte har tillräcklig täckning 
genom budgeten, samt ett antal områden där besparingspotential finns . 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2017, med tillhörande rapport. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet tillsammans med 
konsulterna Alice Fredrikson och Olle Nyström från Lumell. 

Eddie Grankvist (BP) med bifall från Marianne Mjöberg Eriksson (BP), Ingrid 
Edgarsdotter (KD), Irene Ebbesson (S), Claes Sjögren (BP), Sonia Larsson (C), 
Tony Ivarsson (M) och UlfJiewertz (M): Bifall med följande ändringar 
och tillägg: 
1. Godkänna genomlysningen av vård- och omsorgsverksamheten och som sin 
egen sända den till Kommunstyrelsen. 
2. Genomlysningen ska ligga som en vägledning för verksamhetens arbete 
framåt. 
3. Begära omedelbar budgetanpassning för innevarande år (2017). 
4. Begära budgetanpassning enligt rapportens rekommendation 1 för 2018 
i enlighet med rapporten (Se tabell 10 i rapporten). 
5. Uppdra till verksamhetsområdeschefen för Vård och omsorg att senast till 
nämndsmötet i november 2017 inkomma med handlingsplan för rapportens 
rekommendationer 2-11 att genomföras senast under 2018 (Se tabell 10 i 
rapporten). 
6. Justera Båstads kommuns rangordning enligt brukarundersökningar utifrån 
föreslagen beräkning för uppföljning av kvalitetsmålet. 
7. Tilldela verksamhetsområdeschefen för Vård och omsorg resurser för 
kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ 

Dnr: KS 000888/2017-70087
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lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 6av12 

Forts. Yrkanden 

Ajournering 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Olle Larsson (L): Bifall till punkterna 1 och 2 samt 5-7 ovan, avslag till 
punkterna 3 och 4. 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit Eddie Grankvists m.fl. förslag. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Godkänna genomlysningen av vård- och omsorgsverksamheten och som sin 
egen sända den till Kommunstyrelsen. 

2. Genomlysningen ska ligga som en vägledning för verksamhetens arbete 
framåt. 

3. Begära omedelbar budgetanpassning för innevarande år (2017). 

4. Begära budgetanpassning enligt rapportens rekommendation 1för2018 i 
enlighet med rapporten (Se tabell 10 i rapporten). 

5. Uppdra till verksamhetsområdeschefen för Vård och omsorg att senast till 
nämndsmötet i november 2017 inkomma med handlingsplan för rapportens 
rekommendationer 2-11 att genomföras senast under 2018 (Se tabell 10 
i rapporten). 

6. Justera Båstads kommuns rangordning enligt brukarundersökningar utifrån 
föreslagen beräkning för uppföljning av kvalitetsmålet. 

7. Tilldela verksamhetsområdeschefen för Vård och omsorg resurser för 
kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig Olle Larsson (L), med 
motivering enligt skriftlig inlaga till protokollet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämndan 

2~-08- 2 4 h, 
0nr >J. ....... 9..QQL?. .. ?/ 
:?.:.Q/..6.::::.~.Q.. 

Ärende: Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun 

Reservation 

Jag reserverar mig till fö1mån för mitt eget yrkande, som avslogs, med motivering enligt följande: 

Beslutspunkt 3: Det är fyra månader kvar av 2017. Underskottet kan vara 4 eller 7 mkr idag. 

Att i slutet av 2017 plötsligt böija budgetanpassa ett ovisst antal miljoner känns desperat. 

Låt oss istället starta en implementering av genomlysningens ideer och förslag så fort 

som möjligt. 

Beslutspunkt 4: Här är rappmien otydlig. Vi har en transferering inom kommunen på totalt 

10 605 000 kr. Sedan har vi besparingsornråden på 2 270 000 kr. Dessutom har vi en 

5 % verksamhetseffektivisering på 5 ,5 rnkr under 2018 . Om man är generös ger detta 

ett 50 % genomslag under hela 2018 och motsvarar 2 750 000 kr. Dessutom har vi interna 

genomförandekostnader på 800 000 kr. I denna post tar vi för givet att en projektledare 

för verksamhetseffektivisering ingår. Detta tillsammans ger efterfrågad budgetböjning 

för Vård och omsorg på 6 385 000 kr för 2018. 

Båstad den 24 augusti 2017 

Olle Larsson 

Liberalerna 
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Sammanfattning	

Båstads  kommuns  vård‐  och  omsorgsverksamhet  står  inför  flera 
utmaningar… 

Vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 i	 Båstads	 kommun	 står	 idag	 inför	 flera	
betydande	utmaningar.	Demografin	skiljer	sig	relativt	kraftigt	från	rikssnittet,	
med	 en	 högre	 andel	 äldre	 i	 befolkningen	 än	 i	 övriga	 riket.	 Medelåldern	 i	
Båstads	 kommun	 är	 hela	 sju	 år	 högre	 än	 i	 landet	 som	 helhet.	 Vidare	 har	
verksamheten,	som	till	stor	del	tillgodoser	vård,	stöd	och	service	till	den	äldre	
befolkningen,	 redovisat	 betydande	ekonomiska	underskott	 under	de	 senaste	
åren.	Det	 finns	också	 vissa	brister	 i	 verksamhetens	 struktur,	 och	det	 saknas	
tillräcklig	 kunskap	 om	 vad	 som	 driver	 underskottet.	 Ledningsstrukturen	 är	
tunn	och	resurserna	för	utredning	och	analys	är	begränsade.	Samtidigt	strävar	
Båstads	 kommer	 efter	 att	 bli	 en	 av	 landets	 tio	 bästa	 vård‐	 och	
omsorgskommuner	och	verksamheten	har	höga	ambitioner.		

…och har låtit genomföra en genomlysning under våren 2017 

Utmaningarna	 för	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 i	 Båstads	 kommun	 har	
föranlett	en	genomlysning	som	har	genomförts	under	våren	2017.	Syftet	med	
genomlysningen	har	varit	att	utreda	verksamhetens	ändamålsenlighet	och	att	
utreda	vad	de	ekonomiska	problemen	beror	på	samt	vilka	åtgärder	som	kan	
utföras	 för	 att	 förbättra,	 utveckla	 och	 effektivisera	 verksamheten.	
Genomlysningen	har	innefattat	såväl	kvalitativa	som	kvantitativa	analyser.	De	
kvalitativa	 analyserna	 har	 fortlöpande	 kompletterat	 de	 kvantitativa	
analyserna	 genom	 avstämningar	 och	 intervjuer	 med	 medarbetare	 i	
kommunen	 och	 externa	 parter.	 I	 de	 kvantitativa	 analyserna	 har	 såväl	
kommuninterna	som	publika	data	använts.	
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Vård‐  och  omsorgsverksamheten  har  drygt  400  anställda  och 
verksamhetens stöd och tjänster påverkar många invånare 

Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhet	 har	 drygt	 400	 anställda,	
indelat	 i	 de	 sex	 enheterna	 äldreboende	 och	 hemvård,	 hemsjukvård,	 rehab,	
stöd	 och	 omsorg,	myndighetsenheten	 samt	 anhörigstöd	 och	 socialt	 innehåll.	
Den	största	enheten	är	äldreboende	och	hemvård,	 som	omfattar	ungefär	 två	
tredjedelar	 av	 de	 anställda.	 Ungefär	 tio	 procent	 av	 kommunens	 invånare	 är	
vård‐	och	omsorgstagare.		

Jämfört	med	andra	kommuner	i	Skåne	län	samt	i	riket	är	budgeten	och	utfallet	
för	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhet	 relativt	 låga.	 År	 2015	
hade	 kommunen	 näst	 lägst	 budget	 sett	 till	 antalet	 invånare	 över	 80	 år,	 och	
fjärde	 lägst	 faktiska	 kostnader.	 I	 en	 jämförelse	 av	 de	 tjänster	 som	 utförs	
framgår	 att	 en	 låg	 andel	 äldre	 invånare	bor	 i	 permanent	 särskilt	 boende,	 en	
genomsnittlig	 andel	 äldre	 får	 hemvård	 samtidigt	 som	 en	 mycket	 hög	 andel	
äldre	får	olika	typer	av	tilläggstjänster	genom	hemvården.	

Vård‐  och  omsorgsverksamheten  håller  en  relativt  god  kvalitet, 
även om mätmetoderna för brukarnöjdhet har flera brister 

Både	 enligt	 brukar‐	 och	medarbetarundersökningar	 ligger	 Båstads	 kommun	
relativt	 väl	 till.	 Båstads	 kommuns	 medarbetarundersökning	 Hållbart	
medarbetarengagemang	 (HME)	 visar	 att	 kommunen	 ligger	 något	 över	
rikssnittet,	 men	 något	 under	 sina	 skånska	 grannkommuner	 sett	 till	
medarbetares	nöjdhet.	Vård‐	och	omsorgsverksamheten	i	sin	tur	ligger	under	
kommunens	HME	som	helhet.1		

Ur	ett	brukarperspektiv	placerar	sig	Båstads	kommun	relativt	väl,	bland	de	50	
bästa	 för	 hemtjänst	 och	 över	 medianen	 för	 särskilt	 boende	 enligt	
Socialstyrelsens	 Öppna	 jämförelser.	 Båstads	 kommuns	 mål	 är	 att	 bli	 en	 av	
landets	 tio	 bästa	 vård‐	 och	 omsorgskommuner.	 Båstads	 kommun	 var,	 enligt	
kommunens	egen	mätmetod,	rangordnad	som	nummer	86	av	290	inom	vård‐	
och	 omsorg	 år	 2016.	 Metoden	 som	 används	 för	 att	 beräkna	 denna	
sammantagna	 rangordning	 brister	 emellertid	 i	 flera	 olika	 hänseenden.	 Till	

																																																													

	

	

1 En sammanställning av HME för vård‐ och omsorgsverksamheter i andra kommuner saknas. 
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exempel	 inkluderas	bara	hemtjänst	 och	 särskilt	 boende,	 som	 i	 sin	 tur	 viktas	
likvärdigt	 utan	 hänsyn	 till	 exempelvis	 antal	 vård‐	 och	 omsorgstagare.	 Den	
slutliga	rangordningen	visar	också	på	brister	och	har	varierat	över	tid,	varför	
Båstads	kommuns	hänvisningar	till	plats	86	kan	ifrågasättas.	Vid	justering	av	
beräkningsmetod	 utifrån	 genomlysningens	 förslag	 blir	 placeringen	 för	 2016	
istället	plats	52.	

Vård‐  och  omsorgsverksamheten  har  gått  med  ekonomiska 
underskott i flera år 

Båstads	kommun	har	som	helhet	haft	ett	ekonomiskt	överskott	varje	år	sedan	
2010	 (vilket	 är	 den	 tidsperiod	 för	 vilken	 data	 erhållits	 för	 denna	
genomlysning).	 De	 flesta	 åren	 kan	 dock	 överskotten	 till	 stor	 del	 förklaras	
genom	 inkomster	 av	 engångskaraktär,	 inte	 minst	 i	 form	 av	 återbetalningar	
från	 AFA.	 Vård‐	 och	 omsorg	 är	 det	 största	 verksamhetsområdet	 i	 Båstads	
kommun,	 och	 driftkostnaderna	 utgör	 omkring	 en	 tredjedel	 av	 det	 totala	
utfallet.	De	senaste	åren	har	vård‐	och	omsorgsverksamheten,	till	skillnad	från	
kommunen	 som	helhet,	 gått	med	underskott.	Underskottet	uppgick	2016	 till	
9,1	 miljoner	 kronor.	 Jämfört	 med	 andra	 kommuner	 i	 Skåne	 län	 är	 denna	
budgetavvikelse	mer	än	tre	gånger	så	stor	som	den	genomsnittliga	avvikelsen	
och	 fjärde	högst	av	Skånes	33	kommuner.	För	den	ekonomiska	utvecklingen	
har	trenden	under	de	inledande	månaderna	av	2017	dock	sett	ut	att	gå	i	rätt	
riktning,	även	om	det	fortfarande	finns	ett	underskott.		

Personalkostnader	 utgör	 mer	 än	 tre	 fjärdedelar	 av	 de	 totala	 kostnaderna.	
Hälften	av	budgeten	är	 ramfinansierad,	och	den	andra	hälften	är	baserad	på	
volymbaserade	 pengbudgetar	 för	 hemvården	 och	 särskilt	 boende	
(”resursfördelningsmodellen”).	 Nästan	 samtliga	 enheter,	 oavsett	
finansieringsmetod,	 gick	 med	 underskott	 år	 2016.	 Enheterna	 uppvisar	
avvikelser	från	budget	av	skiftande	karaktär,	och	ingen	tydlig	trend	avseende	
ekonomiska	 resultat	 går	 att	 se	 på	 enhetsnivå	 vid	 en	 jämförelse	mellan	 åren	
2015	och	2016.		

Samtidigt	ligger	lönenivån	för	Båstads	kommun	under	rikssnittet	för	de	flesta	
yrkesgrupper	 inom	 vård‐	 och	 omsorg.	 Vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 har	
också	färre	anställda	än	rikssnittet.	Särskilt	få	anställda	har	Båstads	kommun	
inom	yrkesgruppen	sjuksköterskor.	Personalbrist	och	rekryteringssvårigheter	
är	 något	 som	 har	 lyfts	 fram	 som	 utmaningar	 i	 ett	 stort	 antal	 genomförda	
intervjuer.	
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Vård‐  och  omsorgsverksamheten  införde  2012  en 
resursfördelningsmodell vars ändamålsenlighet idag diskuteras 

Resursfördelningsmodellen	 infördes	 år	 2012	 i	 Båstads	 kommun	 i	 samband	
med	 införandet	av	LOV.	Resursfördelningsmodellen	har	sedan	en	tid	 tillbaka	
varit	föremål	för	diskussion	i	kommunen.	Modellen	innebär	att	utförarna	eller	
resultatenheterna	 för	 särskilt	 boende	 får	 ersättning	 enligt	 varje	 månads	
beläggningsgrad,	och	hemvården	får	ersättning	enligt	varje	månads	beviljade	
hemvårdsinsatser.	 Boendepengen	 beräknas	 genom	 kostnadsantaganden	 för	
varje	 dygn,	 och	 pengen	 för	 hemvården	 beräknas	 genom	 tidsschabloner	 och	
kostnadsantaganden	för	varje	insats.		

Det	 finns	både	 för‐	och	nackdelar	med	en	rörlig	ersättning	av	detta	slag.	Till	
fördelarna	hör	att	verksamheterna	får	täckning	för	de	kostnader	som	de	kan	
påverka	 samtidigt	 som	det	 ekonomiska	utfallet	 inte	 är	beroende	 av	 faktorer	
som	de	inte	kan	påverka.	Modellen	är	också	tänkt	att	öka	samsynen	gällande	
olika	 verksamheters	 kostnader	 och	 tidsåtgång.	 Däremot	 är	
resursfördelningsmodellen	 känslig	 för	 antaganden	 gällande	 tidsåtgång	 och	
kostnader.	Små	felmarginaler	i	såväl	tidsantaganden	som	kostnadsantaganden	
kan	medföra	stora	ekonomiska	utmaningar.	

Idag	 finns	 en	 utbredd	 diskussion	 kring	 resursfördelningsmodellens	
ändamålsenlighet	 i	 Båstads	 kommun.	 Lumells	 grundläggande	 inställning	 till	
ersättningsmodeller	 är	 att	 processen	 kring	 ersättning	 och	 finansiering	 är	
viktigare	 än	 själva	 ersättningsmodellen,	 samt	 att	 en	 förutsättning	 för	 varje	
modell	 är	 att	 de	 medel	 som	 fördelas	 är	 tillräckliga.	 En	 förändring	 i	
ersättningsmodellen	tror	vi	därför	inte	är	av	högsta	prioritet,	då	vi	inte	ser	att	
verksamheten	 nödvändigtvis	 kan	 göra	 stora	 kvalitativa	 vinster	 på	 detta.	
Istället	bör	 fokus	 ligga	på	en	anpassning	av	medlena	genom	budgetjustering	
samt	verksamhetseffektivisering.	

Underskottet  beror  till  delar  på  brister  i  budgeten  med 
verksamhetskostnader som helt eller delvis saknas i budgeten 

Betydande	 delar	 av	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	 underskott	 kan	
förklaras	 av	 att	 kostnader	 saknas	 eller	 enbart	 delvis	 ingår	 i	 budgeten.	 Till	
kostnader	som	helt	saknas	i	budgeten	hör	kollektivavtalsenlig	semesterlön	för	
timanställda,	indexuppräkningar	för	hyresavtal	och	kostnader	för	SITHS‐kort.	
Till	 kostnadsantaganden	 som	 bara	 delvis	 ingår	 och	 vars	 befintliga	 nivå	 kan	
ifrågasättas	hör	kringtid	i	hemvården,	vars	nivå	är	satt	till	25	procent	vilket	i	
intervjuer	 framställs	 som	 lågt	och	 som	också	är	 lågt	 i	 jämförelse	med	andra	
kommuner.	Hit	hör	också	ersättningen	genom	boendepengen	och	hemvårdens	
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bilkostnader	som	baseras	på	2012	års	nivå	då	bilarna	var	 i	kommunens	ägo	
och	 inte	 leasades	 av	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten.	 Den	 förändrade	
ägandeformen	 har	 resulterat	 i	 en	 omfördelning	 av	 kostnadsansvar	 inom	
kommunen,	 och	 inte	 en	 kostnadshöjning	 för	 kommunen	 som	 helhet.	
Semesterlönerna	 i	 budgeten	 är	 inte	heller	 anpassade	 efter	det	 faktiska	antal	
semesterdagar	 som	 de	 anställda	 har	 rätt	 till/tar	 ut.	 73	 procent	 av	 de	
tillsvidareanställda	 är	 över	 40	 år	 och	 har	 därför	 rätt	 till	 minst	 31	 dagars	
semester,	 att	 jämföra	 med	 de	 25	 semesterdagar	 som	 används	 som	 grund	 i	
resursfördelningsmodellen.	 Slutligen	 ingår	 inte	 den	 kökshyra	 som	vård‐	 och	
omsorgsverksamheten	 ensamt	 betalar	 för	 Skogslidens	 kök	 i	 budgeten,	 trots	
att	köket	nyttjas	av	andra	kommunala	förvaltningar	och	av	en	extern	förskola.	
Den	 totala	 budgetanpassning	 som	 hade	 krävts	 för	 att	 täcka	 de	 faktiska	
kostnader	 som	 ovan	 nämnda	 punkter	 ger	 upphov	 till	 uppskattas	 uppgå	 till	
drygt	tio	miljoner	kronor.	

Underskottet beror även på ineffektivitet och det finns flera möjliga 
besparingsområden i verksamheten 

Samtidigt	 som	 vissa	 delar	 av	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 tycks	 vara	
underfinansierade,	 finns	 också	 ett	 flertal	 områden	 där	 betydande	
besparingsmöjligheter	har	identifierats.		

I	 genomförda	 intervjuer	 har	 ett	 stort	 antal	 möjliga	
verksamhetseffektiviseringar	urskilts,	vilka	bland	annat	innefattar	nya	rutiner	
och	mjukvaror	för	schemaläggning	eller	körrutter	i	hemtjänsten,	intranät	och	
journalsystem	 eller	 utökad	 delegering	 och	 mer	 effektivt	
utrustningsutnyttjande.	 En	 annan	 besparingsmöjlighet	 har	 observerats	 inom	
inköp,	 då	 tydliga	 brister	 gällande	 dokumentering	 av	 avtal	 och	 inköp	 har	
framkommit	 i	 detta	 sammanhang.	 Eftersom	 inköp	 är	 en	 stor	 del	 av	
verksamhetsområdets	 driftskostnader	 (exklusive	 externa	 platsköp	 utgör	
inköp	ungefär	 åtta	procent	 av	 verksamhetens	 samtliga	 kostnader),	 finns	 här	
potential	för	resurseffektivisering.	Utöver	detta	har	en	hög	och	ökande	grad	av	
övertid	 och	 sjukfrånvaro	 noterats,	 till	 en	 hög	 kostnad	 för	 verksamheten.	
Vidare	betalar	Båstads	kommun	30	miljoner	kronor	 i	LSS‐utjämning	årligen,	
och	 trenden	 är	 ökande.	 Eftersom	 avgiften	 baseras	 på	 kommunens	 statistik	
som	 Försäkringskassan	 använder,	 samt	 på	 räkenskapssammandragens	
utformning/fördelning,	är	besparingar	eventuellt	möjliga	om	statistikens	och	
räkenskapssammandragets	 korrekthet	 ses	 över.	 Då	 detta	 tidigare	 inte	 varit	
föremål	 för	 verksamhetsfokus,	 finns	 indikationer	 på	 att	 felaktigheter	 kan	
förekomma.	Det	kan	vara	värt	att	nämna	att	eftersom	trenden	är	stigande	för	
totala	 LSS‐kostnader	 i	 Sverige,	 kan	 Båstads	 kommun	 fortsättningsvis	 räkna	
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med	 höjda	 LSS‐kostnader.	 Dock	 kan	 ökningen	 eventuellt	 minskas.	 Ett	
ytterligare	 besparingsområde	 är	 förbättrad	 bilanvändning,	 då	 det	 från	 flera	
håll	 påtalats	 att	 bilarna	 missköts	 och	 eftersom	 kostnaderna	 för	 detta	 är	
betydande.	 Inom	 biståndshandläggning	 har	 också	 osäkerhet	 rörande	 dess	
ändamålsenlighet	 framkommit,	 inte	minst	 eftersom	 en	mycket	 hög	 andel	 av	
samtliga	 ansökningar	 sedan	 2010	 blivit	 beviljade.	 Totalt	 beräknas	
besparingsmöjligheter	 om	 cirka	 2,2	 miljoner	 kronor	 finnas	 inom	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten.	

Slutsats:  Verksamheten  är  trots  vissa  brister  och 
förbättringsområden ändamålsenlig  

Lumells	 genomlysning	 drar	 slutsatsen	 att	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet	 är	 ändamålsenlig,	 då	 verksamheten	 uppfyller	 ett	
vårdtagarbehov	hos	den	del	av	befolkningen	som	verksamheten	ansvarar	för,	
på	ett	sätt	som	uppvisar	relativt	god	kvalitet	både	sett	ur	ett	medarbetar‐	och	
ett	brukarperspektiv	 till	 relativt	 låga	kostnader.	Vidare	 finns	 indikationer	på	
att	verksamheten	bedrivs	på	ett	tillfredsställande	sätt	med	stort	engagemang	
och	 fokus	 på	 resurseffektivitet	 bland	medarbetarna.	Det	 finns	målsättningar	
om	att	förbättra	kvaliteten	ytterligare,	och	en	rad	brister	inom	verksamhetens	
struktur,	effektivitet	och	finansiering	har	identifierats. 

Genomlysningen  har  mynnat  ut  i  elva  rekommendationer  som 
föreslås genomföras på politisk och tjänstemannanivå 

Mot	 bakgrund	 av	 identifierade	 utmaningar	 lämnar	 Lumell	 elva	
rekommendationer,	varav	merparten	riktar	sig	 till	 tjänstemannanivån.	Dessa	
bör	utföras	 för	att	 svara	mot	de	utmaningar	verksamheten	står	 inför,	 för	att	
förbättra	 kvalitetsuppföljningen	 och	 strukturen,	 samt	 att	 bringa	
verksamheten	i	ekonomisk	balans.		

Lumells	rekommendationer	innefattar	en	budgetanpassning,	ett	nytt	mått	för	
verksamhetskvalitet,	ett	styrkort	för	uppföljning	av	verksamheten,	ett	projekt	
för	 verksamhetseffektivisering,	 ett	 projekt	 för	 inköpseffektivisering,	
verksamhetsfokus	på	sänkt	övertid	och	sänkt	 sjukskrivning,	 en	utredning	av	
underlag	 av	 stöd	 och	 omsorg	 och	 LSS‐utjämningen,	 rutiner	 för	 bättre	
bilanvändning,	 ett	 projekt	 för	 ändamålsenlig	 biståndshandläggning,	 samt	 en	
mätning	av	schabloner	och	kringtid	 i	hemvården.	Det	ekonomiska	utfallet	av	
samtliga	 åtgärder	 uppskattas	 rendera	 i	 en	 ekonomisk	 vinst	 totalt	 sett	 för	
kommunen	 på	 knappt	 1,5	 miljoner	 kronor.	 Budgetanpassningen	 är	 genom	
vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	 ekonomiska	 underskott	 redan	 en	 kostnad	
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för	kommunen	och	sker	som	transferering	från	enhet	till	enhet,	samtidigt	som	
besparingsmöjligheterna	 sänker	 nivån	 för	 den	 efterfrågade	
budgetanpassningen	och	i	slutändan	resulterar	i	ett	positivt	ekonomiskt	utfall.		
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1 Bakgrund	och	syfte	

En	genomlysning	har	genomförts	av	hela	vård‐	och	omsorgsverksamheten	i	
Båstads	 kommun.	 Bakgrunden	 till	 genomlysningen	 är	 att	 verksamheten	
står	 inför	 betydande	 utmaningar	 medan	 förståelsen	 för	 vad	 som	 driver	
dessa	 utmaningar	 är	 begränsad.	 Samtidigt	 är	 kvalitetsmålen	 och	
ambitionsnivån	 hög,	 och	 kunskap	 om	 vad	 som	 behöver	 göras	 för	 att	
komma	till	rätta	med	utmaningarna	efterfrågas	brett	i	verksamheten.	Syftet	
med	genomlysningen	är	att	utreda	om	verksamheten	är	ändamålsenlig	och	
utifrån	 detta	 föreslå	 åtgärder	 för	 förändring,	 förbättring	 och	 utveckling	
samt	åtgärder	för	att	vända	underskottet	till	en	ekonomi	i	balans.	

Vård‐ och omsorgsverksamheten  i Båstads kommun utför 

ett viktigt uppdrag som berör många invånare 

Stöd	 för	 funktionshindrade,	 socialpsykiatri,	 och	 äldreomsorg	 som	 särskilt	
boende	 och	 hemvård	 är	 viktiga	 funktioner	 som	 är	 säkerställda	 genom	
lagstiftning.	I	Sverige	är	i	regel	kommunernas	vård‐	och	omsorgsverksamheter	
ålagda	att	utföra	dessa	tjänster.	Ett	stort	antal	invånare	berörs	direkt	av	vård‐	
och	omsorgsverksamhetens	tjänster	och	service.	I	Båstads	kommun	är	ungefär	
var	 tionde	 invånare	 vård‐	 och	 omsorgstagare.	 Inkluderas	 anhöriga	 och	
närstående	blir	antalet	betydligt	större.		

Sett	 till	 den	 demografiska	 utvecklingen	 kommer	 betydelsen	 av	 en	
välfungerande	vård‐	och	omsorg	bli	allt	större	framöver.	Båstads	kommun	har	
en	 äldre	 befolkning	 än	 det	 nationella	 genomsnittet,	 och	 många	 invånare	 är	
beroende	 av	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	 arbete.	 Att	 verksamheten	
fungerar	väl	är	därför	av	stor	vikt.	

100

100



 

	

	

2 

 

Båstads kommuns vård‐ och omsorgsverksamhet står inför 

ekonomiska och demografiska utmaningar 

Vård‐	och	omsorgsverksamheten	i	Båstads	kommun	står	inför	flera	betydande	
utmaningar.	 Bland	 annat	 kan	 nämnas	 att	 Båstads	 kommun	 har	 en	 högre	
medelålder	 än	 genomsnittet	 i	 Sverige,	 och	 andelen	 av	 befolkningen	 som	 är	
över	80	är	betydligt	högre	än	rikssnittet.	Den	demografiska	utmaning	som	är	
aktuell	 i	 hela	 landet	 är	 således	 redan	 uttalad	 i	 Båstads	 kommun.	 Den	
demografiska	 utmaningen	 ställer	 stora	 krav	 på	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten,	 vars	 uppgift	 i	 Båstad	 till	 stor	 del	 utgörs	 av	 vård	 och	
omsorg	för	äldre.	

Under	 flera	 års	 tid	 har	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 i	 Båstads	 kommun	
redovisat	ekonomiska	underskott.	Underskottet	uppgick	år	2016	till	cirka	9,1	
miljoner	 kronor.	 Verksamheten	 har	 också	 under	 en	 längre	 tid	 haft	 hög	
chefsomsättning,	 upprepade	 omstruktureringar	 och	 i	 likhet	 med	 landet	 i	
övrigt	 en	utpräglad	personalbrist	 inom	 flera	yrkesgrupper.	 I	 dagsläget	 råder	
viss	 osäkerhet	 kring	 vad	 denna	 situation	 beror	 på.	 Kunskapen	 om	 vad	 som	
driver	underskottet	och	hur	det	kan	åtgärdas	är	begränsad.	En	helhetsbild	och	
en	 tydlig	 problembeskrivning	 saknas	 vilket	 försvårar	 strukturerade	 och	
genomtänkta	lösningar.		

Samtidigt	har	Båstads	kommun	som	mål	att	bli	en	av	Sveriges	tio	bästa	vård‐	
och	 omsorgskommuner.	 Ställt	 i	 relation	 till	 kommunens	 utmanande	
strukturella	förutsättningar	är	kvalitetsmålet	ambitiöst.		

En  genomlysning  har  genomförts  för  att  kunna  förbättra 

vård‐ och omsorgsverksamheten 

Mot	bakgrund	av	ovan	beskrivna	utmaningar	har	kommunen	låtit	genomföra	
en	 genomlysning	av	verksamheten	 för	 att	utreda	dess	 ändamålsenlighet	och	
för	 att	 bringa	 klarhet	 i	 existerande	 utmaningar.	 Utifrån	 genomlysningens	
slutsatser	 föreslås	 åtgärder	 för	 förändring,	 förbättring	 och	 utveckling	 samt	
åtgärder	för	att	vända	det	ekonomiska	underskottet	till	en	ekonomi	i	balans.		
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2 Metod	och	genomförande	

Genomlysningen	 har	 pågått	 under	 våren	 2017	 och	 har	 tagit	 ett	
helhetsgrepp	 om	 verksamheten.	 Kvalitativa	 analyser	 som	 intervjuer	 har	
kombinerats	med	kvantitativa	analyser	som	datauttag	från	kommuninterna	
och	publika	källor.	Arbetet	har	utformats	utifrån	fyra	faser	och	resulterat	i	
denna	 skriftliga	 rapport,	 ett	 beslutsunderlag	 och	 ett	 styrkort	 för	 översikt	
och	uppföljning	av	vård‐	och	omsorgsverksamheten.	

Genomlysningen  har  en  bred  ansats  och  utreder 
verksamheten, kvaliteten och ekonomin 

Genomlysningen	har	en	bred	ansats	som	spänner	över	ett	flertal	områden.	För	
att	 kunna	 ge	 ett	 helhetsperspektiv	 på	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 har	
därför	analyser	genomförts	utifrån	de	tre	områdena	verksamhet,	kvalitet	och	
ekonomi.	

 Verksamheten	 genomlyses	 med	 fokus	 på	 vad	 som	 utförs	 och	 utifrån	
vilka	 förutsättningar	 och	 vilka	 effektiviseringar	 som	 kan	 göras	 med	
bibehållen	eller	ökad	kvalitet.		

 Kvaliteten	genomlyses	med	fokus	på	med	vilken	kvalitet	verksamheten	
levereras,	 både	 utifrån	 ett	 vård‐	 och	 omsorgstagarperspektiv	 och	
utifrån	ett	medarbetarperspektiv.	

 Ekonomin	 genomlyses	 med	 fokus	 på	 orsakerna	 till	 verksamhetens	
ekonomiska	 underskott	 och	 att	 utveckla	 rekommendationer	 för	 en	
ekonomi	i	balans.	

Genomlysningen  har  utgått  ifrån  såväl  kvalitativa  som 
kvantitativa metoder 

Genomlysningen	 utgår	 både	 från	 kvalitativa	 och	 kvantitativa	metoder.	 Inom	
ramen	 för	 de	 kvalitativa	 analyserna	 har	 bland	 annat	 semistrukturerade	
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intervjuer	 genomförts,	 medan	 de	 kvantitativa	 analyserna	 har	 präglats	 av	
fördjupad	 analys	 av	 data	 och	 statistik.	 De	 kvalitativa	 och	 kvantitativa	
analyserna	har	i	regel	kompletterat	varandra	för	att	bekräfta	eller	avvisa	olika	
frågeställningar	och	hypoteser.	

Kvalitativ metod 

Genomlysningen	 har	 i	 stor	 utsträckning	 utförts	 i	 samarbete	 med	
medarbetarna	 i	 Båstads	 kommun,	 både	 inom	 och	 utanför	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten.	 Genom	 löpande	 avstämningar	 har	 bland	 annat	
ledningsgruppen	 för	vård‐	och	omsorgsverksamheten	hållits	uppdaterade	på	
genomlysningens	 status	 och	 getts	 möjlighet	 att	 kommentera	 och	 föreslå	
områden	 relevanta	 för	 vidare	 undersökning.	 Dessa	 avstämningar	 har	 skett	
med	 enhetschefer,	 vård‐	 och	 omsorgsnämnden,	 presidiet	 för	 nämnden	 och	
kommunens	 ledningsgrupp,	som	innefattar	de	övriga	verksamhetsområdena.	
Utöver	 dessa	 avstämningar	 har	 tät	 kontakt	 hållits	 med	 bland	 annat	
systemförvaltare	 och	 ekonomer	 för	 datauttag	 och	 förklaringar	 av	
verksamhetsspecifika	frågeställningar.	

Genom	de	täta	kontakterna	med	verksamheten	har	säkerställts	att	statistik	är	
korrekt	och	att	relevanta	områden	undersökts.	En	viktig	del	i	genomlysningen	
har	 varit	 att	 förstå	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	 förutsättningar	 utifrån	
dess	 eget	 perspektiv.	 Intervjuer	 har	 därför	 genomförts	 med	 bland	 annat	
samtliga	 enhetschefer	 samt	 med	 fackrepresentanter.	 Enhetscheferna	 har	 i	
intervjuerna	ombetts	företräda	och	representera	sin	personals	upplevelse	av	
förhållandena	 i	 verksamheten,	 som	 enhetscheferna	 bedömts	 känna	 till	 väl.	
Intervjuer	 har	 också	 genomförts	 med	 bland	 annat	 utredare,	
verksamhetsutvecklare	 och	 upphandlare	 för	 att	 säkerställa	 förståelse	 för	
kommunens	 interna	processer.	 Till	 detta	 har	 också	några	 externa	 intervjuer	
hållits,	till	exempel	med	extern	konsult	och	socialchef	i	annan	kommun,	för	att	
komplettera	 helhetsbilden.	 Se	 Tabell	 1	 för	 en	 lista	 på	 intervjurespondenter	
under	genomlysningens	gång.		
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Tabell 1. Förteckning över intervjurespondenter 

Intervjurespondent  Roll  Organisation 

Anna Johansson  Enhetschef  Stöd och omsorg, boende  

Eva‐Marie Persson  Enhetschef 
Socialt innehåll och 
anhörigstöd 

Anne Hallenborg  Enhetschef  Hemvården 

Annika Müller Hansen  Enhetschef  Särskilt boende 

Cindy Case Nord  Enhetschef 
Korttidsvård och 
mottagningstem 

Ann‐Charlotte Åvall  Enhetschef  Sjuksköterskor 

Johannes Häll  Enhetschef  Stöd och omsorg 

Karin Holmgren  Enhetschef  Hemvården 

Lena Ljunquist  Enhetschef 
Stöd och omsorg, 
personlig assistans 

Pernilla Holte  Enhetschef  Särskilt boende 

Åsa Möller  Enhetschef  Hemvården 

Lotta Andersson  Schemaläggare  Hemvården 

Emma Pihl  Vård‐ och omsorgschef  Vård‐ och omsorg 

Magnus Ohlsson  Myndighetschef 
Myndighetsenheten, 
rehab 

Katarina Pelin  Tidigare kommunchef  Båstads kommun 

Ingrid Pettersson 
Socialt ansvarig socionom 
(SAS) 

Vård‐ och omsorg, staben 

Johan Lindén  Ekonomichef  Ekonomiavdelningen 

Jenny Hägglöf  Ekonom  Ekonomiavdelningen 
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Gisele Siqueira  Systemförvaltare  Vård‐ och omsorg, staben 

Jeanette Hall  Upphandlare  Kommunledningskontoret 

Åsa Johnsson Stierna  Utvecklingsledare  Vård‐ och omsorg, staben 

Patrik Johansson 
Tidigare 
verksamhetsutvecklare 

Kommunledningskontoret 

Helena Karlsson  Fackrepresentant  Fysioterapeuterna 

Malin Andersson  Fackrepresentant  Fysioterapeuterna 

Sandra Sturk  Fackrepresentant  Vårdförbundet 

Christel Pettersson  Biståndshandläggare  Myndighetsenheten 

Nina Svärd  Biståndshandläggare  Myndighetsenheten 

Ros‐Marie Mattsson  Biståndshandläggare  Myndighetsenheten 

Ingrid Pihlsgård  Ordförande  Kommunal 

Annelie Börjesdotter  Socialchef  Perstorps kommun 

Robert Falk  VD  Båstadhem 

Torbjörn Bengtsson  LSS‐konsult  Deloitte 

Politiker	har	inte	intervjuats	separat,	men	politikens	samlade	synpunkter	har	
insamlats	 genom	 de	 löpande	 avstämningarna	 i	 vård‐	 och	 omsorgsnämnden	
samt	med	presidiet.	 Se	Tabell	 2	 för	namn	på	de	 förtroendevalda	 i	 vård‐	 och	
omsorgsnämnden.		
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Tabell 2. Båstads kommuns vård‐ och omsorgsnämnd 

Namn  Position  Partitillhörighet 

Eddie Grankvist  Ordförande  Bjärepartiet 

Iréne Ebbesson  Vice ordförande 
Social‐
demokraterna 

Ingrid Edgarsdotter  Ledamot  Kristdemokraterna 

Tony Ivarsson  Ledamot  Moderaterna 

Ulf Jiewertz  Ledamot  Moderaterna 

Olle Larsson  Ledamot  Liberalerna 

Sonia Larsson  Ledamot  Centerpartiet 

Marianne Mjöberg Eriksson  Ledamot  Bjärepartiet 

Ingegerd Nilsson  Ledamot 
Sverige‐
demokraterna 

Kvantitativ metod  

Utöver	kvalitativt	arbete	omfattar	genomlysningen	även	kvantitativa	analyser	
av	 både	 publika	 och	 kommuninterna	 datakällor.	 För	 de	 kvantitativa	
analyserna	har	ett	stort	antal	datauttag	från	kommunens	interna	datasystem	
gjorts.	Dessa	data	har	bland	annat	inkluderat	statistik	om	sjukfrånvaro,	löner,	
ekonomiska	 resultat,	 kostnader,	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 samt	
biståndshandläggning	 och	 har	 antingen	 hämtats	 direkt	 från	
ekonomiavdelningen	 eller	 systemförvaltaren,	 alternativt	 genom	
kommuninterna	 datakällor	 som	 Hypergene,	 Safe‐Doc	 och	 Visma.	 Där	 det	
ansetts	 relevant	 har	 Båstads	 kommuns	 statistik	 jämförts	 mot	 aggregerade	
data	på	nationell	nivå,	mot	andra	kommuner	i	Skåne	eller	mot	kommuner	med	
liknande	 befolkningsmängd.	 Sådana	 analyser	 har	 exempelvis	 innefattat	
demografi,	brukarnöjdhet,	 löner	eller	personaltäthet.	Dessa	data	har	hämtats	
via	 publika	 källor	 som	 exempelvis	 SCB,	 SKL,	 Socialstyrelsen	 och	 Kolada.	
Observera	att	ekonomiska	uppgifter	och	belopp	i	denna	rapport	är	angivna	 i	
löpande	priser.	

106

106



 

	

	

8 

 

Projektet har utförts i fyra faser under våren 2017 

Genomlysningen	 utfördes	 i	 fyra	 faser	 under	 våren	 2017,	 se	 Figur	 1	 för	 en	
illustration.	 I	 förberedelsefasen	 (Fas	 1)	 planerades	 projektets	 metod	 och	
upplägg	 gemensamt	 med	 företrädare	 från	 Båstads	 kommun,	 och	 en	 dialog	
kring	 önskat	 läge	 för	 verksamheten	 fördes.	 Vidare	 konkretiserades	
analysramverk,	 en	 projektorganisation	 etablerades	 och	 datauttag,	 intervjuer	
och	 möten	 bokades.	 I	 den	 andra	 fasen	 (Fas	 2)	 påbörjades	 en	 övergripande	
nulägesanalys	 av	 både	 kvalitativ	 och	 kvantitativ	 analys	 samt	 jämförelser	
gentemot	andra	kommuner.	Slutsatserna	från	analysfasen	låg	sedan	till	grund	
för	formuleringen	av	ett	antal	prioriterade	åtgärdsområden	i	den	tredje	fasen	
(Fas	 3).	 I	 den	 fjärde	 och	 avslutande	 fasen	 (Fas	 4)	 utvecklades	 konkreta	
rekommendationer	 för	 verksamhetens	 arbete	 framöver.	 Resultaten	 har	
löpande	kvalitetssäkrats	och	förankrats	med	berörda	aktörer.	

Figur 1. Genomlysningens fyra faser 

	

Arbetets avgränsningar och begränsningar 

Det	bör	konstateras	att	det	finns	ett	antal	avgränsningar	och	begränsningar	i	
den	 genomförda	 genomlysningen.	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet	har	de	senaste	åren	präglats	av	en	rad	förändringar	i	sin	
struktur,	dels	avseende	uppdelningen	av	olika	verksamheter	och	dels	gällande	
bokföringen	 av	 den	 ekonomiska	 statistiken.	 Detta	 har	 gjort	 att	 jämförelser	
över	längre	tidsperioder	i	vissa	fall	blir	osäkra.	Statistiken	har	också	framlagts	
på	 olika	 sätt	 från	 år	 till	 år,	 och	 den	 mest	 detaljrika	 statistik	 som	 förelegat	
denna	genomlysning	har	gällt	för	åren	2015	och	2016.	Mot	bakgrund	av	detta	
har	de	 flesta	 ekonomiska	 analyser	 fokuserat	på	dessa	 två	 år,	 och	den	 äldsta	
statistiken	som	funnits	att	tillgå	utan	alltför	stora	osäkerheter	går	tillbaka	till	
år	 2010.	 Tillförlitliga	 data	 för	 jämförelseanalyser	 från	 tidigare	 år	 har	 inte	
funnits.	

Det	 är	 också	 värt	 att	 nämna	 att	 genomlysningen	 har	 eftersträvat	 en	
helhetsförståelse	 och	 övergripande	 bild	 av	 verksamheten.	 En	 detaljerad	 och	
ingående	 analys	 av	 samtliga	 verksamhetsdelar	 har	 inte	 varit	 möjlig	 under	

1.	Förberedelser	
och	planering

2a.	Inledande	
analys	av	nuläge

2b.	Fördjupad	
analys	av	nuläge	
och	identifiering	
av	behov

3.	Framtagande	och	
förankring	av	
rekommendationer

Fas	1

4.	Sammanställning	
av	beslutsunderlag

Fas	2 Fas	3 Fas	4

107

107



 

	

	

9 

 

angiven	 tid,	 men	 utifrån	 genomlysningen	 har	 det	 framgått	 flera	 ytterligare	
områden	som	är	prioriterade	att	se	över	i	framtiden.	
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3 Genomlysning	av	vård‐	och	
omsorgsverksamheten	

	

Vård‐	 och	omsorgsverksamheten	har	 genomlysts	 utifrån	 sin	 verksamhet,	
kvalitet	 och	 ekonomi.	 Sett	 till	 verksamheten	 kan	 konstateras	 att	
kommunen	 står	 inför	 en	 rad	 utmaningar,	 inte	 minst	 på	 grund	 av	 sin	
åldersstruktur.	 Dessa	 utmaningar	 drabbar	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten	särskilt	då	en	stor	del	av	tjänsterna	riktas	till	äldre.	
Utöver	den	demografiska	strukturen,	skiljer	sig	verksamheten	ifrån	andra	
svenska	kommuner	genom	de	typer	av	tjänster	som	utförs	inom	vård‐	och	
omsorg,	 genom	 exempelvis	 en	 låg	 andel	 äldre	 invånare	 som	 bor	 i	
permanent	 särskilt	 boende	 och	 en	 hög	 andel	 äldre	 invånare	 som	 får	
tilläggstjänster	i	hemvården.	Andelen	mottagare	av	LSS‐tjänster	är	hälften	
så	 stor	 som	 det	 nationella	 snittet.	 Sett	 till	 kvaliteten	 hamnar	 Båstads	
kommun	nära	genomsnittet	ur	ett	skånskt	respektive	nationellt	perspektiv	
vad	 gäller	 medarbetarundersökningar,	 där	 dock	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten	 har	 ett	 lägre	 resultat	 än	 kommunen	 som	 helhet.	
Genom	 en	 sammanställning	 av	 brukarundersökningar	 har	 Båstad	
formulerat	 målet	 om	 att	 bli	 en	 av	 Sveriges	 tio	 bästa	 vård‐	 och	
omsorgskommuner.	Uträkningen	som	kommunen	använder	för	att	ta	fram	
sin	 ranking	 är	 däremot	 bristfällig,	 varför	 denna	 kvalitetsuppföljning	 kan	
ifrågasättas.	Sett	till	ekonomin	har	kommunen	som	helhet	de	senaste	åren	
haft	 överskott,	 medan	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 har	 haft	 ett	
underskott,	 som	 2016	 uppgick	 till	 cirka	 9,1	 miljoner	 kronor.	 Eftersom	
vård‐	och	omsorg	är	kommunens	enskilt	största	verksamhetsområde	sett	
till	 driftskostnader,	 har	 detta	 betydande	 konsekvenser	 för	 kommunens	
ekonomi.	 Som	 förklaringar	 till	 underskottet	 har	 en	 rad	 utmaningar	med	
antaganden	 kring	 verksamhetens	 tidsåtgång	 och	 kostnader	 i	 budgeten	
identifierats.	Samtidigt	har	ett	flertal	viktiga	besparingsområden	gällande	
främst	effektivitet	och	struktur	observerats.	
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3.1 Verksamheten 

Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhet	 möter	 en	 rad	 utmaningar	
som	skiljer	sig	ifrån	den	svenska	mediankommunen.	I	det	här	stycket	beskrivs	
verksamhetens	storlek,	omfattning	och	utmaningar.	Strukturen	på	den	typen	
av	 tjänster	 som	 erbjuds	 inom	 ramen	 för	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	
behandlas	också	i	detta	avsnitt.	

Båstads kommuns vård‐ och omsorgsverksamhet har drygt 

400 anställda och är indelad i sex olika verksamheter 

Vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 i	 Båstads	 kommun	 har	 425	 anställda,	
inklusive	timanställda.	Verksamheten	är	indelad	i	sex	olika	verksamheter	och	
utöver	 dessa	 finns	 även	 en	 stab	 bestående	 av	 verksamhetsområdeschef,	 en	
utredare	 i	 kombination	 med	 enhetschefsskap,	 en	 social	 ansvarig	 socionom	
(SAS)	 tillika	 utredare,	 en	 systemförvaltare	 och	 en	 MAS	 tillika	
demenssamordnare.	 Organisationens	 indelning,	 samt	 ungefärligt	 antal	
anställda	vid	de	olika	enheterna,	finns	illustrerad	i	organisationskartan	i		

Anhörigstöd	och	Socialt	Innehåll	för	kommunens	invånare	är	enheten	för	stöd	
till	 anhöriga,	 som	 i	 enlighet	 med	 socialtjänstlagen	 hjälper	 personer	 som	
vårdar	en	närstående	med	insatser	i	form	av	exempelvis	information,	samtal,	
utbildning	och	hjälpmedel.	Socialt	innehåll	syftar	till	att	ge	kommunens	äldre	
och	 funktionsnedsatta	personer	möjlighet	att	minska	 isolering	och	ensamhet	
genom	olika	typer	av	meninfsfulla	aktiviteter.	

Figur	2.		

Nedan	beskrivs	de	respektive	enheterna	kortfattat:	
 Äldreboende	 och	 hemvård	 är	 den	 största	 enheten	 inom	 vård‐	 och	

omsorgsverksamheten,	 med	 totalt	 två	 tredjedelar	 av	 alla	 anställda.	
Enheten	 har	 17	 enheter	 i	 form	 av	 bland	 annat	 särskilda	 boenden	
(äldreboenden)	och	hemvårdsgrupper.		

 Hemsjukvård	 är	 den	 enhet	 som	 utför	 sjukvård	 i	 ordinärt	 boende,	 till	
skillnad	från	exempelvis	vård	på	en	vårdcentral.		

 I	rehab	ingår	sjukgymnaster/fysioterapeuter	och	arbetsterapeuter.	
 Stöd	 och	 omsorg	 har	 hand	 om	 bland	 annat	 personlig	 assistans,	

gruppboende	 och	 boende	 med	 särskilt	 stöd,	 boendestöd,	
socialpsykiatri,	 ledsagning,	 meningsfull	 sysselsättning	 och	
korttidsvistelse.	
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 Myndighetsenheten	 är	 enheten	 för	 myndighetsutövning	 genom	
biståndshandläggning.		

 Anhörigstöd	och	Socialt	Innehåll	 för	 kommunens	 invånare	 är	 enheten	
för	 stöd	 till	 anhöriga,	 som	 i	 enlighet	 med	 socialtjänstlagen	 hjälper	
personer	som	vårdar	en	närstående	med	insatser	i	form	av	exempelvis	
information,	samtal,	utbildning	och	hjälpmedel.	Socialt	 innehåll	syftar	
till	att	ge	kommunens	äldre	och	funktionsnedsatta	personer	möjlighet	
att	minska	 isolering	och	ensamhet	genom	olika	 typer	av	meninfsfulla	
aktiviteter.	

Figur 2. Organisationskarta över Båstads kommuns vård‐ och  
  omsorgsverksamhet med ungefärligt antal anställda per enhet 

	
Källa:    Båstads kommun. 

Verksamheten påverkas av Båstads kommuns strukturella 

förutsättningar 

Båstads	 kommun	 är	 skiljer	 sig	 åt	 från	 andra	 kommuner	 i	 Sverige	 på	 flera	
områden.	 Detta	 har	 stor	 inverkan	 på	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten.	 Se	
Tabell	 3	 för	 en	 kortfattad	 jämförelse	 av	 Båstads	 förhållande	 till	
genomsnittskommunen	i	Sverige	utifrån	ett	antal	utvalda	aspekter.		
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Tabell 3. Faktaruta Båstad och Sverigesnitt 

  Båstad  Sverigesnitt 

Antal invånare  14 614  15 678* 

Antal invånare över 80 år  1 118  968* 

Medelålder  48  41 

Befolkningsökning  2,2 %  1,2 %** 

Arbetslöshet  6,4 %  7,6 %** 

Medianinkomst  24 700 kr  26 100 kr 

Andel högskoleutbildade  21,7 %  26,2 %** 

Andel företagare  12,9 %  1,2 %** 

*    Mediankommun. 
**    Rikssnitt. 
Not:    Mediankommuner  för antal  invånare: Hallsberg/Hammarö. Mediankommuner  för antal 

invånare över 80 år: Kumla/Vara. 
Källa:    Arbetslöshet från Arbetsförmedlingen, SCB. 

Särskilt	 utmärkande	 för	 Båstads	 kommun	 är	 befolkningens	 åldersstruktur.	
Kommunen	 har	 färre	 invånare	 totalt	 sett	 än	 mediankommunen,	 men	 fler	
invånare	 än	medianen	 sett	 till	 antalet	 personer	 över	 80	 år.	Medelåldern	 för	
Båstads	 kommun	 är	 hela	 sju	 år	 över	medelåldern	 i	 riket.	 Framför	 allt	 drivs	
skillnaden	av	en	större	andel	av	invånarna	som	är	mellan	60–80	år	och	att	en	
mindre	 andel	 av	 invånarna	 är	 i	 åldern	 20–40	 år.	 En	 jämförelse	 av	
befolkningspyramiden	 för	 Båstad	 och	 Sverige	 tydliggör	 skillnaderna	 i	
åldersstruktur,	se	Figur	3.	
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Figur 3. Båstads befolkningspyramid i förhållande till övriga riket, 2015 

	
Förklaring: Blått: män i Båstad. Grönt: kvinnor i Båstad. Vertikal axel: ålder. Horisontell axel: andel i 

procent av befolkningen för aktuell ålder. 
Källa:     SCB. 

I	 korthet	 är	 Båstads	 kommun	 därmed	 en	 förhållandevis	 liten,	 tätbefolkad	
kommun	 med	 relativt	 hög	 andel	 äldre	 samt	 betydligt	 högre	 medelålder	 än	
rikssnittet.	 Samtidigt	 växer	 antalet	 invånare	 mer	 än	 dubbelt	 så	 snabbt	
gentemot	 övriga	 riket,	 vilket	 sannolikt	 delvis	 kan	 förklaras	 av	 de	 många	
sommargästerna	 som	vid	 relativt	hög	ålder	 väljer	 att	 skriva	 sig	permanent	 i	
Båstads	 kommun.	 I	 genomförda	 intervjuer	 har	 framgått	 att	 flera	 av	 de	
inflyttade	som	bosätter	sig	i	Båstads	kommun	inte	har	en	stor	egen	familj	eller	
sociala	 nätverk	 i	 kommunen,	 varför	 de	 blir	 särskilt	 beroende	 av	 stöd	 och	
omsorg	 från	 kommunen.	 Samtidigt	 är	 andelen	 personer	 i	 befolkningen	med	
funktionsnedsättning	och	behov	av	LSS‐	och	SFB‐insatser	hälften	så	stor	som	
det	nationella	genomsnittet,	0,5	procent	gentemot	1	procent.	

Budgeten  och  kostnaderna  per  invånare  över  80  år  för 
Båstads  vård‐  och  omsorgsverksamhet  är  lägre  än 
genomsnittet i Skåne 

Samtidigt	som	Båstads	kommuns	vård‐	och	omsorgsverksamhet	har	ett	stort	
åtagande	 som	 förväntas	 växa	 ytterligare	 i	 framtiden,	 kan	 konstateras	 att	
verksamheten	har	relativt	begränsade	resurser	för	att	bedriva	sin	verksamhet	
jämfört	 med	 andra	 kommuner	 i	 Skåne	 län.	 Den	 budgeterade	 kostnaden	 för	
vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 per	 invånare	 är	 i	 nivå	 med	 övriga	
kommuner,	men	om	justering	görs	för	antalet	äldre	invånare	(över	65	år	samt	
över	 80	 år),	 framgår	 att	 storleken	 på	 såväl	 budgeten	 som	 kostnaderna	 för	
Båstads	kommuns	vård‐	och	omsorgsverksamhet	är	låga	jämfört	övriga	Skåne.	
En	 sådan	 åldersjustering	 är	 motiverad	 eftersom	 vård‐	 och	 omsorg	 i	 stor	
utsträckning	riktar	sig	mot	den	äldre	delen	av	befolkningen.	Figur	4	visar	att	
Båstads	kommuns	vård‐	och	omsorgsverksamhet	hade	näst	 lägst	budget	per	
invånare	över	80	år	 i	Skåne	(år	2015).	Räknat	per	 invånare	över	80	år	hade	
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Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhet	 en	 budget	 om	 knappt	
180	000	kronor,	medan	det	skånska	snittet	låg	på	knappt	270	000	kronor	per	
invånare	 över	 80	 år.	 Om	 budgeten	 för	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 i	
Båstads	 kommun	 hade	 uppgått	 till	 270	000	 per	 invånare	 över	 80	 år,	 skulle	
detta	 motsvara	 en	 total	 ökning	 på	 drygt	 80	 miljoner	 kronor	 per	 år.	 Som	
kommer	 att	 visas	 senare	 i	 denna	 genomlysning,	 är	 vård‐	 och	
omsorgstagarnöjdhet	i	nivå	med	riksgenomsnittet	(se	sida	25).	Antalet	avslag	
på	biståndsansökningar	är	också	mycket	lågt.	Det	finns	alltså	lite	som	talar	för	
att	 verksamheten	 är	 kraftigt	 underfinansierad	 på	 ett	 sätt	 som	 drabbat	
brukarna.	 Istället	 är	 en	 mer	 sannolik	 tolkning	 att	 verksamheten	 bedrivs	
resurseffektivt,	 där	 en	 särskilt	 viktig	 faktor	 bedöms	 vara	 att	 många	 äldre	
vårdas	i	hemmet	istället	för	på	särskilda	boenden	(se	nästa	avsnitt).	En	annan	
förklaring	 skulle	 också	 kunna	 vara	 att	 den	 äldre	 befolkningen	 i	 Båstads	
kommun	 är	 relativt	 frisk	 och	mindre	 resurskrävande	 än	 i	 andra	 kommuner.	
Det	 bör	 också	 noteras	 att	 medarbetarnöjdheten	 för	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten	är	 lägre	 än	 i	 övriga	delar	av	kommunens	verksamhet	
(se	sida	24).	

Figur  4.  Budgetstorlek  för  vård‐  och  omsorg  per  invånare  över  80  år,  Skånes  
    kommuner 2015 

	
Not:    Vård‐ och omsorg går  i vissa kommuner under beteckningen ”Socialnämnd”.  I ett  fåtal 

fall  kan nämndernas  verksamhet  skilja  sig åt något. Anpassningar har  i högsta möjliga 
mån gjorts för att passa vård‐ och omsorgsverksamheten i Båstads kommun. 

Källa:     Årsredovisning 2015 från Skånes 33 kommuner, Lumell‐analys. 

Ett	liknande	mönster	kan	observeras	vad	gäller	ekonomiskt	utfall,	det	vill	säga	
de	 faktiska	 kostnader	 som	 verksamheten	 har	 vid	 bokslut.	 Eftersom	Båstads	
kommuns	vård‐	och	omsorgsverksamhet	gick	med	underskott	under	2015	var	
de	 faktiska	kostnaderna	högre	än	de	budgeterade.	Under	2015	hade	Båstads	
vård‐	och	omsorgsverksamhet	ändå	 fjärde	 lägst	kostnader	per	 invånare	över	
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80	 år	 i	 Skåne	 län,	 se	 Figur	 5.	 Detta	 betyder	 att	 kommunens	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet	spenderade	den	fjärde	lägsta	summan	per	invånare	över	
80	 år	 i	 Skåne,	 drygt	 195	000	 kronor	 mot	 genomsnittet	 på	 drygt	 271	000	
kronor.		

Figur 5. Bokslut för vård‐ och omsorg per invånare över 80 år, Skånes kommuner  
  2015 

	
Not:    Vård‐ och omsorg går  i vissa kommuner under beteckningen ”Socialnämnd”.  I ett  fåtal 

fall  kan nämndernas  verksamhet  skilja  sig åt något. Anpassningar har  i högsta möjliga 
mån gjorts för att passa vård‐ och omsorgsverksamheten i Båstads kommun. 

Källa:     Årsredovisning 2015 från Skånes 33 kommuner, Lumell‐analys. 

Färre  bor  i  permanent  särskilt  boende  och  fler  får 
tilläggstjänster genom hemvården i Båstads kommun 

Bland	invånare	över	80	år	är	det	en	lägre	andel	som	bor	i	permanent	särskilt	
boende	 i	 Båstads	 kommun	 jämfört	 med	 andra	 skånska	 kommuner,	 vilket	
illustreras	 i	 Figur	 6.	 Drygt	 elva	 procent	 av	 invånarna	 över	 80	 år	 i	 Båstads	
kommun	 bodde	 i	 permanent	 särskilt	 boende,	 medan	 snittet	 för	 skånska	
kommuner	var	knappt	femton	procent.	Som	nämnts	tidigare	kan	detta	till	viss	
del	 förklara	 de	 relativt	 låga	 kostnaderna	 för	 Båstads	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet.	 Särskilt	 boende	 är	 en	 relativt	 dyr	 verksamhet,	 varför	
kommuner	 kan	 frigöra	 resurser	 genom	 att	 ha	 en	 låg	 andel	 av	 de	 äldre	 i	
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permanenta	särskilda	boenden	inom	äldrevården.	Om	Båstads	kommun	hade	
haft	 lika	 stor	 andel	 av	 befolkningen	 över	 80	 år	 i	 permanenta	 särskilda	
boenden,	 hade	 man	 haft	 ytterligare	 37	 personer	 i	 permanenta	 särskilda	
boenden.2	Kommunen	planerar	för	ett	särskilt	boende	motsvarande	48	platser	
som	ska	stå	klart	under	2019.	Samtidigt	kommer	mindre	boende	att	avvecklas.	

Figur  6.  Andel  personer  över  80  år  som  bor  i  permanent  särskilt  boende,  i 
    procent, Skånes kommuner 2016 

	
Not:    Permanent  boende  definieras  som  stadigvarande  boende  i  motsats  till 

korttidsvård/korttidsboende.  
Källa:     Socialstyrelsens Statistikdatabas, Lumell‐analys. 

Sett	till	andelen	äldre	som	mottar	hemtjänst	ligger	Båstads	kommun	närmare	
det	nationella	genomsnittet.	Det	svenska	genomsnittet	för	invånare	över	80	år	
var	 knappt	 31	procent.	 I	 Båstads	 kommun	var	 andelen	drygt	 29	procent,	 se	
Figur	 7.	 Samma	 mönster	 observeras	 i	 jämförelser	 mot	 andra	 skånska	
kommuner.		

																																																													

	

	

2 Uträkning: 2016 bodde 11,4 procent av Båstads 1118  invånare över 80 år  i permanenta särskilda 

boenden.  Det motsvarar  128  personer. Om  denna  andel  istället  hade  varit  14,75  procent,  hade 

knappt 165 personer bott i permanenta särskilda boenden, vilket är 37 fler.  
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Figur  7.  Andel  personer  över  80  år  som  har  beslut  om  hemtjänst  i  ordinärt 
    boende totalt, procent 2016 

	
Not:    Statistiken  omfattar  uppgifter  om  individuellt  biståndsbeslutad  hemtjänst,  som 

definieras  som  service  och  personlig  omvårdnad  i  den  enskildes  bostad  eller 
motsvarande.  I  hemtjänstbegreppet  ingår  också  avlösning  av  anhörigvårdare.  Data 
saknas från Knivsta, Sorsele och Åsele.  

Källa:     Socialstyrelsens Statistikdatabas, Lumell‐analys. 

När	 det	 kommer	 till	 olika	 tilläggstjänster	 inom	 hemtjänsten	 är	 de	 betydligt	
vanligare	i	Båstads	kommun	än	i	andra	skånska	kommuner.	Andelen	invånare	
över	80	år	som	både	erhöll	service	och	personlig	omvårdnad	var	18	procent	
högre	(2,6	procentenheter)	i	Båstads	kommun	än	snittet	i	Skåne.	Som	service	
kategoriseras	 exempelvis	 städning,	 medan	 personlig	 omvårdnad	 exempelvis	
innebär	 dusch.	 Andelen	 som	 fick	 beslut	 om	 trygghetslarm	 var	 sju	 procent	
högre	 (2,6	 procentenheter)	 och	 andelen	med	 beslut	 om	matdistribution	 var	
hela	 79	 procent	 högre	 (9,8	 procentenheter)	 i	 Båstads	 kommun	 än	 snittet	 i	
Skåne.	 I	 Figur	 8	 tydliggörs	 jämförelserna.	 Samma	mönster	 ses	 i	 en	 nationell	
jämförelse.	 En	 möjlig	 förklaring	 till	 detta	 mönster	 skulle	 kunna	 vara	 att	
tilläggstjänster	 i	 hemvården	 i	 viss	 utsträckning	 ersätter	 permanent	 särskilt	
boende	 bland	 de	 äldre,	 men	 eventuellt	 även	 att	 det	 finns	 en	 kultur	 i	
kommunen	 på	 flera	 nivåer,	 såväl	 politiskt	 som	 tjänstemannamässigt,	 för	 en	
biståndshandläggning	som	i	större	utsträckning	än	andra	kommuner	erbjuder	
och	beviljar	nämnda	tilläggstjänster.		
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Figur  8.  Tilläggstjänster  genom  hemtjänsten,  skånska  kommuner  och  Båstad,  
    2016 

	
Källa:    Socialstyrelsens Statistikdatabas, Lumell‐analys. 
 

Båstads	 kommun	 har	 sammanfattningsvis	 en	 högre	 andel	 äldre	 än	 det	
nationella	 genomsnittet.	 Av	 denna	 äldre	 befolkning	 bor	 en	 lägre	 andel	 i	
permanent	 boende,	 en	 genomsnittlig	 andel	 mottar	 hemtjänst	men	 en	 högre	
andel	får	olika	tilläggstjänster	genom	hemtjänsten.		

Bemanningen  inom  vård‐  och  omsorgsverksamheten  är 

lägre i Båstads kommun för flera yrkesgrupper 

I	en	 jämförelse	av	andra	svenska	kommuner	utifrån	nationella	data	gällande	
antalet	 anställda	 per	 invånare	 för	 olika	 yrkesgrupper	 inom	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten,	placerar	sig	Båstads	kommun	relativt	 lågt.	Totalt	sett	
till	 årsarbetare	 inom	 vård‐	 och	 omsorg	 låg	 Båstads	 kommun	 ungefär	 fem	
årsarbetare	 under	 det	 svenska	 genomsnittet	 per	 1	000	 invånare,	 se	 Figur	 9.	
Eftersom	 Båstads	 kommun	 har	 drygt	 14	000	 invånare,	 betyder	 detta	 i	
praktiken	en	 lägre	bemanning	om	70	årsarbetare	sett	 till	 snittet.	Särskilt	 låg	
bemanning	 hade	 Båstads	 kommun	 inom	 gruppen	 sjuksköterskor:	 3,8	
sjuksköterskor	 per	 1	000	 invånare,	 jämfört	 med	 rikssnittet	 på	 5,7.	 Inom	
yrkesgruppen	 innefattande	 skötare,	 vårdare,	 boendestödjare,	 personliga	
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assistenter	 och	 övrig	 vård‐	 och	 omsorgspersonal	 hade	 Båstads	 kommun	 9,2	
per	 1	 000	 invånare,	 jämfört	 med	 rikssnittet	 på	 13,7.	 Närmare	 snittet	 låg	
Båstad	sett	till	antalet	undersköterskor	och	vårdbiträden:	18	undersköterskor	
per	1	000	invånare	i	Båstads	kommun,	det	svenska	genomsnittet	låg	på	19,7.3	
Nära	 snittet	 var	 också	 kommunen	 inom	 gruppen	 fysioterapeuter	 och	
arbetsterapeuter,	där	den	hade	1,5	anställda	per	1	000	invånare	jämfört	med	
genomsnittet	på	1,4.4	Vidare	hade	Båstads	kommun	år	2016	7,5	vårdbiträden	
per	1	000	invånare	jämfört	med	rikssnittet	på	7,6.	Eftersom	Båstads	kommun	
har	 fler	personer	över	80	år	per	1	000	 invånare	än	genomsnittskommunen	 i	
Sverige,	 kan	 dessa	 siffror	 tolkas	 som	 en	 indikation	 på	 personalbrist	 inom	
vård‐	 och	 omsorgsverksamheten.	 Per	 invånare	 över	 80	 år	 har	 Båstads	
kommun	0,17	årsarbetare	inom	vård‐	och	omsorg,	medan	rikssnittet	var	0,82.		

																																																													

	

	
3  Som  undersköterskor  räknas  undersköterskor  i  hemtjänst,  hemsjukvård  och  äldreboende, 

habilitering, vård‐ och specialavdelning, mottagning samt barnsköterskor och ambulanssjukvårdare. 

Alla bemanningsuppgifter från SCB 2015 eller 2016. 
4  Till  denna  kategori  räknas  bland  annat  naprapater,  sjukgymnaster/fysioterapeuter  och 

arbetsterapeuter, enligt SCB 2015. 
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Figur 9. Antal faktiska vård‐ och omsorgsårsabetare per 1 000 invånare, Sverige 
  2016 

	
Not:    Inom  vård‐  och  omsorg  ingår  sjuksköterskor,  undersköterskor,  skötare,  vårdbiträden, 

vårdare, personliga assistenter och övrig vård‐ och omsorgspersonal. 
Källa:    SCB, Lumell‐analys.   

3.2 Kvaliteten 

Utifrån	 utformningen	 av	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhet	
samt	 utifrån	 kommunens	 utmaningar,	 beskrivs	 i	 detta	 avsnitt	 hur	
verksamheten	 står	 sig	 i	 kvalitet	 sett	 ur	 ett	 medarbetarperspektiv	 och	 ett	
brukarperspektiv.	 Kommunens	 målsättning	 vad	 gäller	 kvalitet	 diskuteras	
också.		

Kommunens  medarbetarundersökningar  visar  på  ett 

resultat som är i nivå med övriga landet 

Båstads	 kommuns	 resultat	 för	 medarbetarengagemang	 för	 kommunen	 som	
helhet	 låg	 år	 2016	 strax	 över	 det	 nationella	 snittet.	 Hållbart	
medarbetarengagemang	(HME)	är	ett	index	framtaget	av	Sveriges	Kommuner	
och	 Landsting	 (SKL),	 som	 möjliggör	 mätningar	 och	 jämförelser	 av	
medarbetares	 nöjdhet	 och	 trivsel.	 HME	 är	 uppdelat	 i	 olika	 kategorier.	 2016	
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var	 det	 nationella	 HME‐genomsnittet	 79,	 och	 genomsnittet	 för	 Familjen	
Helsingborg5	var	81.	Båstads	kommuns	totala	HME	var	80.	Tabell	4	visar	hur	
kommunens	 resultat	 såg	 ut	 för	 de	 respektive	 kategorierna	 enligt	
medarbetarundersökningen	år	2016.	

																																																													

	

	

5 ”Familjen Helsingborg” är en samarbetsgrupp för kommuner i nordvästra Skåne, som innefattar 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga. 
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Tabell 4. HME i Båstads kommun 2016 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 2016 
Båstads 
kommun 

HME totalt  80 

Motivation  81 

Jämlikhet  79 

Styrning  79 

Dialog och samverkan  78 

Ledarskap  78 

Hälsa och arbetsmiljö  66 

Medarbetarsamtal  63 

Lön och utveckling  58 

Källa:    Båstads kommuns årsredovisning 2016. 

Vård‐  och  omsorgsverksamhetens  medarbetar‐

undersökning  indikerar  lägre  resultat  än  för  kommunen 

som helhet 

Vård‐	och	omsorgsverksamhetens	resultat	i	HME	låg	under	Båstads	kommuns	
snitt	som	helhet.	En	 jämförelse	med	andra	kommuners	sammanställda	vård‐	
och	 omsorgsverksamheter	 saknas,	 men	 Tabell	 5	 visar	 Båstads	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhets	resultat	i	undersökningens	respektive	kategorier.	Det	är	
värt	 att	 notera	 att	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	 resultat	 ligger	 under	
kommunens	 resultat	 för	 samtliga	 kategorier.	 Utöver	 undersökningsresultat	
har	 i	 intervjuer	 genomgående	 ett	 stort	 engagemang	 och	 en	 hög	 effektivitet	
bland	 medarbetarna	 betonats.	 Befintliga	 utmaningar	 i	 verksamheten	 har	
många	 gånger	 beskrivits	 som	 strukturella	 snarare	 än	 i	 ordalag	 av	 bristande	
vilja	eller	kompetens	hos	medarbetarna.	Medarbetarna	har	 istället	beskrivits	
som	kompetenta	och	hårt	arbetande.		
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Tabell 5. HME i Båstads kommuns vård‐ och omsorgsverksamhet 2016 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 2016 
Vård‐ och 
omsorg 

HME	totalt	 74	

Motivation	 78	

Jämlikhet	 73	

Styrning	 –	

Dialog	och	samverkan	 75	

Ledarskap	 69	

Hälsa	och	arbetsmiljö	 62	

Medarbetarsamtal	 53	

Lön	och	utveckling	 53	

Källa:    Båstads kommuns medarbetarundersökning 2016, utskick från kommunen. 

Kommunens mål är att bli en av landets tio bästa vård‐ och 

omsorgskommuner 

Sett	ur	ett	brukarperspektiv	har	Båstads	kommun	en	ambitiös	målsättning	för	
vård‐	 och	 omsorgsverksamheten.	 Kommunen	 vill	 bli	 en	 av	 landets	 tio	 bästa	
vård‐	och	omsorgskommuner.		

Sedan	ett	flertal	år	har	Båstads	kommun	använt	sig	av	Socialstyrelsens	Öppna	
jämförelser	 av	 äldreomsorg	 och	 hemvård	 för	 att	 jämföra	 sin	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet	 mot	 andra	 kommuner.	 Socialstyrelsen	 rangordnar	 alla	
svenska	kommuner	enligt	en	rad	kriterier,	däribland	måtten	”hemtjänst	totalt”	
och	”särskilt	boende	totalt”.	Mot	bakgrund	av	dessa	rangordningar	tar	Båstads	
kommun	fram	sin	egen	rangordning.	År	2016	rangordnade	Båstads	kommun	
sin	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhet	 på	 plats	 86	 i	 Sverige.	 Denna	 rangordning	
offentliggörs	 i	 kommunens	 budget.	 Särskilt	 väl	 låg	 verksamheten	 till	 inom	
kategorierna	 ”personalkontinuitet”	 i	 hemtjänsten	 och	 ”bruk	 av	
tryckavlastande	underlag”	inom	särskilt	boende.	Hemtjänsten	totalt	hamnade	
på	plats	48	i	Sverige	och	särskilt	boende	på	plats	123.	Tabell	6	visar	dessa	och	
ytterligare	placeringar	enligt	Socialstyrelsens	Öppna	jämförelser	år	2016.	
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Tabell 6. Båstads kommuns placering  för hemtjänst och  särskilt boende enligt 
    Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2016 

Hemtjänst, total placering: 48 

39		 	Personalkontinuitet	i	hemtjänst	

82	 	Bemötande,	förtroende	och	trygghet	i	hemtjänsten	

128	 	Inflytande	och	tillräckligt	med	tid	i	hemtjänsten	

208	 	Förändring	av	självskattad	hälsa	för	hemtjänsttagare		

Förklaring: Grön: övre kvartil (bästa fjärdedelen). Gul: Mellersta kvartiler. 
Källa:     Socialstyrelsens Öppna jämförelser av äldreomsorg och hemsjukvård 2016. 

	

Särskilt boende, total placering: 123 

39	 	Bruk	av	tryckavlastande	underlag	

94	 	Riskförebyggande	åtgärder	‐	särskilt	boende	

124	 	Mat	och	måltidsmiljö	i	särskilt	boende	

141	 	Bemötande,	förtroende	och	trygghet	i	särskilt	boende	

145	 	Aktiviteter	och	känsla	av	ensamhet	i	särskilt	boende	

223	 	Kontakt	med	personal	i	särskilt	boende	

226	 	Boendemiljö	i	särskilt	boende	

247	 	Inflytande	och	tillräckligt	med	tid	i	särskilt	boende	

Förklaring: Grön: övre kvartil (bästa fjärdedelen). Gul: Mellersta kvartiler. Röd: undre kvartil (sämsta 
fjärdedelen). 

Källa:     Socialstyrelsens Öppna jämförelser av äldreomsorg och hemsjukvård 2016. 

Enligt	Båstads	kommun	var	plats	86	en	förbättring	med	14	platser	mot	2015,	
vilket	 i	 sin	 tur	 var	 en	 förbättring	 med	 17	 platser	 mot	 2014.	 Fortfarande	
återstår	dock	76	platser	till	målet	om	att	bli	en	av	Sveriges	tio	bästa	vård‐	och	
omsorgskommuner.	Tabell	7	visar	utvecklingen	av	Båstads	egen	rangordning	
sedan	2013.		
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Tabell 7. Båstads placering som vård‐ och omsorgskommun enligt egen mätning,  
    2013–2016 

2013	 2014	 2015	 2016	

116	 117	 100	 86	

Källa:    Båstads kommun, framtaget för budget 2018. 

Värt	 att	 notera	 i	 Socialstyrelsens	 Öppna	 jämförelser	 är	 Båstads	 låga	
rangordning	 inom	 läkemedelsrelaterade	kategorier.	 I	kategorin	 ”Tre	eller	fler	
psykofarmaka	bland	äldre,	75	år	och	äldre	i	hemtjänsten”	 hamnar	 kommunen	
på	 plats	 284	 av	 287.	 I	 kategorin	 ”Olämpliga	 läkemedel,	 75	 år	 och	 äldre	 i	
hemtjänsten”	 är	 Båstad	 på	 plats	 243	 av	 287	 och	 i	 kategorin	 ”Användning	av	
antipsykotiska	läkemedel,	75	år	och	äldre	i	hemtjänsten”	 på	 plats	 245	 av	 287.	
Dessa	tre	kategorier	ingår	dock	i	den	övergripande	kategorin	”Sammanhållen	
vård	och	omsorg”	och	påverkar	därför	inte	det	som	Båstad	har	valt	att	väga	in	
i	 sin	 rangordning.	Ett	möjligt	 förbättringsarbete	 är	att	 initiera	ett	 samarbete	
med	 Region	 Skåne	 avseende	 läkemedelsgenomgångar,	 eftersom	 felaktig	
hantering	 av	 läkemedel	 både	 kan	 äventyra	 patientsäkerheten	 men	 även	
innebära	 ökad	 efterfrågan	 på	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 (genom	 att	
exempelvis	 icke‐önskvärda	 kombinationer	 av	 läkemedel	 kan	 öka	 antalet	 fall	
bland	 äldre,	 som	 i	 sin	 tur	 ökar	 behovet	 bland	 invånarna	 av	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhetens	tjänster/service).	

Metoden  för  jämförelse med  andra  kommuner  uppvisar 

flera brister 

I	 Båstads	 kommuns	 budget	 och	 andra	 styrdokument	 formuleras	 årligen	 en	
målsättning	 om	 att	 vara	 bland	 Sveriges	 tio	 bästa	 vård‐	 och	
omsorgskommuner.	 Detta	 kvalitetsmått	 är	 dock	 förknippat	 med	 ett	 flertal	
olika	problem:	

1) Socialstyrelsens	 statistik	 för	 brukarnöjdhet,	 som	 används	 av	 Båstads	
kommun	 vid	 beräkning	 av	 kvalitetsutfall,	 är	 uppdelad	 i	 kategorierna	
”ordinärt	 boende”,	 ”särskilt	 boende”,	 och	 ”sammanhållen	 vård	 och	
omsorg”.	I	Båstads	mätning	ingår	enbart	statistiken	från	kategorierna	
som	 rör	 ordinärt	 och	 särskilt	 boende,	 det	 vill	 säga	 hemvård	 och	
äldreboende.	Det	betyder	att	varken	rehab,	hemsjukvård	eller	stöd	och	
omsorg,	 såsom	 exempelvis	 LSS‐verksamhet	 eller	 personlig	 assistans,	
överhuvudtaget	påverkar	Båstads	kommuns	egen	ranking.	Detta	trots	
att	målsättningen	 är	 att	 bli	 topp	 tio	 inom	 ”vård‐	 och	 omsorg”,	 vilket	
antyder	att	hela	vård‐	och	omsorgsverksamheten	inkluderats.	
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2) Hemvård	 och	 särskilt	 boende	 viktas	 likvärdigt	 i	 beräkningen	 av	
kvalitetsrankingen.	 Det	 vill	 säga,	 utfallen	 för	 hemvård	 och	 särskilt	
boende	bidrar	i	likvärdig	utsträckning	till	det	som	ligger	till	grund	för	
Båstads	 kommuns	 totala	 ranking.	 Ingen	 hänsyn	 tas	 till	 exempelvis	
antalet	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 inom	 respektive	 enhet,	 trots	 att	
storleksordningen	 på	 de	 två	 skiljer	 sig	 åt	 kraftigt.	 Antalet	 vård‐	 och	
omsorgstagare	 i	 hemvården	 brukar	 i	 regel	 vara	 mer	 än	 dubbelt	 så	
stort	 som	 antalet	 boende,	 så	 också	 i	 Båstads	 kommuns	 fall.	 Ändå	
påverkas	rankingen	 likvärdigt	av	statistiken	 för	hemvård	och	särskilt	
boende.	

3) Enligt	 uppgifter	 från	 kommunens	 verksamhetsutvecklare	 har	
mätmetoder	och	 ingående	 indikatorer	 i	öppna	 jämförelser	 förändrats	
över	tid,	vilket	gör	en	faktisk	jämförelse	mellan	åren	problematisk.	

4) Vidare	 nämns	 några	 områden	 i	 Båstads	 kommuns	 diskussion	 i	
budgeten	 kring	 jämförelsemåttet	 som	 inte	 ingår	 i	 den	 slutliga	
rangordningen,	 vilket	 gör	 att	 exempelvis	 förbättringsområden	 kan	
identifieras	 som	 inte	 påverkar	 den	 slutgiltiga	 rangordningen.	
Exempelvis	står	 i	budgeten	för	2016:	”De	områden	som	Båstad	ligger	i	
topp	 på	 är	 [kategorin]	 Smärtskattning	 sista	 levnadsveckan”.	 Denna	
kategori	 är	 emellertid	 inte	 inräknad	 i	 den	 slutliga	 rangordningen,	 då	
den	 under	 Öppna	 jämförelser	 ingår	 i	 ”sammanhållen	 vård	 och	
omsorg”,	 och	 varken	 hemtjänst	 eller	 särskilt	 boende.	 I	 budgeten	 ges	
dock	 intrycket	 att	 Båstads	 höga	 placering	 inom	 denna	 kategori	
påverkat	slutresultatet.		

5) Den	slutgiltiga	rangordningen	är	i	praktiken	inte	en	rangordning,	utan	
ett	genomsnitt	mellan	rangordningen	för	hemvård	och	rangordningen	
för	särskilt	boende.	Plats	86	återspeglar	därför	inte	Båstads	kommuns	
faktiska	placering	i	en	rangordning	av	Sveriges	kommuner,	utan	bara	
ett	 avrundat	 genomsnitt	 av	 talen	 48	 och	 123.	 Med	 denna	
rangordningsmetod	hamnar	 ingen	kommun	på	 första	plats,	 utan	den	
kommun	i	Sverige	som	har	bäst	resultat	 i	Öppna	 jämförelser	hamnar	
först	på	plats	4.	

3.3 Ekonomin 

Tätt	 kopplat	 till	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 och	 dess	 kvalitet	 är	
ekonomin.	 I	 detta	 avsnitt	 beskrivs	 mer	 ingående	 hur	 kommunens	 ekonomi	
utvecklats	 och	 hur	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 de	 senaste	 åren	 haft	
ekonomiska	 besvär.	 Vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	 ekonomi	 ställs	 i	
relation	till	hela	kommunens	ekonomi	och	till	andra	kommuner	i	Sverige	och	
Skåne	 län.	 Budgetens	 utformning	 och	 den	 under	 2012	 införda	
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resursfördelningsmodellen	 diskuteras	 utifrån	 sina	 för‐	 och	 nackdelar.	
Slutligen	 beskrivs	 flera	 orsaker	 till	 det	 ekonomiska	 underskottet	 som	 de	
senaste	åren	har	präglat	verksamheten.		

3.3.1 Övergripande 

Båstads kommun har gått med visst överskott  sedan 2010,  främst 
drivet av engångsinkomster 

Båstads	kommun	har	som	helhet	gått	med	ekonomiskt	överskott	sedan	2010.	
2009	var	det	senaste	året	med	underskott.	De	 flesta	år	har	dock	överskottet	
till	 stora	 delar	 kunnat	 förklaras	 av	 inkomster	 av	 engångskaraktär,	 såsom	
försäljning	 av	 mark,	 återbetalningar	 från	 Försäkringskassan	 eller	
försäkringspengar	 från	 AFA.	 Rensas	 utfallet	 för	 dessa	 engångsintäkter,	 blir	
överskottet	betydligt	mindre.	Figur	10	illustrerar	utvecklingen	sedan	2010,	då	
detta	är	den	tidsperiod	för	vilken	detaljerad	data	funnits	tillgänglig	för	denna	
genomlysning.		
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Figur  10.  Avvikelse  från  budget,  Båstads  kommun  2010–2015, med  och  utan  
      rensning av engångsintäkter 

	
Källa:    Årsredovisningar 2010–2015, Lumell‐analys. 

Vård‐ och omsorg är det största verksamhetsområdet  i kommunen 
sett till driftskostnader 

Sett	 till	de	 faktiska	driftskostnaderna	utgör	vård‐	och	omsorgsverksamheten	
omkring	 en	 tredjedel	 av	 kommunen,	 vilket	 kan	 ses	 i	 Figur	 11.	 Vård‐	 och	
omsorg	är	därmed	det	enskilt	största	verksamhetsområdet	i	Båstads	kommun,	
och	 dess	 ekonomiska	 utfall	 är	 därför	 av	 betydelse	 för	 kommunens	 samlade	
ekonomi.		
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Figur 11. Utfall externa driftskostnader, Båstads kommun 2015, 100 % = 817,9 
     miljoner kronor 

	
Not:    Statistik  följer Båstads kommuns nya  sätt att  räkna driftskostnad genom att exkludera 

finanser, annars total driftskostnad på 900,4 miljoner kronor.  
Källa:     Båstads  kommuns  årsredovisning  2015,  anpassning  genom  Christel  Crespin,  Båstads 

kommun, Lumell‐analys. 

Vård‐  och  omsorgsverksamheten  har  gått  med  underskott  de 
senaste åren 

Den	 ekonomiska	 utvecklingen	 för	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 ser	
annorlunda	ut	än	utvecklingen	för	kommunen	som	helhet,	då	den	istället	har	
gått	 med	 underskott	 de	 senaste	 åren.	 Vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	
underskott	 uppgick	 år	 2016	 till	 cirka	 9,1	 miljoner	 kronor.	 Sedan	 2010	 har	
vård‐	och	omsorgsverksamheten	redovisat	underskott	varje	år.	I	Figur	12	kan	
hela	utvecklingen	sedan	2010	ses.	 I	 figuren	ses	också	den	budget	som	gällde	
för	respektive	år.	
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Figur 12. Budget och avvikelser  från budget, vård‐ och omsorgsverksamheten  i 
    Båstads kommun 2010–2016, miljoner kronor 

	
Not:    Sedan  2013  drivs  beställningsenheten  av  kommunfullmäktige  och  redovisas  separat, 

men ingår i detta diagram.  
Källa:     Årsredovisningar  2010–2015  samt  resultatstatistik  från  Båstads  datasystem  2016, 

Lumell‐analys. 

Trots höjd budget varje år sedan 2010 har underskottet ökat 

Som	kan	ses	 i	Figur	12,	har	Båstads	vård‐	och	omsorgsverksamhet	redovisat	
underskott	 trots	 att	 budgeten	 har	 ökat	 varje	 år	 sedan	 2010.	 Totalt	 sett	 har	
budgeten	under	denna	tidsperiod	ökat	med	ungefär	32	miljoner	kronor.	Ändå	
har	underskottet	växt,	från	0,3	till	9,1	miljoner	kronor.		

I	ett	statiskt	sammanhang	där	verksamhetens	omfattning	och	förutsättningar	
är	konstanta	över	 tid	hade	utvecklingen	 eventuellt	 kunnat	 förklaras	med	att	
verksamheten	spenderar	för	mycket	resurser	och/eller	blivit	mindre	effektiv.	
Eftersom	 vårdtyngden	 i	 form	 av	 vårdintensitet	 och	 antal	 vård‐	 och	
omsorgstagare	 samt	andra	 förutsättningar	 förändrats	över	 tid,	kan	en	 sådan	
slutsats	 emellertid	 inte	 dras.	 Det	 finns	 istället	 en	 rad	 andra	 tänkbara	
förklaringar	till	att	underskottet	bestått	trots	höjd	budget:	

 Inom	 kommunen	 har	 en	 rad	 omorganiseringar	 skett,	 varför	 det	 är	
möjligt	 att	 en	 budgetjämförelse	 mellan	 samtliga	 år	 inte	 gör	
verksamhetsstorleken	 rättvisa.	 Sedan	 ett	 antal	 år	 räknas	
Kommunfullmäktige	in	i	vård‐	och	omsorgsverksamheten	då	de	ingår	
som	 beställare.	 Hur	 detta	 påverkat	 budgetens	 storlek	 är	 oklart.	
Omorganiseringarna	 och	 den	 delvis	 bristfälliga	 strukturen	 har	 också	
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lett	 till	 kostnader	 i	 form	 av	 exempelvis	 konsultarvoden,	 vilket	 kan	
förklara	ett	underskott	trots	höjd	budget.	För	2015	uppgick	dessa	till	
drygt	1,3	miljoner	kronor	och	2016	till	knappt	1,9	miljoner	kronor.		

 På	flera	punkter	har	omfattningen	av	vård‐	och	omsorgsverksamheten	
utökats,	vilket	har	lett	till	att	det	ekonomiska	utfallet	höjts,	och	till	att	
budgeten	höjts.	År	2015	lades	ett	demensteam	till	i	verksamheten,	som	
först	 verkställdes	 2016.	 För	 detta	 höjdes	 budgeten	med	1,5	miljoner	
kronor	2015.	Ett	vårdplaneringsteam	lades	också	till	och	utfallet	växte	
med	1	miljon	kronor	2015.	Vårdplaneringsteamet	lades	dock	ner,	och	
ett	mottagningsteam	lades	till	och	budgeten	ökade	då	med	ytterligare	
1,1	miljoner	kronor	2016.	Myllefallet	 startade	 i	 2016	och	kostade	då	
knappt	 1,5	 miljoner	 kronor.	 Samma	 år	 utökades	 utfallet	 med	
ytterligare	 450	000	 kronor	 på	 grund	 av	 en	 tillkommen	 extern	
psykiatriplats	 på	 Hagagården.	 Nytillkomna	 psykiatriplatser	 förklarar	
också	högre	utfall	om	drygt	2,7	miljoner	både	2015	och	2016.		

 Vårdtyngden	misstänks	 ha	 ökat	 under	 de	 senare	 åren,	 en	 utveckling	
som	 går	 hand	 i	 hand	 med	 den	 demografiska	 strukturen	 i	 Båstads	
kommun	 och	 i	 Sverige	 som	 helhet.	 Som	 exempel	 kan	 nämnas	 det	
successiva	skiftet	från	somatikplatser	till	demensplatser	i	kommunen.	
Detta	 skifte	 ökade	 kostnaderna	 för	 beställaren	 och	 föranledde	 höjda	
kostnader	 i	 storleksordningen	 1,6	 miljoner	 kronor	 2015	 och	
ytterligare	 1,8	 miljoner	 kronor	 2016.	 En	 ökad	 vårdtyngd	 kan	 också	
innebära	 ökade	 kostnader	 för	 utförarna,	 i	 exempelvis	 för	 varje	
hemvårdstimme	får	en	större	arbetsbörda	om	vårdtyngden	ökar.	

 Som	 kan	 ses	 i	 Tabell	 8	 har	 antalet	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 sedan	
2010	också	ökat	både	inom	hemtjänst,	permanent	särskilt	boende	och	
korttidsboende,	 samt	 på	 totalen	 som	 inkluderar	 ytterligare	
brukargrupper.	 För	 hemtjänst	 har	 antalet	 vård‐	 och	 omsorgstagare	
ökat	 varje	 år,	 förutom	 mellan	 2015	 och	 2016,	 och	 antalet	
korttidsboenden	har	ökat	mest	drastiskt	av	de	tre	kategorierna.		

 Som	ses	 i	Tabell	12	(i	Appendix	på	sida	101),	är	personalbristen	och	
rekryteringsproblematiken	 påfallande	 i	 kommunen.	 Huruvida	 denna	
har	ökat	 är	 vanskligt	 att	 avgöra,	men	det	 är	 tydligt	 att	problemen	är	
betydande,	 och	 att	 de	 medför	 ökade	 kostnader,	 både	 i	
vikariatkostnader	 från	 bemanningsföretag,	 i	 övertid,	 potentiell	
sjukskrivning	 och	 högre	 ingångslöner	 för	 att	 attrahera	 fler	
arbetssökande.	

 Ökade	kostnader	för	LSS	är	en	trend	som	observerats	i	Sverige	varje	år	
sedan	 utjämningssystemets	 införande	 2004.	 Sedan	 dess	 har	
kostnaderna	för	LSS	i	hela	Sverige	stigit	med	138	procent,	enligt	SKL.	
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Vård‐	 och	 omsorgsverksamhet	 blir	 med	 andra	 ord	 bli	 dyrare	 i	 hela	
landet.		

 Arbetsgivaravgifterna,	 som	 utgör	 en	 betydande	 kostnad	 för	
kommunen,	har	stigit,	liksom	lönerna.	

 Myllefallet	 var	 tidigare	 ett	 boende	 för	 personer	 med	 personlig	
assistans	men	sedan	2016	finns	det	även	två	gruppboendelägenheter.	
Det	 går	 inte	 att	 bedriva	 ett	 gruppboende	 för	 två	 personer	
kostnadseffektivt.	

 Slutligen	är	det	möjligt	att	budgeten	för	vissa	år,	så	som	den	beskrivs	i	
Figur	 12,	 är	 något	 underdriven	 då	medel	 kan	 ha	 tillförts	 under	 året	
utan	 att	 det	 syns	 i	 budgetbeloppet.	 Att	 följande	 års	 budget	 har	 ökat	
väsentligt	 behöver	 i	 praktiken	 då	 inte	 innebära	 en	 lika	 stor	 höjning	
som	budgetbeloppet	ger	sken	av	då	tillförda	medel	redan	intecknats.		
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Tabell 8. Antal vård‐ och omsorgstagare  i Båstads kommun totalt och  inom tre 
    underkategorier, 2010–2016 

År	

Vård‐	och	
omsorgstagare	totalt	
(hemtjänst,	
permanent	särskilt	
boende,	SoL	och	HSL,	
men	ej	LSS)	

Varav	
hemtjänst	

Varav	
permanent	
särskilt	
boende	

Varav	
korttids‐
boende	

2010	 659	 299	 123	 69	

2011	 654	 242	 172	 28	

2012	 818	 297	 116	 16	

2013	 887	 	 ‐	 ‐	

2014	 892	 451	 156	 106	

2015	 923	 437	 152	 105	

2016	 896	 444	 154	 92	

Not:    Socialstyrelsen har bytt databas mellan  2012 och  2014,  varför  statistik  från  2013  inte 
finns  tillgängliga.  Det  totala  brukarantalet  härstammar  från  Båstads  kommuns  eget 
system  och  inkluderar  mer  än  hemtjänst,  permanent  särskilt  boende  och 
korttidsboende, varför de tre sistnämnda  inte adderar upp till det totala brukarantalet. 
LSS ej inkluderat eftersom enhetliga data inte existerar.  

Källa:    För totalt antal vård‐ och omsorgstagare inklusive hemtjänst, permanent särskilt boende, 
SoL och HSL: Båstads kommuns egen statistik från datasystemet. Statistik om hemtjänst, 
permanent  särskilt  boende  och  korttidsboende  för  sig  från  Socialstyrelsens 
Statistikdatabas. 

För	ytterligare	vägledning	ger	Båstads	kommuns	årsredovisning	 förklaringar	
till	 det	 ekonomiska	 resultatet.	 De	 ekonomiska	 resultaten	 för	 åren	 2010	 till	
2016	är	sammanfattade	i	Tabell	12	i	Appendix,	på	sida	101.	Sedan	införandet	
av	 resursfördelningsmodellen	 har	 avvikelserna	 från	 budget	 ofta	 kunnat	
förklaras	med	 fluktuationer	 i	 antalet	beviljade	 insatser	på	äldreboende	och	 i	
hemvården,	 se	 sida	 44	 för	 djupare	 resonemang	 kring	 detta	 (för	 budgeterat	
antal	 respektive	 faktiskt	 utfall	 för	 hemvårdstimmar	 och	 boendedygn	 samt	
nivån	 på	 hemvårdspengen	 och	 boendepengen,	 se	 Tabell	 13	 och	 Tabell	 14	 i	
Appendix	 på	 sida	 107).	 För	 stöd	 och	 omsorgs	 del	 har	 ekonomin	 också	 varit	
sårbar	 för	 fluktuationer	 i	 antalet	 beviljade	 ärenden	 inom	 främst	 personlig	
assistans	och	LSS.	Externa	köp	av	platser	inom	socialpsykiatri	är	också	något	
som	återkommande	lyfts	fram	i	årsredovisningarna.		
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Trots	dessa	tänkbara	förklaringar	är	det	inte	uteslutet	att	de	budgethöjningar	
som	 gjorts	 har	 förorsakat	 kostnadsdrivande	 beteenden	 och	 incitament	 hos	
verksamheten,	 även	 om,	 vilket	 sågs	 i	 Figur	 4,	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet	hade	den	näst	lägsta	budgeten	per	invånare	över	80	år	i	
Skåne	län.		

Underskottet	för	Båstads	kommuns	vård‐	och	omsorgsverksamhet	var	Skånes	
fjärde	 största	 sett	 i	 relation	 till	 budgeten	 år	 2015,	 då	 underskottet	 utgjorde	
knappt	 sju	 procent	 av	 budgeten.	 Ungefär	 hälften	 av	 länets	 33	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheter	 gick	 med	 underskott.	 I	 genomsnitt	 uppgick	
underskottet	till	cirka	1,3	procent	av	budgeten,	se	Figur	13.		

Figur 13. Budgetavvikelse i procent av budget, vård‐ och omsorgsverksamheter i 
    Skånes kommuner 2015  

	
Not:    Vård‐ och omsorg går  i vissa kommuner under beteckningen ”Socialnämnd”.  I vissa  fall 

kan nämndernas verksamhet skilja sig åt något.  
Källa:     Årsredovisning 2015 från Skånes 33 kommuner, Lumell‐analys. 

För	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhet	 har	 gapet	 mellan	
externa	 intäkter	 (det	 vill	 säga	 alla	 belopp	 som	 kommunen	 tagit	 in	 under	
respektive	 år,	 i	 form	 av	 exempelvis	 bidrag,	 avgifter	 och	 försäljningar)	 och	
totala	kostnader	(allt	som	debiteras	vård‐	och	omsorgsverksamheten,	det	vill	
säga	allt	från	löner	till	 lokalkostnader,	avgifter	med	mera)	ökat	med	cirka	30	
miljoner	kronor	under	de	senaste	fem	åren.	År	2016	uppgick	gapet	till	ungefär	
224	miljoner	kronor,	se	Figur	14.	Jämfört	med	2011	var	då	kostnaderna	högre	
och	de	externa	intäkterna	lägre.		
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Figur 14. Externa  intäkter och  totala kostnader  för vård‐ och omsorg, miljoner 
    kronor 

	
Not:    De tidiga siffrorna kan  innefatta fel på grund av ombokningar  i saldosystemet.  Inräknat 

är  ”Vård & omsorg”  samt beställningsenheterna hemvårdspeng och boendepeng,  som 
sedan  2013  sköts  av  Kommunfullmäktige. Vård‐  och  omsorgsnämnden  exkluderad.  Se 
appendix  på  sida  111  för  tabeller  på  kostnader  och  externa  intäkter.  Som  kostnader 
definieras  all  debitering  i  saldostatistiken,  och  som  externa  intäkter  definieras  alla 
positiva belopp. 

Källa:     Saldofiler från Båstads kommun, årsredovisningar 2011–2014 samt resultatstatistik från 
Båstads datasystem 2015 och 2016, Lumell‐analys. 

Avvikelsen	från	budgeten	kan	bland	annat	följas	genom	månatlig	statistik,	och	
utvecklingen	 i	 rullande	 12	 månader	 de	 senaste	 drygt	 tre	 åren	 illustreras	 i	
Figur	 15.	 Som	 syns	 i	 figuren	 ökade	 skillnaden,	 det	 vill	 säga	 underskottet,	
under	hela	2015	och	början	av	2016	för	att	sedan	minska	något.	Trenden	sett	
till	de	senaste	månaderna	är	därför	ett	minskande	underskott.		
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Figur 15. Budget och utfall  för  vård‐ och omsorg,  rullande 12 månader 2014–
     2017 

	
Källa:    Saldostatistik från Båstads kommun, Lumell‐analys. 

Det ekonomiska resultatet skiljer sig åt mellan enheter och över tid 

Det	 observerade	 ekonomiska	 resultatet	 har	 varken	 varit	 konstant	 mellan	
enheterna	 eller	 inom	 enheter	 över	 tid,	 utan	 skiljer	 sig	 åt	 i	 varierande	 grad.	
Hemvård,	stöd	och	omsorg	samt	boende	hade	tillsammans	ett	underskott	om	
cirka	 11,3	 miljoner	 under	 2016,	 men	 underskottet	 var	 inte	 jämnt	 fördelat	
mellan	enheterna.	Till	viss	del	kan	detta	förklaras	av	att	olika	enheter	är	olika	
stora	 sett	 till	 bland	 annat	 verksamhetskostnader,	 antal	 anställda	 och	 antal	
vård‐	och	omsorgstagare.	Se	Figur	16	 för	en	nedbrytning	av	det	ekonomiska	
resultatet	inom	hemvård,	stöd	och	omsorg	samt	boende	år	2016.		

136

136



 

	

	

38 

 

Figur  16. Avvikelse  nedbrutet  på  enheter  inom  hemvård,  stöd &  omsorg  och 
     boende, 2016 

	
Not:    Vissa enheter är aggregerade, t.ex. personliga assistenter.  
Källa:     Resultatstatistik från Båstads datasystem 2015 och 2016, Lumell‐analys. 

Vid	 en	 jämförelse	mellan	 2015	 och	 2016	 visar	 det	 sig	 att	 vissa	 enheter	 har	
vänt	ett	underskott	till	ett	överskott,	och	andra	enheter	har	gått	från	överskott	
till	underskott,	se	Figur	17.	En	tydlig	trend	för	enskilda	enheter	med	konstant	
resultat	har	inte	kunnat	observeras.		

Figur 17. Avvikelseförändring mellan 2015 och 2016 nedbrutet på  enhetsnivå, 
     miljoner kronor 

	
Not:    Vissa  enheter  är  aggregerade,  t.ex.  personliga  assistenter.  Beloppet  avser  inte  faktisk 

avvikelse för ett givet år, utan skillnaden mellan avvikelsen år 2016 från år 2015. 
Källa:     Resultatstatistik från Båstads kommuns datasystem 2015 och 2016, Lumell‐analys. 
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Största delen av vård‐ och omsorgsverksamhetens kostnader utgörs 
av personalkostnader 

Vid	 en	 indelning	 av	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	 direkta	 kostnader	 i	
personal,	inköp,	lokal	och	övrig	verksamhet,	framgår	att	personal	utgör	drygt	
tre	 fjärdedelar,	 se	 Figur	 18.	 Denna	 typ	 av	 övergripande	 kostnadsfördelning	
påminner	om	situationen	även	i	andra	kommuner.	

Figur  18.  Kostnadsfördelning  inom  vård‐  och  omsorg  2016,  100  %  =  251,4 
        miljoner kronor 

	
Not:    Aleris/Åsliden ej  inräknat.  Indelningarna gjorda av Lumell baserat på saldostatistik. För 

personalkostnader har nettokostnaderna räknats, för  inköp,  lokal och övrig verksamhet 
har enbart kostnaderna räknats in. Bland övrig verksamhet har emellertid ersättning till 
Försäkringskassan  uteslutits  ur  kostnadsanalysen.  Se  Appendix  för  tabeller  med 
fullständig nedbrytning av kostnaderna. 

Källa:     Båstads kommuns saldostatistik, Lumell‐analys. 

Personalkostnaderna	utgörs	 i	 sin	 tur	 till	 nästan	 två	 tredjedelar	 av	 löner	 och	
arbetsgivaravgifter.	Andra	kostnader	som	är	inkluderade	är	exempelvis	lön	till	
timanställda,	 ob‐ersättning,	 semesterlön,	 kommunal	 pension.	
fyllnadsersättning,	 övertidsersättning,	 semesterlön	 till	 timanställda,	 sjuklön	
och	tillfälligt	inhyrd	personal.	Se	Figur	19	för	fördelning	av	dessa	kostnader.		
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Figur 19. Kostnadsfördelning för personal, 2016, 100 % = 194 miljoner kronor 

	
Not:    Enbart kostnader över två miljoner kronor redovisas, resten under övrigt. Åsliden/Aleris 

borträknat.  Indelningarna gjorda av  Lumell. Se Appendix och Tabell 17  för beskrivning 
och fullständig nedbrytning av personalkostnaderna. 

Källa:     Båstads kommuns saldostatistik, Lumell‐analys. 

Vård‐  och  omsorgsverksamhetens  budget  är  till  hälften 
ramfinansierad  och  till  hälften  finansierad  genom  volymbaserad 
peng 

Vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	 finansiering	 är	 uppdelad	 i	 en	 rambudget	
och	 en	 volymbaserad	 pengbudget.	 Rambudgeten	 utgör	 ungefär	 halva	 den	
totala	budgeten,	och	pengbudgeten	är	mer	eller	mindre	jämnfördelad	mellan	
hemvårdspeng	och	boendepeng.		

En	volymbaserad	peng	går	ut	på	 att	 ett	 visst	belopp,	 en	 ”peng”,	knyts	 till	 en	
yttre	parameter	så	att	budgeten	höjs	och	sänks	utifrån	denna	parameter.	En	
beställare,	 i	 Båstads	 kommuns	 fall	 Kommunfullmäktige,	 finansierar	 en	
utförarenhet,	 även	 kallad	 resultatenhet,	 för	 dess	 verksamhet	 i	 enlighet	med	
behovet	och	efterfrågan	av	vård.	För	hemvårdens	del	är	hemvårdspengen,	det	
vill	 säga	 den	 ersättning	 hemvårdens	 utförare	 får,	 direkt	 kopplad	 till	 antalet	
beviljade	 hemvårdstimmar.	 För	 hemvårdens	 del	 är	 det	 med	 andra	 ord	
parametern	 hemvårdstimmar	 som	 bestämmer	 ersättningen.	 Schabloner	 har	
satts	upp	som	fastställer	antalet	timmar	som	varje	 insats	bör	ta	 i	anspråk	av	
hemvårdsutförarna,	och	 i	enlighet	med	dessa	ges	 för	varje	beviljad	 insats	en	
ersättning	 av	 Kommunfullmäktige	 till	 utförarna	 eller	 resultatenheterna.	
Samma	 princip	 används	 för	 särskilt	 boende,	 där	 beläggningsgraden	 på	 de	
respektive	 boendena	 är	 den	 parameter	 som	 är	 kopplad	 till	 ersättningen.	
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Rapporteringen	 för	hemvårdstimmar	och	boendebeläggning	 sker	månadsvis,	
så	 att	 ersättningen	 för	 hemvård	 respektive	 boende	 varje	månad	 baseras	 på	
”efterfrågan”	 av	 deras	 respektive	 verksamhet.	 Budgetarna	 för	
resultatenheterna	 är	 i	 teorin	 nollbudgetar,	 det	 vill	 säga	 deras	 intäkter	 ska	
exakt	spegla	kostnaderna.	

I	 rambudgeten	 ingår	 staben	 för	 vård‐	 och	 omsorg,	myndighetsenheten,	 stöd	
och	omsorg,	hälso‐	och	sjukvård,	anhörigstöd	och	socialt	innehåll,	nattpatrull	
och	 lokalhyror,	 el,	 uppvärmning	 och	 vatten	 samt	 renhållning	 för	 vård‐	 och	
omsorgsboende.	Rambudgeten	är	oberoende	av	yttre	påverkan	av	exempelvis	
variationer	i	antalet	vård‐	och	omsorgstagare.		

Avvikelsen	 från	 budget	 skiljer	 sig	 åt	 mellan	 olika	 enheter	 inom	 och	 mellan	
dessa	 finansieringsmetoder,	 och	 som	 synligt	 i	 Figur	 20	 var	 det	 endast	
beställaren	 inom	 hemvårdspengen	 samt	 verksamhetsövergripande	
äldreomsorg	som	visade	upp	ett	överskott	under	2016.	Den	totala	avvikelsen	
var	negativ	både	för	hemvårdspeng,	boendepeng	och	rambudget.		

Figur 20. Fördelning av vård‐ och omsorgsbudgeten i rambudget och peng, samt 
    budgetavvikelse nedbrutet på enhet, 2016 

  
Källa:    Båstads kommuns saldostatistik, Lumell‐analys. 

Löneläget  för  de  flesta  yrkesgrupper  inom  vård‐  och  omsorg  är  i 
Båstads kommun något under rikssnittet 

De	flesta	yrkesgrupper	inom	vård‐	och	omsorgsverksamheten	låg	2015	under	
rikssnittet	 gällande	 månadslön,	 med	 undantag	 för	 arbetsterapeuter,	
sjukgymnaster/fysioterapeuter	 och	 biståndshandläggare	 som	 hade	 högre	
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genomsnittlig	 månadslön	 än	 i	 landet	 som	 helhet.	 Det	 ekonomiska	
underskottet	kan	således	inte	förklaras	med	ett	högt	löneläge. 

3.3.2 Resursfördelningsmodellen 

Den	 första	 oktober	 2011	 införde	 Båstads	 kommun	 valfrihet	 för	 vård‐	 och	
omsorgstagaren	avseende	utförare	av	stöd‐,	vård‐	och	omsorgstjänster,	enligt	
lagen	 om	 valfrihetssystem	 (LOV).	 Detta	 innebär	 att	 invånaren	 själv	 får	 välja	
utförare	av	sina	biståndsbedömda	insatser	inom	vården	i	ordinärt	och	särskilt	
boende.	 I	 syfte	att	 skapa	en	 samsyn	gällande	olika	verksamheters	kostnader	
och	 tidsåtgång	 inom	 verksamheten	 och	 gentemot	 privata	 alternativ,	 togs	 i	
samband	med	 detta	 en	 ny	 resursfördelningsmodell	 fram.	 LOV	 avskaffades	 i	
hemvården	2016,	men	resursfördelningsmodellen	finns	fortfarande	kvar.	Som	
tidigare	 nämnts,	 är	 hemvården	 och	 särskilt	 boende	 baserat	 på	 ett	
volymavhängigt	 pengsystem	 där	 ersättning	 ges	 från	 beställare	
(Kommunfullmäktige)	 till	 utförare	 enligt	 antal	 insatser	 i	 hemvården	 och	
beläggningsgraden	 inom	 särskilt	 boende.	 Det	 är	 resursfördelningsmodellen	
som	avgör	hur	och	med	hur	mycket	utförarna	ersätts	av	beställaren.	Viktigt	i	
det	 pengbaserade	 systemet	 är	 att	 intäkterna	 ska	 stå	 i	 förhållande	 till	 den	
volym	 som	 ersättningen	 baseras	 på,	 varför	 exempelvis	 lokalhyror	 är	
exkluderade.	

Särskilt boende 

Utförarna	 inom	 särskilt	 boende	 får	 ersättning	 enligt	 ett	 fast	 pris	 per	 dygn.	
Nivån	 på	 detta	 pris,	 det	 vill	 säga	 boendepengen,	 baseras	 dels	 på	 vårdens	
inriktning	och	på	boendets	storlek.	Vårdinriktningen	är	uppdelad	i	vård‐	och	
omsorgsboende	respektive	korttidsvård.	För	boenden	med	fler	än	tio	platser	
är	 dygnspriset	 något	 lägre	 än	 för	 boende	med	 tio	 platser	 eller	 färre.	 Utöver	
detta	 finns	 även	 ett	 dygnspris	 för	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 med	 demens.	
Storleken	 på	 pengen	 utgår	 ifrån	 kostnader	 som	 togs	 fram	 i	 samband	 med	
resursfördelningsmodellens	 utformning	 år	 2012.	 2013	 gjordes	 ett	 antal	
politiska	 justeringar	 i	 kostnaderna,	 och	 sedan	 dess	 har	 pengen	 varje	 år	
justerats	 utifrån	 löneutveckling.	 För	 nivå	 på	 peng	 och	 prognosticerat	 och	
faktiskt	utfall	av	antal	dygn,	se	Tabell	14	i	Appendix.	Månadsvis	får	utföraren	
ersättning	 för	 den	 faktiska	 beläggningen.	 I	 boendepengen	 ska	 samtliga	
kostnader	 täckas,	 förutom	 lokalhyra,	 momsintäkter,	 intäkter	 för	
lägenhetshyror,	 kostnader	 för	 el,	 uppvärmning	 och	 vatten,	 sop‐	 och	
renhållning	 eller	 kostnader	 för	 hälso‐	 och	 sjukvård,	 det	 vill	 säga	
sjuksköterskor,	rehab,	hemsjukvård	eller	andra	verksamhetsområden.	
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Hemvård 

Hemvårdens	ersättning	sker	genom	hemvårdspengen	som	baseras	på	antalet	
beviljade	 insatser,	 mätt	 i	 antal	 timmar.	 Varje	 timme	motsvarar	 i	 sin	 tur	 ett	
visst	 belopp	 som	 tagits	 fram	 med	 hjälp	 av	 SKL:s	 uträkning	 för	
hemvårdsersättning.	I	denna	uträkning	delas	kostnaderna	för	hemvården	upp	
i	 ett	 pris	 per	 timme,	 så	 att	 utförarna	 får	 ersättning	 för	 varje	 utförd	 timme.	
Liksom	utförarna	för	särskilt	boende	ersätts	hemvårdsutförarna	månatligen	i	
enlighet	med	de	insatser	som	beviljats	hemvården.	Hur	lång	tid	varje	insats	tar	
i	 anspråk	 har	 fastslagits	 med	 schabloner.	 Metoden	 för	 schablonersättning	
varierar	 från	 kommun	 till	 kommun.	 I	 vissa	 kommuner	 är	 varje	 insats	
förknippad	med	ett	visst	antal	 schablonminuter,	och	ersättning	ges	 för	varje	
enskild	 insats	 i	enlighet	med	denna	tidsuppskattning.	 I	Båstads	kommun	har	
varje	 insats	 istället	 tilldelats	 ett	 visst	 antal	 timmar	per	månad,	 oavsett	 hur	
många	gånger	 insatsen	görs.	Om	en	viss	 insats	beviljas,	 får	hemvården	varje	
månad	därför	ersättning	i	enlighet	med	hur	många	timmar	denna	insats	enligt	
schablonen	tar	 i	anspråk,	multiplicerat	med	beloppet	 för	 insatsens	pengnivå.	
De	 olika	 metoderna	 att	 applicera	 schablonersättning	 försvårar	 jämförelse	
mellan	nivåerna	på	schablonerna.	

Ersättningen	 varierar	 beroende	på	 om	 insatsen	 kategoriseras	 som	 ”omsorg”	
eller	 ”service”.	Den	 enda	 skillnaden	 i	 ersättning	mellan	omsorgsinsatser	 och	
serviceinsatser	är	att	serviceinsatser	enligt	kommunen	bör	utföras	på	dagtid	
och	 därför	 inte	 innefattar	 ob‐ersättning,	 samt	 att	 serviceinsatserna	 anses	
kräva	en	lägre	utbildningsgrad	och	därför	utgår	ifrån	en	lägre	genomsnittslön.	
I	en	liten	kommun	som	Båstad	är	denna	teoretiska	uppdelning	inte	möjlig	utan	
alla	 typer	 av	 insatser	 utförs	 (åtminstone	 i	 hög	 utsträckning)	 i	 praktiken	 av	
samma	 personal.	 Båstads	 kommuns	 hemvårdspeng	 utgår	 liksom	
boendepengen	 ifrån	 kostnadsantaganden	 som	 togs	 2012,	 förutom	 att	
lönejusteringar	 har	 gjorts	 årligen.	 För	 nivå	 på	 peng	 och	 prognosticerat	 och	
faktiskt	 utfall	 av	 antal	 timmar,	 se	 Tabell	 13	 i	 Appendix.	 Hemvårdspengen	
avser	täcka	samtlig	verksamhet	i	hemvårdens	med	undantag	för	nattpatruller	
inom	 ordinärt	 boende,	 lokalhyra,	 momsintäkter,	 kostnader	 för	 el,	
uppvärmning	och	vatten,	sop‐	och	renhållning	samt	kostnader	 för	hälso‐	och	
sjukvård,	 det	 vill	 säga	 sjuksköterskor,	 rehab,	 hemsjukvård	 eller	 andra	
verksamhetsområden.		

För‐ och nackdelar med resursfördelningsmodellen 

Diskussionen	om	för‐	och	nackdelar	med	nuvarande	resursfördelningsmodell	
kan	 delas	 in	 i	 två	 delar:	 dels	 frågan	 om	 fast	 kontra	 rörlig	 (volymbaserad)	
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ersättning,	 dels	 frågan	 om	 beställar‐/utförarmodell	 kontra	 integrerad	
förvaltning.		

Fast eller rörlig ersättning? 

I	frågan	om	fast	kontra	rörlig	ersättningsmodell	finns	såväl	för‐	som	nackdelar	
med	 dagens	 semi‐rörliga	 (hälften	 av	 budgeten	 är	 ramfinansierad,	 hälften	 är	
pengbaserad)	 resursfördelningsmodell	 inom	 vård‐	 och	 omsorg.	 En	 svaghet	
med	 systemet	 är	 att	 pengberäkningen	 blir	 känslig	 för	 små	 förändringar	 i	
antaganden	av	olika	slag	(både	antaganden	om	hur	lång	tid	en	insats	tar	och	
antaganden	 om	 hur	 mycket	 en	 genomsnittlig	 timme/dygn	 kostar).	 Om	
kostnaderna	 för	 verksamheterna	 vilar	 på	 antaganden	 som	 inte	 stämmer,	
innebär	 varje	 dygn	 eller	 timme	 en	 felmarginal	 som	 kan	medföra	 avsevärda	
ekonomiska	 svårigheter	 på	 totalen.	 Om	 exempelvis	 antagandet	 för	
hemvårdens	medarbetares	månadslön	 skulle	 vara	 satt	 drygt	 150	 kronor	 för	
lågt,	 skulle	det	resultera	 i	att	hemvårdspengen	blev	 två	kronor	 för	 låg.	Varje	
utförd	 hemvårdstimme	 skulle	 då	 innebära	 en	 underbalansering	 om	 två	
kronor. 6 	Detta	 kan	 tyckas	 marginellt,	 men	 eftersom	 antalet	 ersatta	
hemvårdstimmar	 år	 2017	 beräknas	 överstiga	 150	000,	 hade	 ett	 sådant	
felaktigt	antagande	ensamt	betytt	över	300	000	kronor	i	förlorad	täckning	för	
hemvårdsutförarna	 under	 hela	 året.	 Att	 antagandena	 stämmer	 är	 därför	 av	
högsta	vikt.	Kostnadsantaganden	får	 inte	heller	innehålla	kostnader	som	inte	
är	 knutna	 till	 volymen.	Hemvårdens	 kringtid,	 som	diskuteras	 vidare	 på	 sida	
51,	 måste	 likaså	 fortlöpande	 uppdateras	 då	 strukturen	 på	 exempelvis	
brukarnas	 geografiska	 placering	 eller	 mängden	 insatser	 de	 får	 per	
hemvårdsbesök,	 avgör	 hur	 stor	 andel	 av	 tiden	 som	 är	 kringtid.	 Ett	 annat	
viktigt	antagande	är	hur	lång	tid	olika	insatser	i	hemvården	tar	hos	vård‐	och	
omsorgstagaren.	 Som	 beskrivits	 bestäms	 detta	 genom	 tidsschabloner,	 som	
uppskattar	 tidsåtgången	 för	 varje	 typ	 av	 hemvårdsinsats	 genom	 ett	 antaget	
antal	timmar	per	månad	och	insats.	I	verksamheten	kommer	det	alltid	finnas	
vård‐	och	omsorgstagare	för	vilka	insatserna	tar	kortare	eller	längre	tid	än	vad	
som	 bestämts	 i	 schablonen,	 och	 vissa	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 kommer	
behöva	 färre	 insatser	per	månad	och	andra	 fler.	Detta	är	 inte	ett	problem	så	

																																																													

	

	

6 Antagandet om hemvårdens månadslön  låg  2017 på  25 375  kr  för omsorg och  24 235  kr  för 

service, exemplet ovan är för omsorg. 
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länge	det	totala	genomsnittliga	utfallet	avspeglar	den	faktiska	verksamheten.	
Skulle	 strukturen	 på	 antalet	 insatstyper	 eller	 vårdtyngden	 hos	 brukarna	
däremot	 förändras	över	 tid	utan	att	schablonerna	uppdateras	 i	enlighet	med	
detta,	kommer	den	verkliga	tidsåtgången	avvika	från	den	genom	schablonerna	
antagna	 tidsåtgången,	 och	 ersättningen	 kommer	 därmed	 bli	 felaktig.	 Ett	
förslag	på	en	justering	av	schablonen	som	bland	annat	innefattar	en	möjlighet	
att	 inkludera	 dubbelbemanning	 har	 varit	 uppe	 i	 Båstads	 vård‐	 och	
omsorgsnämnd	under	2016.	Förslaget	antogs	av	vård‐	och	omsorgsnämnden	
men	efter	avslag	av	Kommunstyrelsen	drogs	det	tillbaka	med	motiveringen	att	
det	 är	 en	 fråga	 för	 kommunfullmäktige	 då	 hela	 kommunens	 ekonomi	 skulle	
påverkas.	 Istället	 föredrogs	 det	 att	 invänta	 resultaten	 från	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhetens	genomlysning.		

Ett	vidare	antagande	i	schablonen	är	att	insatserna	alltid	utförs	av	en	person,	
medan	 det	 i	 intervjuer	 har	 kommit	 fram	 att	 insatserna	 i	 allt	 större	
utsträckning	fordrar	två	personer.	Utöver	detta	kan	det	ifrågasättas	huruvida	
en	 särskiljning	 på	 insatser	 av	 service	 respektive	 personlig	 omvårdnad	 är	
motiverad	 på	 grundval	 av	 olika	 genomsnittslön	 och	 utbildningsgrad	 i	 en	
kommun	av	Båstads	 storlek,	 då	 samtliga	 insatser	 i	 långtgående	utsträckning	
utförs	av	samma	personal.	

En	 annan	nackdel	med	en	volymbaserad	ersättning	 är	 att	 om	prognosen	 för	
beläggning	 eller	 hemvårdstimmar	 indikerar	 att	 efterfrågan	 kommer	 att	 vara	
hög	men	utfallet	blir	lågt,	anställs	personal	som	enhetscheferna	vid	månadens	
slut	inte	får	täckning	för.	En	möjlig	lösning	på	detta	problem	hade	kunnat	vara	
att	enheter	som	i	praktiken	har	låg	efterfrågan	är	flexibla	i	sin	bemanning	och	
kan	låna	ut	personal	till	enheter	med	högre	efterfrågan.		

En	fördel	som	lyfts	med	pengbaserade	ersättningar	är	att	verksamheterna	får	
täckning	för	de	kostnader	som	de	kan	påverka	samtidigt	som	det	ekonomiska	
utfallet	inte	är	beroende	av	faktorer	som	verksamheten	inte	kan	påverka.	Till	
det	 senare	 rör	 exempelvis	 den	 totala	 volymen	 timmar/platser	 som	
biståndsenheten	 beviljar.	 Pengbaserade	 system	 har	 också	 i	 praktiken	 ofta	
inneburit	 en	 förbättrad	 tillgänglighet	 för	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 då	
utförarverksamheten	inte	har	incitament	att	minimera	tillgängligheten.	

I	 intervjuer	 har	 framförts	 att	 det	 råder	 oklarhet	 kring	 vad	 som	 omfattas	 av	
boendepengen.	 Eftersom	 boendepengen	 ska	 täcka	 all	 verksamhet	 på	
boendena,	 kan	 frågan	 ställas	 vad	 som	 ingår	 i	 ”allt”.	 Som	 exempel	 har	
promenader	 med	 vårdtagarna	 nämnts.	 Det	 finns	 en	 känsla	 av	 bristande	
tydlighet	och	transparens	gällande	vad	som	faktiskt	ingår	i	boendepengen	och	
hur	den	beräknats.	 Samtidigt	 är	 ersättningen	 för	 ett	boendedygn	 samma	 för	
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alla	 vårdtagare	 inom	 samma	 kategori,	 trots	 att	 vårdtygden	 kan	 skilja	 sig	 åt	
drastiskt	inom	kategorier.	

Fördelar	 och	 nackdelar	 med	 en	 fast	 ersättningsmodell	 (rambudget,	 anslag	
eller	 dylikt)	 är	 till	 stora	 delar	 de	 omvända	 jämfört	 med	 en	 pengbaserad	
modell.	 Fördelen	 är	 ofta	 en	 ökad	 tydlighet	 för	 utförarverksamheten	 att	 ”allt	
ingår”	 och	 en	 större	 flexibilitet	 att	 skifta	 resurser	mellan	 olika	 områden.	 En	
fast	modell	blir	också	mindre	känslig	för	tillfälliga	variationer	i	efterfrågan	och	
därmed	 en	 något	 bättre	 planeringshorisont.	 Nackdelen	 är	 att	 fasta	
ersättningsmodeller	 historiskt	 har	 haft	 en	 tendens	 att	 innebära	 försämrad	
tillgänglighet	då	utförarverksamheterna	har	incitament	att	utföra	så	få	timmar	
som	 möjligt	 för	 vård‐	 och	 omsorgstagaren.	 Det	 bör	 också	 nämnas	 att	 de	
verksamheter	 inom	 vård‐	 och	 omsorg	 som	 enbart	 är	 ramfinansierade,	 men	
som	har	 en	 volymberoende	kostnadsbas	 (exempelvis	 stöd	 och	omsorg)	 idag	
efterlyser	en	större	flexibilitet	 i	ersättningsmodellen	där	de	ges	möjlighet	att	
utöka	sin	verksamhet	när	de	biståndsbedömda	behoven	ökar.	

För	 Båstads	 kommuns	 del	 tycks	 resursfördelningsmodellen	 inte	 fullt	 ut	 ha	
kunnat	 avhjälpa	 verksamhetens	 känslighet	 för	 svängningar	 i	 vårdvolymen.	
Tvärtom	påverkar	antalet	beställda	hemvårdstimmar	och	boendedygn	utfallet	
för	 de	 respektive	 enheterna	 i	 hög	 utsträckning.	 I	 årsredovisningarnas	
förklaringar	av	de	ekonomiska	resultaten	återkommer	vid	upprepade	tillfällen	
antalet	 hemvårdstimmar	 och	 boendedygn	 som	 förklaringsfaktorer	 till	
budgetavvikelserna,	 se	 Tabell	 12	 på	 sida	 101.	 Våra	 observationer	 av	
verksamheten	 antyder	 att	 det	 från	 beställarens	 sida	 är	 enkelt	 att	 anpassa	
ekonomin,	 medan	 det	 blir	 svårigheter	 för	 utförarna	 både	 i	 de	 fall	 då	
beställningarna	 ligger	 över	 och	 under	 den	 budgeterade	 nivån.	 När	 antalet	
beställda	 timmar	 blir	 lägre	 än	 prognosticerat,	 sjunker	 ersättningen	 medan	
schemaläggningen	 för	 personalen	 i	 dagsläget	 inte	 har	 förutsättningar	 att	
smidigt	 kunna	 följa	 med.	 När	 antalet	 beställda	 timmar	 blir	 högre	 än	
prognosticerat,	 uppstår	 problem	 att	 hitta	 tillräcklig	 personal	 att	 utföra	
tjänsterna,	 dels	på	 grund	av	oflexibel	 schemaläggning,	 dels	på	 grund	av	 den	
betydande	 personalbristen.	 Detta	 resulterar	 många	 gånger	 i	 övertid	 och	
extern	 bemanning,	 och	 att	 enheter	 går	med	 förlust	 trots	 högre	 ersättning.	 I	
Figur	 32,	 Figur	 33,	 Tabell	 13	 och	 Tabell	 14	 kan	 observationen	 göras	 att	
beställarenheten	 oftast	 redovisar	 överskott	 när	 volymen	 blivit	 lägre	 än	
budgeterat	och	går	med	underskott	 när	 volymen	blivit	högre	än	budgeterat,	
medan	utförarenheterna	vid	 flera	 tillfällen	haft	underskott	 trots	att	volymen	
blivit	 högre	 än	 budgeterat,	 år	 2015	 för	 hemvården	 och	 2015	 och	 2016	 för	
boende.	 När	 volymen	 istället	 blivit	 lägre	 än	 budgeterat	 har	 underskott	
uppstått	på	grund	av	den	lägre	ersättningen.	
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Sjukvården	var	 tidigt	ute	med	att	gå	 ifrån	anslagsfinansierad	verksamhet	 till	
olika	 former	 av	 peng‐,	 kapiterings‐	 eller	 styckersättningar.	 Utvecklingen	 har	
ofta	motiverats	som	ett	medel	för	att	öka	tillgängligheten	både	i	primärvården	
och	 på	 sjukhus.	 På	 senare	 år	 har	 utvecklingen	 gått	 åt	motsatt	 håll	 där	 flera	
stora	sjukhus	(exempelvis	i	Region	Skåne,	Stockholms	läns	landsting	(SLL)	och	
Region	Uppsala)	 gått	 ifrån	 ersättning	per	 styck	 eller	per	behandling	 till	mer	
eller	 mindre	 fasta	 anslag	 per	 år.	 I	 SLL	 där	 en	 hög	 grad	 av	 ersättningen	 till	
primärvården	 baserades	 på	 besöksersättning	 har	 ett	 skifte	 skett	 till	 högre	
andel	 kapiteringsersättning	 (ersättning	 per	 listad	 patient).	 Motiveringen	 till	
förändringarna	var	bland	annat	en	ökad	kostnadskontroll	men	också	en	ökad	
handlingsfrihet	 för	 verksamhetschefer	 att	 genomföra	 nödvändiga	
prioriteringar.	En	annan	motivering	 till	 att	 gå	mot	helhetsersättningar	är	 att	
öka	 förutsättningarna	 för	 att	 skifta	 från	 sena	 till	 tidiga	 insatser.	 Vård‐	 och	
omsorgsverksamheten	 i	 Båstads	 kommun	 har	 samtidigt	 begränsade	
möjligheter	 att	 påverka	 vilken	 volym	 av	 biståndsbedömda	 insatser	 som	 ska	
ges.	 En	 väl	 utbyggd	 och	 väl	 fungerande	 hemvård	 kan	 samtidigt	 vara	 ett	
alternativ	 till	 dyrare	 permanenta	 särskilda	 boendeplatser.	 En	 fortsatt	
utveckling	i	denna	riktning	skulle	sannolikt	drivas	enklare	med	ett	 förändrat	
pengsystem	 (exempelvis	 en	 peng	 per	 individ	 över	 80	 år	 i	 kommunen)	 eller	
med	anslagsfinansiering.	

I	 detta	 sammanhang	 skulle	 vi	 vilja	 sammanfatta	 några	 av	 Lumells	
nyckelinsikter	 från	 att	 ha	 arbetat	med	 ersättningsmodeller	 i	 kommuner	 och	
landsting	i	över	30	projekt	under	de	senaste	fem	åren:	

1. Processen	 runt	ersättning‐	och	 finansiering	av	hälso‐	och	 sjukvård	och	
omsorg	 är	 viktigare	 än	 ersättningsmodellens	 konstruktion.	 En	
välfungerande	 dialog	 mellan	 politiker,	 beställare	 och	 utförare	 är	 en	
generell	framgångsfaktor	där	en	utebliven	dialog	och	förståelse	för	de	
olika	 aktörernas	 roller	 och	 drivkrafter	 kan	 göra	 att	 man	 misslyckas	
med	varje	ersättningsmodell	–	oavsett	hur	bra	den	framstår	i	teorin.	

2. Det	 är	 viktigt	 att	 ta	 hänsyn	 till	 ersättningsmodellernas	 båda	
huvudsakliga	 syften:	 (1)	 att	 resurssätta	 vård‐	 och	 omsorgen,	 och	 (2)	
att	styra	vård‐	och	omsorg.	Oavsett	hur	goda	styrprinciper	och	mål	som	
ersättningsmodellen	utgår	 ifrån,	kommer	den	aldrig	att	 fungera	om	de	
medel	som	fördelas	är	alldeles	för	små	för	att	bedriva	verksamheten.	

3. Ersättningsmodeller	 uppfattas	 ha	 en	 central	 roll	 i	 styrsystemen	 och	
påverkar	 verksamheternas	 arbete.	 Ersättningsmodellers	 upplevda	
effekter	är	dock	ofta	ett	resultat	av	strukturella	utmaningar	inom	vård‐	
och	 omsorg	 eller	 begränsande	 resursramar	 snarare	 än	
ersättningsmodellerna	i	sig.	
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4. Uppfattningen	 om	 hur	 ersättningsmodeller	 bör	 utformas	 och	 hur	 de	
olika	 komponenterna	 i	 ersättningsmodeller	 styr	 varierar.	 En	 alltför	
detaljerad	styrning	upplevs	dock	begränsa	medarbetares	professionella	
drivkrafter.		

Beställar‐/utförarmodell eller integrerad verksamhet? 

Motivet	 till	 en	 uppdelning	 i	 beställare	 och	 utförare	 finns	 beskrivet	 av	 bland	
andra	 Ekonomistyrningsverket,	 som	 skriver:	 ”Upphandling	 av	 tjänster	 på	
marknaden	 förutsätter	 en	 åtskillnad	 mellan	 beställare	 och	 utförare.	 I	 vissa	
sektorer	får	såväl	egna	produktionsenheter	som	privata	företag	konkurrera	om	
uppgiften	 som	 utförare,	 medan	 det	 i	 andra	 endast	 finns	 privata	 utförare.	
Internationella	 studier	 har	 pekat	 på	 att	 en	 uppdelning	 av	 funktionerna	
beställare	och	utförare	 leder	till	att	kundernas	behov	uppmärksammas	 i	högre	
utsträckning	och	att	mindre	hänsyn	 tas	till	utförarnas	 intressen	än	när	en	och	
samma	 enhet	 agerar	 som	 både	 beställare	 och	 utförare.	 Med	 en	
beställarutförarmodell	kan	beställarna	påverka	utförarna	å	kundernas	vägnar	
genom	att	ställa	krav	på	service	och	kvalitet.”	(Ekonomistyrningsverket,	2016),	
(Domberger,	1998).	

Tillskapandet	av	beställar‐	och	utförarmodeller	är	samtidigt	vanligare	i	stora	
kommuner	 än	 i	 små	 kommuner.	 Detta	 har	 förklarats	 med	 att	 den	 fasta	
organisationskostnaden	 för	 den	 uppdelade	 modellen	 blir	 svår	 för	 en	 liten	
kommun	att	bära	ekonomiskt.	Företagens	etableringsvilja	har	också	setts	vara	
lägre	i	kommuner	med	ett	litet	befolkningsunderlag	vilket	ytterligare	minskar	
motivet	för	att	skapa	en	beställar‐/utförarmodell	(Jordahl,	2013).	

Rent	 organisatoriskt	 är	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 i	 Båstads	 kommun	
indelad	 i	 beställare	 och	 utförare.	 Samtidigt	 är	 Båstads	 kommun	 en	 liten	
kommun,	 och	 i	 princip	 hela	 verksamheten	 bedrivs	 i	 egen	 regi	 och	 både	
beställarenheten	 och	 utförarenheten	 ryms	 inom	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten,	 där	 vård‐	 och	 omsorgschefen	 är	 chef	 över	 beställar‐	
och	utförarverksamheten.	Det	kan	ifrågasättas	om	en	resursfördelningsmodell	
av	denna	typ	i	en	så	pass	 liten	kommun	bidrar	till	att	uppfylla	syftet	med	en	
beställar‐	 och	 utförarmodell,	 då	 gränsdragningen	 mellan	 beställare	 och	
utförare	ändå	är	vag.		

Utifrån	 intervjuer	 är	 vår	 bild	 att	 beställar‐/utförarindelningen	 inte	 spelar	 så	
stor	 roll	 i	 praktiken	 eftersom	 de	 ryms	 inom	 samma	 verksamhet.	 Modellen	
verkar	i	dagsläget	framför	allt	utgöra	en	pedagogisk	utmaning	för	hur	resultat	
för	 verksamheten	 ska	 presenteras,	 men	 uppfattas	 varken	 bidra	 med	 något	
större	värde	eller	kosta	särskilt	mycket	i	administrativ	belastning.	Givet	andra	
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utmaningar	som	kommunen	har	att	hantera	de	kommande	åren	uppfattar	vi	i	
denna	 genomlysning	 inget	 större	 behov	 av	 en	 omfattande	
organisationsförändring.	De	förbättringsarbeten	som	rekommenderas	går	att	
genomföra	 oavsett	 om	 verksamheten	 drivs	 som	 en	 integrerad	 verksamhet	
eller	(på	pappret)	uppdelat	i	beställare	och	utförare.	

Även	 på	 detta	 område	 går	 vissa	 paralleller	 att	 göra	med	 utvecklingen	 inom	
landsting	och	regioner.	 I	bland	annat	Stockholm,	Östergötland	och	Skåne	går	
att	se	en	trend	mot	ett	ökat	 fokus	på	”ägarstyrning”	(det	vill	säga	 integrerad	
verksamhet)	istället	för	”beställarstyrning”.		

Vi	föreslår	att	Båstads	kommun	fortsätter	utredningen	av	denna	fråga.	

3.4 Möjliga förklaringsfaktorer till underskottet 

Stora  delar  av  underskottet  kan  förklaras  av  kostnader 

som inte eller enbart delvis ingår i budgeten 

En	bidragande	förklaring	till	vård‐	och	omsorgsverksamhetens	underskott	är	
att	 ett	 flertal	 av	verksamhetens	kostnader	helt	 eller	delvis	 saknar	 täckning	 i	
verksamhetens	budget.		

1) Semesterlön för timanställda 

Vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 är	 till	 stor	 del	 beroende	 av	 timanställda,	
bland	 annat	 på	 grund	 av	 att	 en	 betydande	 del	 av	 arbetstiden	 utförs	 på	
obekväma	arbetstider	och/eller	åberopas	med	kort	varsel.	2016	utgjorde	den	
arbetade	 tiden	 av	 timanställda	 en	 knapp	 fjärdedel	 av	 de	 heltidsanställdas	
arbetstid.	 Vidare	 är	 vård‐	 och	 omsorg	 en	 verksamhet	 som	mot	 bakgrund	 av	
sina	 svårigheter	 kring	 rekrytering	 i	 stor	 grad	 har	 behövt	 förlita	 sig	 på	
timanställningar.	De	 timanställda	har	också	 som	en	del	 av	 sina	avtal	 rätt	 till	
semesterlön,	 vilken	 kollektivavtalsenligt	 betalas	 ut	 i	 lönekuvertet	 för	 varje	
utbetalad	timme.	För	vård‐	och	omsorgsverksamhetens	del	i	Båstads	kommun	
uppgick	 dessa	 kostnader	 till	 drygt	 2,6	 miljoner	 kronor	 under	 2016.	
Semesterkostnaderna	är	emellertid	inte	inkluderade	i	verksamhetens	budget.	
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Figur 21. Kostnader för timanställdas semesterlön, miljoner kronor 2011–2016 

	
Not:    Skillnaderna över tid kan bero på att man ev. flyttat kostnadskonto 2015.  
Källa:     Båstads kommuns saldostatistik, Lumell‐analys. 

2) Indexuppräkningar för hyresavtal 

Vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 i	 Båstads	 kommun	 hyr	 sina	 lokaler	 av	 det	
kommunala	 företaget	 Båstadhem	 AB.	 De	 totala	 hyreskostnaderna	 uppgick	
under	 2016	 till	 drygt	 16	 miljoner	 kronor	 (med	 Åslidens	 äldreboende	
borträknat).	 När	 lokalerna	 hyrs	 av	 Båstadhem,	 ingår	 i	 kontraktet	 en	
uppräkning	av	hyresindex	enligt	KPI	(Konsumentprisindex,	som	mäter	svensk	
prisutveckling,	 höjdes	 under	 2016	 med	 cirka	 två	 procent).	 Varje	 år	 blir	
hyrorna	därmed	något	dyrare.	Budgeten	för	vård‐	och	omsorgsverksamhetens	
hyror	anpassas	däremot	inte	utifrån	de	förhöjda	kostnader	som	detta	innebär.	
2016	motsvarade	 denna	 indexuppräkning	 cirka	 90	000	 kronor.	 Det	 innebär	
att	dessa	pengar	sparats	in	genom	effektivisering	av	annan	verksamhet.	Denna	
budgeteringsprincip	gäller	samtidigt	för	alla	Båstads	kommuns	verksamheter,	
och	är	inte	specifik	för	vård‐	och	omsorgsverksamheten.	

3) SITHS‐kort 

De	flesta	anställda	 i	Båstads	kommun	ska	ha	ett	 ID‐kort	 för	 identifiering	och	
entré.	 Detta	 kort	 kallas	 SITHS,	 och	 är	 det	 verktyg	 som	 utöver	 de	 anställda	
också	 används	 av	 uppdragstagare	 inom	 landsting,	 kommun	 och	 privata	
vårdgivare	 för	 att	 uppfylla	 kraven	 på	 stark	 autentisering.	 Kort	 behöver	
beställas	för	nyanställda	och	förnyas	vart	femte	år.	Eftersom	vård‐	och	omsorg	
är	 en	 personalintensiv	 verksamhet,	 blir	 kostnaderna	 för	 korten	 betydande,	
och	uppgick	under	2016	till	cirka	75	000	kronor.	Kostnaderna	för	dessa	kort	
är	dock	inte	inkluderade	i	varken	rambudget	eller	peng.	Det	innebär	att	dessa	
pengar	sparats	in	genom	effektivisering	av	annan	verksamhet.	
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4) Kringtid i hemvården 

En	 viss	 andel	 av	 hemvårdspersonalens	 tid	 tillbringas	 med	 nödvändighet	
utanför	vårdtagarens	hem,	även	om	den	”egentliga”	verksamheten	 ligger	hos	
vård‐	 och	 omsorgstagaren.	 Denna	 tid	 utgörs	 av	 bland	 annat	 transporter	 till	
och	från	vård‐	och	omsorgstagarens	hem,	men	också	av	administrativt	arbete	
(varav	 en	 del	 är	 lagstadgat	 administrativt	 arbete),	 arbetsplatsträffar,	
utbildning,	 utvecklingsarbete	 och	 andra	 för	 verksamheten	 nödvändiga	
aktiviteter.	Sådan	tid	kallas	”kringtid”.	För	varje	beviljad	hemvårdstimme	görs	
ett	påslag	för	denna	tid	i	uträkningen	för	hemvårdspengen.	Kringtiden	innebär	
andelen	 av	 den	 totala	 ersättningen	 som	 ska	utgöras	 av	 tid	 som	 inte	 förlagts	
hos	 vård‐	 och	 omsorgstagaren.	 Båstads	 kommuns	 kringtid	 är	 satt	 till	 25	
procent,	 vilket	 innebär	 att	 tre	 fjärdedelar	 av	 hemvårdens	 tid	 förväntas	
tillbringas	hos	vård‐	och	omsorgstagaren,	och	en	 fjärdedel	av	den	ersättning	
hemvårdsutförarna	 får	 för	 sitt	 arbete	 utgörs	 av	 kringtid.	 Eftersom	
hemvårdstimmarna	 är	 så	många	 till	 antalet,	 resulterar	 en	 liten	 förändring	 i	
kringtiden	 i	 stora	 ekonomiska	 utfall.	 Om	 kringtiden	 hade	 legat	 fem	
procentenheter	högre,	alltså	på	30	procent	istället	för	25	år	2017,	hade	detta	
resulterat	 i	 knappt	 fyra	 miljoner	 extra	 i	 intäkter	 för	 hemvårdsutförarna,	 se	
Tabell	11.		

Kringtiden	 har	 stor	 betydelse	 för	 om	 den	 samlade	 ersättningsnivån	 är	
rättvisande.	Båstads	kommun	använder	för	sin	uträkning	av	hemvårdspengen	
en	modell	som	tagits	fram	av	SKL.	I	samband	med	framtagande	av	denna	skrev	
SKL:	”Uppskattningen	av	kringtiden	bör	vara	baserad	på	faktiska	förhållanden,	
vilket	 förutsätter	 att	 kommunen	 beräknar	 hur	 stor	 procentandel	 av	
personalens	arbetstid	som	kringtiden	utgör”	(SKL,	2009).	

I	 Båstads	 kommun	 tycks	 en	 politisk	 ambition	 om	 75	 procent	 brukartid	 ha	
legat	till	grund	för	bestämmandet	av	kringtiden,	snarare	än	en	uppmätning	av	
de	faktiska	tidsförhållandena.	I	flera	andra	kommuner	utförs	mätningar	för	att	
säkerställa	att	kringtiden	är	 realistisk,	exempelvis	 i	Helsingborg	och	Borås.	 I	
vissa	 kommuner	 varierar	 kringtiden	 beroende	 på	 de	 geografiska	 avstånden,	
till	exempel	i	Simrishamn	och	Sölvesborg.	Sett	ur	ett	nationellt	perspektiv	kan	
25	procents	kringtid	anses	vara	 lågt.	Av	68	av	SKL	tillfrågade	kommuner	 låg	
kringtiden	 mellan	 26	 procent	 och	 53	 procent,	 med	 ett	 snitt	 på	 37	 procent.	
Genomsnittet	 för	 hemtjänster	 i	 egen	 regi	 är	 enligt	 kommun‐	 och	
landstingsdatabasen	Kolada	51	procent	år	2016.		

150

150



 

	

	

52 

 

5) Bemanning för särskilt boende 

När	en	vårdtagare	går	bort,	upphör	inte	arbetet	omedelbart	för	personalen	på	
särskilda	 boenden.	 Bemanningen	 kan	 heller	 inte	 anpassas	 direkt,	 utan	
schemaläggning	 och	 planering	 utförs	 liksom	 i	 andra	 verksamheter	 en	 tid	 i	
förväg.	Av	detta	skäl	har	andra	kommuner,	exempelvis	Ängelholm,	byggt	in	en	
”fördröjning”	 av	 ersättningssystemet,	 så	 att	 boendepengen	 fortsätter	 ge	
utförarna	 ersättning	 för	 vårdtagaren	 även	 efter	 dennes	 bortgång.	 I	 Båstads	
kommun	 försvinner	 emellertid	 boendepengen	 direkt.	 Detta	 försvårar	 för	
personalen	 inom	 särskilt	 boende,	 där	 det	 i	 dagsläget	 redan	 råder	
personalbrist.	 En	 indragen	 ersättning	 utan	 möjlighet	 till	 schemaanpassning	
försvårar	 inte	 bara	 den	 ekonomiska	 situationen	 för	 utförarna,	 utan	 även	
målsättningen	om	att	uppfylla	rekommenderad	bemanning.	Kostnaden	för	att	
låta	 boendepengen	 fortlöpa	 i	 två	 dygn	 efter	 att	 en	 vårdtagare	 gått	 bort	
uppskattar	vi	till	knappt	500	000	kronor.7	

I	nuläget	beskrivs	situationen	för	bestämmandet	av	bemanning	inom	särskilt	
boende	 som	 så	 att	 personaltätheten	 sätts	 utifrån	 en	 bestämd	 budget	 med	
avstamp	i	boendepengen,	snarare	än	att	vård‐	och	omsorgstagararnas	behov	
av	insatser	och	därmed	behov	av	bemanning	avgör	boendepengen.	Samtidigt	
sätts	 boendepengen	 per	 dygn	 utan	 att	 hänsyn	 tas	 till	 de	 olika	 vårdtagarnas	
varierande	 behov.	 Brister	 i	 information	 kring	 vilka	 slags	 verksamheter	 som	
faktiskt	ingår	i	ersättningen	har	också	uppmärksammats.	

6) Bilkostnader för hemvården 

Bilar	är	viktiga	 för	vård‐	och	omsorgsverksamheten.	För	all	vård	och	service	
utanför	 särskilt	 boende	 måste	 personalen	 transporteras	 till	 brukarna.	
Hemvården	som	åker	ut	till	vård‐	och	omsorgstagare	i	ordinärt	boende	är	en	
särskilt	bilintensiv	verksamhet.	År	2012	byttes	ägandeförhållandena	för	bilar	
inom	vård‐	och	omsorgsverksamheten	utifrån	kommunens	beslut	från	att	vara	
i	 organisationens	 ägo	 till	 att	 leasas.	 Som	 en	 följd	 av	 detta	 höjdes	
leasingkostnaderna	 drastiskt,	 och	 därmed	 också	 de	 för	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten	 totala	 kostnaderna.	 På	 fem	 år	 har	 kostnaderna	 gått	

																																																													

	

	

7 Uppskattat belopp baserat på antalet bortgångna vårdtagare år 2016 (159 personer) multiplicerat 

med ett uppskattat genomsnittspris för ett vårddygn på 1 500 kronor, multiplicerat med 2. 
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från	 ungefär	 två	 miljoner	 till	 knappt	 fyra	 miljoner,	 det	 vill	 säga	 nästan	
fördubblats.	Det	 är	 kostnaderna	 för	hyra	och	 leasing	 av	bilar	 som	har	drivit	
dessa	kostnader,	vilken	är	synligt	i	Figur	22.		

Figur 22. Kostnader för bilrelaterade objekt, tusentals kronor 2011–2016 

	
Not:    Notera att de totala bilkostnaderna  inte har ökat för kommunen som helhet, utan bara 

för vård‐ och omsorgsverksamheten, på grund av att kostnadsansvaret fallit på vård‐ och 
omsorg sedan bilarna började leasas. 

Källa:    Båstads kommuns saldostatistik, Lumell‐analys. 

I	 hemvårdspengen	 ingår	 bilkostnader,	 så	 att	 ersättningen	 för	 varje	
hemvårdsinsats	 är	 avsedd	 att	 ge	 ersättning	 för	 bilkostnaderna.	 De	
kostnadsuppgifter	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 hemvårdspengen	 har	 emellertid	
inte	 justerats	 efter	 att	 ägandeförhållandena	 i	 kommunen	 förändrades.	 På	 så	
sätt	har	de	förhöjda	leasingkostnaderna	 inte	räknats	med	i	hemvårdspengen.	
Skillnaden	 mellan	 de	 faktiska	 bilkostnaderna	 och	 de	 ersatta	 bilkostnaderna	
uppgick	 2016	 för	 hemvården	 till	 cirka	 1,2	 miljoner	 kronor.	 Detta	 är	 en	
kostnad	som	vård‐	och	omsorgsverksamheten	står	för,	trots	att	det	inte	finns	
några	 tecken	på	att	bilkostnaderna	 för	kommunen	som	helhet	har	höjts.	Det	
som	har	skett	är	istället	en	omfördelning	av	kostnadsansvaret	från	kommunen	
till	 verksamheten,	 utan	 att	 budgeten	 har	 anpassats	 i	 enlighet	 med	 denna	
omfördelning.	

7) Semesterdagar 

De	 i	 Båstads	 kommun	 anställdas	 rätt	 till	 betald	 semester	 regleras	 via	
kollektivavtalet.	Antalet	semesterdagar	i	avtalet	beror	på	den	anställdes	ålder.	
Upp	till	året	den	anställde	fyller	40	år	är	antalet	semesterdagar	per	år	25,	och	
därefter	är	den	31	dagar	per	år	upp	tills	året	den	anställde	fyller	50.	Anställda	
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över	50	år	har	 rätt	 till	32	dagars	semester	per	år.	Utöver	detta	 får	anställda	
som	 tar	 ut	 semesterdagar	 ett	 extra	 lönetillägg	 som	 kallas	 semestertillägg.	
Semestertillägget	 är	 också	 beroende	 på	 lönen,	 vilken	 i	 regel	 höjs	 med	
arbetserfarenhet.		

Genom	 kollektivavtalets	 utformning	 korrelerar	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhetens	 kostnader	 för	 semesterlön	med	 de	 anställdas	 ålder.	
Vid	den	årliga	budgeteringen	har	dock	historiskt	gjorts	ett	antagande	om	att	
alla	 anställda	 alltid	 har	 25	 dagars	 semester.	 Bland	 tillsvidareanställda	 inom	
vård‐	 och	 omsorg	 i	 april	 2017	 var	 dock	 det	 genomsnittliga	 antalet	
semesterdagar	29,9,	då	73	procent	av	de	anställda	var	över	40	år	och	därför	
har	rätt	till	mer	än	25	semesterdagar	årligen.	Den	totala	åldersstrukturen	för	
tillsvidareanställda	i	april	2017	kan	ses	i	Figur	23.		

Den	faktiska	utbetalningen	för	vård‐	och	omsorgsverksamhetens	semesterlön	
var	2016	cirka	12,7	miljoner	kronor.	Om	den	åldersfördelning	som	gällde	för	
tillsvidareanställda	 i	 april	 2017	 appliceras,	 hade	 skillnaden	 i	
semesterutbetalningarna	 för	 de	 faktiska	 förhållandena	 kring	 antalet	
semesterdagarna	 och	 antagandet	 om	 25	 semesterdagar	 varit	 ungefär	 två	
miljoner	 kronor.	 Justeras	 åldersstrukturen	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att	 alla	
tillsvidareanställda	har	25	semesterdagar,	hade	kostnaden	nämligen	uppgått	
till	cirka	10,7	miljoner	kronor.	På	grund	av	antagandet	om	25	dagars	semester	
är	detta	uppskattningsvis	den	summa	Båstads	kommun	har	budgeterat	vård‐	
och	 omsorgsverksamheten	 med.	 Vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 får	 med	
andra	 ord	 inte	 full	 täckning	 för	 den	 semesterersättning	 som	 de	 genom	
kollektivavtalet	 betalar	 ut,	 på	 grund	 av	 personalens	 åldersstruktur,	 utan	
ungefär	 två	 miljoner	 kronor	 för	 lite.	 En	 kontrollräkning	 av	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhetens	 ekonom	 har	 kommit	 fram	 till	 en	
kostnadsuppskattning	i	närliggande	storleksordning.	

Eftersom	personalens	åldersstruktur	kan	förändras	över	tid	anpassas	i	andra	
kommuner	löpande	budgeten	för	semesterutbetalningar.	I	Landskrona	avgör	i	
likhet	 med	 Båstad	 den	 anställdes	 ålder	 huruvida	 denne	 är	 berättigad	 till	
mellan	 25	 och	 32	 semesterdagar,	 och	 budgeten	 anpassas	 därefter.	 I	
Helsingborg	 kontrolleras	 åldersstrukturen	 bland	 personalen	 för	 detta	
ändamål	årligen.		
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Figur  23.  Åldersfördelning  och  antal  berättigade  semesterdagar  bland  
         tillsvidareanställda i Båstads kommun, april 2017 

	
Not:    Kostnaderna  för  semesterutbetalningar  är  från  år  2016, medan  åldersstatistik  är  från 

april  2017:  antagande  om  likvärdighet mellan  2016  års  anställda  och  anställda  i  april 
månad 2017. Antalet semesterdagar gäller dessutom från och med det år man fyller, så 
att analysen i själva verket underskattar det faktiska utfallet.  

Källa:     Hypergene, Båstads kommuns lönetransaktionssystem, Lumell‐analys. 

8) Kökshyra 

Skogsliden	 är	 ett	 äldreboende	 i	 Båstads	 kommun	 för	 somatik,	 demens	 och	
korttid	med	totalt	54	platser.	På	Skogsliden	finns	ett	välrenommerat	kök,	som	
vann	 Arlas	 Guldko	 för	 bästa	 seniormatglädje	 2017.	 Köket	 drivs	 av	 Båstads	
kommuns	 verksamhetsområde	 för	 Teknik	 och	 service.	 Utöver	mat	 för	 vård‐	
och	 omsorg	 lagar	 köket	 också	 mat	 för	 en	 Montessoriskola.	 Vård‐	 och	
omsorgsverksamheten	 står	 dock	 för	 samtliga	 hyreskostnader	 av	 köket.	
Hyreskostnaderna	 för	 Skogsliden	 uppgick	 2016	 efter	 rensning	 för	
hyresintäkter	från	vårdboenden	till	cirka	4,5	miljoner	kronor.	Samtidigt	finns	
en	 uppskattning	 om	 att	 Skogslidens	 kök	 upptar	 cirka	 8,5	 procent	 av	
Skogslidens	totala	lokalyta.	Därmed	torde	hyreskostnaderna	för	köket	ligga	på	
ungefär	 380	000	 kronor.	 Denna	 intäkt	 får	 dock	 inte	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten,	utan	hela	lokalhyran	betalas	från	vård‐	och	omsorg	till	
Båstadhem.	 Det	 bör	 justeras.	 Huruvida	 finansieringen	 av	 kökshyran	 sker	
genom	 ramväxling	 eller	 höjda	 måltidsavgifter	 är	 i	 slutändan	 av	 mindre	
betydelse,	 men	 den	 nuvarande	 situationen	 innebär	 att	 kommunen	 inte	 har	
kännedom	om	den	totala	kostnaden	för	måltiderna	som	tillagas	i	kommunen	
och	vård	och	omsorg	står	för	den	del	av	hyreskostnades	som	borde	bäras	av	
extern	part.	
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En  budgethöjning  om  ungefär  tio miljoner  kronor  behövs  för  att 
täcka vård‐ och omsorgsverksamhetens faktiska kostnader 

Sammantaget	 behövs	 en	budgethöjning	 om	drygt	 tio	miljoner	 kronor	 för	 att	
möta	 de	 faktiska	 kostnader	 som	 åligger	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten.	
Några	 kostnader	 har	 som	 tidigare	 nämnts	 inte	 alls	 inkluderats	 i	 budgeten,	
medan	andra	ingår,	fast	med	kostnadsantaganden	som	kan	ifrågasättas.	Tabell	
9	 sammanfattar	 underbalanseringen	 i	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	
budget	utifrån	diskussionen	ovan.	 Indexuppräkningarna	 för	hyresavtal	 ingår	
inte	här,	eftersom	detta	är	något	som	görs	för	hela	verksamheten	och	inte	bara	
vård‐	 och	 omsorg	 specifikt.	Notera	 att	 denna	budgetering	hade	 inneburit	 en	
omfördelning	 av	 kommunens	 resurser	 till	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten,	
och	inte	en	kostnad	för	kommunen	som	helhet.		
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Tabell 9. Kostnader som antingen  inte  ingår, eller bara delvis  ingår  i vård‐ och  
    omsorgsverksamhetens budget, kronor 

	 Kostnad	 Ingår	i	
budgeten	

Belopp	

1)	 Semesterlön	för	timanställda	 Nej	 2	600	000	

2)	 Indexuppräkningar	för	
hyresavtal	

Nej	 90	000	

3)	 SITHS‐kort	 Nej	 75	000	

4)	 Kringtid	i	hemvården*	 Delvis	 3	850	000	

5)	 Bemanning	för	särskilt	boende	 Delvis	 500	000	

6)	 Bilkostnader	för	hemvården	 Delvis	 1	200	000	

7)	 Semesterdagar	 Delvis	 2	000	000	

8)	 Kökshyra	 Delvis	 380	000	

Totalt	 10	605	000	

*    Inkluderar en höjning om 1 kr per hemvårdstimme på grund av höjd semesterersättning, 
för 2016 års hemvårdstimmar.  

Not:    Indexuppräkningen  för  hyror  är  borttagen  då  detta  är  praxis  inom  kommunens  alla 
verksamhetsområden. 

Det  finns  också  betydande  besparingsmöjligheter  inom 

verksamheten 

Samtidigt	som	ett	antal	antaganden	om	kostnader	i	budgeten	kan	ifrågasättas,	
har	 en	 rad	 områden	 med	 besparingsmöjligheter	 identifierats	 under	
genomlysningen.	 Till	 skillnad	 från	 en	 omfördelning	 av	 kommunens	 resurser	
genom	 en	 budgetanpassning	 för	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten,	 hade	
sådana	besparingar	inneburit	nettobesparingar	för	kommunen	som	helhet.		

1) Verksamhetseffektivisering  

Den	 största	 resursen,	 men	 också	 kostnadsdrivaren,	 inom	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten,	 är	 personalen	 och	 hur	 de	 tillbringar	 sin	 tid.	 Under	
genomlysningen	 har	 en	 rad	 områden	 uppmärksammats	 där	 personalens	
tidsåtgång	 kan	 förläggas	 på	 ett	 bättre	 sätt.	 En	 sådan	
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verksamhetseffektivisering	 hade	 förutom	 ett	 mer	 effektivt	 utnyttjande	 av	
tiden	med	mer	brukartid	som	resultat	kunnat	 innebära	sänkta	kostnader	 för	
övertid,	vikarier,	timanställda	och	i	längden	sjukskrivningar.		

Både	inom	planering	och	utförande	av	verksamheten	tros	betydande	potential	
för	 effektivisering	 finnas.	 Denna	 effektivisering	 skulle	 till	 viss	 del	 kräva	 en	
kortsiktig	 resursinvestering,	 men	 har	 också	 potential	 att	 låta	 de	 anställda	
förlägga	om	sin	arbetstid	till	mer	väsentliga	och	för	arbetet	viktigare	områden.		

Några	 konkreta	 effektivitetsbrister	 har	 bland	 annat	 uppmärksammats	 inom	
följande	områden:		

1) Rutiner	 och	 mjukvara	 för	 schemaläggning,	 som	 i	 dagsläget	 är	
tidskrävande.		

o Timecare:	 Ett	 återkommande	 tema	 i	 intervjuer	 med	
verksamheterna	 har	 varit	 att	 schemaläggningen	 är	
tidskrävande	 och	 ineffektiv.	 Exempelvis	 finns	 inom	 hela	
verksamheten	 ett	 system	med	 önskeschema	 där	 all	 personal	
får	komma	med	önskemål	om	vilka	dagar	och	tider	de	önskar	
arbeta,	 genom	 systemet	 Timecare.	 Personalen	 går	 själva	 in	 i	
schemaläggningssystemet	 och	 lägger	 sina	 önskemål,	 som	
sedan	koordineras	 av	 schemaläggaren.	Denna	organisation	 är	
tidskrävande	 eftersom	 personalen	 ska	 lägga	 tid	 på	 att	 själva	
planera	 och	 lägga	 sitt	 schema,	 önskningarna	 ska	 koordineras	
med	 varandra	 och	 utifrån	 verksamhetens	 förutsättningar	
(samtidigt	 som	 det	 har	 uttryckts	 i	 intervjuer	 att	 personalens	
önskemål	ändå	sällan	kan	tillgodoses).		

o Alpha	 e‐planering:	 Det	 har	 också	 observerats	 att	 den	
hemvårdsenhet	 som	 inte	 går	 med	 ekonomiskt	 underskott	
också	 använder	 ett	 annat	 resonemang	 kring	 schemaläggning	
än	 de	 övriga	 hemvårdsenheterna,	 då	 de	 inte	 utgår	 från	
schablontid,	 utan	 från	 faktisk	 genomsnittlig	 arbetad	 tid	 per	
insats/vård‐	 och	 omsorgstagare	 och	 har	 som	 enda	 enhet	
historik	av	att	mäta	tid).	Denna	planering	kan	ske	genom	Alpha	
e‐planering.	

2) Ineffektiva	körrutter	 i	hemtjänsten.	 Hemtjänstens	 körrutter	 utgår	
idag	 ifrån	 en	 föråldrad	 geografisk	 indelning,	 i	 stället	 för	 exempelvis	
(databaserad)	 ruttoptimering.	 En	 optimal	 ruttplanering	 hade	 utifrån	
hemvårdsgruppernas	 geografiska	 placering	 och	 brukarnas	 adresser	
förlagt	 körningarna	 på	 ett	 sätt	 som	maximerade	 brukartiden	 genom	
att	 de	 hemvårdsgrupper	 som	 är	 placerade	 i	 en	 brukarkrets	 närhet	
exempelvis	 besöks	 under	 samma	 körning.	 Den	 skulle	 minimera	
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onödiga	 transportsträckor	 som	 kan	 uppstå	 genom	 att	 exempelvis	 en	
hemvårdsgrupp	 undviker	 närliggande	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 och	
istället	 besöker	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 längre	 bort	 för	 att	
ansvarsområdet	 är	 lagt	 på	 ett	 sådant	 vis.	 I	 intervjuer	 har	 det	
framkommit	att	det	idag	går	åt	för	omvägar	på	grund	av	en	geografisk	
indelning	 som	 inte	 tar	 för	 hemvården	 relevanta	 aspekter	 i	 åtanke,	
såsom	 brukarnas	 eller	 hemvårdsgruppernas	 placeringar.	 Detta	 leder	
inte	bara	till	 ineffektivt	tidsutnyttjande	för	personalen,	utan	också	till	
mindre	tid	hos	brukarna.	Ett	arbete	med	ruttoptimering	kan	bedrivas	
såväl	med	datorstöd	som	manuellt.	

3) Intranät	med	bristande	struktur.	I	intervjuer	med	flera	enhetschefer	
och	 företrädare	 för	 verksamheterna	 har	 kommunens	 intranät	 lyfts	
fram	som	ett	problem.	Intranätet	är	ett	kommuninternt	datanätverk	i	
vilket	 bland	 annat	 rutiner	 och	 andra	 viktiga	 dokument	 återfinns.	
Sökfunktionen	 för	 intranätet	 är	 dock	 undermåligt,	 så	 att	 onödig	
tidsåtgång	 sker	 för	 att	 eftersöka	 rutiner	 och	 dokument.	 Det	 har	 i	
intervjuer	också	framgått	att	det	inte	finns	någon	struktur	för	var	vad	
kan	 hittas,	 eller	 var	 dokument	 ska	 dokumenteras,	 enligt	
Socialstyrelsens	föreskrifter	om	kvalitetsledning,	se	SOFS	2011:9.	Det	
finns	 inget	 effektivt	 kvalitetsledningssystem	 som	 säkerställer	 denna	
stuktur.	

4) Journalsystem	 som	 leder	 till	 dubbeldokumentering.	
Journalsystemet	 Safecare	 har,	 främst	 av	 intervjuade	 sjuksköterskor	 i	
verksamheten,	 lyfts	 upp	 som	 en	 effektivitetsbrist,	 som	 kräver	 stor	
tidsåtgång.	 På	 grund	 av	 att	 journalsystemet	 inte	 är	 fullt	 uppdaterat	
måste	dokumentering	ske	flera	gånger,	och	skickas	ut	via	mail	efter	att	
dokumentering	skett.	Sådana	funktioner	hade	i	en	uppdaterad	version	
kunnat	ske	automatiskt.	Att	mail	skickas	ut	bidrar	inte	bara	till	att	tid	
avsätts	för	att	skriva	mail	flera	gånger	om,	utan	också	till	att	flera	mail	
måste	 läsas	 igenom,	 eller	 att	 mail	 missas	 eftersom	 så	 många	 mail	
skickas	 ut.	 I	 likhet	 med	 intranätet	 saknas	 ett	 effektivt	
kvalitetsledningssystem	 som	 säkerställer	 ett	 fungerande	
journalsystem.		

5) Allmänna	 förbättringsmöjligheter	 för	 att	 utnyttja	 personalens	
kompetens,	 genom	 exempelvis	 delegering	 och	 effektivt	
utrustningsutnyttjande.	 Vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 präglas	 i	
allmänhet	 av	 personalbrist,	 varför	 ett	 effektivt	 och	 optimalt	
resursutnyttjande	av	befintlig	personal	blir	särskilt	viktigt.	I	intervjuer	
har	 bland	 annat	 lyfts	 fram	 att	 undersköterskor	 får	 stå	 i	 kö	 för	
matvaruinhandling	i	hemtjänsten,	eller	tillbringar	tid	på	städning	eller	
annan	 verksamhet	 som	 hade	 kunnat	 utföras	 av	 annan	 personal	 som	
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det	råder	mindre	brist	på,	alternativt	inte	alls	utföras	av	kommunen	då	
dessa	 tjänster	 i	 allt	 större	 utsträckning	 finns	 i	 samhället	 i	 stort.	
Kommunens	uppdrag	är	att	bistå	med	det	som	inte	kan	tillgodoses	på	
annat	 sätt.	En	utvidgning	av	delegering	 inom	hemtjänsten	har	därför	
diskuterats	 i	 detta	 sammanhang,	 det	 vill	 säga	 att	 sjuksköterskor	
delegerar	 fler	 uppgifter	 till	 hemtjänstpersonalen.	 Vidare	 har	 det	
framkommit	att	sjuksköterskor	tillbringar	nämnvärd	tid	i	bilar	genom	
att	 samåka.	 Deras	 tid	 hade	 kunnat	 utnyttjas	 mer	 effektivt	 om	
administrativt	 arbete	 kan	 göras	 digitaliserat	 i	 bilen	 för	
medpassageraren.		

6) Kvalitetsledningssystem	 för	 förbättringsmöjligheter	 inom	
verksamhetskontinuitet.	 Brister	 har	 framkommit	 vad	 gäller	 ett	
arbete	för	verksamhetens	kontinuitet	och	kvalitet,	 för	vilket	en	tydlig	
struktur	 saknas.	 Exempelvis	 finns	 ingen	 anställd	 för	 kvalitetsfrågor,	
med	säkerställande	kvalitet	och	kontinuitet	som	arbetsuppgift.	

2) Inköpseffektivisering 

Inköp	 utgör	 en	 betydande	 del	 av	 de	 totala	 kostnaderna	 i	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten.	 Utöver	 köp	 av	 externa	 platser	 uppgick	
inköpskostnaderna	 år	 2016	 till	 cirka	 knappt	 20	 miljoner	 kronor	 (Åsliden	
borträknat),	 vilket	 utgör	 knappt	 åtta	 procent	 av	 de	 totala	 kostnaderna.	 Se	
Tabell 15	 i	 Appendix	 för	 en	 mer	 detaljerad	 beskrivning	 av	 kostnaderna	 och	
dess	 indelningar.	 Samtidigt	 som	 kostnaderna	 är	 av	 betydande	
storleksordning,	har	en	rad	brister	för	rutiner,	dokumentation	och	uppföljning	
av	inköp	förts	fram	i	intervjuerna.	Inom	kommunen	finns	en	policy	om	att	alla	
inköp	 över	 20	000	 kronor	 bör,	 och	 alla	 inköp	 över	 100	000	 kronor	 skall	
konkurrensutsättas.	Det	 finns	dock	 ingen	huvudansvarig	 för	 inköp	och	 avtal	
inom	 vård‐	 och	 omsorg	 som	 säkerställer	 en	 konkurrensutsättning,	 enhetlig	
dokumentering	 och	 uppföljning	 för	 avtal	 och	 inköp,	 och	 för	 kommunens	
upphandlare	 finns	 ingen	 översikt	 över	 vård‐	 och	 omsorgs	 inköp.	 Det	 kan	
således	 ifrågasättas	 om	 alla	 avtal	 och	 inköp	 har	 konkurrensutsatts	 på	 ett	
korrekt	 sätt,	 och	 det	 finns	 ingen	 strukturerad	 metod	 för	 att	 följa	 upp	 hur	
kostnaderna	 är	 uppdelade,	 vilka	 avtal	 som	 har	 slutits	 och	 var	 invånarnas	
skattemedel	 i	 slutändan	går	 till.	Det	 farhågor	om	att	gamla	outnyttjade	avtal	
fortfarande	 löper,	 då	 ingen	 helhetlig	 översikt	 finns.	 Båstads	 kommuns	
upphandlingsansvarige	 har	 uppmanat	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	
chefer	 att	 erkänna	 och	 bekräfta	 kommunens	 policy	 om	 upphandling,	 men	
responsen	för	denna	uppmaning	var	svag.	Eftersom	resurserna	är	stora,	skulle	
enbart	en	liten	effektivisering	kunna	få	stort	besparingsutslag.		
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3) Övertid 

Övertid	 innebär	 att	 en	 anställd	 arbetar	 utöver	 sin	 ordinarie	 arbetstid.	 Som	
skäl	för	att	övertid	ska	tas	ut,	ska	det	inträffat	något	oförutsett	som	gör	att	det	
krävs	 extra	 insatser.	 Övertidsarbete	 kompenseras	 antingen	 i	 pengar	
(övertidsersättning)	 eller	 genom	 ledig	 tid	 (kompensationsledighet).	 Om	 en	
verksamhet	har	en	stor	andel	övertid,	kan	detta	tyda	på	att	verksamheten	har	
problem	 med	 schemaläggning,rekrytering	 eller	 sjukskrivningar.	 Övertid	
kostar	 i	 regel	 betydligt	 mer	 än	 ordinarie	 lön,	 och	 i	 Båstads	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet	uppskattas	övertiden	vara	ungefär	2,15	gånger	dyrare	än	
ordinarie	 lön.8	Samtidigt	 har	 övertidsutbetalningarna	 inom	 verksamheten	
nästan	 fördubblats	 på	 två	 år	 och	 uppgick	 2016	 till	 3,6	miljoner	 kronor	 vad	
gäller	övertid	 för	heltidsanställda,	deltidsanställda	och	 timanställda,	 se	Figur	
24.	Detta	 innebär	 att	 knappt	 två	miljoner	 kronor	 hade	 kunnat	 sparas	 i	 rena	
påslagskostnader	 om	 övertiden	 helt	 hade	 kunnat	 undvikas.	 Utöver	 dessa	
kostnader	indikerar	forskning	att	övertid	är	förenat	med	hälsorisker	och	höjd	
sjukfrånvaro	(Försäkringskassan,	2014).		

																																																													

	

	

8 Uträkning:  andel  övertidsbetalningar  som  andel  av  ordinarie  löneutbetalningar:  4,31  procent. 

Andel arbetad övertid som andel av arbetad ordinarie tid: 2 procent. 4,31/2=2,15. Gäller för 2016, 

data från Båstads kommuns saldostatistik. 
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Figur  24. Utveckling  av övertidsutbetalningar  i  absolut penningvärde  och  som 
    andel av totala personalkostnader, 2014–2016 

	
Not:    Med personalkostnader avses de kostnader som kategoriserats som personal, se Tabell 

17 i Appendix. 
Källa:    Saldostatistik från Båstads kommun, arbetstid från Visma, Lumell‐analys. 

4) Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro	 innebär	 förutom	 de	 mänskliga	 kostnader	 som	 medföljer	 även	
kostnader	 och	 konsekvenser	 för	 arbetsgivare,	 medarbetare	 och	 vård‐	 och	
omsorgstagare.	 Arbetsgivaren	 är	 ur	 ett	 ekonomiskt	 perspektiv	 ansvarig	 för	
sjuklön	 de	 första	 två	 veckorna	 (varefter	 Försäkringskassan	 övertar	
betalningsansvaret),	 men	 frånvarande	 personal	 måste	 utöver	 detta	 också	
ersättas	genom	vikarier,	ersättare	eller	annan	personal	 i	 form	av	exempelvis	
övertid.	 På	 detta	 sätt	 kan	 befintlig	 personal	 därför	 överbelastas	 i	 och	 med	
större	 personalbrist.	 Brukarna	 blir	 dessutom	 lidande	 av	 en	 bristande	
kontinuitet	 i	 personalen.	 Inom	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet	 har	 sjukfrånvaron	 ökat	 de	 senaste	 åren.	 2016	 låg	 den	
totalt	på	7,5	procent.	För	kommun‐	och	landstingsanställda	i	Sverige	totalt	låg	
sjukfrånvaron	 år	 2016	 på	 5,3	 procent.	 Sjukfrånvaron	 i	 Båstads	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet	 var	 betydligt	 högre	 bland	 tillsvidareanställda	 (8,7	
procent)	 än	 bland	 visstidsanställda	 (4,3	 procent).	 En	 dryg	 tredjedel	 av	
sjukfrånvaron	 var	 korttidsfrånvaro	 (där	 Båstads	 kommun	 är	
betalningsansvarig	 för	 sjuklön),	 se	 Figur	25.	 Sjuklönekostnaderna	 för	 enbart	
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denna	frånvaro	uppgick	till	knappt	2,5	miljoner	kronor	eller	2,3	procent	av	de	
totala	lönekostnaderna.9	

Figur  25.  Andel  sjukfrånvaro  och  VAB  av  ordinarie  arbetstid  2014–2016  och  
      fördelning av sjukfrånvaro efter längd 2016 

	
Not:    Med  sjukfrånvaro/VAB  avses  frånvarotid  i  timmar  som  andel  av  ordinarie  arbetstid  i 

timmar. Visstidsanställningar enligt Visma, 2016.  
Källa:     Båstads kommuns saldostatistik, tidsstatistik samt Visma lönestatistik, Lumell‐analys. 

5) Stöd och omsorg och LSS‐utjämning 

I	 stöd‐	 och	 omsorgsverksamheten	 ingår	 bland	 annat	 socialpsykiatri,	
gruppboenden	inom	lagen	om	stöd	till	vissa	funktionshindrade,	och	personlig	
assistans.		

Socialpsykiatri 

Stöd	och	omsorg	har	hand	om	psykiatri	enligt	SoL.	Detta	bedrivs	 i	 egen	 regi	
inom	 den	 öppna	 vård	 och	 omsorgen,	 men	 Båstads	 kommun	 saknar	
psykiatriboenden.	Vid	behov	köps	externa	platser	från	andra	kommuner	eller	
inom	 kommunen.	 Kommunen	 köper	 för	 närvarande	 (juni	 2017)	 in	 tre	 SoL‐
platser,	varav	en	är	från	Ängelholms	kommun	och	två	är	från	Hagagården,	ett	
privat	boende	 i	Båstads	kommun.	Kostnaderna	 för	dessa	externa	platser	har	
stigit	de	senaste	åren,	och	uppgick	2016	till	cirka	5,9	miljoner	kronor	(varav	
1,2	miljoner	kronor	utgjordes	av	LSS‐platskostnad),	se	Figur	26.	Ökningen	kan	

																																																													

	

	

9  Till  lönekostnader  räknas  månadslön  för  hel‐  och  deltidsanställda,  lön  till  timanställda, 

fyllnadsersättning, övertid och löner till beredskapsarbetare. 
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förklaras	med	att	 antalet	köpta	psykiatriplatser	ökade	 från	 två	 till	 tre	under	
2015,	och	till	fyra	under	2016.	Detta	betyder	i	genomsnitt	drygt	4	000	kronor	
per	dygn	och	helårsplats,	se	Figur	26.	Kostnadsspannet	sträcker	sig	från	cirka	
2	000	kronor	till	cirka	8	000	kronor.	Det	finns	en	uppfattning	inom	kommunen	
och	inom	vård‐	och	omsorgsverksamheten	att	dessa	platser	är	dyra.	Samtidigt	
är	 platserna	 så	 pass	 få	 att	 ett	 eget	 boende	 inte	 nödvändigtvis	 hade	 kunnat	
upprätthållas	kostnadseffektivt	med	rätt	kompetensförsörjning.	

Figur 26. Kostnader för externa LSS/SoL‐platser 2013–2016 

	
Not:    Antalet vård‐ och omsorgstagare varierar både från år till år och inom olika år.  
Källa:    Saldostatistik från Båstads kommun, Lumell‐analys. 

LSS‐verksamhet 

Det	 finns	 tre	 boenden	 inom	 stöd	 och	 omsorg,	 Aromagården,	Myllefallet	 och	
Ängen	(före	detta	”Tolvan”).	Aromagården	har	för	närvarande	(juni	2017)	fem	
personer	 i	 gruppboende.	 På	 Myllefallet	 bor	 tre	 personer	 med	 personlig	
assistans	och	två	i	gruppboende,	medan	Ängen	är	ett	så	kallat	trapphusboende	
med	11–12	lägenheter.		

Myllefallet	 var	 tidigare	 en	 bostad	med	 särskild	 service	 enligt	 LSS,	 lagen	 om	
stöd	 till	 vissa	 funktionshindrade.	 Myllefallet	 upprättades	 1995	 med	 fem	
fullvärdiga	 lägenheter	 om	 två	 rum	 med	 pentry	 samt	 gemensamhets‐	 och	
personalutrymmen.	 Sedan	 1996	 användes	 en	 av	 lägenheterna	 som	
korttidsvistelseplats.	Innan	2007	stod	en	av	lägenheterna	tom	i	flera	år	och	en	
lägenhet	blev	omvandlad	till	annan	särskilt	anpassad	bostad.	Under	2008	togs	
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sedan	 ett	 politiskt	 beslut	 att	 omvandla	 samtliga	 lägenheter	 till	
assistansboende,	det	vill	säga	att	de	boende	skulle	få	personlig	assistans.	Vid	
personlig	assistans	finansierar	kommunen	enbart	verksamheten	under	de	20	
första	 timmarna	 (plus	 eventuell	 sjuklön	 för	 de	 anställda),	 därefter	 betalar	
Försäkringskassan.	 Det	 bestämdes	 sedan	 att	 Myllefallet	 återigen	 successivt	
skulle	bli	en	gruppbostad	genom	att	personlig	assistans‐ärendena	i	framtiden	
övergår	 till	gruppboendeplatser	när	de	 tar	slut.	Delvis	beror	detta	på	att	det	
har	 visat	 sig	 omöjligt	 att	 bedriva	 verksamheten	 kostnadseffektivt	 för	 enbart	
två	personer	inom	ett	gruppboende.	I	nuläget	upptas	tre	av	de	fem	platserna	
på	 Myllefallet	 av	 personer	 med	 personlig	 assistans,	 och	 de	 resterande	 två	
platserna	är	gruppboendeplatser		

LSS‐utjämning 

Eftersom	 svenska	 kommuner	 enligt	 lag	 måste	 erbjuda	 stöd	 och	 service	 till	
funktionshindrade,	 har	 Försäkringskassan	 en	 metod	 för	 att	 säkerställa	 att	
kommuner	med	låga	kostnader	och	få	insatser	kompenserar	kommuner	med	
höga	 kostnader	 och	 fler	 insatser.	 Det	 betyder	 att	 en	 kommun	 blir	 relativt	
förfördelad	 när	 antalet	 gruppboendeplatser	 stiger,	 eftersom	 detta	 tar	 upp	
resurser	 från	kommunen.	När	antalet	gruppbostäder	minskade	 till	 fördel	 för	
personlig	 assistans	 finansierat	 av	 Försäkringskassan,	 blev	 sannolikt	 därför	
avgiften	till	LSS‐utjämningssystemet	för	Båstads	kommuns	del	högre.		

För	 LSS‐utjämningen	 tar	 alla	 Sveriges	 kommuner	 fram	 statistik	 som	 bland	
annat	 ser	 till	 antalet	 insatser	och	kostnaderna	 för	dessa	 insatser.	Baserat	på	
statistiken	 gör	 Försäkringskassan	 sedan	 en	 utjämning,	 där	 varje	 kommun	
beroende	på	sin	relativa	position	antingen	mottar	eller	betalar	medel	för	LSS,	
som	 en	 form	 av	 avgift.	 Båstads	 kommun	 har	 länge	 betalat	 avgift	 till	 LSS‐
utjämningssystemet.	Avgiften	har	stigit	kraftigt	de	senaste	åren	och	uppgick	år	
2016	till	cirka	30	miljoner	kronor,	som	kan	ses	i	Figur	27.	Att	beloppet	är	så	
pass	högt	kan	bero	på	att	Båstads	kommuns	faktiska	insatser	är	relativt	få	till	
antalet	 och	 görs	 till	 relativt	 låga	 kostnader,	 men	 det	 kan	 också	 bero	 på	 att	
Försäkringskassans	 uträkning	 delvis	 baseras	 på	 felaktig	 statistik	 och	
kostnadsfördelning,	framtagen	av	Båstads	kommun.	I	kommuner	som	gjort	en	
översikt	 över	 statistiken	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 LSS‐utjämningen	 har	 det	
kunnat	 konstateras	 att	 det	 i	 vissa	 fall	 finns	 brister,	 så	 att	 summan	 som	 ska	
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betalas	 eller	 tas	 emot	 inte	 återspeglar	 den	 faktiska	 verksamheten.10	Å	 andra	
sidan	 är	 det	 logiskt	 att	 kostnaden	 har	 stigit	 när	 utbudet	 av	
gruppboendeplatser	i	Båstads	kommun	har	minskat	som	på	Myllefallet.	Det	är	
också	 värt	 att	 notera	 att	 Sveriges	 totala	 LSS‐kostnader	 har	 ökat	 med	 138	
procent	 sedan	 fördelningssystemet	 infördes	 2004.	Om	Båstads	 kommun	har	
brister	 i	 sin	 statistikhantering	 och	 i	 sin	 redovisning	 av	
räkenskapssammandraget	 hade	 därför	 sannolikt	 en	 bättre	 hantering	 inte	
inneburit	att	Båstads	kommuns	LSS‐avgift	hade	minskat	varje	år,	utan	snarare	
att	kostnadsökningen	 varit	 lägre.	 På	grund	av	den	historiska	utvecklingen	av	
LSS‐kostnader	 i	 landet	 som	 helhet	 är	 det	 inte	 att	 förvänta	 att	 trenden	 ska	
svänga	 och	 att	 Båstads	 kommun	 kan	 förväntas	 få	 bidrag	 i	 LSS‐
utjämningssystemet.	 Däremot	 hade	 en	 andel	 av	 avgiften	 kunnat	 besparas	
genom	 att	 utöka	 antalet	 gruppboendeplatser	 i	 takt	 med	 att	 behov	 av	 detta	
kommer.		

Figur 27. LSS‐utjämningsavgift Båstads kommun, per invånare 2004–2016 

	
Källa:    SCB. 

Mot	bakgrund	av	de	rådande	ekonomiska	problemen	inom	detta	område	har	
det	 diskuterats	 huruvida	 nya	 gruppbostäder	 bör	 byggas	 i	 Båstads	 kommun.	

																																																													

	

	

10 Exempel finns från exempelvis Eksjö, Vadstena och Svenljunga, se (Deloitte, 2015). 
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Farhågan	vid	en	byggnation	är	att	några	av	de	befintliga	platserna	innehas	av	
personer	vid	mycket	hög	ålder,	varför	behovet	snabbt	hade	kunnat	komma	att	
minska	 igen,	 så	 att	 Båstads	 kommun	 hade	 behövt	 betala	 för	 tomma	
lägenheter.	 Samtidigt	 finns	 det	 ett	 flertal	 personer	 som	börjar	 komma	upp	 i	
den	ålder	då	gruppboende	kan	bli	aktuellt.	Platserna	från	Myllefallet	hade	på	
så	 sätt	 också	 kunnat	 bedrivas	 mer	 kostnadseffektivt,	 och	 det	 hade	 gynnat	
kommunens	 position	 i	 LSS‐utjämningen.	 En	 förutsättning	 för	 en	 fungerande	
stöd‐	 och	 omsorgsverksamhet	 är	 emellertid	 att	 detta	 hade	 klarats	 av	 med	
bibehållen	kompetensförsörjning.		

Att	 Aromagården	 redovisar	 ett	 ekonomiskt	 underskott	 tros	 ha	 andra	
anledningar	än	Myllefallet.	Det	finns	hypoteser	om	att	detta	har	att	göra	med	
en	 relativt	 hög	 bemanning,	 och	 osäkerhet	 råder	 kring	 huruvida	 hemmets	
bemanning	 går	 i	 linje	 med	 handläggarnas	 beslut.	 Från	 flera	 håll	 på	
chefsposition	 har	 det	 lyfts	 upp	 att	 bemanningen	 skulle	 behöva	 ses	 över.	 En	
aspekt	som	lyfts	fram	är	exempelvis	att	arbetstiden	på	helger	ofta	är	lägre	än	
under	veckan.	Normal	sett	är	arbetstiden	på	helger	högre,	eftersom	det	finns	
mer	 ledig	 tid	bland	brukarna	att	utnyttja	 för	olika	 aktiviteter.	Å	andra	 sidan	
bör	 sådana	 slutsatser	 dras	med	 försiktighet,	 då	 det	 alltid	 är	 det	 individuella	
behovet	 som	 bör	 avgöra	 bemanningen.	 Detta	 är	 också	 en	 aspekt	 som	 lyfts	
fram	 från	 flera	håll	 rörande	verksamheten	 för	personlig	assistans.	Också	där	
råder	oklarhet	kring	länken	mellan	handläggarens	beslut	och	schemaläggning	
för	verksamheten.		

En	ytterligare	försvårande	omständighet	för	personliga	assistenter	är	att	den	
schablonersättning	 som	 erhålls	 från	 Försäkringskassan	 inte	 räcker	 till.	
Verksamheten	gick	2016	med	cirka	1,5	miljoner	kronor	i	underskott,	trots	att	
ersättningen	är	tänkt	att	täcka	hela	verksamheten.	Schablonen	är	satt	till	291	
kronor	i	timmen,	men	till	skillnad	från	nivån	för	hemvårds‐	och	boendepengen	
sätts	 denna	 av	 staten	 och	 är	 lika	 för	 alla	 kommuner.	 Därefter	 medför	
obligatoriska	 löneökningar	 att	 verksamheten	 skulle	 gå	med	 underskott.	 Det	
blir	då	en	avvägning	mellan	hög	personalomsättning	och	en	ekonomi	i	balans.	
Huruvida	detta	 stämmer	eller	 inte	har	 inte	 fastställts	 i	 denna	 genomlysning,	
men	att	det	finns	ett	behov	av	att	se	över	stöd‐	och	omsorgsverksamheten	och	
dess	 ekonomiska	 förutsättningar	 i	 samband	 med	 en	 översyn	 av	 LSS‐
utjämningen	 är	 tydligt.	 Lönen	 för	 personliga	 assistenter	 är	 också	 betydligt	
lägre	 i	 Båstads	 kommun	 än	 i	 riket	 som	 helhet;	 i	 själva	 verket	 var	 rikets	
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genomsnittslön	för	personliga	assistenter	på	nivå	med	90:e	percentilen	inom	
Båstads	kommun.11		

Då	 stöd	 och	 omsorg	 är	 en	 ramfinansierad	 verksamhet,	 anpassas	 budgeten	
utifrån	verksamhetens	behov	årligen,	medan	antalet	vård‐	och	omsorgstagare	
som	 nämnts	 kan	 variera	 under	 året.	 Eftersom	 platserna	 är	 så	 få,	 skulle	
exempelvis	 en	 utökning	 av	 SoL‐platserna	 med	 enbart	 en	 plats	 innebära	 en	
ökning	av	platserna	med	en	tredjedel,	och	därmed	väsentligt	högre	kostnader.	
En	 omställning	 till	 ett	 volymbaserat	 system	 likt	 boendepeng	 eller	
hemvårdspeng	har	därför	diskuterats	i	detta	sammanhang.	

6) Bättre bilanvändning 

Som	beskrivits	är	vård‐	och	omsorg	en	bilintensiv	verksamhet.	År	2012	gick	
Båstads	kommun	över	från	att	ha	egna	bilar	till	att	i	stället	leasa	bilar.	För	de	
leasade	bilarna	i	hemvården	betalas	försäkringspremier,	och	för	varje	bil	finns	
en	 bilansvarig.	 Genom	 intervjuer	 har	 framkommit	 att	 det	 finns	 en	 utbredd	
uppfattning	inom	kommunen	och	vård‐	och	omsorgsverksamheten	att	bilarna	
inte	hanteras	resurseffektivt	eller	varsamt.	Det	har	diskuterats	att	personalen	
delvis	 kör	 mindre	 försiktigt	 och	 brister	 i	 sin	 respekt	 för	 bilarnas	 värde.	
Eftersom	 bilarna	 är	 så	 viktiga	 för	 verksamheten	 resulterar	 en	 bristande	
hantering	 av	 dem	 i	 betydande	 kostnader	 för	 verksamheten	 i	 form	 av	
bilreparationer	 och	 sänkta	 försäkringspremier.	 Vård‐	 och	
omsorgsverksamhetens	självrisk	ligger	i	dagsläget	på	cirka	40	000	kronor,	och	
kommunens	 totala	 försäkringspremie	 höjdes	 2016	med	 100	000	 kronor.	 En	
del	 av	 denna	 höjning	 kan	 möjligtvis	 härledas	 till	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten.			

7) Biståndshandläggning 

Myndighetsenhetens	 biståndshandläggare	 beviljar	 eller	 ger	 avslag	 på	
biståndsansökningar	 som	 inkommer	 avseende	 exempelvis	 hemvård,	

																																																													

	

	

11 90:e percentilen i Båstads kommun 2015: 25 940 kronor i månaden för 39 personliga assistenter. 

Genomsnittslön  i månaden  i  Sverige  (primärkommunal  sektor)  2015:  25 900  kronor.  Källa: Visma 

lönestatistik och SCB. 
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matdistribution	 och	 särskilt	 boende.	 Handläggarnas	 beslut	 har	 en	 direkt	
påverkan	på	utförarverksamheterna	genom	att	de	avgör	hur	många	 insatser	
som	 ska	 utföras.	 I	 intervjuer	 med	 enhetschefer	 inom	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten	har	en	osäkerhet	lyfts	kring	vilka	riktlinjer	som	gäller	
för	kommunens	biståndshandläggare,	samt	hur	dessa	verkställs.	Det	är	viktigt	
att	 riktlinjerna	 för	 biståndshandläggning	 följs,	 och	 att	 handläggarna	 utgår	
ifrån	individens	faktiska	behov	vid	beslut	för	beviljande	av	insatser.		

Rent	statistiskt	har	sedan	2010	97,2	procent	av	alla	biståndsansökningar	inom	
vård‐	 och	 omsorg	 beviljats.	 Bifallskvoterna	 skiljer	 sig	 åt	mellan	 handläggare	
inom	kommunen.	Det	går	inte	att	baserat	på	denna	statistik	slå	fast	att	Båstads	
kommun	är	 ”för	generösa”	 i	sin	biståndshandläggning,	eller	att	processen	på	
något	 sätt	 uppvisar	 brister.	 Biståndshandläggarnas	 yrkesroll	 är	 mycket	
komplex,	då	de	utifrån	ett	komplicerat	regelverk	ska	fatta	beslut	som	påverkar	
enskilda	individer	baserat	på	deras	informationsöverlämning,	ofta	under	yttre	
påfrestningar	från	flera	olika	håll	och	perspektiv.		

Att	bifallskvoterna	ligger	nära	hundra	procent	kan	ha	flera	tänkbara	naturliga	
förklaringar.	I	intervjuer	med	biståndshandläggarna	beskrivs	en	situation	där	
de	ansökande	är	i	mycket	stort	behov	av	stöd,	så	att	en	självselektion	sker	där	
i	 princip	 endast	 de	 som	 är	 i	 behov	 söker	 om	 bistånd.	 Istället	 beskrivs	
handläggarna	 ibland	övertala	den	äldre	om	att	 ta	emot	mer	hjälp	snarare	än	
att	ge	avslag	på	ansökan,	då	många	 inte	orkar	söka	hjälp	själv,	 inte	vill	 ligga	
myndigheterna	 till	 last	 eller	 inte	 litar	 på	 att	 hjälpen	 som	 erbjuds	 håller	
tillräcklig	 kvalitet.	 Många	 gånger	 kan	 det	 dessutom	 handla	 om	 så	 kallade	
samförståndsavslag,	 snarare	 än	 formella	 avslag.	 Detta	 betyder	 att	 den	
ansökande	 i	 samförstånd	 med	 handläggaren	 kommer	 överens	 om	 att	 inte	
fullfölja	sin	ansökan.	På	detta	sätt	försvinner	avslag	ifrån	statistiken.		

Statistik	 från	 andra	 kommuner	 indikerar	 också	 för	 att	 bifallsnivåerna	 i	
Båstads	 kommun	 kan	 anses	 vara	 rimliga,	 även	 om	 det	 finns	 flera	 områden	
med	 lägre	 bifallsnivåer	 än	 i	 Båstads	 kommun.	 Exempelvis	 hade	 en	 skånsk	
kommun	 2016	 en	 bifallskvot	 för	 särskilt	 boende	 på	 79	 procent	 (35	 av	 44),	
medan	Båstads	kommuns	motsvarande	kvot	var	100	procent	(17	av	17).	Som	
diskuterades	inledningsvis	på	sida	19,	skiljer	sig	Båstads	kommun	stort	ifrån	
andra	kommuner	gällande	framförallt	hur	stor	andel	av	befolkningen	över	80	
år	 som	 beviljas	 matdistribution.	 Detta	 kan	 eventuellt	 förklaras	 med	 att	
demografiska	 och	 andra	 yttre	 omständigheter	 skiljer	 Båstads	 kommun	 från	
andra,	exempelvis	genom	att	sådana	tilläggstjänster	ersätter	särskilt	boende,	
som	är	lågt	i	kommunen.	För	biståndsstatistik	uppdelat	på	insats,	se	Figur	28.	

Mot	bakgrund	av	den	osäkerhet	som	delar	av	verksamheten	upplever	samt	att	
det	 förekommer	 en	 variation	mellan	 handläggarnas	 bifallsnivåer,	 finns	 dock	
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anledning	 att	 säkerställa	 att	 biståndshandläggningen	 är	 enhetlig	 och	 följer	
riktlinjerna.	 Om	 det	 är	 så	 att	 biståndshandläggningen	 kan	 bli	 mer	
ändamålsenlig,	 hade	 detta	 sannolikt	 inneburit	 att	 nuvarande	 kostnader	 för	
verksamheten	 skulle	 kunna	 minskas,	 då	 en	 ändamålsenlig	
biståndshandläggning	 främjar	 verksamhetens	 kostnadseffektivitet.	 En	
översyn	av	biståndshandläggningen	hade	också	kunnat	bidra	till	att	få	en	mer	
enhetlig	 bild	 av	 hur	 processen	 går	 till,	 tvärs	 verksamheterna,	 till	 gagn	 för	
samtliga	av	kommunens	medarbetare.	 Inte	minst	biståndshandläggarna,	vars	
situation	 idag	 upplevs	 som	 utsatt,	 hade	 gynnats	 av	 att	 en	 yttre	 översyn	
garanterade	att	deras	arbetssätt	är	i	enlighet	med	kommunens	riktlinjer.	Det	
är	värt	att	nämna	att	biståndshandläggningen	redan	 i	dagsläget	undergår	en	
fas	 av	 förändring	 av	 arbetssätt,	 då	 Socialstyrelsens	 modell	 med	 IBIC	
(”individens	 behov	 i	 centrum”).	 Det	 kan	 också	 nämnas	 att	 vård‐	 och	
omsorgnämnden	 fattade	 ett	 beslut	 om	 ett	 vägledninggsdokument	 för	 SoL	
2016	och	 för	LSS	och	för	socialpsykiatri	2017,	 i	syfte	att	öka	medvetenheten	
om	hur	handläggningen	ska	förhålla	sig.		

En	 ytterligare	 utmaning	 med	 biståndshandläggning	 som	 framkommit	 i	
genomförda	 intervjuer	 är	 att	 enhetschefernas	 budget	 och	
verksamhetsplanering	är	känslig	för	fler	biståndsbeslut	än	väntat,	framförallt	
om	 vårdtyngden	 hos	 dessa	 är	 hög.	 Enligt	 en	 kostnadsanalys	 av	 företaget	
Ensolution,	 är	 särskilt	 boende	 mer	 kostnadseffektivt	 än	 hemvården	 om	
hemvårdsinsatserna	överstiger	112	timmar	per	månad.	Detta	beträffar	knappt	
2	 procent	 av	 dagens	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 i	 hemvården,	 som	 upptar	
knappt	12	procent	av	de	totala	hemvårdstimmarna.	Under	2016	registrerades	
för	 de	 13	 hemvårdstagare	 med	 mest	 insatstid	 cirka	 17	636	 timmar,	 vilket	
överstiger	 ett	 snitt	 om	 112	 timmar	 per	 månad	 och	 hemvårdstagare.	 Dessa	
individer	 svarar	 för	 11,7	 procent	 av	 det	 totala	 antalet	 hemvårdstimmar,	
medan	de	utgör	cirka	1,7	procent	av	antalet	hemvårdstagare.12.	En	ökning	av	
antalet	 vårdtunga	 brukare	 i	 hemvården,	 skulle	 belasta	 hemvården	
ekonomiskt.	 Genom	 en	 enhetlig	 biståndshandläggning	 med	 fokus	 på	
verksamhetens	 samlade	 stöd	 till	 vård‐	 och	 omsorgstagaren	 hade	 en	 sådan	
kostnadsanalys	 kunnat	 tas	 i	 beaktan	 för	 att	 åstadkomma	 en	 ändamålsenlig	
resursallokering	för	verksamheten	som	helhet.	

																																																													

	

	

12 Källa: Lumell‐analys.  
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Figur 28. Fördelning av utfall på biståndsansökningar  i Båstads kommun 2010–
    2017 

	
Not:    Till  denna  statistik  räknas  bara  ansökningar  som  fått  antingen  bifall,  avslag  eller 

delavslag. Uteslutna är därmed 59 fall där inga beslut tagits.  
Källa:     Båstads kommuns biståndsstatistik, Lumell‐analys. 
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4 Uppsummering	av	
genomlysningens	slutsatser	

Sammanfattningsvis	 kan	 konstateras	 att	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet	 står	 inför	 en	 rad	 utmaningar,	 bland	 annat	 i	 form	 av	 en	
växande	 befolkning	 vars	 medelålder	 ligger	 högt	 över	 det	 nationella	
genomsnittet.	Samtidigt	är	verksamhetens	budget	och	det	ekonomiska	utfallet	
relativt	 blygsamt	 i	 förhållande	 till	 andra	 kommuner	 i	 länet.	 Ändå	 tycks	
verksamheten	 uppvisa	 en	 relativt	 hög	 kvalitet	 både	 ur	 ett	 medarbetar‐	 och	
brukarperspektiv.	 Att	 metoderna	 för	 kvalitetsmätningen	 hittills	 haft	 brister	
berör	 inte	 verksamheten	 på	 annat	 sätt	 än	 att	 kommunens	 placering	 i	 en	
nationell	jämförelse	underskattats.		

De	ekonomiska	underskott	som	verksamheten	har	redovisat	de	senaste	åren	
beror	 delvis	 på	 ett	 antal	 antaganden	 som	 kan	 ifrågasättas,	 bland	 annat	
avseende	kostnader	för	och	tidsåtgång	inom	verksamheten.	Vi	räknar	med	att	
en	budgetanpassning	om	drygt	tio	miljoner	kronor	är	nödvändig	för	att	möta	
verksamhetens	 faktiska	 omständigheter.	 Anpassningen	 består	 av	 en	 höjning	
av	hemvårdspengen,	en	höjning	av	kostnaderna	för	boendepengen	till	följd	av	
att	 den	 förlängs	 med	 två	 dagar,	 en	 anpassning	 för	 täckning	 av	
semesterersättning	 för	 timanställda	och	 semesterdagar,	 samt	anpassning	 för	
täckning	 av	 kökshyra	 och	 SITHS‐kort.	 Samtidigt	 finns	 ett	 flertal	 viktiga	
områden	där	betydande	besparingsmöjligheter	kan	göras,	genom	bland	annat	
verksamhetseffektivisering,	förbättrade	strukturer	och	ett	fokuserat	arbete	på	
utvalda	 nyckelområden.	 Vidtas	 våra	 rekommendationer	 om	 besparingar	
förväntas	budgetanpassningen	på	sikt	kunna	minska	med	drygt	 två	miljoner	
lägre.	 Dras	 kostnaden	 för	 vissa	 investeringar	 av,	 blir	 då	 den	 totala	
budgethöjningen	framöver	drygt	åtta	miljoner	kronor.		

Genomlysningen	har	mynnat	ut	i	ett	antal	rekommenderande	nästa	steg	för	att	
med	 hjälp	 av	 dessa	 inte	 bara	 effektivisera	 verksamheten	 och	 göra	 den	mer	
ändamålsenlig,	utan	också	minska	kommunens	kostnader.		
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Mot	bakgrund	av	verksamhetsbeskrivningen	och	dess	uppmätta	kvalitet,	kan	
konstateras	 att	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhet	 i	
långtgående	 utsträckning	 är	 ändamålsenlig.	 De	 ekonomiska	 problem	 som	
präglat	verksamheten	kan	delvis	hänföras	till	omständigheter	som	är	bortom	
verksamhetens	 kontroll.	 Samtidigt	 finns	 det	 också	 brister	 som	 ligger	 inom	
verksamhetens	kontroll,	som	beskrivs	i	nästa	kapitel.	
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5 Rekommenderade	nästa	
steg	

Lumells	 genomlysning	 av	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhet	 har	 resulterat	 i	 elva	 rekommendationer.	
Rekommendationerna	 föreslås	 utföras	 på	 såväl	 tjänstemannanivå	 som	
politisk	 nivå	 under	 resterande	 del	 av	 2017,	 samt	 under	 2018	 och	 2019.	
Det	 ekonomiska	 utfallet	 av	 rekommendationerna	 förväntas	 för	 Båstads	
kommun	som	helhet	på	sikt	bli	ett	tillskott	om	knappt	1,5	miljoner	kronor.	
Rekommendationerna	 utgår	 ifrån	 en	 rad	 besparings‐	 och	
effektiviseringsåtgärder	vars	nettobesparingar	 justerar	den	 till	 fördel	 för	
vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 men	 för	 kommunen	 kostnadsneutrala	
budgetanpassningen,	som	vi	föreslår,	nedåt.	

5.1 Rekommendationer 

I	 Tabell	 10	 presenteras	 en	 översikt	 av	 de	 elva	 åtgärder	 vi	 rekommenderar	
Båstads	kommun	att	vidta.	Rekommendationerna	beskrivs	i	detta	avsnitt	och	
den	 föreslagna	 tidsplanen	 för	 införandet	 kan	 ses	 i	 Figur	 31	 på	 sida	 97.	 Det	
sammanlagda	 uppskattade	 ekonomiska	 utfallet,	 såväl	 för	 besparingar	 och	
kostnader	för	vård‐	och	omsorgsverksamheten	och	för	kommunen	som	helhet,	
sammanfattas	 i	 Figur	 30	 på	 sida	 96.	 Rekommendationerna	 innefattar	 en	
budgetanpassning	 (rekommendation	 1),	 och	 10	 ytterligare	
verksamhetsknutna	 rekomendationer	 (rekommendation	 2–11).	 De	
verksamhetsknutna	 rekommendationerna	 är	 beskrivna	 utan	 inbördes	
rangordning.		
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Tabell 10. Rekommenderade nästa steg 

	 Rekommendation	 Nivå	

1)	 Budgetanpassning	

Po
lit
is
k	

2)	
Inför	nytt	beräkningssätt	för	uppföljning	av	
verksamhetskvalitetsmål	

T
jä
ns
te
m
an
	

3)	 Inför	styrkort	för	översikt	och	uppföljning	av	verksamheten	

4)	 Projekt	för	verksamhetseffektivisering	

5)	 Projekt	för	inköpseffektivisering	

6)	 Verksamhetsfokus	på	sänkt	övertid	

7)	 Verksamhetsfokus	på	sänkt	sjukskrivning	

8)	 Utredning	av	stöd	och	omsorg	

9)	 Rutiner	för	bättre	bilanvändning	

10)	 Projekt	för	ändamålsenlig	biståndshandläggning	

11)	 Mätning	av	schabloner	och	kringtid	i	hemvården	  

1) Budgetanpassning 

Bakgrund 

Vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	 budget	 saknar	 flera	 kostnadsposter	
alternativt	 är	 underbalanserad	 utifrån	 antaganden	 i	 budgeten	 som	 kan	
ifrågasättas.	 De	 delar	 av	 budgeten	 som	kan	 anses	 vara	 underbalanserade	 är	
följande:	

 Hemvårdspeng:	kringtiden	ligger	troligtvis	för	lågt	och	bilkostnaderna	
har	 inte	 uppdaterats	 för	 att	 reflektera	 dagens	 faktiska	 kostnader,	 se	
sida	51	för	närmare	beskrivning.	

 Boendepeng:	Boendepengen	upphör	i	dagsläget	omedelbart	i	samband	
med	 en	 vårdtagares	 bortgång,	 trots	 att	 personalen	 fortfarande	 är	
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anställd,	 arbete	 fortfarande	måste	 utföras	 och	 det	 inte	 är	möjligt	 att	
dra	ner	på	 antalet	medarbetare	på	 en	 avdelning	 för	 att	 en	 vård‐	 och	
omsorgstagare	 avlider.	 Schemaläggning	 kan	 bara	 göras	 med	 en	 viss	
framförhållning.	Bemanningen	bestäms	 i	dagsläget	också	utifrån	 lagd	
budget,	 istället	 för	 att	 boendepengens	 nivå	 har	 anpassats	 efter	
rekommendationer	 för	 bemanning	 inom	 särskilt	 boende.	 Vi	 föreslår	
att	boendepengen	utökas	med	två	dygn	efter	en	vårdtagares	bortgång,	
se	 sida	52.	 I	 samband	med	dessa	 intäkter	kan	ett	övervägande	göras	
huruvida	bemanningsproblematiken	 inom	särskilt	 boende	kan	klaras	
upp	utan	ytterligare	åtgärder.		

 Semesterdagar:	 Det	 antas	 att	 25	 semesterdagar	 betalas	 ut	 i	
semesterlön,	 medan	 uppskattningsvis	 knappt	 tre	 fjärdedelar	 av	 de	
anställda	har	31	dagar	eller	32	 semesterdagar.	Till	detta	kommer	att	
kostnad	för	semesterersättning	i	boendepeng	och	hemvårdspeng	utgår	
ifrån	 25	 semesterdagar,	 vilket	 också	 måste	 anpassas.	 Se	 sida	 53	 för	
närmare	beskrivning.	

 Kökskostnader:	Hyreskostnader	för	Skogslidens	kök	är	inte	inkluderat	i	
budgeten.	Se	sida	55	för	närmare	beskrivning.	

Kostnader	som	helt	saknas	i	nuvarande	budget	är	följande:	

 Semesterersättning	för	timanställda,	se	sida	49.		
 Hyresindexuppräkning,	 då	Båstadhem	 indexuppräknar	 hyrorna	måste	

budgeten	följa	med,	se	sida	50.	
 SITHS‐kort,	 som	 används	 som	 ID‐kort	 för	 de	 anställda.	 Då	 vård‐	 och	

omsorgsverksamheten	 är	 personalintensiv,	 bör	 dessa	 kostnader	
inkluderas	i	budgeten.	Se	sida	50	för	närmare	beskrivning.	

Rekommendation 

För	 att	 motsvara	 verksamhetens	 verkliga	 kostnadsbild,	 bör	 budgeten	
anpassas	 utifrån	 faktiska	 kostnader.	 I	 Tabell	 11	 tydliggörs	 våra	 förslag	 på	
budgetanpassningar	inför	budgeten	2018.	
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Tabell 11. Rättelse av budget för korrekt ersättning, inför budgeten 2018 

Justering	 Uppskattat	belopp,	kr	

Hemvårdspeng*	 5	050	000	

	 Varav	kringtid	 	 3	700	000	

	 Varav	bilkostnader	 	 1	200	000	

	 Varav	semesterersättning	 	 150	000	

Boendepeng**	 500	000	

Semesterersättning	timanställda	 2	600	000	

Semesterdagar	 2	000	000	

Kökshyra	 380	000	

Indexuppräkning	hyror	 90	000	

SITHS‐kort	 75	000	

Totalt	 10	605	000	

*    Uppskattat  belopp  baserat  på  2017  års  budgeterade  hemvårdstimmar.  Eftersom 
beloppet  är  knutet  till  antalet  hemvårdstimmar,  kommer  det  också  variera med  dess 
utfall. Dubbelbemanning är inte inräknad. Det exakta beloppet för hemvårdspengen som 
följd av  inkluderad dubbelbemanning är  svårt att uppskatta, då  ingen  information om 
andelen dubbelbemanning finns. 

**    Också boendepengens belopp är uppskattat utifrån 2016 års volym, och kan komma att 
variera, se sida 52 för uträkning. 

Not:    Kostnaderna  för  indexuppräkningen  av  hyrorna  är  borttagen,  då  detta  sker  för  alla 
Båstads kommuns verksamhetsområden. 

Mål 

Målet	är	att	 anpassa	budgeten	utifrån	verksamhetens	 faktiska	kostnader.	En	
balanserad	 budget	 förebygger	 en	 känsla	 av	 hopplöshet	 och	 stress	 i	
verksamheten.	Om	budgeten	är	underbalanserad	undergrävs	också	möjligtvis	
incitament	 utifrån	 personalens	 perspektiv	 att	 driva	 verksamheten	
kostnadseffektivt,	 då	 bokslutet	 likväl	 kan	 förväntas	 uppvisa	 ett	 underskott.	
Med	 en	 budget	 förankrad	 i	 verkliga	 kostnader	 ökar	 möjligheterna	 för	
ansvarsutkrävande.	
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Nästa steg 

Beslut	hösten	2017	om	att	 anpassa	budgeten	med	drygt	 tio	miljoner	kronor	
inför	kommande	år.	Denna	budgetanpassning	förväntas	kunna	justeras	nedåt	
på	sikt,	om	besparingsrekommendationerna	på	tjänstemannanivå	efterföljs.	

2)  Inför  nytt  beräkningssätt  för  uppföljning  av 

verksamhetskvalitetsmål  

Bakgrund 

Båstads	 kommun	 har	 ett	 mål	 om	 att	 bli	 en	 av	 Sveriges	 tio	 bästa	 vård‐	 och	
omsorgskommuner.	 Båstads	 ranking	 baseras	 på	 en	 egen	 uträkning	 utifrån	
Socialstyrelsens	Öppna	 jämförelser.	Denna	uträkning	uppvisar	emellertid	ett	
flertal	 brister,	 som	 beskrivs	 närmare	 på	 sida	 26.	 Dessa	 innefattar	 att	
Socialstyrelsens	rangordning	enbart	 innefattar	hemvård	och	särskilt	boende,	
att	 de	 viktas	 likvärdigt	 och	 inte	 utifrån	 exempelvis	 antalet	 vård‐	 och	
omsorgstagare,	att	mätningen	har	förändrats	över	tid,	att	diskussionen	kring	
målsättningen	 delvis	 utgår	 ifrån	 en	 rangordning	 som	 sedan	 inte	 ingår	 i	 den	
slutliga	rangordningen,	samt	att	denna	slutliga	rangordning	inte	är	en	faktisk	
rangordning	 av	 Sveriges	 290	 kommuner	 utan	 enbart	 ett	 genomsnitt	 mellan	
Socialstyrelsens	 rangordning	 för	 hemtjänst	 totalt	 respektive	 särskilt	 boende	
totalt.	Detta	innebär	att	Båstads	kommun	strävar	efter	ett	mål	som	baseras	på	
felaktig	 statistik.	 En	 förbättring	 av	 områden	 med	 större	 andel	 vård‐	 och	
omsorgstagare	hade	exempelvis	inte	gett	större	utslag	i	kvalitetsmätningen	än	
områden	 med	 mindre	 andel	 vård‐	 och	 omsorgstagare.	 Jämförelserna	 med	
andra	kommuner	blir	också	missvisande.		

Rekommendation 

Vi	 föreslår	 att	 Båstads	 kommun	 inför	 ett	 nytt	 kvalitetsmått	 för	
verksamhetskvaliteten,	 där	 det	 i	 kommunikationen	 förtydligas	 att	 inte	 hela	
vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 omfattas,	 exempelvis	 stöd	 och	 omsorg.	 För	
denna	verksamhet	bör	en	egen	kvalitetsmätning	ingå.	Kvalitetsmåttet	föreslås	
fortfarande	 baseras	 på	 Socialstyrelsens	 Öppna	 jämförelser,	 men	
rangordningen	 för	 hemvård	 och	 särskilt	 boende	 bör	 viktas	 utifrån	 deras	
respektive	brukarantal.	Utifrån	denna	viktning	beräknas	ett	medeltal	 och	en	
uträkning	görs	för	alla	Sveriges	kommuners	utfall	som	sedan	rangordnas	i	en	
slutgiltig	 lista.	 Positionen	 i	 denna	 lista	 skulle	 utgöra	 en	 faktisk	 rangordning	
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bland	 Sveriges	 kommuner.	 Denna	 lista	 görs	 för	 de	 senaste	 åren	 för	 att	 följa	
utvecklingen	 av	 Båstads	 position,	 och	 används	 även	 fortsättningsvis.	 Enligt	
denna	mätmetod	var	Båstad	på	plats	74	år	2015	och	plats	52	år	2016,	snarare	
än	plats	100	respektive	86.		

Mål 

Målet	 med	 en	 ny	 kvalitetsmätning	 är	 en	 mer	 rättvisande	 och	 konsekvent	
mätning	och	målsättning	 för	 vård‐	 och	omsorgsverksamhetens	kvalitet	 inför	
2018	och	framöver.	

Nästa steg 

Överlämning	 av	 Exceldokument	 och	 riktlinjer	 för	 vilka	 data	 som	 hämtas	
varifrån	 för	 uppdatering	 samt	 av	 vem.	 Vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	
placering	är	också	tydligt	i	styrkortet,	som	beskrivs	härnäst.	Beslut	tas	i	vård‐	
och	omsorgsnämnden	den	24	augusti	2017.	

3)  Inför  styrkort  för  översikt  och  uppföljning  av 

verksamheten 

Bakgrund 

I	genomlysningen	har	framkommit	att	uppföljningen	av	verksamheten	överlag	
är	 begränsad.	 En	 kunskapssamling	 av	 nuläge,	 utmaningar	 och	
förbättringsområden	 saknas	 till	 stor	 del.	 Trots	 att	 statistik	 finns	 tillgänglig,	
samlas	den	 inte	 centralt	 för	 regelbunden	uppföljning,	och	det	 finns	 ingen	på	
stabsnivå	 som	 utför	 kvalificerade	 analyser.	 Bland	 de	 analyser	 som	 görs	 av	
exempelvis	 systemansvarig,	anses	det	ofta	 saknas	mottagare	 för	 information	
som	har	möjlighet	att	ta	den	kunskap	som	finns	och	arbeta	vidare	med	den.		

Rekommendation 

Vi	 föreslår	 att	 Båstads	 kommun	 inför	 ett	 styrkort,	 Bättre	Omsorg	 i	Båstad‐
kortet,	 som	 inkluderar	 indikatorer	 för	 verksamhet,	 kvalitet	 och	 ekonomi.	
Styrkortet	kommer	att	 innebära	en	 regelbunden	och	mer	visuell	uppföljning	
kring	bland	annat	sjukfrånvaro,	övertid,	kostnadsutveckling,	budgetavvikelse,	
personaltäthet,	och	andra	relevanta	områden.	
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Styrkortet	 föreslås	 införas	 i	 två	 snarlika	 varianter,	 ett	 för	 vård‐	 och	
omsorgsnämnden	 som	 speglar	 hela	 verksamheten	 samt	 en	 variant	 på	
enhetsnivå	(till	enhetscheferna).	Detta	så	att	varje	enhet	kan	följa	sin	egen	och	
andras	utveckling	i	förhållande	till	de	mål	som	är	uppsatta.	Styrkortet	är	tänkt	
att	vara	enkelt	att	 administrera	och	att	 använda.	Det	uppdateras	månatligen	
av	ekonom	eller	systemansvarig	centralt.		

Mål 

Målet	med	Bättre	Omsorg	i	Båstad‐kortet	är	ett	underlättande	av	regelbunden	
redovisning	 och	 uppföljning	 av	 för	 verksamheten	 viktiga	 aspekter,	 samt	 en	
enhetlig	målbild	tvärs	över	enheterna.	

Nästa steg 

Överlämning	av	Exceldokument	med	styrkort,	och	enande	kring	vem	som	har	
ansvar	för	datainsamling	och	förvaltning	under	hösten	2017.	Styrkortet	införs	
i	januari	2018.	

4) Projekt för verksamhetseffektivisering 

Bakgrund 

Ett	 genomgående	 tema	 i	 genomförda	 intervjuer	 har	 varit	 att	 verksamheten	
kan	 utföras	 på	 ett	 effektivare	 sätt.	 Både	 inom	 planering	 och	 utförande	 av	
verksamheten	 finns	 stor	 potential	 för	 effektivisering.	 Denna	 effektivisering	
skulle	till	viss	del	kräva	en	kortsiktig	resursinvestering,	men	har	potential	att	
låta	de	anställda	 förlägga	om	sin	arbetstid	 till	mer	väsentliga	och	 för	arbetet	
viktigare	områden.		

Effektiviseringsprojekt	 i	 privat	 och	 offentlig	 sektor	 i	 Sverige	 och	 utomlands	
har	 tidigare	 visat	 sig	 kunna	 leda	 till	 betydande	besparingar	 i	 form	av	 bättre	
tidsallokering.	 Erfarenheter	 från	 bland	 annat	 Ekonomistyrningsverket	 och	
Riksrevisionen	 visar	 att	 det	 är	 möjligt	 med	 avsevärda	 effektiviseringar	 av	
statliga	 myndigheter,	 ofta	 med	 minst	 tio	 procent	 (Ekonomistyrningsverket,	
2014),	 (Ekonomistyrningsverket,	 2016),	 (Statskontoret,	 2012),	
(Riksrevisionen,	2017).	
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I	genomlysningen	har	en	rad	konkreta	effektivitetsbrister	uppmärksammats.	
En	mer	detaljerad	beskrivning	återfinns	på	sida	57,	och	sammanfattas	här:	

 Rutiner	 och	 mjukvara	 för	 schemaläggning	 som	 i	 dagsläget	 är	
tidskrävande.	

 Ineffektiva	körrutter	i	hemtjänsten.	
 Intranät	med	bristande	struktur.	
 Journalsystem	som	leder	till	dubbeldokumentering.	
 Allmänna	 förbättringsmöjligheter	 för	 att	 utnyttja	 personalens	

kompetens,	 genom	 exempelvis	 delegering	 och	 effektivt	
utrustningsutnyttjande.	

 Bristande	transparens	runt	boendepengens	innehåll.		
 Oflexibelt	 utnyttjande	 av	 bemanningen,	 genom	 att	 exempelvis	 olika	

hemvårdsgrupper	 och	 äldreboenden	 i	 dagsläget	 inte	 på	 rätt	 ställe	
kostnadsför	 utlånad	 personal	 till	 de	 verksamheter	 som	 för	 tillfället	
efterfrågar	personal.	

 Bristande	kontinuitetsarbete.	

Rekommendation 

Vi	 föreslår	 att	 ett	 effektiviseringsprojekt	 genomförs	 för	 att	 säkerställa	 en	
effektiv	 verksamhetsdrift.	 Exempel	på	 förslag	och	områden	 för	 översyn	 som	
framgått	 i	 intervjuer	 och	 i	 enlighet	 med	 nämnda	 förbättringsområden	 ovan	
kan	vara:		

 Avskaffande	 av	 önskeschema	 genom	 Timecare	 och	 införande	 av	
elektronisk	 schemaläggning	 med	 utgångspunkt	 i	 information	 om	
personal	och	vård‐	och	omsorgstagare,	till	exempel	Vimpol.	

 Effektivisering	 av	 hemtjänstens	 körrutter	 genom	 databaserad	
ruttoptimering.	För	detta	ändamål	existerar	ett	 antal	mjukvaror.	Som	
exempel	kan	nämnas	att	LapsCare	erbjuder	en	GIS‐karta	utifrån	vilken	
transportsträckor	 kan	 kalkyleras.	 Helsingborgs	 hemvård	 som	
använder	sig	av	LapsCare	använder	till	detta	en	matematisk	uträkning	
av	de	geografiska	förutsättningarna.		

 Uppstrukturering	av	kommunens	intranät.	
 Uppdatering	 av	 journalsystemet	 Safecare	 till	 senaste	 versionen.	 Detta	

för	 att	 resurser	 inte	 ska	 gå	 åt	 från	 personalen	 för	 exempelvis	
dubbeldokumentering.	

 Bättre	 utnyttjande	 av	 de	 anställdas	 tid.	 För	 detta	 krävs	 högre	
delegering	av	arbetsuppgifter	från	sjuksköterskor	så	att	anställda	med	
lägre	utbildningsnivå	kan	utföra	 fler	 arbetsuppgifter,	 samt	eventuellt	
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ett	 inköp	 av	 bärbara	 datorer	 så	 att	 exempelvis	 sjuksköterskor	 kan	
utföra	administrativt	arbete	som	medpassagerare	när	stor	tidsåtgång	
för	detta	krävs.	

 Tydliggörande	 av	 boendepengens	 innehåll:	 Utförarna	 för	 särskilt	
boende	ersätts	via	boendepeng,	som	baseras	på	en	kostnad	per	dygn	
och	 beläggning.	 Boendepengen	 ska	 täcka	 hela	 verksamheten	 för	
särskilda	 boenden.	 Vad	 som	 ingår	 i	 detta	 upplevs	 emellertid	 som	
otydligt	av	personal,	exempelvis	om	en	promenad	ingår	i	personalens	
arbetsuppgifter	och	blir	ersatt	eller	ej.	Detta	 leder	till	svårigheter	vid	
bemanning	 och	 missnöjdhet	 bland	 personalen.	 Transparens	 och	
tydlighet	 gällande	 detta	 saknas,	 trots	 att	 det	 rör	 sig	 om	 viktiga	
ersättningsfrågor.	 Något	 som	 diskuterats	 i	 detta	 sammanhang	 är	 en	
möjlig	 indelning	 av	 vårdtagare	 i	 olika	 nivåer,	 för	 att	 fånga	 de	 olika	
vårdtyngderna	i	boendepengen.		

Mål 

Målet	 för	 en	 verksamhetseffektivisering	 är	 en	 bättre	 tidsallokering	 av	
personalen,	där	tid	med	ineffektiva	arbetsmetoder	eller	onödig	administration	
förläggs	 mer	 ändamålsenligt.	 Målet	 under	 första	 året	 är	 att	 effektivisera	
verksamhetstiden	 om	 fem	 procent.	 Detta	 betyder	 att	 fem	 procent	 av	 den	
nuvarande	 arbetstiden	 kan	 förläggas	 om	 på	 ett	 mer	 ändamålsenligt	 vis.	
Vinsten	av	detta	är	förutom	mer	brukartid	av	bättre	kvalitet	också	att	övertid	
och	sjukfrånvaro	sannolikt	kan	förebyggas.	En	ekonomisk	uppskattning	av	vad	
denna	arbetstid	är	värd	kan	fås	fram	genom	att	ta	fem	procent	av	hemvårdens	
ersatta	 timmar	 under	 2016.	 Detta	 belopp	motsvarade	 under	 2016	 cirka	 5,5	
miljoner	kronor.	

Nästa steg 

Utse	projektledare	 för	 verksamhetseffektivisering	 till	 september	2017	 som	 i	
sex	 månader	 ser	 över	 verksamheten	 och	 upprättar	 planer	 och	 inköp	 av	
effektiviseringsfrämjande	produkter.	
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5) Projekt för inköpseffektivisering 

Bakgrund 

Under	2016	uppgick	kostnader	för	inköp	till	cirka	29	miljoner	kronor	
exklusive	Åsliden,	som	kan	ses	i	Tabell 15	i	Appendix.	Som	vidare	kan	ses	i		
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Tabell	 19	 i	 Appendix	 var	 ungefär	 9	 miljoner	 av	 dessa	 kostnader	 externa	
platsköp.	Återstoden	på	ungefär	20	miljoner	utgörs	av	andra	typer	av	 inköp.	
Dessa	 inköp	 är	 därigenom	 en	 betydande	 andel	 av	 vård‐	 och	
omsorgsverksamhetens	ekonomi.	Samtidigt	dokumenteras	många	inköp	inte	i	
Båstads	 kommun,	 trots	 en	 policy	 om	 konkurrensutsättning	 och	 central	
dokumentering	 och	 trots	 uppmaningar	 från	 kommunens	
upphandlingsansvarige	om	att	policyn	erkänns	och	 följs.	 I	 intervjuer	har	det	
istället	 framkommit	 att	 det	 inte	 finns	 någon	 översikt	 eller	 struktur	 kring	
befintliga	 avtal	 eller	 rutiner	 för	 inköp.	Det	 är	 då	 tveksamt	 om	alla	 avtal	 och	
inköp	har	konkurrensutsatts	på	ett	korrekt	sätt.	Samtidigt	 finns	det	 farhågor	
om	att	 gamla	outnyttjade	avtal	 fortfarande	 löper,	då	 ingen	helhetlig	översikt	
finns.		

Internationella	 erfarenheter	 visar	 att	 betydande	 effektivisering	 av	 inköp	 i	
offentlig	 liksom	 privat	 verksamhet	 är	 möjliga,	 med	 exempel	 på	 att	
inköpseffektiviseringar	till	upp	minst	40	procent	inom	ett	år	kan	vara	görbara,	
även	om	vår	bedömning	är	att	så	stora	besparingar	inte	är	realistiska	i	Båstads	
kommun,	 (Christian	 Husted,	 2009),	 (Blomquist,	 2015).	 På	 grund	 av	 den	
befintliga	 situationen	 samt	 avsaknaden	 av	 tidigare	 effektiviseringsåtgärder	
torde	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 ha	 stor	 potential	 att	 spara	 resurser	
genom	bättre	rutiner	för	inköp.		

Rekommendation 

Vi	föreslår	att	verksamheten	arbetar	fokuserat	för	att	se	över	och	strukturera	
rutiner	 samt	 för	 dokumentation	 och	 rutiner	 för	 verksamheterna	 samt	 att	
säkerställa	beslutsstöd	för	nya	eller	förlängning	av	avtal	och	inköp.	

Mål 

Målet	 för	 ett	 inköpsprojekt	 är	 att	 alla	 inköp	och	avtal	dokumenteras	och	 att	
besparingar	 på	 detta	 kan	 göras.	 Alla	 stora	 inköp	 och	 avtal	 måste	
konkurrensutsättas,	 dokumenteras	 och	 följas	 upp.	 Det	 ska	 vara	 enkelt	 och	
smidigt	 att	 återfinna	 avtal	 och	 inköpsdokumentering.	 Ett	 realistiskt	mål	 om	
besparing	är	att	inom	det	första	året	effektivisera	inköp	med	fem	procent,	till	
en	besparing	för	kommunen	om	cirka	en	miljon	kronor.		
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Nästa steg 

Utför	 projektanställning	 för	 inköp	 med	 dokumentering	 och	 uppföljning	 till	
september	2017,	som	under	sex	månader	ser	över	strukturerna	och	går	vidare	
i	 frågan	 om	 inköpsansvarig	 inom	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 bör	
anställas	 permanent.	 Alternativt	 införlivas	 inköpsprojektet	 i	 de	 befintliga	
enhetschefernas	arbetsbeskrivning.		

6) Verksamhetsfokus på sänkt övertid 

Bakgrund 

Övertid	 innebär	 att	 en	 anställd	 arbetar	 utöver	 sin	 ordinarie	 arbetstid.	 Som	
skäl	för	övertid	ska	ligga	att	det	inträffat	något	oförutsett	som	gör	att	det	krävs	
extra	 insatser.	 Övertidsarbete	 kompenseras	 antingen	 i	 pengar	 genom	
övertidsersättning	 eller	 i	 ledig	 tid	 genom	 kompensationsledighet.	 En	 stor	
andel	övertid	kan	tyda	på	problem	i	schemaläggning	eller	rekrytering.	Övertid	
är	 som	 regel	 betydligt	 dyrare	 än	 ordinarie	 tid.	 Som	 beskrivs	 på	 sida	 62,	
beräknas	 övertiden	 för	 Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhet	
kosta	 mer	 än	 dubbelt	 så	 mycket	 som	 ordinarie	 arbetstid.	
Övertidsutbetalningarna	 har	 dessutom	 nästan	 fördubblats	 på	 två	 år,	 och	
uppgick	 2016	 till	 ungefär	 3,6	 miljoner	 kronor	 för	 heltidsanställda,	
deltidsanställda	 och	 timanställda	 tillsammans.	 Detta	 innebär	 att	 knappt	 två	
miljoner	 kronor	 hade	 kunnat	 sparas	 i	 rena	 påslagskostnader	 om	 övertiden	
helt	 hade	 kunnat	 undvikas.	 Utöver	 de	 ekonomiska	 kostnaderna	 indikerar	
dessutom	 forskning	 att	 övertid	 är	 förenat	 med	 hälsorisker	 och	 höjd	
sjukfrånvaro,	 vilket	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 bland	 annat	 ytterligare	 ekonomiska	
kostnader	och	hälsorisker.		

Rekommendation 

Vi	 föreslår	 att	 ett	 projekt	 inleds	 för	 att	 uppmärksamma	 och	 följa	 upp	
övertiden,	 samt	 utarbeta	mer	 detaljerade	 förslag	 för	 att	 minska	 övertiden	 i	
Båstads	 kommuns	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhet.	 Åtgärder	 kan	 exempelvis	
vara	att	 inkludera	övertiden	i	styrkortet	och	fastställa	mål	för	övertidsnivåer	
för	varje	enhet,	samt	att	rikta	uppmärksamhet	till	enhetschefer	med	anställda	
som	 arbetar	 mycket	 övertid.	 Ett	 vidare	 förslag	 är	 att	 förkorta	 arbetstiden	
genom	 effektivisering	 av	 schemaläggning	 och	 datasystem,	 så	 att	 behovet	 av	
övertid	på	så	sätt	minskas.		
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Mål 

Målet	 är	 att	 sänka	 övertiden	 med	 25	 procent	 under	 det	 första	 året,	 med	
beräknade	 besparingar	 om	 cirka	 450	 000	 kronor	 för	 kommunen	 som	
ekonomisk	 följd.	 Hand	 i	 hand	 med	 detta	 mål	 går	 förhoppningen	 om	 att	
personalen	uppmärksammas	på	att	 för	mycket	övertid	kan	vara	ett	problem	
för	verksamheten	och	för	ekonomin.	

Nästa steg 

Inled	 projekt	 med	 en	 projektanställning	 med	 ansvar	 för	 minskad	 övertid	 i	
januari	2018	och	för	sex	månader	framåt,	med	en	tydlig	plan	för	hur	övertiden	
ska	 minskas	 samt	 hur	 den	 ska	 kunna	 vara	 kvar	 på	 låga	 nivåer	 över	 tid.	
Statistik	om	övertid	inkluderas	i	styrkortet.	

7) Verksamhetsfokus på sänkt sjukskrivning 

Bakgrund 

Sjukfrånvaron	har	ökat	inom	vård‐	och	omsorg	i	Båstads	kommun	de	senaste	
åren	och	är	 som	störst	bland	 tillsvidareanställda.	2016	betalades	knappt	2,5	
miljoner	 kronor	 ut	 i	 sjuklön,	 vilket	 utgjorde	 cirka	 2,3	 procent	 av	 de	 totala	
lönekostnaderna,	som	beskrivs	på	sida	62.	Till	detta	tillkommer	kostnader	för	
extra	 inhyrd	 personal	 och	 övertid,	 samt	 delat	 kostnadsansvar	 för	 längre	
sjukfrånvaro,	så	att	kostnadsuppskattningarna	i	detta	sammanhang	troligtvis	
underskattas.		

Flera	kommuner	som	har	 infört	riktade	åtgärder	mot	sjukskrivning	 i	Sverige	
och	Finland	har	på	några	års	sikt	kunnat	reducera	sjukskrivningen	med	20–50	
procent.13	Sådana	 åtgärder	 riktar	 sig	 ofta	mot	 anställda	med	 återkommande	
korttidssjukskrivningar,	 eftersom	 detta	 ofta	 tenderar	 övergå	 i	 längre	
sjukskrivning.	 Båstad	 följer	 rikets	 trend	 med	 hög	 sjukfrånvaro	 inom	

																																																													

	

	

13 Välkända exempel:  finska SIB‐modellen: 20–50 procent på  två år; Torsbymodellen: 30 procent  i 

snitt på fyra år, Sophiahemmet/Skandia: upp till 40 procent, ProActive Healthpartner: upp till 20–40 
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kontaktyrken	som	vård‐	och	omsorgsverksamheten,	och	ungefär	en	tredjedel	
av	de	sjukskrivna	var	korttidssjukskrivna,	varför	utförda	projekt	hade	passat	
väl	att	utföras	i	Båstad.	

Rekommendation 

Vi	 föreslår	 att	 ett	 projekt	 inleds	 för	 att	 uppmärksamma	 och	 följa	 upp	
sjukskrivningar,	 samt	utarbeta	mer	detaljerade	 förslag	 för	detta.	 Exempelvis	
kan	systematiska	åtgärder	utarbetas	 för	att	 förebygga	sjukskrivning,	där	den	
avgörande	funktionen	är	att	identifiera	och	fånga	upp	anställda	som	uppvisar	
ett	 beteende	 som	 indikerar	 risk	 för	 fortsatt	 längre	 sjukskrivning.	 En	 vidare	
åtgärd	är	 att	 införa	en	policy	om	att	 en	 sjukskriven	 anställd	 ringer	 in	 till	 en	
telefonsluss	 som	 handhar	 sjukskrivningar,	 till	 exempel	 företagshälsovården.	
En	policy	om	att	enhetschefen	kontaktar	personen	som	är	sjuk	tredje	gången	
under	 ett	 år	 för	 samtal	 rekommenderas.	 Den	 anställde	 delas	 då	 in	 i	 en	 så	
kallad	”riskgrupp”.	Slutligen	förs	statistik	över	sjukfrånvaro	och	utvecklingen	
av	antalet	anställda	i	riskgruppen.	Denna	statistik	följs	upp	genom	styrkortet.	
Varningssignaler,	 som	 exempelvis	 anställda	 som	 arbetar	 mycket	 övertid,	
registreras	 också	 i	 detta	 sammanhang.	 Detta	 för	 att	 i	 största	 möjliga	 mån	
fördela	 övertiden	 jämnt	 så	 att	 inga	 anställda	 arbetar	 för	 mycket	 med	
sjukskrivning	som	resultat		

Mål 

Målet	för	ett	sjukskrivningsprojekt	är	stärkt	uppföljning	på	sjukfrånvaro	med	
sänkt	 sjukfrånvaro	 som	 följd.	 Ett	 realistiskt	 mål	 är	 en	 sänkt	
korttidssjukfrånvaro	 med	 tio	 procent	 första	 året,	 innebärande	 ekonomiska	
besparingar	 för	kommunen	om	cirka	250	000	kronor.	På	sikt	är	målet	också	
märkbart	 sänkt	 långtidssjukfrånvaro,	 med	 bättre	 hälsa	 för	 personalen	 samt	
lägre	omkostnader	i	form	av	ersättningspersonal	och	övertid.	

Nästa steg 

Inled	projekt	 för	minskad	 sjukskrivning	 i	 januari	 2018	och	 för	 sex	månader	
framåt,	med	en	 tydlig	plan	 för	hur	 sjukskrivningar	 ska	minska	och	hållas	på	
låga	 nivåer	 i	 förhållande	 till	 jämförbara	 kommuner.	 Sök	 under	 hösten	 2017	
kontakt	 med	 Uppdrag	 Psykisk	 Hälsa	 vid	 SKL	 som	 under	 2017	 bedriver	 ett	
fokuserat	 arbete	 med	 att	 utvärdera	 och	 skala	 upp	 metoder	 för	 minskad	
sjukfrånvaro.	Statistik	om	sjukfrånvaro	inkluderas	i	styrkortet.	
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8) Utredning av stöd och omsorg  

Bakgrund 

Ett	 flertal	 problem	 har	 identifierats	 inom	 stöd	 och	 omsorg.	 Dels	 råder	
oklarheter	 inom	 verksamheten	 för	 personlig	 assistans	 och	 bemanningen	 för	
vissa	 boenden,	 och	 dels	 går	 betydande	 resurser	 åt	 till	 det	 ekonomiska	
utjämningssystem	 för	 LSS‐insatser,	 där	 varje	 kommun	 mottar	 bidrag	 eller	
betalar	avgift	utifrån	en	rad	LSS‐relaterade	faktorer	såsom	antal	insatser	och	
kostnader	för	insatser.	Eftersom	kommuner	enligt	lag	måste	erbjuda	stöd	och	
service	 till	 funktionshindrade,	 har	 Försäkringskassan	 en	 metod	 för	 att	
säkerställa	att	kommuner	med	 låga	kostnader	kompenserar	kommuner	med	
höga	kostnader.	Båstads	kommun	har	 länge	betalat	avgift,	och	den	har	stigit	
kraftigt	de	senaste	åren.	Kostnaden	för	LSS‐utjämningen	uppgick	år	2016	till	
cirka	 30	 miljoner	 kronor.	 Avgiften	 kan	 dock	 eventuellt	 baseras	 på	 felaktig	
statistik,	 då	 den	 utgår	 ifrån	 underlag	 som	 kommunen	 tar	 fram	 åt	
Försäkringskassan.	Det	är	nämligen	inte	ovanligt	att	sådana	underlag	uppvisar	
brister.	 Genom	 granskning	 och	 särskilda	 utvecklingsarbeten	 har	 flera	
kommuner	 förbättrat	 LSS‐statistikens	 precision.	 Exempelvis	 var	 en	 viktig	
förklarande	 faktor	 till	 Vadstena	 kommuns	 ökning	 i	 utjämningsavgift	 om	 4,5	
miljoner	kronor	mellan	2012–2015	redovisningen	av	räkenskaperna,	som	av	
extern	konsult	 ansågs	 riskera	 vara	 felaktiga	 (Deloitte,	 2015).	En	 sådan	hjälp	
med	 räkenskapssammandrag	 hade	 också	 kunnat	 säkerställa	 korrektheten	 i	
Båstads	kommuns	 statistik.	Denna	 externa	hjälp	 är	också	avsedd	att	 reda	ut	
hur	mycket	 resurser	kommunen	hade	kunnat	 spara	genom	att	utöka	antalet	
gruppboendeplatser,	 något	 som	 länge	 diskuterats	 i	 Båstad.	 Om	
gruppboendeplatserna	 ökar,	 hade	 eventuellt	 platser	 för	 externa	 köp	 också	
kunnat	minska.	

En	 översyn	 av	 bemanningen	 på	 de	 olika	 gruppboendena	 inom	 stöd	 och	
omsorg	 har	 också	 efterfrågats.	 Det	 råder	 osäkerhet	 kring	 om	 bemanningen	
utförs	enligt	de	insatser	som	var	tänkta	att	utföras	från	biståndshandläggarnas	
håll.	Dialog	har	redan	 först	med	myndighetsenheten,	som	ställt	sig	villiga	 till	
att	utföra	en	översyn	av	bemanningen.	

Samtidigt	 går	 enheten	 för	 personlig	 assistans	 med	 förlust,	 trots	 att	 den	
lagstadgade	ersättningen	om	291	kronor	per	timme	bör	täcka	verksamheten.	I	
andra	 kommuner	 har	 en	 undersökning	 av	 stöd‐	 och	 omsorgsverksamhetens	
kostnad	 per	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 kunnat	 finna	 åtgärder	 för	 att	 få	
ersättningen	att	räcka.	I	samband	med	LSS‐utredningen	bör	ett	krafttag	tas	för	
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att	 utreda	 kopplingen	 mellan	 handläggning	 och	 schemaläggning,	 både	 på	
boenden	och	inom	personlig	assistans.	

Rekommendation 

Båstads	kommuns	statistik	är	avgörande	för	LSS‐utjämningens	utfall.	Sett	 till	
utjämningssystemets	komplexitet	bör	förslagsvis	en	på	området	specialiserad	
konsult	 arbeta	 för	 att	 bedöma	 huruvida	 utjämningen	 och	 statistikhantering	
och	 räkenskapssammandrag	 av	 kostnadsfördelning	 går	 till	 på	 rätt	 sätt.	 Vi	
föreslår	 därför	 att	 Båstads	 kommun	 ger	 en	 extern	 konsult	 i	 uppdrag	 att	 se	
över	 statistiken	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 LSS‐utjämningsavgiften.	 Eftersom	
kostnaden	 är	 så	 betydande,	 kan	 varje	 felmarginal	 få	 stor	 effekt	 för	
kommunens	 ekonomiska	 utfall.	 Förslaget	 är	 också.	 I	 samband	 med	 denna	
utredning	bör	övervägas	om	ett	nytt	gruppboende	hade	 lönat	sig	sett	 till	det	
belopp	 som	 kommer	 gynna	 kommunen	 genom	 LSS‐utjämningen.	 Vi	 föreslår	
också	 att	 en	 handläggare	 går	 igenom	 alla	 ärenden	 fall	 för	 fall	 inom	
verksamheten	 för	 personlig	 assistans	 och	 ser	 över	 om	 schemaläggningen	 är	
ändamålsenlig.	 Detsamma	 gäller	 bemanningen	 på	 de	 respektive	 boendena,	
framförallt	Aromagården,	vars	bemanning	har	ifrågasatts	av	intervjupersoner.	

Mål 

Målet	 är	 att	 bringa	 stöd‐	 och	omsorgsverksamheten	 i	 ekonomisk	balans	 och	
säkerställa	 ändamålsenlig	 verksamhet	 med	 rätt	 kompetensförsörjning	 och	
bemanning.	 Målet	 med	 att	 se	 över	 statistiken	 är	 att	 se	 till	 att	 den	 hanteras	
korrekt	så	att	LSS‐utjämningen	utförs	ändamålsenligt,	samt	att	kommunen	på	
så	sätt	eventuellt	kan	spara	resurser.	Hade	knappt	två	procent	av	kostnaderna	
för	 LSS‐utjämningen	 kunnat	 sparas,	 hade	 detta	 renderat	 i	 besparingar	 om	
500	000	 kronor	 åt	 kommunen.	 Genom	 att	 låta	 handläggare	 se	 över	
bemanningen	och	att	i	samband	med	utredningen	ha	underlag	för	att	besluta	
om	ett	eventuellt	utbyggande	av	gruppbostäder,	ges	möjligheter	till	att	stänga	
underskotten.	 Ett	 beslut	 om	 eventuell	 byggnation	måste	 alltid	 fattas	 utifrån	
befintligt	behov,	och	inte	utifrån	ekonomiska	förutsättningar.	

Nästa steg 

Utarbeta	 förändringar	 i	 enlighet	med	 extern	 konsults	 förslag	 efter	 en	 första	
bedömning	i	juni	2017	och	djupare	utredning	under	hösten,	för	att	säkerställa	
att	 2019	 års	 utjämning	 baseras	 utifrån	 faktiska	 förhållanden.	 Utse	
handläggare	 som	 under	 2018	 går	 igenom	 verksamheterna	 fall	 för	 fall	 för	
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bedömning	av	schemaläggningens	ändamålsenlighet.	När	LSS‐utredningen	är	
klar,	bör	också	övervägas	om	gruppbostäder	ska	byggas	sett	till	besparing	av	
externa	 platser,	 i	 LSS‐utjämningen	 samt	 att	 boendena	 kan	 bedrivas	 mer	
kostnadseffektivt.		

9) Rutiner för bättre bilanvändning 

Bakgrund 

Bilar	är	mycket	viktiga	 i	bland	annat	hemvården	eftersom	personalen	måste	
transporteras	 till	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 i	 ordinärt	 boende.	 År	 2012	 gick	
Båstads	kommun	över	från	att	ha	egna	bilar	till	att	i	stället	leasa	bilar.	För	de	
leasade	 bilarna	 i	 hemvården	 betalas	 försäkringspremier.	 Det	 finns	 en	
bilansvarig	per	bil.	Det	har	i	intervjuer	framkommit	att	kommunens	bilar	i	viss	
utsträckning	missköts.	Intervjupersoner	och	chefer	har	berättat	att	anställda,	
trots	 att	 det	 finns	 en	 bilansvarig,	 hanterar	 bilarna	 vårdslöst	 och	 onödiga	
resurser	 går	 åt	 till	 att	 betala	 försäkringspremier.	 Kostnaderna	 för	
försäkringspremier	 under	 2016	 uppgick	 till	 cirka	 40	000	 kronor.	 Dessutom	
höjdes	 försäkringspremiehöjning	 för	 kommunen	 som	 helhet	 med	 100	000	
kronor	under	samma	år.	

Rekommendation 

För	 att	 komma	 till	 botten	 med	 skador	 på	 bilarna	 måste	 tydliga	 rutiner	 för	
bilansvar	 införas.	 Vi	 föreslår	 därför	 att	 all	 bilanvändning	 ska	 signeras	 av	
föraren	 före	 och	 efter,	 med	 kommentarsfält	 ifall	 något	 inträffat.	 Föraren	 är	
ansvarig	 för	 att	 rapportera	 eventuella	 skador	 på	 bilen	 både	 innan	 och	 efter	
användning.	

Mål 

Målet	med	ett	projekt	 för	bättre	bilanvändning	är	att	minimera	kostnaderna	
för	onödiga	skador	på	bilarna,	samt	en	höjd	medvetenhet	och	respekt	 för	de	
gemensamma	 resurserna	 i	 verksamheten.	 Som	 ekonomiskt	 resultat	
uppskattas	med	en	årlig	besparing	för	kommunen	om	cirka	50	000	kronor.	
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Nästa steg 

Utforma	 en	 policy	 för	 ansvar	 och	 uppföljning	 av	 bilskador,	 som	 införs	 i	
september	2017.	

10) Projekt för ändamålsenlig biståndshandläggning 

Bakgrund 

Myndighetsenheten	 beviljar	 eller	 ger	 avslag	 på	 biståndsansökningar	 som	
inkommer	 avseende	 exempelvis	 hemvård	 och	 särskilt	 boende.	
Biståndshandläggningen	 är	 viktig	 eftersom	 det	 får	 stora	 konsekvenser	 för	
enheternas	 åtaganden	 och	 följaktligen	 även	 deras	 kostnader.	 Från	
enhetschefer	 i	 vård‐	 och	 omsorgsverksamheten	 har	 dock	 vissa	 funderingar	
kring	biståndshandläggningens	ändamålsenlighet	framförts.		

Lumells	 analyser	 av	 framtagen	 statistik	 visar	 på	 en	 hög	 bifallskvot	 och	 en	
variation	mellan	handläggarna.	Höga	bifallskvoter	behöver	 inte	 i	 sig	vara	ett	
tecken	på	brister,	men	vi	anser	att	processen	bör	 ses	över	 inte	minst	 för	att	
hela	 organisationen	 ska	 känna	 trygghet	 inför	 att	 den	 utövas	 med	 högsta	
kvalitet.		

Biståndshandläggarna	ska	också	känna	trygghet	med	att	hela	kommunen	står	
bakom	 arbetsprocessen.	 Projekt	 har	 utförts	 i	 ett	 flertal	 andra	 svenska	
kommuner	 för	 att	 se	 till	 att	 riktlinjerna	 löper	 genom	 hela	 verksamheten	
(KPMG,	2016),	(Norman,	Biståndshandläggare	‐	att	vakta	pengar	eller	bedöma	
äldres	 behov.	 Dialogseminarier	med	 biståndshandläggare	 och	 deras	 chefer	 i	
Stockholms	 stad,	 2010),	 (Kronmar,	 2012).	 För	 en	 längre	 sammanfattning	 av	
studier	om	granskning	av	biståndshandläggning	i	Sverige,	se	också	(Norman	&	
Schön,	2005).	Det	är	viktigt	att	understryka	att	ett	sådant	projekt	bör	utföras	
på	 ett	 sätt	 så	 att	 övergången	 till	 det	 nya	 IBIC‐arbetssättet	 kan	 fortlöpa	
obehindrat.	

Rekommendation 

Vi	 föreslår	 ett	 projekt	 för	 uppföljning	 av	 om	 biståndshandläggningen	 inom	
vård‐	och	omsorgsverksamheten	 följer	 riktlinjerna.	Detta	projekt	utförs	med	
fördel	 genom	 en	 verksamhetsrevision,	 som	 genom	 exempelvis	 workshops	
informerar	handläggarna	om	kommunens	riktlinjer	och	hur	arbetet	påverkar	
andra	 verksamheter,	 samt	 kartlägger	 handläggningens	 brister	 och	
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förbättringsförslag.	 Projektet	 utförs	 i	 samband	med	 övergången	 till	 det	 nya	
IBIC‐arbetssättet.	

Mål 

Målet	 är	 att	 säkerställa	 att	 biståndshandläggningsprocessen	 i	 Båstads	
kommun	 är	 ändamålsenlig,	 följer	 en	 genom	 kommunen	 konsekvent	
värdegrund	och	inte	drabbar	verksamheten	på	ett	negativt	sätt.	Målet	är	också	
att	 biståndshandläggarna	 ska	 känna	 trygghet	 inför	 att	 övriga	 delar	 av	
organisationen	står	bakom	processen	i	sin	helhet.	

Nästa steg 

Beslut	 om	 utredning	 av	 biståndshandläggningen	 till	 januari	 2018,	 ifall	 detta	
går	hand	i	hand	med	omställningen	till	det	nya	IBIC‐arbetssättet.	En	mätning	
av	 följsamheten	 av	 vård‐	 och	 omsorgsnämndens	 beslutade	
vägledningsdokument	föreslås.	Statistik	om	biståndshandläggningen	i	form	av	
bifallskvot	 och	 spridning	 bland	 handläggare	 inkluderas	 i	 styrkortet	 årligen.	
Denna	 statistik	 är	 inte	 tänkt	 att	 följa	 uppsatta	mål,	 utan	mer	 för	 att	 utvidga	
transparensen	och	kunskapen	om	biståndsprocessen.		

11) Mätning av schabloner och kringtid i hemvården 

Bakgrund 

Hemvårdens	 ersättning	 utgår	 genom	hemvårdspengen	 ifrån	 schablontid	 och	
kringtid,	 det	 vill	 säga	 tid	 som	 inte	 läggs	 på	 vård‐	 och	 omsorgstagare.	
Antagandena	om	schablontiden	och	kringtid	utgår	dock	inte	ifrån	faktiska	data	
om	 tidsåtgång,	 trots	 att	 den	 påverkar	 ersättningen	 till	 en	 betydande	 grad.	
Frågan	 om	 schabloner	 i	 hemvården	 har	 tidigare	 diskuterats	 i	 vård‐	 och	
omsorgsnämnden,	som	tog	ett	beslut	om	justeringar	som	sedan	drogs	tillbaka.	
De	befintliga	problemen	med	schabloner	och	kringtid	inkluderar	bland	annat	
följande:	

 De	 utgår	 ifrån	 singelbemanning,	 samtidigt	 som	 verkligheten	 ofta	
kräver	dubbel	bemanning.	

 Schablonerna	 formuleras	 i	 timmar	 per	 månad,	 oavsett	 hur	 många	
insatser	den	beviljade	vill	eller	måste	ha.	
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 Schablonerna	upplevs	av	hemvårdspersonalen	i	flera	fall	vara	för	lågt	
satta,	och	ha	satts	utifrån	att	passa	en	budget	istället	för	att	återspegla	
den	faktiska	tid	som	krävs	för	insatserna.	

 Kringtiden	 sätts	 utifrån	 ett	 medelvärde	 som	 inte	 bestämts	 utifrån	
faktiskt	uppmätt	tid.	

 Kringtiden	 är	 oberoende	 av	 hur	 långt	 ifrån	 hemvårdsverksamhetens	
utgångspunkt	vård‐	och	omsorgstagaren	befinner	sig,	samt	hur	många	
insatser	vård‐	och	omsorgstagaren	får	vid	ett	och	samma	insatstillfälle.	

 Kringtiden	i	andra	kommuner	är	vanligtvis	betydligt	högre	än	den	för	
Båstads	kommun	satta	tiden	på	25	procent.	

Rekommendation 

Vi	 föreslår	 att	 en	 faktisk	 uppmätning	 av	 de	 för	 hemvårdsverksamheten	
betydelsefulla	antagandena	utförs,	för	att	säkerställa	en	riktig	ersättning.	I	de	
fall	betydande	stöd	finns	att	schablonerna	är	felsatta	samt	indikationer	på	hur	
nivåerna	i	stället	bör	ligga	föreslås	att	i	väntan	på	korrekta	mätvärden	redan	
justera	befintligt	belopp.	I	de	fall	en	elektronisk	uppmätning	stöter	på	tekniska	
problem,	uppmanas	personalen	under	en	begränsad	tid	mäta	insatserna	med	
vanliga	tidtagarur,	papper	och	penna.	

Som	ett	första	steg	föreslås	att	kringtiden	höjs	till	30	procent.	En	kringtid	på	
30	 procent	 beräknas	 kunna	 ha	 täckt	 det	 gap	 som	 statistik	 från	 antalet	
arbetade	 timmar	 gentemot	 antal	 ersatta	 timmar	 genom	 hemvårdspengen	
uppskattas	ha	funnits,	som	tydliggörs	i	Figur	29.	Med	25	procents	kringtid	låg	
timmarna	under	 det	 i	 tidssystemet	 inrapporterade	 antalet	 arbetade	 timmar,	
medan	de	hade	fallit	ut	mer	parallellt	med	dem	om	30	procent	av	insatsernas	
tid	utgjorts	av	kringtid.	Notera	att	dubbelbemanning	 inte	är	 inräknat	 i	detta.	
Samtidigt	 har	 antalet	 hemvårdstimmar	 sänkts	 från	 2016	 till	 2017,	 varför	
kostnaden	för	utfallet	i	budgetanpassningen	snarare	är	lågt	räknad.	Det	exakta	
beloppet	 för	 hemvårdspengen	 som	 följd	 av	 inkluderad	 dubbelbemanning	 är	
svårt	att	uppskatta,	då	ingen	information	om	andelen	dubbelbemanning	finns.	
På	grund	av	den	bristande	informationen,	är	en	uppmätning	av	schablonerna	
av	högsta	 vikt.	 Först	 efter	 en	 sådan	kan	en	mer	 exakt	kostnadsuppskattning	
inkluderas	i	budgeten.		
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Figur 29. Faktiskt arbetad tid i hemvården och beviljad tid inklusive 25 procents 
    respektive 30 procents kringtid, per månad 2014–2016 

	
Not:    För 2014 finns bara totalt antal  faktiskt arbetade timmar, varför redovisade data är ett 

månadssnitt. 
Källa:    Hemvårdsstatistik  från  Båstads  kommun  samt  Båstads  årsredovisning  2015–2016, 

Lumell‐analys. 

Tidsschabloner	 ifrån	 grannkommuner	 med	 liknande	 förutsättningar	 kan	
användas	 i	ett	 första	skede,	där	metoden	en	schablon	per	 insats	enligt	deras	
tidsåtgång	 appliceras.	 I	 ett	 fortsatt	 skede	 föreslås	 det	 att	 den	 faktiska	
kringtiden	 och	 tidsåtgången	 för	 samtliga	 typer	 av	 insatser	 mäts	 genom	 att	
elektroniskt	 ta	 tid	 under	 en	 exempelvis	 månads	 tid	 under	 2018,	 genom	
exempelvis	LapsCare,	Phoniro	Care	eller	det	av	kommunen	befintliga	systemet	
med	Alfa	e‐Planering.	Mätningen	upprepas	minst	en	gång	per	år,	vilket	är	en	
av	 andra	 kommuner	 beprövad	 metod.14	Dubbelbemanning	 bör	 inkluderas	 i	
dessa	 uppmätningar	 för	 att	 få	 en	 uppskattning	 om	 hur	många	 insatser	 som	
utförs	med	två	medarbetare	närvarande.		

Mål 

Målet	är	att	säkerställa	att	viktiga	antaganden	rörande	hemvårdens	ersättning	
baseras	på	faktiska	omständigheter,	i	linje	med	SKL:s	rekommendationer.	

																																																													

	

	

14 För ett exempel, se Borås Stads skrivelse ”Kringtid: Smartare planering ger mer tid för brukaren”.  
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Nästa steg 

Ta	fram	en	plan	på	hur	mätning	genomförs	och	med	vilka	redskap,	samt	vilka	
hemtjänster	som	deltar.	Inför	2018	höjs	kringtiden	till	30	procent,	och	under	
2018	mäts	kringtiden	och	schablonerna	som	anpassas	framöver.		

5.2 Ekonomiskt  utfall  av  föreslagna 
rekommendationer 

Vid	 diskussionen	 om	 hur	 de	 föreslagna	 rekommendationerna	 uppskattas	
påverka	 vård‐	 och	 omsorgsverksamhetens	 ekonomi,	 respektive	 kommunens	
ekonomi,	 bör	 en	 åtskillnad	 göras	 på	 vad	 som	 å	 ena	 sidan	 innebär	
nettobesparingar	 och	 kostnader	 för	 kommunen,	 och	 vad	 som	 å	 andra	 sidan	
innebär	transfereringar	inom	kommunen.		

 Besparingsområden	 är	 områden	 som	 genom	 exempelvis	 en	
effektivisering	 eller	 kostnadssänkning	 av	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten	 innebär	 lägre	 kostnader,	 med	 ekonomisk	
besparing	 för	 vård‐	 och	 omsorg	 och	 kommunen	 som	 helhet	 som	
resultat.	

 Transfereringar	 inom	 kommunen	 är	 en	 omskrivning	 för	 den	
budgetanpassning	 som	 genomlysningen	 föreslår.	 Anledningen	 till	 att	
en	 budgethöjning	 om	 drygt	 tio	 miljoner	 kronor	 inte	 resulterar	 i	 en	
höjd	kostnad	 för	Båstads	kommun	som	helhet	är	att	dessa	kostnader	
redan	 föreligger,	 men	 i	 dagsläget	 hamnar	 som	 ett	 underskott	 i	
bokslutet	 snarare	 än	 som	 en	 medräknad	 kostnad	 i	 budgeten.	 En	
höjning	 av	 budgeten	 hade	 därmed	 inte	 inneburit	 en	 högre	 faktisk	
kostnad	för	kommunen	då	en	budgethöjning	och	underskott	fungerar	
som	 nollsummespel	 för	 kommunen.	 Budgethöjningen	 hade	 istället	
inneburit	en	transferering	från	kommunens	betalning	av	underskottet	
efter	bokslutet,	till	vård‐	och	omsorgsverksamhetens	budget.	

 Interna	genomförandekostnader	 är	 de	de	facto	 kostnader	 som	 initialt	
uppstår	för	att	möjliggöra	genomförandet	av	besparingsåtgärderna.	

Som	kan	ses	 i	Figur	30	uppgår	den	 förväntade	besparingspotentialen	 till	
knappt	 2,3	 miljoner	 kronor,	 budgethöjningen	 till	 drygt	 10,6	 miljoner	
kronor	och	de	beräknade	kostnaderna	till	800	000	kronor.	De	sistnämnda	
kostnaderna	är	att	betrakta	 som	en	pott	 från	vilken	 resurser	kan	 tas	 för	
exempelvis	projekten	med	övertid	och	sjukfrånvaro.	I	vissa	fall	krävs	köp	
av	externa	tjänster,	men	i	många	andra	fall	kan	sådana	projekt	redan	anses	
ligga	 inom	 ramen	 för	 de	 respektive	 enhetschefernas	 befintliga	
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arbetsbeskrivning,	 varför	 inga	 ytterligare	 resurser	 för	 detta	 krävs.	 Mot	
bakgrund	av	denna	uträkning	är	den	totala	efterfrågade	budgethöjningen	
för	vård‐	och	omsorgsverksamheten	drygt	åtta	miljoner	kronor.	På	grund	
av	 de	 besparingsområden	 som	 kan	 förväntas,	 minskar	
budgetanpassningen.	Det	är	också	på	grund	av	besparingsområdena	som	
den	 slutgiltiga,	 totala	 påverkan	 för	 Båstads	 kommun,	 blir	 positiv.	
Uppskattningsvis	uppgår	den	till	knappt	1,5	miljoner	kronor.	

Figur 30. Förväntad påverkan  för ekonomin  inom Båstads kommuns vård‐ och 
     omsorgsverksamhet, respektive kommunen som helhet 

	

	
*    I denna pott skall utvecklingsarbete som exempelvis inköpseffektivisering ingå. 
**    10 605 000 – 2 270 000. 
***    2 270 000 – 800 000, kostnaderna är av engångskaraktär. 

5.3 Tidsplan 

I	 Figur	 31	 kan	 den	 föreslagna	 tidsplanen	 för	 de	 respektive	 projekten	 ses,	
tillsammans	med	översikt	av	beslut	på	politisk	nivå	och	tjänstemannanivå.		
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Figur 31. Förslag på tidsplan för implementering av rekommendationer 
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Appendix	

Förklaringar  i  årsredovisningarna  till  de  ekonomiska 

resultaten 

Tabell	12	nedan	sammanfattar	förklaringarna	till	de	ekonomiska	resultaten,	så	
som	 de	 beskrivs	 i	 Båstads	 kommuns	 årsredovisningar.	 Enbart	 de	 mest	
väsentliga	förklaringarna	har	sammanfattats	i	tabellen,	för	exakta	förklaringar	
hänvisas	till	årsredovisningarna.		
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Tabell  12.  Sammanfattning  av  årsredovisningarnas  förklaringar  till  det 
  ekonomiska resultatet, 2010–2016 

År  Förklaring 

2010 

 Hemtjänstens höga vårdtyngd och ökade bemanning kostade 2 mkr 
mer än planerat.  

 Särskilt boende gjorde underskott om 1,7 mkr, på grund av högre 
bemanning och extra nattpersonal.  

 Underskott om 1,1 mkr kopplat till LSS, på grund av lägre intäkter 
och externa placeringar. 

 Reparationskostnader för bilar var höga.  

 Samtidigt blev intäkterna för omvårdnadsavgifter, boendeavgifter, 
intern försäljning av verksamhet, intäkter från Socialstyrelsen, 
stimulansmedel och momsbidrag högre än planerat. 

2011 

 Äldreomsorg gick med underskott om 8,2 mkr, mest på grund av 
ökade lönekostnader inom hemtjänsten, samt omställning till 
ersättning genom resursfördelningsmodellen. 

 Höga hyreskostnader för tomma servicelägenheter.  

 Stora problem med bilreparationer.  

 Volymökningar i korttidsvården med en beläggning på 126 %. 

 Stöd och omsorg fick två nya assistansärenden och en nyinflyttad 
brukare på ett gruppboende. Ökat antal beviljade ärenden inom 
SoL och LSS. 

2012 

 Äldreomsorg hade underskott om 9,3 mkr, dels beroende på 
missad debitering av måltider inom hemtjänst och större 
livsmedelsinköp än planerat, men också på grund av höga 
personalkostnader och fler insatser än beviljat, delvis utifrån 
muntliga beslut.  

 Ökade kostnader för bilar.  

 Underskott i korttidsvården om 5 mkr, på grund av överbeläggning 
eftersom antalet platser minskade från 15 till 8 till fördel för 
externa köp.  

 Vård‐ och omsorgsboende gick med överskott om 0,5 mkr, på 
grund av intäkter för belagda korttidsplatser.  

 Ökade personalkostnader för sjuksköterskor på grund av 
svårigheter att rekrytera personal vid frånvaro och vakanser. 
Personal hyrs in extern.  

 Underskott för stöd och omsorg om 1,6 mkr på grund av utökning 
med assistenttjänst och ärenden som avser 2011. Timmar utökas i 
avvaktan på beslut från Försäkringskassan. Ibland är ärenden inte 
heller anpassade till Försäkringskassans beslut.  
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2013 

 Överskott centralt om 5,8 mkr på grund av öronmärkta pengar som 
ej verkställts. 

 Vakanta tjänster inom myndighetsenheten om 0,9 mkr.  

 Underskott för stöd och omsorg om 0,3 mkr. LSS har underskott om 
1,2 mkr beroende på ökad bemanning för att tillgodose en 
gruppbostad som ej kunnat verkställas. Personlig assistans hade 
lägre kostnader än budgeterat och gick med överskott om 0,8 mkr.  

 Hälso‐ och sjukvård gick med underskott om 0,4 mkr på grund av 
personalkostnader och rekryteringssvårigheter. Sjuksköterskor 
hyrdes in externt.  

 Dyra reparationskostnader på bilar. 

 Rekryteringsproblem för arbetsterapeuter inom rehab. 

 Boendeutförarna hade överskott 0,8 mkr för korttidsvård, men 
ombyggnationen av Skogsliden försvårade resultaten, eftersom 
externa platser köps in.  

 Hemvårdsutförarna hade 2,4 mkr överskott för ökade 
hemvårdstimmar och lägre personalkostnader på grund av 
rekryteringssvårigheter.  

 Boendebeställarna hade 2,8 mkr i underskott på grund av externa 
köp. 

 Hemvårdsbeställaren gick med underskott 7,5 mkr för det ökade 
antalet hemvårdstimmar. 

2014 

 Överskott om 10,5 mkr centralt, dels på grund av ett överklagat 
domslut som genererade 3 mkr av Försäkringskassan. En del beror 
på vakanta tjänster.  

 Stöd och omsorg hade ett överskott om 0,2 mkr. LSS hade 
underskott om 1,3 mkr för ökad bemanning för att tillgodose två 
beslut om gruppboendestad som inte kunder verkställas. Personlig 
assistans hade lägre kostnader än budgeterat och visade ett 
överskott om 1,5 mkr.  

 Boendeutförarna hade 0,1 mkr underskott för extra punktinsatser 
för vårdtagare.  

 Hemvårdsutförarna hade ett överskott om 2,3 mkr, på grund av fler 
hemvårdstimmar, samt svårigheter att hitta kompetent personal 
vilket sänkte personalkostnaderna.  

 Boendebeställaren hade ett underskott om 5,1 mkr för köp av 
externa korttidsplatser. Det gick inte att minska antalet platser på 
Bjärehemmet efter att Skogslidens boende öppnade, detta på 
grund av för högt behov.  

 Hemvårdsbeställaren hade underskott om 12,3 mkr, på grund av 
det ökade antalet hemvårdstimmar.  
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2015 

 Äldreomsorg fick stimulansmedel för ökad bemanning på 2 mkr.  

 Centralt gick med överskott om 5,3 mkr på grund av öronmärkta 
pengar.  

 Stöd och omsorg gick med underskott om 2 mkr, på grund av köp 
av psykiatriplatser där omständigheterna krävde köp av fler och 
dyrare platser än budgeterat. LSS hade en negativ avvikelse på 
grund av vårdtagare behandlades i servicelägenheter LSS istället för 
gruppbostad.  

 Hälso‐ och sjukvård hade överskott om 1,1 mkr, på grund av att 
vikarier delvis saknades. Demensteamet startades också senare än 
planerat, och rekryteringen av sjuksköterskor var svårare och 
dyrare vilket försämrade resultatet. Detta ledde till vikariat utförda 
av bemanningsföretag.  

 Boendeutförarna hade ett underskott om 1,4 mkr, på grund av 
omfattande punktinsatser för boende, högre beläggning på vissa 
hem och engångskostnader i samband med Åsliden.  

 Hemvårdsutförarna hade ett underskott om 3,2 mkr, delvis på 
grund av svårigheter med att rekrytera vikarier under sommaren 
vilket leder till extrapass av befintlig personal.  

 Boendebeställaren hade underskott om 3,7 mkr, på grund av för få 
budgeterade platser på Bjärehemmet samt överbeläggning på 
interna korttidsplatser samt externa köp av korttid som genererade 
ett underskott om 3,1 mkr. 

 Hemvårdsbeställare hade ett underskott om 7,5 mkr eftersom 
timmarna ökat drastiskt. 

 Boendebeställaren hade underskott om 3,7 mkr, på grund av för få 
budgeterade platser på Bjärehemmet samt överbeläggning på 
interna korttidsplatser samt externa köp av korttid som genererade 
ett underskott om 3,1 mkr. 
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2016 

 En orsak till det negativa resultatet är att semesterlönekostnaderna 
utgått ifrån 25 dagars semester, medan många tar ut fler dagar 
ändå. Ett stimulansmedel om 4,2 mkr mottogs för ökad bemanning, 
främst inom hemvård, nattpatrull och boenden. 

 Stöd och omsorg hade ett ökat behov, och 2016 års budget innehöll 
en besparing, så att de gick med underskott om 3,1 mkr. Detta 
beror till stor del på att behovet av gruppboende föranlett att två 
nya platser inrättats, som dock inte kan bedrivas kostnadseffektivt. 
Underskottet innefattar även en extra köpt plats inom psykiatrin.  

 Hälso‐ och sjukvård hade ett underskott om 0,2 mkr, detta 
underskott kan härledas till sjuksköterskorna, men balanseras upp 
av ett överskott från rehab. För sjuksköterskorna är det 
bemanningen av vikarier under sommaren genom 
bemanningsföretag och extrapass som blir dyra. Inom rehab finns 
svårigheter att tillsätta vikarier och vakanta tjänster vilket drar ner 
personalkostnaderna.  

 Boendebeställaren hade ett underskott om 2,1 mkr, på grund av 
fler korttidsplatser än budgeterat: 14 var budgeterade men det 
köptes 16 i snitt. Behovet av demensplatser var också större än 
budgeterat, och det har skett ett skifte från somatikplatser till 
demensplatser.  

 Hemvårdsbeställare hade ett överskott om 4,3 mkr eftersom 
hemvårdstimmarna sjunkit. 

 Boendeutförare hade ett underskott om 3,1 mkr. 2015 fattades 
beslut om att inte köpa korttid utanför kommunen utan förtäta 
inom kommunen vilket bidrog till underskott om 1,1 mkr. 
Vårdtagare med komplexa behov, strukturella lokalfaktorer som 
försvårar effektiv bemanning försvårade situationen med extra vak 
och vikariat med övertid. 

 Hemvårdsutförarna hade ett underskott om 5,2 mkr eftersom 
hemvårdstimmarna gått ner och timpengen sjunkit. Vikariat och 
övertid bidrog till underskottet. 

Statistik för hemvård och boende 

Figur	 32	 och	 Figur	 33	 bryter	 ned	 det	 ekonomiska	 resultatet	 för	 vård‐	 och	
omsorgsverksamheten	på	beställar‐	och	utförarnivå.	Se	även	för	förståelse	av	
detta	 sammanhang	 Tabell	 13	 och	 Tabell	 14	 för	 en	 återspegling	 av	 hur	
hemvårdstimmarna	 och	 boendedygnen	 fallit	 ut	 i	 förhållande	 till	 budgeten,	
samt	vilken	nivå	pengen	har	varit	satt	för	det	året.	Nedan	beskrivs	avvikelsen	
för	beställar‐	respektive	utförarenheterna.		
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Figur 32. Avvikelse beställarenheterna 2013–2016, miljoner kronor 
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Figur  33.  Avvikelse  utförarenheterna  och  resterande  enheter  för  vård‐  och 
    omsorg, 2013–2016, miljoner kronor 

	
Not:    Som  utförare  i  resursfördelningssystemet  räknas  här  hemvård  och  vård‐  och 

omsorgsboende. 

Följande	 tabeller	 visar	 storleken	 på	 hemvårds‐	 respektive	 boendepengen,	
samt	det	 budgeterade	 antalet	 hemvårdstimmar	 och	boendedygn	och	utfallet	
för	 desamma,	mellan	 2013–2016,	 vilket	 är	 tidsperioden	 där	 tillräckliga	 data	
har	funnits	tillgängliga.	
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Tabell 13. Budget, utfall och pengnivå för hemvårdstimmar, 2013–2016 

År	
Budget,	
timmar	

Utfall,	
timmar	

Hemvårdspeng	egen/extern,	kr	

Omsorg	 Service	

2013	 122	364	 146	144	 345/353	 304/311	

2014	 122	457	 158	443	 349/357	 305/313	

2015	 131	157	 155	903	 357/365	 309/317	

2016	 160	000	 151	115	 354/360	 306/312	

Tabell 14. Budget, utfall och pengnivå för boendedygn, 2013–2016 

År	
Budget,	
dygn	

Utfall,	
dygn	

Boendepeng:	stort/litet	boende,	kr	

Särskilt	
boende	

Särskilt	
boende	
demens	

Korttid	

2013	 	 	 1124/1261	 1415/1587	 1358/1523	

2014	 49	828	 46	505	 1214/1345	 1492/1651	 1444/1592	

2015	 46	254	 48	627	 1248/1379	 1527/1684	 1482/1625	

2016	 47	918	 48	626	 1291/1422	 1570/1727	 1525/1668	

Not:    Boendepeng  inklusive  löner. Som ”stort” respektive ”litet” boende menas boende med 
till och med tio, respektive över tio vårdtagare. 

Kostnadsindelning 

De	totala	kostnaderna	för	Båstads	kommuns	vård‐	och	omsorgsverksamhet	är	
indelad	 i	 fyra	 kategorier.	 I	 kommunens	 saldostatistik	 ingår	 dels	 debiterade	
belopp	eller	kostnader,	men	även	intäkter	från	exempelvis	avgifter,	bidrag	och	
försäljningar.	 För	några	 kostnadskategorier	har	 nettokostnaden	 använts,	 det	
vill	 säga	 det	 debiterade	 beloppet	 minus	 intäkten.	 För	 andra	
kostnadskategorier	 har	 enbart	 kostnaden	 använts.	 Åsliden	 har	 exkluderats	
från	 samtliga	 uträkningar.	 För	 vidare	 indelning	 av	 kostnaderna	 i	 de	 fyra	
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respektive	 kategorierna,	 se	 efterföljande	 tabeller.	 De	 fyra	 kategorierna	med	
beskrivning	av	hur	kostnaden	uträknats	är	som	följer:	

 Personal:	som	personalkostnader	definieras	de	poster	ur	kommunens	
data	som	anses	beröra	personalen.	Då	betydande	belopp	betalas	in	till	
verksamheten	 i	 form	 av	 lön	 vid	 tjänstledighet	 och	 upplupna	
semesterlöner,	 beräknas	 både	 utgifterna	 och	 intäkterna.	 Med	 andra	
ord	 är	 det	 nettokostnaderna,	 och	 inte	 enbart	 kostnaderna	 för	
personalen,	 som	 ingår	 i	 kostnadsanalysen.	 Se	 Tabell	 17	 för	
nedbrytning	av	personalkostnaderna.	

 Inköp:	för	inköp	har	enbart	kostnaderna	använts	till	uträkningen,	i	och	
med	 att	 exempelvis	 försäljning	 av	 verksamhet	 inte	 bör	 ingå	 i	 en	
kostnadsanalys.	 Den	 största	 delen	 av	 inköp	 är	 posten	 ”Köp	 av	
huvudverksamhet”,	 vilken	 i	 sin	 tur	 till	 störst	 del	 utgörs	 av	 köp	 av	
externa	 vårdplatser.	 I	 beräkningen	 av	 inköpsbesparingar	 är	 denna	
post	 exkluderad.	 För	 nedbrytning	 av	 kostnadsposten	 ”köp	 av	
huvudverksamhet”,	se		 	
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 Tabell	 19,	 och	 för	 nedbrytning	 av	 inköpskostnaderna	 som	 helhet,	 se	
Tabell	15.		

 Lokal:	för	lokal	har	lokalrelaterade	poster	ur	data	använts,	och	enbart	
kostnaderna	 ingår	 i	 kostnadsanalysen.	 För	 nedbrytning	 av	
lokalkostnaderna,	se		 	
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 Tabell	16.		
 Övrig	verksamhet:	I	denna	kategori	ingår	de	resterande	posterna,	som	

till	 störst	 del	 utgörs	 av	måltider.	Då	betydande	belopp	 transfereras	 i	
form	av	ersättning	till	och	från	Försäkringskassan,	samt	intäkter	tas	in	
i	 form	 av	 momsersättning,	 används	 i	 kostnadsanalysen	 här	
nettokostnaderna,	det	vill	säga	kostnaderna	minus	intäkterna.		
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Tabell 15. Kostnader för inköp 

Beskrivning  Kostnad Intäkt Nettokostnad 

Köp	av	huvudverksamhet	 12	160	564 298	530 11	862	034	

Hyra/leasing	inventarier	 3	299	863 7	905 3	291	958	

Hyra/leasing	av	bilar/tra	 2	647	019 0 2	647	019	

Uppdragstagare	 1	059	118 0 1	059	118	

Städtjänster	 987	835 0 987	835	

Laboratoriematerial,läkem	 953	107 0 953	107	

Konsulttjänster	 950	188 1	325 948	863	

Livsmedel	 820	050 0 820	050	

Bensin	 769	904 0 769	904	

Förbrukningsmaterial	 726	307 444 725	864	

Förbrukningsinventarier	 675	642 35	316 640	326	

Administrativa	tjänster	 647	843 33	775 614	068	

Avgifter	för	kurser,	
konferenser,	utbildning	m.m.	

375	528 74 375	455	

Arbetskläder,skyddskläder	 363	634 0 363	634	

Övr	transp	av	ej	anställd	 360	767 0 360	767	

Tele‐och	it‐kommunikation	 334	666 14 334	652	

Övriga	andra	ersättningar	 222	225 0 222	225	

Övriga	främmande	tjänster	 194	565 0 194	565	

Arbets‐	och	skyddskläder	 159	935 0 159	935	

Larm	och	bevakning	 145	664 15 145	649	

Transport	av	gods	 126	221 0 126	221	

Övr	bidrag	till	enskilda	 120	200 0 120	200	

Kontorsmaterial	 113	649 0 113	649	

Diesel	 75	743 0 75	743	

Bilersättningar,	skattefr	 75	298 0 75	298	

Entreprenad	elarbeten	 70	895 0 70	895	

Biljetter	 64	875 0 64	875	

Järn‐,	stål‐,	metallvaror	 58	166 0 58	166	

Annonsering	 56	000 0 56	000	

Övriga	resekostnader	 51	513 0 51	513	

Bilersättningar,	skattepl	 42	838 0 42	838	

Böcker,tidn,elektro	media	 38	948 0 38	948	

Terminalglasögon	 35	258 0 35	258	
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Hyra/leasing	maskiner	 22	452 2	593 19	859	

Entreprenad	sophantering	 20	065 120 19	945	

Inköp	av	invent.,datorer	 19	893 0 19	893	

Inköp	av	maskiner	 18	697 0 18	697	

Inköp	bilar	o	andra	trans	 18	079 0 18	079	

Avg	till	övr	intresseföre	 15	672 0 15	672	

Entreprenad	övr	husbyggar	 15	223 0 15	223	

Övr	avg	baserade	på	taxa	 12	584 0 12	584	

Övr	anl	o	underhållsmatrl	 11	990 0 11	990	

It‐material	 11	563 0 11	563	

Entreprenad	inredningsarb	 11	469 0 11	469	

Försäljning	av	verksamhet	 11	224 2	747	303 ‐2	736	079	

Fsg	andra	tjänster(flytt)	 6	825 4	987 1	838	

Arrangemang	elever	 6	674 0 6	674	

Ext	repres,	avdragsgill	 6	163 0 6	163	

Inköp	av	byggnadsinventar	 4	687 0 4	687	

Trävaror	med	mera	 3	793 0 3	793	

Kostersättning,	ej	momspl	 3	620 0 3	620	

Trycksaker	 3	463 0 3	463	

Reklam	och	information	 3	035 0 3	035	

Dröjsmålsräntor	levskuld	 2	932 0 2	932	

Yttre	skötseltjänst	maski	 2	281 0 2	281	

Pers.repr,ej	avdragsgill	 1	996 0 1	996	

Smörjmedel	 1	224 0 1	224	

Hälso‐/friskvårdsrelat	tj	 1	000 0 1	000	

Försäljning	interna	tjäns	 928 520	879 ‐519	951	

Traktamenten,	skatteplikt	 864 1	984 ‐1	120	

Taxor/avg	ej	momsplikt	 350 0 350	

Driftbidrag	 0 5	603	656 ‐5	603	656	

Fsg	pris	maskiner	o	inven	 0 6	379 ‐6	379	

Försäljningsint	ej	momspl	 0 18	470 ‐18	470	

Omvårdnadsavgifter	 0 6	462	615 ‐6	462	615	

Totalt	 29	022	771 15	746	385 13	276	386	
*    Se    
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Tabell 19 för ytterligare nedbrytning av kostnadsposten ”Köp av huvudverksamhet”. 
Not:    Samtliga beskrivningar är angivna precis som i saldostatistiken. 
Källa:    Båstads kommuns saldostatistik, 2016, exklusive Åsliden. 
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Tabell 16. Kostnader för lokaler 

Beskrivning	 Kostnad Intäkt Nettokostnad	

Lokal‐	och	bostadshyra	 16	497	831 113	378 16	384	453	

Driftskostnad	el	 729	952 2	866 727	087	

Mindre	rep	o	uhåll	fastig	 45	795 0 45	795	

Övr	fastighetskostnader	 44	107 0 44	107	

Värme	och	kyla	 35	295 0 35	295	

Bostads‐	och	lokalhyror	 0 5	904	507 ‐5	904	507	

Hyror	för	invent	o	mtrl	 0 269	380 ‐269	380	

Övriga	hyror	och	arrenden	 0 58	500 ‐58	500	

Totalt	 17	352	981 6	348	630 11	004	350	
Not:    Samtliga beskrivningar är angivna precis som i saldostatistiken. 
Källa:    Båstads kommuns saldostatistik, 2016, exklusive Åsliden. 

Tabell 17. Kostnader för personal 

Beskrivning	 Kostnad Intäkt Nettokostnad	

Mån.lön	hel	o	deltidsanst	 82	722	015 13	884 82	708	131	

Lagstadgade	arbetsgivarav	 43	544	691 12	723 43	531	968	

Lön	till	timanställda	 17	893	838 9	868 17	883	970	

Ob	 12	804	472 0 12	804	472	

Semesterlön	 12	719	298 0 12	719	298	

Kp	(kommunal	pension)	 9	487	801 1	090 9	486	710	

Fyllnadsersättning	 3	772	886 2	538 3	770	348	

Övertid	 3	569	208 0 3	569	208	

Semesterlön	timanställda	 2	612	317 1	281 2	611	036	

Sjuklön	 2	471	543 25	635 2	445	908	

Tillfälligt	inhyrd	personal	 2	171	120 27	536 2	143	584	

Upplupna	semesterlöner	 1	367	297 1	014	969 352	328	

Pan‐anställda	 1	147	356 0 1	147	356	

Jour/beredskap	 1	142	997 0 1	142	997	

Löner	till	beredskapsarbe	 347	582 0 347	582	

Upplupna	löner	övertid	 214	070 224	554 ‐10	483	

Upplupna	löner	bokslut	 125	872 263	030 ‐137	158	

Personalrepr,avdragsgill	 30	556 0 30	556	

Lön	vid	tjänstledighet	 27	094 2	543	688 ‐2	516	593	

Totalt	 198	172	013 4	140	796 194	031	218	
Not:    Samtliga beskrivningar är angivna precis som i saldostatistiken.Källa: 

  Båstads kommuns saldostatistik, 2016, exklusive Åsliden. 
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Tabell 18. Kostnader för övrig verksamhet 

Beskrivning	 Kostnad Intäkt Nettokostnad	

Måltider	 7	960	749 89	540 7	871	209	

Ers	till	fk	persassistent	 5	510	953 0 5	510	953	

Fördelad	avskrivningskost	 1	006	187 0 1	006	187	

Omkostnadsersättn,	skfria	 804	840 0 804	840	

Rep/uhåll	maskin	o	invent	 423	505 256 423	249	

Försäkringspremier	 189	321 12	385 176	937	

Hotell	och	logi	sverige	 118	163 0 118	163	

Uppvaktningar/minnesgåvor	 109	769 0 109	769	

Fördelad	internrta	kostna	 97	727 0 97	727	

Miljöbil,	bruttolöneavdra	 69	686 0 69	686	

Fordonsskatt	 57	504 0 57	504	

Yttre	skötseltjänst	pers	 53	707 0 53	707	

Självrisker	 39	539 0 39	539	

Reparation	underh	förbruk	 38	235 0 38	235	

Besiktning	av	transportme	 25	651 0 25	651	

Traktamenten,	skattefria	 24	208 0 24	208	

Förseningsers,påminnelsea	 3	789 0 3	789	

Särskild	momsersättning	 3	111 2	327	003 ‐2	323	892	

Livsmedelstaxa	miljö	 2	790 0 2	790	

Straffavgifter	m.m.	 2	316 0 2	316	

Inkassoavgift	 1	419 0 1	419	

Avgift	till	kommunförbund	 475 0 475	

Ers	fr	fk,	pers	ass	 0 18	204	611 ‐18	204	611	

Måltidsavgifter	 0 7	977	226 ‐7	977	226	

Övriga	bidrag,	drift	 0 24	928 ‐24	928	

Övriga	taxor	och	avgifter	 0 33	551 ‐33	551	

Totalt	 11 032	692‐ 28	669	499 ‐17	636	807	
Not:    Ersättning  till  Försäkringskassan  har  lyfts  ut  ur  kostnadsanalysen,  då  detta  speglar  en 

avräkning av ett bidrag. Samtliga beskrivningar är angivna precis som i saldostatistiken. 
Källa:    Båstads kommuns saldostatistik, 2016, exklusive Åsliden. 
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Tabell 19. Kostnader inom ”köp av huvudverksamhet” 

Kategori	 Summa	

Brandlarm	 7	689	

Extern	bemanning	 728	519	

Inköp	 142	482	

Intern	omföring	bemanning	 1	460	436	

Köpta	platser	 9	237	909	

Personlingt	ombud	 285	000	

Totalt	 11	862	035	
Källa:    Båstads kommuns interna ekonomisystem, exklusive Åsliden. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 201  Dnr KS 000520/2017 - 500 

Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Idrottsplatsen, 
Malen och Axelstorp 

 
Beskrivning av ärendet Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att 

anpassas till gällande lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från 
Naturvårdsverket (2010).  

 
 Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt 

gott skydd och att grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. 
 
 Vattenskyddet avser att skydda grundvattentillgången med flera brunnar i 

Eskilstorp, Idrottsplatsen, Axelstorp och Malen för framtiden och bibehålla en 
god vattenkvalitet ur ett flergenerationsperspektiv.  

 
 Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet 

som kan medföra risk för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl 
punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2017-

09-11 
 Rapport_VSO Axelstorp Idrottsplatsen Malen 
 VSO Föreskrifter IdrottsplatsenAxelstorp_170508A 
 Bilaga 1 - Karta över VSO 
 Bilaga 2 – Riskinventering 
 Bilaga 3 - Matris för Sannolikhet Konsekvens Riskanalys 
 Bilaga 4 - Riskanalys Idrottsplatsen Axelstorp 
 Bilaga 5 - Motiverad gränsdragning 
 
Förvaltningens förslag 1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och 
 vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen och 
 att samråd hålles med berörda. 
 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen och 
att samråd hålles med berörda. 
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Datum: 2017-09-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000520/2017 – 500 
 
 

Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Idrottsplatsen, Malen och 
Axelstorp 
 
 
Förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för 
vattentäkten Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen och att samråd hålles med  
berörda. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att anpassas till gällande 
lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från Naturvårdsverket (2010).  
 
Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt gott skydd och att 
grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Vattenskyddet avser att skydda grundvattentillgången med flera brunnar i Eskilstorp, Idrottsplat-
sen, Axelstorp och Malen för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett flergenerations-
perspektiv.  
 
Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet som kan medföra risk 
för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl punktvisa föroreningsrisker som diffusa ut-
släppskällor. 
 
Bakgrund 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och rent vatten kan således räknas som en av våra allra vik-
tigaste naturresurser.  
 
Grundvattenmagasinet är ur ett kommunalt perspektiv en betydelsefull förekomst för vatten-
försörjningen. Vattentäkterna har ett extremt högt skyddsvärde. Någon grundvattentillgång 
med motsvarande uttagsmöjligheter finns inte i närheten och någon reservvattentäkt som 
täcker hela behovet saknas. 
 
NSVA har tillsammans med konsultfirman WSP tagit fram skyddsföreskrifter samt skyddsom-
råde för vattentäkterna Eskilstorp, Idrottsplatsen, Axelstorp och Malen. Förvaltningens samt 
NSVA förslag är att låta länsstyrelsen fastställa dessa. 
 
Länsstyrelsen bedömer att kommunstyrelsen i Ängelholms kommun ska informeras om att en 
del av vattenskyddsområdet (rör endast tertiär zon) för Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen berör 
deras kommun. Båstads kommun bör upprätta ett avtal med Ängelholms kommun där det 
framgår att Båstads kommun har tillsyn över frågor som rör vattenskyddsområdet. Beslut om 
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detta bör tas i respektive KS. Länsstyrelsen kan skriva in i föreskrifterna att Båstads kommun 
har tillsynen. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
Fastställda föreskrifter kommer att innebära restriktioner för både verksamheter och boende 
inom skyddsområdet i syfte att skydda grundvattenförekomsterna. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jan Bernhardsson, chef teknik och service 
 
Beslutet ska expedieras till: 

NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rapport_VSO Axelstorp Idrottsplatsen Malen 
VSO Föreskrifter IdrottsplatsenAxelstorp_170508A 
Bilaga 1 - Karta över VSO 
Bilaga 2 – Riskinventering 
Bilaga 3 - Matris för Sannolikhet Konsekvens Riskanalys 
Bilaga 4 - Riskanalys Idrottsplatsen Axelstorp 
Bilaga 5 - Motiverad gränsdragning 
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UPPDRAG RITAD AV HANDLÄGGARE NUMMER

SKALA

ANSVARIG

DATUM

BET

Fredrik Björkman

Fredrik BjörkmanJohan Rådman

Vattenskyddsområde Idrottsplatsen, Malen och 
Axelstorp. Båstads Kommun

WSP Sverige; avdelning Mark och Vatten
Box 574
201 25 Malmö

1:40 000
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BETNUMMERSKALA

ANSVARIGDATUM

UPPDRAG NR HANDLÄGGARERITAD/KONSTRUERAD AV

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

WSP Environmental
Avdelningen Mark och Vatten
Box 574
201 25 MALMÖ
Tel:  040-35 42 00
Fax: 040-35 43 99

Andreas Sjöberg

Johan Rådman Johan Rådman10192909

2015-02-19

Båstads kommun

Riskinventering inom VSO för vatten-
täkterna Idrottsplatsen, Malen 
och Axelstorp

Bilaga 2:1
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Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. AVLOPPSANLÄGGNING

A1 ATTEKÖP 3:11 6255244,136 1318168,515 ENSKILLT AVLOPP

A2 AXELSTORP 3:15 6257227,313 1316406,285 ENSKILLT AVLOPP

A3 AXELSTORP 3:22 6257286,024 1316366,046 ENSKILLT AVLOPP

A4 AXELSTORP 3:25 6256425,404 1317026,799 ENSKILLT AVLOPP

A5 AXELSTORP 3:28 6256329,994 1316826,047 ENSKILLT AVLOPP 

A6 AXELSTORP 3:33 6257124,523 1317338,001 ENSKILLT AVLOPP

A7 AXELSTORP 3:34 6257198,177 1316339,498 ENSKILLT AVLOPP

A8 AXELSTORP 3:35 6257091,778 1317433,781 ENSKILLT AVLOPP 

A9 AXELSTORP 3:36 6256972,644 1316986,287 ENSKILLT AVLOPP 

A10 AXELSTORP 3:45 6256943,838 1317249,625 ENSKILLT AVLOPP 

A11 AXELSTORP 3:46 6256974,798 1317254,791 ENSKILLT AVLOPP

A12 AXELSTORP 3:48 6257059,287 1317269,091 ENSKILLT AVLOPP

A13 AXELSTORP 3:49 6257096,728 1317284,84 ENSKILLT AVLOPP

A14 AXELSTORP 3:50 6257062,063 1317331,065 ENSKILLT AVLOPP

A15 AXELSTORP 3:51 6257048,089 1317362,122 ENSKILLT AVLOPP

A16 AXELSTORP 3:53 6257074,01 1317404,454 ENSKILLT AVLOPP

A17 AXELSTORP 3:54 6257124,752 1317412,354 ENSKILLT AVLOPP

A18 AXELSTORP 3:55 6256983,126 1317295,616 ENSKILLT AVLOPP

A19 AXELSTORP 3:57 6256946,607 1317295,087 ENSKILLT AVLOPP

A20 AXELSTORP 3:59 6256940,283 1317407,688 ENSKILLT AVLOPP

A21 AXELSTORP 3:61 6256969,94 1317472,779 ENSKILLT AVLOPP

A22 AXELSTORP 3:62 6256982,888 1317503,552 ENSKILLT AVLOPP

A23 AXELSTORP 3:63 6257002,31 1317536,901 ENSKILLT AVLOPP

A24 AXELSTORP 3:70 6256889,257 1316963,394 ENSKILLT AVLOPP

A25 AXELSTORP 3:72 6256987,832 1317030,894 ENSKILLT AVLOPP

A26 AXELSTORP 3:75 6256979,803 1317553,249 ENSKILLT AVLOPP

A27 AXELSTORP 3:76 6257007,073 1317318,512 ENSKILLT AVLOPP

A28 AXELSTORP 3:77 6257192,645 1317297,373 ENSKILLT AVLOPP

A29 AXELSTORP 3:78 6256205,984 1316615,052 ENSKILLT AVLOPP

A30 AXELSTORP 3:80 6257247,901 1316451,156 ENSKILLT AVLOPP

A31 AXELSTORP 3:85 6257059,436 1317307,618 ENSKILLT AVLOPP

A32 BJÄRED 5:1 6256265,964 1317934,035 ENSKILLT AVLOPP

A33 BJÄRED 6:8 6255576,702 1317985,491 ENSKILLT AVLOPP

A34 BJÄRED 7:15 6256338,239 1317445,457 ENSKILLT AVLOPP

A35 BJÄRED 7:18 6256339,411 1318309,646 ENSKILLT AVLOPP

A36 BJÄRED 7:23 6256356,003 1318626,952 ENSKILLT AVLOPP

A37 BJÄRED 7:25 6256313,084 1318609,037 ENSKILLT AVLOPP

A38 BJÄRED 7:26 6256316,98 1318566,954 ENSKILLT AVLOPP

A39 BJÄRED 7:27 6256414,136 1318251,984 ENSKILLT AVLOPP

A40 BJÄRED 7:28 6256367,782 1318236,93 ENSKILLT AVLOPP

A41 BJÄRED 7:29 6256645,01 1317542,217 ENSKILLT AVLOPP

A42 BJÄRED 8:2 6256676,028 1318395,549 ENSKILLT AVLOPP

A43 BJÄRED 8:3 6256457,095 1318257,991 ENSKILLT AVLOPP

A44 BJÄRED 8:4 6255510,927 1318713,404 ENSKILLT AVLOPP

A45 BJÄRED 8:5 6255582,083 1319036,954 ENSKILLT AVLOPP

A46 BJÄRED 8:6 6255549,027 1319073,991 ENSKILLT AVLOPP

A47 BJÄRED 8:7 6255476,049 1319085,043 ENSKILLT AVLOPP

A48 BRÄNNESLÄTT 1:3 6254181,277 1320212,418 ENSKILLT AVLOPP

A49 BÅSTAD 109:121 6258710,755 1315856,007 ENSKILLT AVLOPP
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A50 BÅSTAD 109:122 6258661,726 1315693,624 ENSKILLT AVLOPP

A51 BÅSTAD 109:126 6258469,032 1315520,049 ENSKILLT AVLOPP

A52 BÅSTAD 109:129 6258146,99 1315292,021 ENSKILLT AVLOPP

A53 BÅSTAD 109:344 6258481,074 1316754,014 ENSKILLT AVLOPP

A54 BÅSTAD 109:349 6258357,421 1317280,316 ENSKILLT AVLOPP

A55 BÅSTAD 109:350 6258315,139 1317276,418 ENSKILLT AVLOPP

A56 BÅSTAD 109:353 6258276,802 1317260,357 ENSKILLT AVLOPP

A57 BÅSTAD 109:378 6257801,318 1317018,622 ENSKILLT AVLOPP

A58 BÅSTAD 109:379 6257832,172 1316691,666 ENSKILLT AVLOPP

A59 BÅSTAD 109:380 6257641,211 1316609,172 ENSKILLT AVLOPP

A60 BÅSTAD 109:382 6257649,062 1316375,008 ENSKILLT AVLOPP

A61 BÅSTAD 109:383 6257612,991 1316251,002 ENSKILLT AVLOPP

A62 BÖSKESTORP 1:3 6254778,329 1315676,593 ENSKILLT AVLOPP

A63 BÖSKESTORP 2:3 6255169,03 1315562,296 ENSKILLT AVLOPP

A64 BÖSKESTORP 3:2 6254505,081 1315690,7 ENSKILLT AVLOPP

A65 BÖSKESTORP 4:3 6254263,706 1314949,376 ENSKILLT AVLOPP

A66 BÖSKESTORP 5:1 6254530,489 1315392,799 ENSKILLT AVLOPP

A67 DRÄNGSTORP 6:34 6256551,033 1314728,035 ENSKILLT AVLOPP

A68 DRÄNGSTORP 6:35 6257007,607 1314858,674 ENSKILLT AVLOPP

A69 ERIKSTORP 1:37 6258316,062 1315142,002 ENSKILLT AVLOPP

A70 ERIKSTORP 2:16 6258338,252 1314982,055 ENSKILLT AVLOPP

A71 ERIKSTORP 2:7 6258271,963 1315020,004 ENSKILLT AVLOPP

A72 FINNSBO 1:19 6258642,004 1318765,041 ENSKILLT AVLOPP

A73 FINNSBO 1:20 6258534,506 1318699,137 ENSKILLT AVLOPP

A74 FINNSBO 5:1 6258293,358 1319423,091 ENSKILLT AVLOPP

A75 GREVIE 4:3 6253770,92 1314254,435 ENSKILLT AVLOPP

A76 HALLEN 3 6259165,659 1318320,985 ENSKILLT AVLOPP

A77 HÄLJARP 3:1 6258185,028 1314855,975 ENSKILLT AVLOPP

A78 HÄLJARP 4:1 6258605,294 1315027,817 ENSKILLT AVLOPP

A79 KALKUGNEN 5 6259401,444 1318659,775 ENSKILLT AVLOPP

A80 KILLERÖD 11:12 6252642,044 1314494,969 ENSKILLT AVLOPP

A81 KUNGSSKOGEN 2 6258752,94 1318154,135 ENSKILLT AVLOPP

A82 LILLA NÖTTE 3:4 6255757,702 1315222,868 ENSKILLT AVLOPP

A83 LYA 1:5 6257788,017 1318851,987 ENSKILLT AVLOPP

A84 LYA 3:4 6257169,198 1319919,042 ENSKILLT AVLOPP

A85 LYA 4:3 6258181,677 1318553,604 ENSKILLT AVLOPP

A86 LYA 8:4 6257125,458 1319305,722 ENSKILLT AVLOPP

A87 LYA 8:8 6257858,24 1318393,405 ENSKILLT AVLOPP

A88 LYA 8:9 6256635,749 1319474,994 ENSKILLT AVLOPP

A89 MALEN 1:205 6258478,094 1318151,011 ENSKILLT AVLOPP

A90 MALEN 1:209 6258499,017 1318372,003 ENSKILLT AVLOPP

A91 MALEN 1:210 6258537,928 1318262,386 ENSKILLT AVLOPP

A92 MALEN 1:216 6258712,006 1318385,009 ENSKILLT AVLOPP

A93 NORRA KARSTORP 1:10 6258427,047 1316557,05 ENSKILLT AVLOPP

A94 NORRA KARSTORP 1:12 6258390,793 1316534,009 ENSKILLT AVLOPP

A95 NORRA KARSTORP 1:13 6258553,983 1316578,252 ENSKILLT AVLOPP

A96 NORRA KARSTORP 1:17 6258455,01 1316485,029 ENSKILLT AVLOPP

A97 NORRA KARSTORP 1:18 6258768,933 1316100,053 ENSKILLT AVLOPP

A98 NORRA KARSTORP 1:2 6258614,895 1316503,916 ENSKILLT AVLOPP

A99 NORRA KARSTORP 1:24 6258186,32 1315726,773 ENSKILLT AVLOPP
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A100 NORRA KARSTORP 1:27 6258381,376 1316458,148 ENSKILLT AVLOPP

A101 NORRA KARSTORP 1:28 6258490,793 1316488,551 ENSKILLT AVLOPP

A102 NORRA KARSTORP 1:6 6258431,241 1316105,697 ENSKILLT AVLOPP

A103 NORRA KARSTORP 2:2 6258233,351 1316127,692 ENSKILLT AVLOPP

A104 NORRA KARSTORP 2:5 6257827,229 1315935,803 ENSKILLT AVLOPP

A105 NORRA KARSTORP 2:6 6258361,61 1316522,359 ENSKILLT AVLOPP

A106 NORRA KARSTORP 2:8 6258255,123 1316498,095 ENSKILLT AVLOPP

A107 NORRA KARSTORP 2:9 6258298,13 1316482,889 ENSKILLT AVLOPP

A108 NORRLYCKE 1:1 6253075,867 1315251,859 ENSKILLT AVLOPP

A109 OLEBORG 2 6258569,768 1317749,018 ENSKILLT AVLOPP

A110 SALOMONHÖG 1:5 6257709,518 1312961,429 ENSKILLT AVLOPP

A111 SALOMONHÖG 11:21 6255770,192 1317272,083 ENSKILLT AVLOPP

A112 SALOMONHÖG 11:8 6257057,148 1312511,98 ENSKILLT AVLOPP

A113 SALOMONHÖG 12:15 6256037,046 1316839,022 ENSKILLT AVLOPP

A114 SALOMONHÖG 12:20 6256266,401 1316139,243 ENSKILLT AVLOPP

A115 SALOMONHÖG 3:23 6257322,953 1313942,957 ENSKILLT AVLOPP

A116 SALOMONHÖG 4:12 6257170,007 1313067,976 ENSKILLT AVLOPP

A117 SALOMONHÖG 4:16 6257017,608 1313374,796 ENSKILLT AVLOPP

A118 SALOMONHÖG 4:19 6255979,03 1317203,985 ENSKILLT AVLOPP

A119 SALOMONHÖG 7:10 6257618,61 1312385,376 ENSKILLT AVLOPP

A120 SALOMONHÖG 7:18 6256288,335 1314482,491 ENSKILLT AVLOPP

A121 SEVERTORP 3:8 6255794,964 1316234,981 ENSKILLT AVLOPP

A122 SINARP 3:2 6257973,495 1315025,809 ENSKILLT AVLOPP

A123 SINARP 3:22 6257467,506 1315499,294 ENSKILLT AVLOPP

A124 SINARP 3:24 6257839,029 1314801,982 ENSKILLT AVLOPP

A125 SINARP 3:25 6257260,14 1315834,287 ENSKILLT AVLOPP

A126 SINARP 3:30 6257413,427 1314743,654 ENSKILLT AVLOPP

A127 SINARP 3:31 6257187,385 1314674,658 ENSKILLT AVLOPP

A128 SINARP 3:33 6257585,907 1314960,021 ENSKILLT AVLOPP

A129 SINARP 3:9 6257577,061 1315134,034 ENSKILLT AVLOPP

A130 SÖDRA KARSTORP 1:4 6248956,069 1315315,04 ENSKILLT AVLOPP

A131 TIAHAGEN 1:15 6256949,595 1320751,42 ENSKILLT AVLOPP

A132 VISTORP 8:10 6252268,129 1314602,961 ENSKILLT AVLOPP

A133 ÄRENSTORP 1:5 6254839,388 1319472,239 ENSKILLT AVLOPP

A134 ÄRENSTORP 1:6 6254647,568 1319719,055 ENSKILLT AVLOPP

A135 ÄRENSTORP 1:8 6254687,852 1319671,495 ENSKILLT AVLOPP

A136 ÄRENSTORP 1:9 6254576,743 1319580,633 ENSKILLT AVLOPP

A137 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:20 6257334,953 1317808,081 ENSKILLT AVLOPP

A138 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:21 6257688,655 1318177,774 ENSKILLT AVLOPP

A139 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:26 6258007,096 1318021,703 ENSKILLT AVLOPP

A140 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:32 6257962,896 1318113,046 ENSKILLT AVLOPP

A141 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:34 6257521,08 1317858,997 ENSKILLT AVLOPP

A142 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:39 6257432,882 1317879,377 ENSKILLT AVLOPP
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Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. CISTERN

C1 ATTEKÖP 3:11 6255244,136 1318168,515 3 UTE

C2 ATTEKÖP 3:4 6254457,111 1318569,659 INNE

C3 AXELSTORP 3:16 6257523,046 1316607,986 INNE

C4 AXELSTORP 3:22 6257286,024 1316366,046 INNE

C5 AXELSTORP 3:24 6257470,082 1316601,961 INNE

C6 AXELSTORP 3:29 6256288,781 1316790,64 INNE

C7 AXELSTORP 3:9 6257442,427 1316698,902 INNE

C8 BJÄRED 5:1 6256265,964 1317934,035 UTE

C9 BJÄRED 7:15 6256338,239 1317445,457 2 UTE

C10 BJÄRED 7:26 6256316,98 1318566,954 INNE

C11 BJÄRED 8:2 6256676,028 1318395,549 2 UTE

C12 BJÄRED 8:4 6255510,927 1318713,404  UTE

C13 BRAGE 2 6258872,018 1316601,896 INNE

C14 BÅSTAD 109:129 6258146,99 1315292,021 INNE

C15 BÅSTAD 109:2 6260141,307 1317195,375 3 UTE

C16 BÅSTAD 109:243 6259130,898 1317309,203 INNE

C17 BÅSTAD 109:251 6259009,28 1317244,134 INNE

C18 BÅSTAD 109:333 6258846,743 1317357,504 INNE

C19 BÅSTAD 109:339 6258323,966 1316831,024 UTE

C20 BÅSTAD 109:343 6258473,077 1316667,963 2 UTE

C21 BÅSTAD 109:364 6258142,861 1317503,549 INNE

C22 BÅSTAD 109:377 6257817,076 1317091,355 INNE

C23 BÅSTAD 109:380 6257641,211 1316609,172 INNE

C24 BÅSTAD 109:383 6257612,991 1316251,002 INNE

C25 BÖSKESTORP 2:3 6255169,03 1315562,296 UTE

C26 BÖSKESTORP 5:1 6254530,489 1315392,799 2 UTE

C27 DOCKAN 8 6259252,522 1317800,257 INNE

C28 DOCKAN 9 6259255,971 1317770,677 INNE

C29 DRÄNGSTORP 6:35 6257007,607 1314858,674 INNE

C30 ELDAREN 3 6259342,373 1317980,13 INNE

C31 FACKLAN 1 6259242,566 1317983,562 INNE

C32 FACKLAN 2 6259244,54 1318011,504 INNE

C33 FACKLAN 3 6259245,109 1318039,729 INNE

C34 GALTEN 1 6259124,531 1318107,761 INNE

C35 GALTEN 2 6259113,461 1318147,257 2 INNE

C36 GETEN 1 6259167,738 1318101,163 INNE

C37 GETEN 2 6259163,686 1318130,935 INNE

C38 GETEN 3 6259148,707 1318128,258 INNE

C39 GETEN 6 6259186,549 1318186,54 INNE

C40 GREVIE 25:1 6253973,327 1313924,086 4 UTE

C41 GREVIE 26:1 6253261,728 1314369,646 1 UTE, 1 INNE

C42 GREVIE 34:1 6253032,858 1314268,697 UTE

C43 GREVIE 4:3 6253770,92 1314254,435 INNE

C44 GRYNET 4 6258411,83 1317973,616 INNE

C45 GRYNET 5 6258391,109 1317965,668 INNE

C46 GÅRDEN 1 6259348,986 1318098,786 UTE

C47 GÅRDEN 7 6259325,885 1318157,255 INNE

C48 GÅRDEN 8 6259336,625 1318180,096 INNE

C49 HAGEN 2 6258520,441 1317995,904 INNE
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C50 HALLEN 17 6259152,441 1318244,979 INNE

C51 HALLEN 18 6259179,911 1318573,22 INNE

C52 HALLEN 8 6259186,035 1318511,851 INNE

C53 HEDEN 10 6258599,823 1317839,831 INNE

C54 HEDEN 2 6258644,354 1317839,753 INNE eller UTE

C55 HEDEN 4 6258674,305 1317879,73 INNE

C56 HEDEN 5 6258687,668 1317900,701 INNE

C57 HEDEN 8 6258639,054 1317882,119 INNE

C58 HEDEN 9 6258620,203 1317859,783 INNE

C59 HEMMET 2 6259239,302 1318492,062 3 INNE

C60 HINDEN 13 6259385,175 1318425,929 INNE

C61 HJORTEN 10 6259336,598 1318352,91 INNE

C62 HJORTEN 3 6259335,201 1318386,717 UTE

C63 HJORTEN 7 6259271,275 1318291,504 INNE

C64 HÄGGEN 2 6259325,289 1318250,71 INNE

C65 HÄGGEN 3 6259298,342 1318253,195 INNE

C66 HÖJDEN 1 6258320,464 1317939,922 INNE eller UTE

C67 IDEALET 1 6259336,673 1318517,121 INNE

C68 IDEALET 2 6259338,88 1318542,263 UTE

C69 IDET 7 6259259,15 1318531,721 INNE

C70 JÄGAREN 10 6259425,105 1318604,716 INNE

C71 JÄGAREN 11 6259435,079 1318633,051 INNE

C72 JÄGAREN 4 6259444,528 1318663,583 UTE

C73 JÄGAREN 9 6259415,43 1318576,483 UTE

C74 JÄRNVÄGEN 8 6259209,435 1318675,234 INNE

C75 JÄTTEN 2 6259293,881 1318616,385 INNE

C76 JÄTTEN 3 6259276,626 1318654,208 INNE

C77 KILLERÖD 11:12 6252642,044 1314494,969 UTE

C78 KROGSTORP 1:31 6254838,935 1314723,866 UTE

C79 KVARNEN 1 6258473,327 1317798,22 INNE

C80 KVARNEN 3 6258423,17 1317783,122 INNE

C81 KVARNEN 4 6258399,139 1317775,935 INNE

C82 KVARNEN 5 6258372,384 1317770,518 INNE

C83 LYA 8:3 6257328,852 1319121,584 INNE

C84 LYA 8:4 6257125,458 1319305,722 UTE

C85 MALEN 1:170 6258951,986 1317598,599 INNE

C86 MALEN 1:186 6257975,043 1317469,96 INNE

C87 MALEN 1:196 6258494,537 1318105,673 INNE

C88 MALEN 1:200 6258345,087 1318127,035 UTE

C89 MALEN 1:205 6258478,094 1318151,011 INNE

C90 MALEN 1:208 6258604,067 1318169 INNE

C91 MALEN 1:261 6259326,418 1317804,826 INNE

C92 MJÖLKEN 1 6258644,537 1317227,046 INNE

C93 MJÖLKEN 4 6258600,888 1317262,859 INNE

C94 MÅLLAN 2 6258613,13 1317353,863 INNE

C95 MÅLLAN 5 6258534,106 1317334,323 INNE

C96 NORRA KARSTORP 1:7 6258083,146 1315479,798 1 INNE & 1 UTE

C97 NORRLYCKE 1:1 6253075,867 1315251,859 1 INNE & 3 UTE

C98 NÄSSLAN 10 6258652,846 1317346,223 INNE

C99 NÄSSLAN 6 6258722,875 1317322,128 INNE
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C100 OLEBORG 2 6258569,768 1317749,018 INNE

C101 PRIMULAN 5 6258914,032 1317848,42 INNE

C102 RINGBLOMMAN 1 6258781,863 1317744,401 INNE

C103 SALOMONHÖG 1:5 6257709,518 1312961,429 INNE

C104 SALOMONHÖG 12:14 6257568,677 1312283,022 1 INNE & 1 UTE

C105 SALOMONHÖG 21:1 6257413,334 1313420,866 2 UTE

C106 SALOMONHÖG 3:24 6257158,085 1313691,956 2 INNE & 1 UTE

C107 SINARP 3:2 6257973,495 1315025,809 INNE

C108 SINARP 3:22 6257467,506 1315499,294 UTE

C109 SINARP 3:23 6257557,868 1315371,167 UTE

C110 SINARP 3:24 6257839,029 1314801,982 INNE

C111 SINARP 3:30 6257413,427 1314743,654 UTE

C112 SINARP 3:9 6257577,061 1315134,034 2 UTE

C113 SKALET 6 6258483,548 1317882,296 INNE

C114 STORA NÖTTE 4:2 6256463,901 1315092,658 UTE

C115 SÅGEN 4 6258546,588 1317831,301 UTE

C116 SÅGEN 5 6258520,922 1317861,02 INNE

C117 TEGEN 4 6258624,858 1317923,58 UTE

C118 TEGEN 6 6258580,593 1317909,552 INNE

C119 TEGEN 7 6258559,807 1317890,095 INNE

C120 TÄPPAN 1 6258641,662 1317949,794 INNE

C121 ÅKERN 1 6258540,46 1317918,587 INNE

C122 ÅKERN 3 6258571,571 1317953,575 INNE

C123 ÅKERN 5 6258557,774 1317986,635 INNE

C124 ÄNGELSBÄCK 16:6 6253363,378 1313219,065 UTE

C125 ÄNGEN 1 6258658,681 1317795,591 INNE

C126 ÄNGEN 2 6258676,078 1317813,907 INNE

C127 ÄNGEN 3 6258692,948 1317834,519 INNE

C128 ÄRENSTORP 1:2 6254566,126 1319837,479 UTE

C129 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:20 6257334,953 1317808,081 1 INNE & 1 UTE

C130 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:34 6257521,08 1317858,997 INNE

C131 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:36 6257570,903 1316904,445 INNE

C132 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:5 6257688,048 1317888,274 INNE
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Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. LANTBRUK

L1 ATTEKÖP 3:11 6255244,136 1318168,515 DJUR

L2 ATTEKÖP 3:4 6254457,111 1318569,659 DJUR & VÄXTODLING

L3 AXELSTORP 3:3 6256974,277 1316258,42 DJUR & VÄXTODLING

L4 BJÄRED 6:8 6255576,702 1317985,491 DJUR & VÄXTODLING

L5 BJÄRED 7:29 6256645,01 1317542,217 DJUR & VÄXTODLING

L6 BJÄRED 7:30 6256508,765 1317350,592 DJUR

L7 BJÄRED 7:5 6256195,826 1317370,237 DJUR & VÄXTODLING

L8 BJÄRED 8:2 6256676,028 1318395,549 VÄXTODLING

L9 BJÄRED 8:4 6255510,927 1318713,404 VÄXTODLING

L10 BRÄNNESLÄTT 1:3 6254181,277 1320212,418 DJUR & VÄXTODLING

L11 BÅSTAD 109:339 6258323,966 1316831,024 DJUR & VÄXTODLING

L12 BÅSTAD 109:343 6258473,077 1316667,963 DJUR & VÄXTODLING

L13 BÅSTAD 109:379 6257832,172 1316691,666 DJUR & VÄXTODLING

L14 BÖSKESTORP 1:3 6254778,329 1315676,593 DJUR

L15 BÖSKESTORP 4:3 6254263,706 1314949,376 DJUR & VÄXTODLING

L16 BÖSKESTORP 5:1 6254530,489 1315392,799 DJUR & VÄXTODLING

L17 GREVIE 1:9 6252659,057 1314162,045 DJUR

L18 GREVIE 2:6 6253056,185 1313559,294 DJUR

L19 GREVIE 25:1 6253973,327 1313924,086 DJUR & VÄXTODLING

L20 GREVIE 34:1 6253032,858 1314268,697 DJUR & VÄXTODLING

L21 GREVIE 4:3 6253770,92 1314254,435 DJUR & VÄXTODLING

L22 HÄLJARP 3:1 6258185,028 1314855,975 DJUR & VÄXTODLING

L23 KILLERÖD 11:12 6252642,044 1314494,969 DJUR

L24 KROGSTORP 1:31 6254838,935 1314723,866 DJUR & VÄXTODLING

L25 LYA 4:3 6258181,677 1318553,604 DJUR

L26 LYA 8:4 6257125,458 1319305,722 DJUR & VÄXTODLING

L27 NORRA KARSTORP 1:2 6258614,895 1316503,916 DJUR

L28 NORRA KARSTORP 1:6 6258431,241 1316105,697 DJUR & VÄXTODLING

L29 NORRA KARSTORP 1:7 6258083,146 1315479,798 DJUR & VÄXTODLING

L30 NORRLYCKE 1:1 6253075,867 1315251,859 DJUR & VÄXTODLING

L31 SALOMONHÖG 1:5 6257709,518 1312961,429 DJUR & VÄXTODLING

L32 SALOMONHÖG 11:10 6255633,088 1317478,014 DJUR & VÄXTODLING

L33 SALOMONHÖG 12:14 6257568,677 1312283,022 DJUR & VÄXTODLING

L34 SALOMONHÖG 12:15 6256037,046 1316839,022 DJUR & VÄXTODLING

L35 SALOMONHÖG 19:1 6257638,128 1313348,953 DJUR & VÄXTODLING

L36 SALOMONHÖG 2:3 6257012,965 1314248,328 DJUR & VÄXTODLING

L37 SALOMONHÖG 21:1 6257413,334 1313420,866 DJUR & VÄXTODLING

L38 SALOMONHÖG 4:12 6257170,007 1313067,976 DJUR & VÄXTODLING

L39 SALOMONHÖG 4:16 6257017,608 1313374,796 DJUR

L40 SALOMONHÖG 7:10 6257618,61 1312385,376 DJUR & VÄXTODLING

L41 SINARP 3:2 6257973,495 1315025,809 DJUR & VÄXTODLING

L42 SINARP 3:22 6257467,506 1315499,294 DJUR

L43 SLEIPNER 2 6258961,819 1316641,075 DJUR

L44 ÄNGELSBÄCK 16:6 6253363,378 1313219,065 DJUR & VÄXTODLING

L45 ÄRENSTORP 1:2 6254566,126 1319837,479 DJUR
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Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. JORDVÄRMEANLÄGGNING

J1 AXELSTORP 3:24 6257470,082 1316601,961
J2 AXELSTORP 3:30 6257054,544 1317477,274
J3 BJÄRED 5:1 6256265,964 1317934,035
J4 BJÄRED 7:27 6256414,136 1318251,984  

J5 BÅSTAD 109:122 6258661,726 1315693,624  

J6 BÅSTAD 109:378 6257801,318 1317018,622  

J7 BÅSTAD 109:383 6257612,991 1316251,002  

J8 DRÄNGSTORP 6:35 6257007,607 1314858,674
J9 ENEN 3 6259281,815 1317128,752
J10 ERIKSTORP 2:16 6258338,252 1314982,055  

J11 FREJA 7 6258753,41 1316672,653  

J12 HÄGGEN 3 6259298,342 1318253,195  

J13 HÄLJARP 1:7 6258380,371 1314991,355  

J14 LYA 8:11 6257998,086 1318422,965
J15 MALEN 1:209 6258499,017 1318372,003
J16 MALEN 1:210 6258537,928 1318262,386
J17 MALEN 1:216 6258712,006 1318385,009
J18 NORRLYCKE 1:1 6253075,867 1315251,859
J19 SINARP 3:22 6257467,506 1315499,294
J20 SINARP 3:23 6257557,868 1315371,167
J21 SÅGEN 4 6258546,588 1317831,301
J22 TEGEN 7 6258559,807 1317890,095
J23 TUNET 1 6258404,089 1317430,763
J24 UTSIKTEN 1 6258199,766 1317898,78
J25 UTSIKTEN 13 6258366,23 1317868,611
J26 VIOLEN 4 6258724,098 1318011,102 JORD, BERG ELLER VATTEN

J27 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:40 6257586,772 1316703,297

Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. BERGVÄRMEANLÄGGNING

B1 AXELSTORP 3:28 6256329,994 1316826,047
B2 AXELSTORP 3:33 6257124,523 1317338,001
B3 BÅSTAD 109:126 6258469,032 1315520,049  

B4 BÅSTAD 109:243 6259130,898 1317309,203  

B5 BÅSTAD 109:286 6258919,828 1316697,621  

B6 BÅSTAD 109:355 6258272,683 1317381,09
B7 BÅSTAD 109:378 6257801,318 1317018,622  

B8 BÅSTAD 109:464 6258156,907 1317449,278
B9 EKEN 13 6259190,767 1317102,067
B10 FACKLAN 1 6259242,566 1317983,562
B11 FACKLAN 2 6259244,54 1318011,504
B12 FREJA 1 6258859,614 1316635,673  

B13 GETEN 4 6259144,945 1318158,934  

B14 HALLEN 18 6259179,911 1318573,22  

B15 HEMMET 1 6259221,683 1318407,399
B16 HEMMET 2 6259239,302 1318492,062
B17 HJORTEN 3 6259335,201 1318386,717
B18 IDUN 2 6258931,832 1316604,099
B19 IDYLLEN 2 6259396,438 1318540,537
B20 JÄGAREN 4 6259444,528 1318663,583
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B21 JÄRNVÄGEN 8 6259209,435 1318675,234
B22 LYA 4:3 6258181,677 1318553,604
B23 LYA 8:8 6257858,24 1318393,405
B24 MALEN 1:208 6258604,067 1318169
B25 MALEN 1:268 6258863,044 1317716,535
B26 MASKROSEN 5 6258788,46 1317310,089
B27 NÄSSLAN 9 6258688,5 1317352,145
B28 ODD 1 6258709,897 1316696,859
B29 SINARP 3:30 6257413,427 1314743,654
B30 STORA NÖTTE 4:11 6256012,829 1315610,517
B31 SÅGEN 3 6258495,123 1317808,282
B32 SÄRIMNER 2 6258857,056 1316691,681
B33 VIOLEN 4 6258724,098 1318011,102 JORD, BERG ELLER VATTEN

Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. GRUNDVATTENVÄRMEANL.

G1 BÅSTAD 109:380 6257641,211 1316609,172
G2 KALKUGNEN 18 6259390,467 1318606,01
G3 VIOLEN 4 6258724,098 1318011,102 JORD, BERG ELLER VATTEN
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och Axelstorp

Bilaga 2:5
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Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. FÖRORENADE OMRÅDEN

F1 BJÄRED 6:12 6257038,141 1318551,497 OLJEUTSLÄPP 2007

F2 BÅSTAD 109:332 6258832,956 1317372,653 FÖRORENAD MARK 2008

F3 ERIKSTORP 2:7 6258271,963 1315020,004 MISSTÄNKT MARKFÖRORENING 2012

F4 HEMMET 1 6259221,683 1318407,399 GLYKOLLÄCKAGE 2006

F5 HJORTEN 10 6259336,598 1318352,91 MISSTÄNKT MARKFÖRORENING

F6 HJORTEN 11 6259295,059 1318362,43 MISSTÄNKT MARKFÖRORENING

F7 HÄLJARP 3:1 6258185,028 1314855,975 MISSTÄNKT MARKFÖRORENING 2012

F8 TISTELN 1 6258708,559 1317228,798 DIESELUTSLÄPP 2006

Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. DEPONIER

D1 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:6 6257814,316 1317522,811

Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. HANDELSTRÄDGÅRD

H1 NEJLIKAN 2 6259072,908 1318055,621
H2 NEJLIKAN 3 6259028,133 1318085,116

Obj_ID FASTIGHET X-KOORD. Y-KOORD. ÖVRIGT

Ö1 AXELSTORP 3:74 6257006,392 1317086,549 AXELSTORPS VA-FÖRENING

Ö2 BJÄRED 7:28 6256367,782 1318236,93 BIL-SERVICE/HANTERING

Ö3 SALOMONHÖG 3:24 6257158,085 1313691,956 GOLFBANA MED SPRIDNING AV BEKÄPNINGSMEDEL

Ö4 ÖSTRA VAREGÅRDEN 1:36 6257570,903 1316904,445 BATTERI-INSAMLING

Ö5 MALEN 1:137 KVARNBYGGNAD
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Matris    BILAGA 3 

Sannolikhet Kriterier 

S1 = liten 
 

Händelsen är okänd i branschen  
eller 
Enl. en fackmässig bedömning kan händelsen inte 
uteslutas 

 

S2= medelstor Branschen känner till att händelsen inträffat de senaste 
fem åren  
eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen kan 
inträffa de närmaste fem åren 

S3= stor Det är känt i branschen att händelsen inträffar årligen  
eller 
Händelsen har inträffat eller varit nära att inträffa inom 
föreslaget vattenskyddsområdet  
eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen kan 
inträffa de närmaste 1-10 åren 

S4= mycket stor Händelsen förekommer nu och då i området 
 eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen har en 
mycket stor sannolikhet 

 

Konsekvens Kriterier 

K1 = liten 
 

Obetydlig påverkan. Inga anmärkningar enl. 
dricksvattenföreskrifter 

K2= medelstor Vattenresursen påverkas av förhöjda föroreningshalter. 
Halterna förväntas dock underskrida gränsvärden alt. 
rening är möjligt 

K3= stor Långvarig förorening av grundvattenresursen < 1 år 

K4= mycket stor Långvarig/permanent förorening av grundvattenresursen 
>1 år 

 

 Konsekvens 

Sannolikhet K1 K2 K3 K4 

S4 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Aktiv riskhantering/ 
åtgärder ska övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

Akut risk 
/åtgärder måste 
utföras 
omedelbart 

S3 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Aktiv riskhantering/ 
åtgärder ska övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

S2 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Förenklad 
riskhantering/förebygg
ande åtgärder 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

S1 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Förenklad 
riskhantering/förebygg
ande åtgärder 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 
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VATTENTÄKTER IDROTTSPLATSEN OCH AXELTORP, BÅSTAD KOMMUN          BILAGA 4 

RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER          ARBETSMATERIAL 
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     1(7) 

 2014-12-15 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Cisterner  
Petroleumprodukter och 
andra brandfarliga varor 
mm. 

punktvis Olycka vid påfyllning eller 
läckage från cistern 

S2 Oljespill och läckage från 
oljetank är de vanligaste 
orsakerna till allvarliga 
föroreningsskador på 
grundvattentäkter. Dels på 
grund av att oljeprodukter 
hanteras i många olika 
sammanhang och i 
förhållandevis stora mängder, 
dels på grund av att de ger 
märkbar inverkan redan i 
mycket låga koncentrationer. 
Det mest sannolika scenariot 
är att cisterner utan sekundärt 
skydd läcker. Inom föreslaget 
skyddsområde finns 118 
stycken cisterner registrerade. 
Hur många av cisternerna som 
saknar sekundärt skydd är 
okänt, men troligen rör det sig 
endast om ett fåtal, varför 
sannolikheten bedöms som 
relativt liten. 
 

K3 Ett oupptäckt läckage kan ge 
långtgående konsekvenser för 
vattentäkten beroende på 
föroreningens spridningshastighet och 
närheten till yt- och grundvatten.  

gul I föreskrifter till ett 
vattenskyddsområde 
bör för primär 
skyddszon, föreskrivas 
att hantering av 
petroleumprodukter 
inte får förekomma 
annat än för att 
försörja bostads- och 
jordbruksfastigheter 
med olja och att det i 
ett sådant fall krävs 
tillstånd. För sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas att det 
krävs tillstånd för 
sådan hantering av 
petroleumprodukter 
som på kort eller lång 
sikt kan motverka 
syftet med skyddet. 
Myndigheten bör ange 
i föreskrifterna vilken 
hantering som avses. 

Primär och sekundär skyddszon  
All hantering av petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att 
spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  

För hantering av en sammanlagd volym av mer än 
250 l petroleumprodukter krävs tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

 

Hantering av stora mängder petroleumprodukter 
och andra kemiska produkter i närheten av 
grundvattenmagasinet utgör en betydande risk 
för vattentäkten. Det är därför mycket olämpligt 
att hantera volymer över 250 liter och av den 
anledningen föreslås krav på tillstånd av hantering 
överstigande en sammanlagd volym av 250 liter.  
 
Genom krav på tillstånd för all hantering av 
petroleumprodukter och andra brandfarliga 
vätskor ges tillståndsmyndigheten möjlighet att 
ställa krav på relevanta skyddsåtgärder som 
exempelvis sekundärt skydd. 
 
 

Transformatorstationer  punktvis Transformatorstationer kan 
innehålla PCB och upp till 350 l 
olja. T.ex. blixtnedslag eller 
brand kan resultera i läckage av 
transformatorolja som kan 
infiltrera i marken. 

S2 Markuppställda 
transformatorer kan innehålla 
upptill 350 l olja och 
stolptransformatorer upp till 
160 l olja. De sistnämnda 
saknar ofta sekundärt skydd. 
Sannolikheten för att ett 
sådant läckage ska inträffa 
bedöms som relativ liten. 

K2 Större utsläpp bedöms kunna 
upptäckas relativt snabbt i de flesta 
fall. Mindre läckage är däremot 
svårare att upptäcka. Därför bedöms 
konsekvensen för vattentäkten kunna 
bli medelstor. 
 

grön Finns inga allmänna 
råd gällande 
transformatorer men 
se råd för hantering av 
petroleumprodukter 
(cisterner). 

Se föreslagen skyddsföreskrift för hantering av 
petroleumprodukter (cisterner). 

En dialog med energibolagen angående 
skyddsåtgärder inom vattenskyddsområden bör 
inledas. T.ex. produktval och säkerhetsrutiner kan 
diskuteras. 
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VATTENTÄKTER IDROTTSPLATSEN OCH AXELTORP, BÅSTAD KOMMUN          BILAGA 4 

RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER          ARBETSMATERIAL 
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     2(7) 

 2014-12-15 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Bekämpningsmedel 
inom jord-, skogs- och 
trädgårdsbruk, i 
offentliga miljöer som 
parker, gångbanor, 
kyrkogårdar, kring 
transformatorstationer, 
golfbanor, längs vägar, 
vid 
skadedjursbekämpning 
m.m. 
 
 

punktvis 
och 
diffus  

Olycka vid hantering av 
bekämpningsmedel kan leda till 
punktutsläpp. Spridning och 
överdosering kan leda till diffusa 
utsläpp. Bekämpningsmedel och 
dess nedbrytningsprodukter 
riskerar att nå vattentäkten. 

S3 Bekämpningsmedel kan 
användas mer eller mindre 
inom alla områden.  
Olyckor och felaktig hantering 
kan förekomma. Rester av 
bekämpningsmedel kan hittas 
i många vattentäkter i dag.  

K3 Om föroreningen har nått 
grundvattenmagasinet är 
förutsättningarna för sanering ringa. 
Föroreningens förmåga att motstå 
nedbrytning och fastläggning avgör 
vilken koncentration som når 
vattentäkten. Även om det skulle vara 
tekniskt möjligt att rena vattnet är det 
mycket kostsamt och 
grundvattenresursen får anses vara 
allvarligt påverkad under mycket lång 
tid.  

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär skyddszon är 
hantering av kemiska 
bekämpningsmedel 
förbjuden.  
För sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för hantering 
av kemiska 
bekämpningsmedel. 
 

Primär och sekundär skyddszon  
Hantering av kemiska bekämpningsmedel och 
träskyddsmedel är förbjuden.  

Från förbudet undantas hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan 
till kommunens nämnd för miljöfrågor ska ske av 
verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 
med eller efter varje sådan åtgärd. 
 
Sekundär skyddszon  
För hantering av kemiska bekämpningsmedel, 
träskyddsmedel krävs tillstånd från kommunens 
nämnd för miljöfrågor. 

Från tillståndsplikten undantas hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan 
till tillsynsmyndigheten för miljöfrågor ska ske av 
verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 
med eller efter varje sådan åtgärd. 

Naturvårdsverkets restriktionsnivå (NFS 2003:16) 
inom primär skyddszon uppfylls i stora drag.   
 
Undantag görs för hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa för att 
möjliggöra bekämpning av t.ex. råttor och 
getingbon.  
 
Restriktionsnivån i den sekundära zonen uppfyller 
Naturvårdsverkets krav. 
  
Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel 
krävs enligt SNFS 1997:2, men skrivs in i 
föreskriften ändå för att det ska bli tydligare. 
 
Vid tillståndsgivning kan krav ställas som 
begränsar användingen av t.ex. lättrörliga 
bekämpningsmedel som t.ex. MCPA eller 
Bentazon. Det bör vara ett långsiktigt mål att 
kemikalieintensiv odling undviks inom 
vattenskyddsområdet.  
 
Föreslagen skyddsföreskrift bedöms medföra en 
långtgående minimering av risken. 
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VATTENTÄKTER IDROTTSPLATSEN OCH AXELTORP, BÅSTAD KOMMUN          BILAGA 4 

RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER          ARBETSMATERIAL 
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     3(7) 

 2014-12-15 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Växtnäringsämnen 
förekommer främst 
inom lantbruk, används 
av enskilda 
fastighetsägare.  

punktvis 
och 
diffus 

Spridning, överdosering samt 
olycka vid gödseltransport kan 
leda till läckage av 
näringsämnen (främst nitrat och 
fosfor) eller spridning av 
smittoämnen.  

S2 Inom föreslaget 
vattenskyddsområdet finns ett 
20-tal lantbruk där hantering 
av växtnäringsämnen kan ske.  
Fel vid hantering kan då 
förekomma.  

K3 Genomsläppliga jordlager gör att 
eventuell förorening enkelt kan 
spridas i mark och grundvatten. 
Därför bedöms konsekvensen för 
vattentäkten kunna bli stor. 

gul För yrkesmässig 
hantering av 
växtnäringsämnen i 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd. 
 

Primär skyddszon  
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver 
anmälan till tillsynsmyndigheten.  

Yrkesmässig hantering, utöver spridning, av ensilage 
samt växtnäringsämnen, såsom natur- och 
handelsgödsel eller jordförbättringsmedel, får inte 
ske utan tillstånd från kommunens nämnd för 
miljöfrågor. 

Hantering av slam från reningsverk är förbjuden.  

Förvaring av växtnäringsämne direkt på mark är 
förbjuden. Det är förbjudet att förvara ensilage på 
ett sådant sätt att det finns risk för att pressaft eller 
lakvätska infiltrerar i eller avrinner på marken. 

Utökning av befintliga jordbruks- eller 
djurhållningsverksamheter samt nya sådana 
verksamheter kräver tillstånd av kommunens 
nämnd för miljöfrågor. 

Sekundär skyddszon  
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på 
annan mark än jordbruksmark kräver anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 

Yrkesmässig lagring av ensilage, stall-, handels- och 
andra gödningsmedel, m.m. är tillståndspliktigt. 
Tillståndsplikt gäller även för tillfälliga upplag. 
Kompostering av trädgårdsavfall från enskilt hushåll 
undantas.  

Slam från reningsverk får inte spridas utan tillstånd 
från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

Miljösamverkan Skåne har i sina 
rekommendationer gått ut med anmälan gällande 
växtnäring med motivet "Paragrafen frångår 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) om 
krav på tillstånd för hantering av växtnäring.  
Motivet till att hantera ärendet som en anmälan 
är att spridning av växtnäring idag sker 
behovsanpassat. Kostnaden har, i stor 
utsträckning, gjort det självreglerande.  
Kommunens nämnd för miljöfrågor har möjlighet 
att via växtodlingsplaner kontrollera att mängden 
växtnäringsämne som ska spridas inte är större än 
vad som motsvarar grödans behov.".  
 
Spridning av ohygieniserad stallgödsel och slam 
från reningsverk bedöms medföra en 
beaktansvärd risk för dricksvattenförsörjningen 
varför förbud föreskrivs inom primär 
skyddsområde.  
 
Föreslagna föreskrifter inkl. övriga regleringar 
bedöms medföra en långtgående minimering av 
risken. 

Upplag av timmer, bark, 
flis, spån, ris, massaved, 
bränslepellets och 
liknande 

diffus Lakvatten från stora 
timmerupplag utomhus kan 
förorena grundvatten med 
vedämnen och fenoler.  

S2 Sannolikheten för 
förekomsten av riskkällan 
inom skyddsområdet anses 
vara svår att bedöma. Risk för 
upplag av timmer bedöms 
främst föreligga inom tertiär 
skyddszon. 

K3 Infiltrationsegenskaperna bedöms 
som mycket goda inom primär och 
sekundär skyddszon. Ett långvarigt 
diffust utsläpp kan försämra 
råvattenkvaliteten och föra med sig 
betydande konsekvenser. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär och sekundär 
skyddszon 
permanenta upplag av 
bark och timmer är 
förbjudna. I sekundär 
skyddszon bör upplag 
från en 
avverkningssäsong få 
förekomma. För 
tillfälliga sådana 
upplag i primär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd. 

Primär skyddszon  
Permanenta (>3 mån) upplag av timmer, bark, flis, 
spån, ris och massaved är förbjudna. Stubbrytning 
och skyddsdikning är förbjuden. Vedupplag på 
enskild fastighet som kontinuerligt används för 
energiuttag genom eldning till hushållsbehov 
undantas från förbudet. 

Sekundär skyddszon 
Lagring av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved 
annat än i tillfälliga upplag får ske endast efter 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
Med tillfällig avses i detta fall en avverkningssäsong. 
Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt 
används för energiuttag genom eldning till 
hushållsbehov undantas från bestämmelserna om 
begränsad lagringstid. 

Skyddsdikning, stubbrytning samt bevattning av 
tillfälliga timmerupplag kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Upplag för uppvärmning för husbehov innebär 
mindre upplagsstorlek och undantas därför 
restriktioner.  
 
Bevattning innebär bildning av lakvatten. Därför 
krävs tillstånd för bevattning av upplag. 
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VATTENTÄKTER IDROTTSPLATSEN OCH AXELTORP, BÅSTAD KOMMUN          BILAGA 4 

RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER          ARBETSMATERIAL 
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
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 2014-12-15 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Hushållsspillvatten, 
dagvatten  

punktvis 
och 
diffus 

Spridning av avloppsvatten 
(innehållande patogener, 
närsalter, läkemedel, m.m.) till 
yt- och grundvatten. 
 
Dagvatten kan innehålla många 
olika miljö- och hälsofarliga 
ämnen, t.ex. polyaromatiska 
kolväten och tungmetaller. 
Dagvatten som infiltreras i 
vägdiken kan nå yt- eller 
grundvatten. Dagvattnets 
innehåll av föroreningar är 
oftast direkt proportionell mot 
trafikmängden. 

S3 Riskinventeringen visar att 
finns en bit över hundra 
fastigheter med enskilda 
avloppsanläggningar.  
Enskilda avlopp innebär alltid 
en risk på grund av bristande 
funktion.  
Även allmänna 
avloppsanläggningar kan 
också utgöra en risk t.ex. 
genom otäta ledningsnät.  
 
Dagvatten bildas kontinuerligt. 
Trafikerade vägar utgör relativ 
stor del av skyddsområdets 
yta. Dock varierar 
trafikmängden och med det 
även innehåll av föroreningar i 
dagvattnet. 
Infiltrationsegenskaperna 
bedöms som goda inom delar 
av föreslaget skyddsområde 
och sannolikheten för 
spridning bedöms som relativt 
hög. 

K3 Diffusa utsläpp av avloppsvatten med 
resulterande förorening av 
grundvatten kan medföra stora 
konsekvenser för en vattentäkt. 
 
På sikt skulle dagvattnet kunna 
försämra råvattenkvaliten.  
Konsekvensen bedöms dock som 
relativt liten.  

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
förbud mot ytterligare 
infiltrations-
anläggningar för 
hushållsspillvatten och 
utsläpp av annat 
avloppsvatten i primär 
skyddszon. För 
sekundär skyddszon 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd för 
sådana anläggningar. 
 
Finns inga allmänna 
råd gällande specifikt 
dagvatten 

Primär skyddszon  
Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för 
hushållspillvatten är förbjudet. Utbyggnad eller 
ändring av befintliga infiltrationsanläggningar är 
tillståndspliktigt. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i 
mark, diken eller vattenområde är tillståndspliktigt. 

Tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, 
befintliga, vid tidpunkten för dessa föreskrifters 
lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av 
dagvatten från detaljplan. 
 
Sekundär skyddszon 
Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för 
hushållspillvatten är tillståndspliktigt.  

Utbyggnad eller ändring av befintliga 
infiltrationsanläggningar är tillståndspliktigt. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i 
mark, diken eller vattenområde är tillståndspliktigt. 

Generell tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa 
föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för 
bortledning av dagvatten. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär 
och sekundär skyddszon ligger i samma nivå som 
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16 om 
vattenskyddsområden. 
 
Gällande tillståndkravet för nya 
avloppsanläggningar i den sekundära zonen kan 
tillsynsmyndigheten i varje enskilt fall relatera 
skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd 
för den enskilda anordningen till en normal eller 
hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå medför 
automatiskt vissa krav.  
 
Utöver dessa föreskrifter bör 
upplysning/information om riskkällor delges 
verksamhetsutövare och boende inom 
skyddsområdet.  
 
Kommunens egna anläggningar bör regelbundet 
kontrolleras, t.ex. med avseende på 
ledningsnätets täthet.  
 
Det anses effektivt att föra en dialog med 
väghållaren, t.ex. om vägdagvatten renande 
åtgärder inom föreslaget skyddsområdet, än att 
införa föreskrifter. 

Avfall  
T.ex. deponier, lagring av 
avfall och förorenade 
områden 

punktvis 
och 
diffus 

Läckage av miljöfarliga ämnen 
via lakvatten till yt- och 
grundvatten 

S2 Enligt kommunens register 
finns det en gammal deponi 
inom den primära 
skyddszonen av förslaget 
skyddsområdet.  Deponins 
utbredning, innehåll och 
urlakning är osäker varför 
risken för läckage är svår att 
bedöma. Utöver den gamla 
deponin finns det 7 stycken 
kända förorenade områden 
inom vattenskyddsområdet.  

K3 Konsekvensen av att lakvatten och 
förorenat vatten når grundvattnet 
inom primär eller sekundär zon kan 
vara förödande för vattentäkten.  

gul I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att upplag 
av avfall eller snö som 
härrör från trafikerade 
ytor i en skyddszon 
inte får förekomma i 
en skyddszon med 
strängare föreskrifter. 

Primär och sekundär skyddszon 
Deponering, lagring eller tillförsel av avfall eller 
förorenade massor är förbjuden. Lagring av 
hushållssopor i ändamålsenliga kärl, undantas 
förbudet.  
 
Sekundär skyddszon 
All deponering och lagring av avfall, m.m. är 
tillståndspliktigt. Tillståndsplikt gäller även för 
tillfälligt upplag för omlastning. Lagring av 
hushållssopor i ändamålsenliga kärl, undantas 
tillståndsplikten. 
 
Upplag av snö regleras under §8 och §21 i 
föreskrifterna, se (väghållning). 
 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
Förvaring av avfall direkt på mark som kan 
innebära risk för förorening av yt- eller 
grundvatten är olämpliga i ett 
vattenskyddsområde och omfattas därför av 
skyddsföreskrifterna.  
 
Hushållsopor i ändamålsenliga kärl, anses inte 
utgöra någon risk och undantas därför från 
förbjud och tillståndsplikt.  
 
För att ytterligare minimera föroreningsrisken bör 
tillsyn av kända och möjligen förorenade områden 
genomföras.  
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Väghållning  
Spridning och upplag av 
miljöfarliga ämnen 
 

diffus Vid underhåll av vägar används 
olika ämnen som kan försämra 
råvattenkvaliteten om de når yt- 
eller grundvatten. Störst risk 
utgör vägsalt för 
halkbekämpning, vilket kan 
medföra läckage av klorider. 
Även spridning av 
bekämpningsmedel längs vägar 
kan förekomma och leda till 
läckage av miljöfarliga ämnen.   

S4 Saltning av vägar förekommer.  K2 På sikt kan vägsaltning leda till 
förhöjda salthalter i yt- och 
grundvatten med försämrad 
råvattenkvalitet som följd. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
och sekundär 
skyddszon är upplag 
av asfalt, oljegrus eller 
vägsalt förbjudna. 
 
I primär skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för spridning 
av vägsalt. 
 
I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att upplag 
av avfall eller snö som 
härrör från trafikerade 
ytor i en skyddszon 
inte får förekomma i 
en skyddszon med 
strängare föreskrifter. 
 

Primär skyddszon 
Det är tillståndspliktigt att till primär skyddszon leda 
in dagvatten från ytor utanför primär skyddszon  
 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, 
m.m. utanför primär skyddszon är förbjudna.  
 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt 
eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 
 
Sekundär skyddszon 
Det är tillståndspliktigt att leda in dagvatten till 
sekundär skyddszon från ytor utanför sekundär 
skyddszon.  
 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, 
m.m. utanför sekundär skyddszon är förbjudet. 
 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt 
eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 
 

Föreslagen skyddsföreskrift följer i stora drag 
Naturvårdsverkets rekommendationer (NFS 
2003:16) men med undantaget att det inte finns 
något krav på tillstånd vid spridning av vägsalt 
inom primär skyddszon. Motivet till att spridning 
av vägsalt för halkbekämpning inte regleras beror 
på att konsekvenserna av en vägolycka bedömts 
vara större än konsekvenserna av vägsalt.  
 
Gällande risken av 
bekämpningsmedelsanvändningen längs vägar 
styrs det av restriktioner för hanteringen av 
bekämpningsmedel inom respektive skyddszon.  
 

Fordonstvätt diffus Tvättvatten från fordonstvätt 
kan bland annat innehålla 
avfettningsmedel, tensider, 
tungmetaller, asfalt- och 
oljerester. Infiltration av 
tvättvatten kan leda till 
förorening av grundvatten. 

S3 Tvätt av fordon på 
garageuppfarter, gator eller 
andra hårdgjorda ytor 
förekommer sannolikt 
frekvent. 
Infiltrationsegenskaperna är 
goda inom primär och 
sekundär skyddszon och 
därför bedöms sannolikheten 
för spridning till vattentäkten 
som relativt hög.  

K2 Konsekvensen av en sådan påverkan 
bedöms som måttligt till låg  

gul Finns inga specifika 
allmänna råd gällande 
tvätt av motorfordon 

Primär skyddszon  
Tvätt av motorfordon, maskiner och 
förbränningsmotorer med varmvatten eller 
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller 
indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet. 

Föreskrifterna lägger restriktioner så att 
fordonstvätt genomförs utan risk för 
grundvattenpåverkan eller dirigeras till områden 
utanför primär skyddszon.  
 
På grund av lägre skyddsbehov läggs inga 
restriktioner inom sekundär skyddszon. 

Motorfordon och 
förbränningsmotorer  

punktvis Utsläpp/spill av drivmedel vid 
påfyllning eller vid sabotage på 
uppställda fordon kan leda till 
att t.ex. bensin eller olja 
förorenar yt- eller grundvatten. 

S3 Sabotage på fordon i samband 
med t.ex. drivmedelsstöld 
verkar generellt i landet öka i 
omfattning. Sannolikheten för 
riskkällan bedöms som hög då 
möjligheten för obevakad 
uppställning av fordon är hög. 

K3 Infiltrationsmöjligheterna är mycket 
goda inom främst den primära 
skyddszonen. Konsekvensen av ett 
utsläpp bedöms vara långtgående. 

röd Finns inga specifika 
allmänna råd gällande 
motorfordon och 
förbränningsmotor 

Primär skyddszon:  
Uppställning av motorfordon är förbjuden. 
Motorfordon utrustade med skyddsanordning, eller 
placerade, så att läckage till mark och/eller vatten 
förhindras undantas förbudet. Personbilar, 
motorcyklar och mopeder undantas även förbudet. 
 

Det bedöms som svårt att helt eliminera denna 
risk genom föreslagen skyddsföreskrift.   
Upplysning/information om riskkällor bör därför 
delges verksamhetsutövare och boende inom 
skyddsområdet. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Täktverksamhet 
Jord- och bergtäkter 
 

punktvis Materialtäkt ökar markens och 
vattnets sårbarhet genom att 
det naturliga skyddet mot 
föroreningar tas bort. 
Följaktligen skulle en olycka eller 
sabotage i en grustäkt lätt kunna 
leda till förorening av 
grundvatten.  

S2 Inom föreslaget 
vattenskyddsområde finns 
inga täkter eller skärningar 
registrerade. 

K3 När det naturliga skyddet i marken är 
nedsatt kan en eventuell förorening 
snabbt nå grundvattnet och beroende 
på föroreningens art och mängd kan 
detta ha långtgående konsekvenser 
för grundvattenkvaliteten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att 
materialtäkt är 
förbjuden i primär och 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt. 
För husbehovstäkter i 
ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd. 
Oljespill får inte 
förekomma. Det bör 
även föreskrivas att 
tillfartsvägar till täkter 
så långt möjligt ska 
vara avspärrade. 

Primär och sekundär skyddszon  
Berg-, sand- och grustäkt och annan 
täktverksamhet, inklusive husbehovstäkter, är 
förbjudna. 
 
Sekundär skyddszon 
Nyetablering eller utökning av 
materialtäktsverksamhet är förbjuden. 
Tillståndsplikt gäller för husbehovstäkter. 
Tillfartsvägar till befintliga och framtida 
materialtäkter skall vara avspärrade med minst 
låsbar bom. 
Återfyllnad med förorenade massor eller avfall är 
förbjuden 
 
Tertiär skyddszon 
Nyetablering eller utökning av 
materialtäktstäktsverksamhet är tillståndspliktig.  
Tillfartsvägar till befintliga och framtida 
materialtäkter skall vara avspärrade med minst 
låsbar bom. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Med tillståndkravet ges möjlighet för 
tillståndsmyndigheten att sätta upp villkor för 
verksamheten, t.ex. avseende uppställning av 
fordon som kan anses vara en av de större 
riskerna för vattenförorening med 
täktverksamhet. 

Markarbeten 
Schaktningsarbeten, 
pålning, spontning, 
underjordsarbete, 
utfyllnad och borrning 

punktvis Olyckor med fordon eller 
arbetsmaskiner kan resultera i 
utsläpp av miljöfarliga ämnen 
som kan förorena yt- och 
grundvatten.  

S3 Vid markarbeten tas det 
naturliga skyddet bort och 
sårbarheten ökar. Sådana 
arbeten sker ofta i samband 
med väg- och 
järnvägsarbeten. Utsläpp av 
exempelvis hydraulolja är 
ganska vanligt förekommande. 

K2 Oftast upptäcks sådana incidenter och 
föroreningen kan lätt saneras. Därför 
bedöms konsekvenserna kunna bli 
måttliga.  

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskivas att 
schaktningsarbete, 
t.ex. i samband 
med vägbyggen eller i 
annat byggande, och 
muddring inte får 
utföras utan tillstånd. 
För pålning, spontning 
och underjordsarbete 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd i 
primär skyddszon. 

Primär skyddszon 
Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är 
tillståndspliktiga. 
Akuta åtgärder på väg eller järnväg, som måste 
genomföras för att undvika risk för människor hälsa 
eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall 
råder anmälningsplikt inom en vecka efter 
genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska om 
möjligt samråd med tillsynsmyndigheten och/eller 
räddningstjänst ske. Alla åtgärder ska 
dokumenteras. 
Sekundär skyddszon 
Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är 
anmälningspliktiga. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
Avseende pålning, spontning och 
underjordsarbete krävs tillstånd inom den 
primära skyddszonen. Med tillståndskravet kan 
kommunens nämnd för miljöfrågor ställa krav på 
lämpliga åtgärder och öka skyddet för 
vattentäkten ytterligare.  
Vid akuta åtgärder ges möjlighet till tillsyn efter 
utförandet.  
 
Muddring anses här inte utgöra ett direkt hot för 
vattentäkten och behöver därför inte regleras i 
föreskrifterna.  
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Energianläggningar 
under mark 
Berg-, jord- 
grundvattenvärmeanlägg
ningar 

punktvis Utsläpp av kollektorvätska 
(”brine”) till yt- eller 
grundvatten på grund av 
defekter i anläggningen. Som 
brine användes tidigare glykol, 
numera används etanol.  
En eventuell höjning av 
grundvattentemperaturen i 
marken kan medföra försämrad 
vattenkvalitet. 

S3 Enligt SGU:s brunnsregister 
finns det ett flertal berg-, jord-
och 
grundvattenvärmeanläggninga
r inom det föreslagna 
skyddsområdet. Dessutom kan 
det finnas oregistrerade 
anläggningar. Därför bedöms 
sannolikheten för ett sådant 
utsläpp som relativt stor. 
 

K2 Läckage av kollektorvätska bedöms 
som relativt svårt att upptäcka 
snabbt. Själva borrhålet utgör 
dessutom en bra spridningsväg för 
föroreningar från markytan till 

grundvattnet. Konsekvenser anses 

vara mindre betydliga pga. att de 
flesta befintliga anläggningarna är 
bergvärmeanläggningar och dessa 
bedöms som mindre farliga än 
jordvärmeanläggningar om borrhålet 
är tätat mot jorden.  

gul I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon för 
grundvattentäkt är 
anläggningar för 
lagring av och 
utvinning av 
värmeenergi ur berg, 
mark och vatten, 
uttag av vatten från 
berg och jord, samt 
även andra typer av 
borrningar som kan 
påverka 
vattentillgång/kvalitet, 
förbjudna och att i 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt 
och i primär skyddszon 
för ytvattentäkt krävs 
tillstånd för sådana 
anläggningar. 

Primär skyddszon 
Anläggning av system som utvinner eller lagrar 
värme/kyla ur berggrund, jord eller vattenområde 
är förbjudna.  
 
Ändring av befintliga system som utvinner eller 
lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller 
vattenområde är tillståndspliktiga.  
 
Befintliga anläggningar skall anmälas till 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Sekundär skyddszon 
Nyanläggning och/eller ändring av befintliga system 
som utvinner värme/kyla ur berggrund, jord eller 
vattenområde är tillståndspliktiga. 
Befintliga anläggningar skall anmälas till 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Äldre anläggningar som inte utnyttjas längre utgör 
en potentiell fara för vattenskyddet, bör årgärdas 
samt anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Enskilda 
brunnsanläggningar  
Dricksvatten- eller 
energibrunnar, även de 
som ej längre är i bruk 

punktvis Mikrobiologisk förorening 
genom att förorenat ytvatten 
tränger ner i dåligt konstruerade 
brunnar eller att djur faller ner i 
dåligt skyddade brunnar. 
Brunnarna är öppna fönster ner i 
akviferen och mycket känsliga 
för skadegörelse.  Miljöfarliga 
ämnen kan förorena 
grundvattnet via borrhål.  

S2 Det finns ett flertal enskilda 
brunnar registrerade inom det 
föreslagna skyddsområdet 
enligt SGU:s brunnsregister. 
Därutöver finns det ett antal 
geoenergibrunnar. Antalet 
grävda eller nedlagda brunnar 
är inte känt. Det är därför 
svårt att bedöma 
sannolikheten för riskkällan. 

K3 Ett läckage av ytvatten till en brunn 
eller ett utsläpp till aktiv eller 
övergiven brunn bedöms som 
svårupptäckt. Borrhålet utgör en bra 
föroreningsväg eftersom det står i 
kontakt med grundvattnet. 
Konsekvenserna av ett oupptäckt 
föroreningsutsläpp anses därför 
kunna bli stora för vattentäkten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon för 
grundvattentäkt är 
anläggningar för 
lagring av och 
utvinning av 
värmeenergi ur berg, 
mark och vatten, uttag 
av vatten från berg 
och jord, samt även 
andra typer av 
borrningar som kan 
påverka 
vattentillgång/kvalitet, 
förbjudna och att i 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt 
och i primär skyddszon 
för ytvattentäkt krävs 
tillstånd för sådana 
anläggningar. 

Primär skyddszon 
Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller 
berg får ej anläggas eller utökas av annan än 
huvudman för kommunens VA verksamhet. 
 
Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och 
bortledande av vatten skall anmälas till huvudman 
för kommunens VA verksamhet. 
 
Brunnar som är nedförda i grundvattenförande 
lager får inte användas för annat ändamål än för 
vattenuttag. 
 
Sekundär skyddszon 
Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller 
berg får ej anläggas eller utökas utan tillstånd av 
huvudman för kommunens VA verksamhet. 
 
Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och 
bortledande av vatten skall anmälas till huvudman 
för kommunens VA verksamhet. 
 
Brunnar som är nedförda i grundvattenförande 
lager får inte användas för annat ändamål än för 
vattenuttag. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Med anmälningskravet på befintliga anläggningar 
ges tillståndsmyndigheten möjlighet att ha 
kontroll över dessa riskobjekt inom 
vattenskyddsområdet. 
 
Det bedöms som svårt att minska risken genom 
föreskrift. Upplysning/information om riskkällor 
bör därför delges verksamhetsutövare och 
boende inom skyddsområdet. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Väg 1730 och övriga 
vägar 
Olycka med 
transportfordon, t.ex. 
drivmedelstransport 

punktvis Olycka med transport som 
medför utsläpp av stora 
mängder miljö- och hälsofarliga 
ämnen som kan påverka yt- och 
grundvattenkvaliteten. 

S3 Sannolikheten för olyckor 
anses vara hög längs Väg 1730 
Även flertalet mindre vägar 
passerar 
vattenskyddområdets känsliga 
delar vilket motiverar 
klassningen. 

K3 De hydrogeologiska förhållandena i 
främst primär och sekundär 
skyddszon gör täkten mycket sårbar 
för denna typ av riskkälla. 
Trafikolyckor inom dessa zoner skulle 
kunna innebära långtgående 
konsekvenser för råvattenkvalitén 

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär skyddszon får 
transport av farligt 
gods endast ske på 
anvisade 
transportleder. 

Primär skyddszon 
Transport av farligt gods på väg och farligt avfall 
skall ske på rekommenderad led för farligt gods, 
med undantag för transporter för enskilda 
fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är 
lastade med farligt gods är förbjudet.  
 
Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 
  
Sekundär skyddszon 
Transport på väg av farligt gods och farligt avfall 
skall ske på rekommenderad led för farligt gods, 
med undantag för transporter för enskilda 
fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är 
lastade med farligt gods är förbjudet. 
 
Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 
 

Föreslagen skyddsföreskrift följer 
Naturvårdsverkets rekommendationer (NFS 
2003:16). 
Olyckor med farligt gods kan medföra 
långtgående konsekvenser för 
vattenförsörjningen. Transport av farligt gods 
utgör en betydande risk för vattentäkten, inom 
såväl primär som sekundär skyddszon. 
Transporter till fastigheter inom 
vattenskyddsområdet är dock svåra att undvika. 
Endast föreslagen skyddsföreskrift bedöms inte 
räcka för att eliminera risken för den här typen av 
olyckor. Övriga transporter med stora mängder 
miljö- och hälsofarliga ämnen omfattas inte av 
föreskriften. Därför krävs en dialog med 
väghållaren om olycksförhindrade och 
konsekvensreducerande åtgärder, t.ex. 
avkörningshinder eller täta diken längs vägen. 
 

Miljöfarlig verksamhet  
A-, B, C eller U- 
verksamheter som 
hanterar miljöfarliga 
ämnen 

punktvis Utsläpp av föroreningar som kan 
utgöra risk för förorening av yt- 
eller grundvatten 

S2 Inom föreslaget 
skyddsområde finns i dag en 
handfull registrerade 
miljöfarliga verksamheter 
Sannolikheten för att ett 
utsläpp ska ske bedöms som 
måttlig.  

K3 Ett eventuellt utsläpp kan ge 
långtgående konsekvenser för 
vattentäkten beroende på 
föroreningens art, spridningshastighet 
och närheten till yt- och grundvatten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon sådan 
miljöfarlig verksamhet 
som innebär risk för 
förorening av yt- eller 
grundvatten inte får 
etableras. I sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för ny 
anmälningspliktig 
miljöfarlig verksamhet. 

Primär skyddszon  
All nyetablering av verksamhet som innebär risk för 
förorening av mark eller grundvatten är förbjuden. 
Förändring av pågående verksamhet som innebär 
risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 
tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen m. m. 
är förbjuden. 
 
Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas 
med den prövning som föranleds av anmälnings- 
eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för 
hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 2 och 
3 ovan i tillämpliga delar. För 
infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad 
som sägs under § 6 och 7 ovan. 
 
Sekundär skyddszon  
All nyetablering eller förändring av verksamhet som 
innebär risk för förorening av mark eller 
grundvatten är tillståndspliktig. Lagring som innebär 
risk för förorening av mark eller grundvatten är 
tillståndspliktig. 
Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas 
med den prövning som föranleds av anmälnings- 
eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
 
Tertiär skyddszon 
All nyetablering av verksamhet som innebär risk för 
förorening av mark eller grundvatten är 
anmälningspliktig.  
Tillståndsprövning eller anmälan enligt ovan skall 
samordnas med den prövning som föranleds av 
anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Etablerad/befintlig miljöfarlig verksamhet bedöms 
styras i tillräcklig grad av övriga lagar och 
förordningar, därför ska skyddsföreskrifter inte 
inskränka på befintliga tillstånd. 
 
Nyetablering och ändring av befintlig miljöfarlig 
verksamhet som utgör ett hot för yt- eller 
grundvattnet bör däremot avstyras från primär 
och sekundär skyddszon.  
 
Med kravet på tillstånd inom sekundär skyddszon 
ges tillsynsmyndigheten möjlighet till bedömning 
av verksamhetens farlighet med hänseende till 
vattenskyddsintresse och kan vid behov ställa 
relevanta villkor.  
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1 INLEDNING OCH SYFTE 
WSP Environmental har på uppdrag av Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp (NSVA), utfört översyn av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för vattentäkten vid idrottsplatsen, Malen och Axelstorp i Båstad. Då 
vattentäkterna Idrottsplatsen, Malen och Axelstorp ligger i anslutning till 
varandra och delvis i samma geologiska formation redovisas i detta 
dokument alla tre vattentäkter.  

Vattentäkten Idrottsplatsen ligger i centrala Båstad (se även Figur 1), och 
producerar sommartid ca 20 l/s, vintertid är produktionen väsentligt lägre. 
Förbrukningen sommartid motsvarar en försörjning av knappt 9000 personer. 
Vattenverket och de borrade brunnarna går under samlingsnamnet V14. 

Vattentäkten Axelstorp ligger ca 2,5 km söder om Båstad (se även Figur 1), 
och producerar ca 8 l/s. Förbrukningen motsvarar en försörjning av knappt 
4000 personer. Vattenverket och den borrade brunnen går under 
samlingsnamnet V12.  

Söder om vattentäkt Idrottsplatsen ligger den privata täkten Malen, se figur 1. 
Den ägs och drivs av Malens vattenandelsförening. Brunnen är från 1949 
och borrad i berg, cirka 65 m djup och saknar eget vattenskyddsområde. 

 
Figur 1. Båstad (Hämtad från Båstads kommuns hemsida). 

För Idrottsplatsen och Axelstorp är gällande skyddsområden och 
skyddsföreskrifter i behov av översyn för att anpassas till gällande lagar och 
förordningar samt till nya allmänna råd från Naturvårdsverket (2010). Syftet 
med revideringarna är att ge grundvattenförekomsten vid Idrottsplatsen och 
Axelstorp ett tillräckligt gott skydd och att grundvattentillgången säkras i ett 
långsiktigt perspektiv. Även den privata vattentäkten Malen skyddas genom 
föreslagen zonindelning. 

Arbetet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna har utförts i princip 
enligt den omfattning som förespråkas i Naturvårdsverkets handbok med 
allmänna råd om vattenskyddsområde (Naturvårdsverket, 2010). 

Vattentäkt, 
Idrottsplatsen 

Vattentäkt, 
Axelstorp 

Vattentäkt, 
Malen 
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Tekniska kontorets intention är att det nya skyddsområdet ska beslutas av 
Länsstyrelsen i Skåne län och att Länsstyrelsen samtidigt meddelar de nya 
föreskrifterna som ska gälla för området.  

2 VATTENTÄKTERNA  

2.1 IDROTTSPLATSEN, V14 
Vattentäkt Idrottsplatsen ligger på fastigheten Örebäcksvallen 2:1 i centrala 
Båstad, på Hallandsåsens norra kant. Fastigheten ägs av Båstads kommun.  

2.1.1 Gällande tillstånd 

Grundvattentäkten lagligförklarades via en vattendom (DOM A101/1960) 
fastställd 1960 av Söderbygdens vattendomstol i Växjö. Enligt gällande 
vattendom har man tillstånd att ta ut totalt 400 000 m3/år, dock högst 1920 
m3 vatten per dygn. 

2.1.2 Driftsförhållanden 

Inom täkten finns två borrade brunnar som är i bruk, Borra 1 och Borra 2, 
brunnarna går under samlingsbeteckningen V14. Brunnarna står i samma 
brunnsbyggnad, ca 5 m från varandra. Uttaget ur brunnarna är totalt ca 20 l/s 
eller 1700 m3/dygn och täkten försörjer idag ca 9000 personekvivalenter 
(inklusive industrier). Vattnet blandas med vatten från Eskilstorp och 
Axelstorp och det går därför inte att särskilja enskilda områden eller 
industrier som försörjs av täkten. Brunnarna är nedförda i jordlagren och i 
Tabell 1 presenteras respektive djup och innerdiameter. 

Tabell 1. Brunnsuppgifter 

Benämning Djup, ca 
(m) 

Innerdiameter 
(mm) 

V14, Borra 1 23 350 

V14, Borra 2 21,5 150 
 

Enligt kommunen är täkten dimensionerad för ca 9500 personer eller 1920 
m3 vatten per dygn. 

Råvattnet är av god kvalitet och någon rening genomförs inte innan det förs 
ut på distributionsnätet.  

2.1.3 Tidigare vattenskydd 

Baserat på tidigare genomförda utredningar fastställdes skyddsområdets 
utformning och skyddsföreskrifternas lydelse av Länsstyrelsen i Kristianstad 
län 1974-10-17. Skyddsområdets utformning enligt 1974-års fastställelse 
redovisas i Figur 2. Inom skyddsområdet gjordes uppdelning av 
brunnsområde (vid vattentäkten V14), inre (rött område) och yttre (blått 
område) skyddsområde. 
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Figur 2. Tidigare vattenskyddsområde fastställt 1974, rött område avser den inre 
skyddszonen och blått den yttre.  

2.2 AXELSTORP, V12 
Vattentäkt Axelstorp ligger på fastigheten Axelstorp 3:23, ca 2,5 km söder 
om Båstad. Fastigheten ägs av Båstads kommun.  

2.2.1 Gällande tillstånd 

Grundvattentäkten lagligförklarades via en vattendom (DOM 22.12.1981) 
fastställd 1981 av Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen. Enligt gällande 
vattendom har man tillstånd att ta ut totalt 16,2 l/s i medeltal per år, dock 
högst 25 l/s i maxuttag. 

2.2.2 Driftsförhållanden 

Inom täkten finns en brunn i bruk, Borra 1 (del av samlingsbenämningen 
V12). Brunnen står i en brunnsbyggnad. Uttaget ur brunnen är ca 8 l/s eller 
680 m3 vatten per dygn och täkten försörjer idag ca 3 700 personekvivalenter 
(inklusive industrier). Vattnet blandas med vatten från Eskilstorp och 
Idrottsplatsen och det går därför inte att särskilja enskilda områden eller 
industrier som försörjs av täkten. Brunnen är en bergborrad brunn och i tabell 
2 presenteras djup och innerdiameter. 

Tabell 2. Brunnsuppgifter 

Benämning Djup, ca 
(m) 

Innerdiameter 
(mm) 

V12 77 250 
 

Enligt kommunen har täkten en kapacitet av 25 l/s.  
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Grundvattnet kommer dels från berggrundens spricksystem och dels genom 
infiltration från den isälvsavlagring som överlagrar berggrunden som brunnen 
är nerförd i.  

Råvattnet är av relativt god kvalitet. Processen vid vattenverket, som 
behandlar råvattnet från den bergborrade brunnen, omfattar dosering av 
soda, dosering av kaliumpermanganat, luftning och filtrering i tryckfilter samt 
utjämning i lågreservoar. 

2.2.3 Tidigare vattenskydd 

Baserat på tidigare genomförda utredningar fastställdes skyddsområdets 
utformning och skyddsföreskrifternas lydelse av Länsstyrelsen i Kristianstad 
län 1974-10-17. Skyddsområdets utformning enligt 1974-års fastställelse 
redovisas i Figur 3. Inom skyddsområdet gjordes uppdelning av 
brunnsområde (vid vattentäkten V12), inre (rött område) och yttre (blått 
område) skyddsområde. 

 

Figur 3. Tidigare vattenskyddsområde fastställt 1974, rött område avser den inre 
skyddszonen och blått den yttre.  

2.3 MALEN (PRIVAT VATTENANDELSFÖRENING) 
Söder om vattentäkten Idrottsplatsen ligger den privata täkten Malen. Den 
ägs och drivs av Malens vattenandelsförening. Uttagsbrunnarna är 80 meter 
djupa och nerförda i berg. De är belägna på fastigheterna Riddarsporren 3 
och 6. 

2.4 FRAMTIDA BEHOV 
Enligt Båstad kommun planeras exploatering av nya bostadsområden i 
Båstad samt utbyggnad av vattenledningssystemet till Kattvik, väster om 
Båstad. Överslagsmässigt kommer detta att leda till en utökning av ca 500 
fastigheter som ska försörjas av vatten från de täkter som idag försörjer 
Båstad. Med ett bedömt invånarantal av 3 personer per fastighet och en 
förbrukning för bostäder på 180 l/d, kommer vattenbehovet att öka med ca 
270 m3/dygn eller 3 l/s. 
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3 MOTIV FÖR NYTT 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 

3.1 VATTENTÄKTERNAS BETYDELSE 
Vattentäkterna är av stor betydelse för Båstad. Av den totala förbrukningen i 
Båstad bidrar täkterna med ca 2/3 av den totala vattenproduktionen. Övrigt 
vatten kommer från Eskilstorp. Något reservalternativ om täkterna skulle bli 
obrukbara finns inte och vattenbristen i Båstad skulle bli stor, främst under 
sommarhalvåret. 

Idrottsplatsens vattentäkts betydelse är enligt SGU (Åsman & Ojala 2004) 
klassad som Klass 1B2. Detta betyder att det är ett grundvattenområde med 
potentiellt uttag om minst 25 l/s och högt befolkningstryck. Totalt finns 225 
områden i klass 1 i Sverige varav 84 av dem är klassade enligt 1B2. 

3.2 NYA DIREKTIV OCH REGELVERK 
Synen på grundvattnet som en betydelsefull resurs har förändrats genom 
EU-direktiv, nationella miljömål och ny lagstiftning.  

EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att områden som används eller 
kan komma att användas för uttag av dricksvatten ska skyddas i syfte att 
undvika kvalitetsförsämringar. Säkerhetszoner får upprättas för sådana 
vattenförekomster. Direktivet ställer också krav på att mål för god 
vattenstatus (såväl kvantitativ som kemisk) ska anges för 
vattenskyddsområden. Riktlinjer för detta kommer att anges av 
myndigheterna för de nya vattendistrikten. 

En tillförsäkran om "grundvatten av god kvalitet" är angelägen i den 
kommunala vattenförsörjningen och ingår som övergripande mål bland de 15 
nationella miljömål som beslutats av Sveriges Riksdag. Det är bl.a. 
kommunens skyldighet att omsätta målen i praktisk handling. För att stärka 
skyddet för dricksvattentäkter har regeringen föreslagit ändringar i 
miljöbalken. Förslaget innebär att kommunerna senast 2019 måste inrätta 
vattenskyddsområden vid alla dricksvattentäkter.  

I Miljöbalkens 7 kap. "Skydd av områden" finns bestämmelser om inrättande 
av vattenskyddsområde: 

21 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen 
förklaras som vattenskyddsområde till skydd för yt- eller grundvattentillgång 
som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. 

I 22 § ges länsstyrelsen eller kommunen möjlighet att meddela sådana 
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom 
området som behövs för att tillgodose syftet med området. Enbart om det 
finns särskilda skäl medges dispens från föreskrifter som meddelats. 

Skyddsmotiven för grundvattnet baseras på de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. miljöbalken. Till grund för hänsynsreglerna ligger den s.k. 
försiktighetsprincipen, vars syfte är att förebygga inte bara säkert 
förutsägbara, utan också möjliga skador och olägenheter. Det innebär att 
hänsyn skall tas redan till risken för skador på människors hälsa och miljön. 

I september 2003 gav Naturvårdsverket ut en handbok med allmänna råd 
gällande vattenskyddsområde. En ny reviderad handbok kom ut 2011 
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(handbok 2010:5). Handboken är avsedd som en vägledning i arbetet med 
att fastställa vattenskyddsområde och föreskrifter med stöd av 7 kapitlet i 
miljöbalken.  

3.3 SYFTE MED VATTENSKYDDSOMRÅDET 
Vatten är världens viktigaste livsmedel och rent vatten kan således räknas 
som en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddet är 
skydda vattentillgången, som i detta fall utgör tre grundvattentäkter (totalt 
fyra brunnar) i Båstad, för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett 
flergenerationsperspektiv. 

Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet 
som kan medföra risk för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl 
punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor. Särskilt viktigt är att 
förhindra att bekämpningsmedel, petroleumprodukter eller andra 
föroreningar når vattentäkten då detta kan medföra allvarlig skada under 
lång tid. Fysiska åtgärder inom området, exempelvis schaktning och pålning, 
kan via föreskrifterna regleras så att dessa genomförs på ett sätt som inte 
äventyrar vattenkvalitet eller -kvantitet. 

Enligt Handbok med allmänna råd (Naturvårdsverket, 2010:5) innebär 
inrättande av ett vattenskydds område att:  

 Skyddet för vattenförekomsten stärks 

 Vattenförekomstens och täktens betydelse tydliggörs 

 Vattenförekomsten anges i fysiska planer  

 Innebörden av vattenskyddet tydliggörs för verksamhetsutövare och 
andra inom vattenskyddsområdet 

 

4 GEOLOGISKA OCH 
HYDROGEOLOGISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

4.1 GEOLOGI 
Vattentäkterna är belägna dels i norra änden och dels i mellersta delen av en 
dalgång, Sinarpsdalen, som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom 
Hallandsåsen.  

4.1.1 Berggrund 

Berggrunden består huvudsakligen av gnejs. Gångar av diabas löper genom 
berggrunden i nordvästlig-sydostlig riktning och är rikligt förekommande, med 
varierande bredd. Kroppar av amfibolit förekommer också.  

Hallandsåsen är en horst som bildats genom upprepade rörelser i 
berggrunden och som gjort att Hallandsåsen höjt sig över omgivningen. 
Bildningsprocessen har resulterat i en komplicerad geologi. Berggrundens 
kvalitet är mycket varierande, från tät, nästan sprickfritt berg till mycket 
uppsprucket berg. Vittrat berg förekommer framförallt i de så kallade 
randzonerna. Dessa löper längs med de stora förkastningarna på horstens 
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nord- och sydsida. Även inom åsen förekommer vittrat berg; i 
Möllebackszonen samt längs med Sinarpsdalens branter. Dessa zoner 
fungerar som barriärer för grundvattnet i berg. 

Norr om horsten utgörs berggrunden av tertiär kalksten, som kan vara 
mycket mäktig. Överytan är vittrad och ojämn. Spår av kalkstenen kan ses 
längs med horstens norra kant och i Öresjön, vid Malen, som utgör resterna 
av ett nerlagt kalkstensbrott. 

4.1.2 Jordlager 

Enligt borrningar utförda 1950 kring vattentäkten Idrottsplatsen, och 
borrningar utförda av Trafikverket 2004 till 2005, samt SGU:s 
jordartskartering är lagerföljden uppbyggd av lösa sediment enligt följande: 
Närmast berggrunden förkommer ett lager av grus med en mäktighet på 
cirka 2 till 3 meter. Gruslagret överlagras av finare sediment som utgörs av 
silt och finsand. Mäktigheten varierar mellan tio och 20 meter. Lera 
överlagrar detta, men mäktigheten varierar från noll till tio meter och är 
därmed inte heltäckande. Leran förekommer inte alls längre söderut i 
dalgången. De hittills nämnda sedimenten har bildats i samband med 
inlandsisens avsmältning.  

I ytan förekommer svallsediment som består av grus och sand. Mäktigheten 
är som mest några meter. Dessa sediment har avsatts efter istiden, genom 
omlagring av material av havsströmmar och vågor. Intill Örebäcken 
förekommer en del svämsediment, huvudsakligen bestående av lera och silt 
med inslag av organiskt material. Mäktigheten på svämsedimenten är någon 
meter. 

Söderut, i Sinarpsdalen, går isälvsavlagringen i dagen, här saknas alltså 
leran och svallsedimenten. Isälvsavlagringarna är ställvis dåligt sorterade 
och finkorniga. I övrigt består jordlagrena av morän som är sandig-siltig. 

Uppe på åsens höjdområden består jordlagren av sandig-siltig morän. Längs 
med Lyabäcken finns en del inslag svämsand. 

I figur 4 presenteras SGU:s jordartskarta för området. 
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Figur 4. Utdrag ur jordartskartan, SGU 2000. Rosa = svämsediment, gult = 
glaciallera, orange = sand och grus, grön = isälvsmaterial, ljusblå = morän och röd = 
berg i dagen. 

Jorddjupen i Sinarpsdalen är relativt stora med ett största djup mellan 30 och 
40 m. Längre söderut i dalgången, i isälvsavlagringen, minskar jorddjupen till 
mellan 5 och 10 m för att på Hallandsåsen och dess slänter variera mellan 0 
och 5 m, se Figur 5. Vid Idrottsplatsens vattentäkt är jorddjupet 23 m.  

Jorddjupen vid Axelstorp är upp mot ca 10 m. Ytliga jordlager vid Axelstorp 
består av isälvsmaterial. Isälvsmaterialen vid Axelstorp vilar sannolikt direkt 
på berg. 

Figur 5. Jorddjup enligt karteringar från Trafikverket, utdrag ur GIS-databas  

Som noteras av Figur 5 finns ett område uppe på Hallandsåsen, den så 
kallade Möllebackszonen, sydöst om Båstad där jorddjupen uppgår till som 
mest 50 m. Området ligger inkilat i ett område med djupa 

Vattentäkter 

Möllebackszonen 
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förkastningssprickor i urberget och utgörs huvudsakligen av morän. Norr om 
Lyabäcken finns mäktiga avlagringar av vittrad gnejs. Närmast berget, under 
moränen, finns avlagringar som är en dåligt litifierad till helt okonsoliderad 
sandsten med inslag av kol, som bevarats från erosion genom att 
sedimenten har sänkts ner i en förkastningssänka. Dess mäktighet är som 
mest tio till tjugo meter. Geologiskt sett är sandstenen och den vittrade 
gnejsen inte jord, utan berg. 

4.2 HYDROGEOLOGI 
Grundvattnet som uttas vid vattentäkten Idrottsplatsen tillförs brunnen via 
grusavlagringen längs Sinarpsdalen. Detta grundvattenmagasin tillförs i sin 
tur vatten via direkt infiltration där avlagringen går i dagen och till en mindre 
del via utströmmande grundvatten från berggrunden.  

En del grundvatten tillförs via grundvattenmagasin i den omgivande 
moränen. Vatten kan också infiltrera från Lyabäcken till grundvattnet i 
jordlagrena. Detta är vad som sker i bl.a. Lyadalen vid låga 
grundvattennivåer på sommaren. Det infiltrerade grundvattnet strömmar ut i 
Lyaravinen. En viss infiltration från Lyabäcken till uttagsbrunnen vid 
vattentäkten kan inte uteslutas, speciellt där isälvsavlagringarna inte täcks av 
lera och då uttaget av grundvatten är stort. 

Grundvattnet som uttas vid vattentäkten Axelstorp tillförs brunnen främst via 
berggrunden i Sinarpsdalen men även via infiltration genom grusavlagringen 
längs Sinarpsdalen.   

På senare år har flera hydrogeologiska undersökningar gjorts i området i 
samband med bygget av tunneln genom Hallandsåsen. Inom projektet har 
stora mängder brunnsborrningar genomförts och grundvattennivåer i 
Hallandsåsen mäts kontinuerligt. Flödesmätningar görs även i en del av 
ytvattendragen. För projektet har även en grundvattenmodell upprättats i 
programvaran MIKE SHE.  

I plankartan i figur 6 presenteras medelgrundvattennivåer i bergborrade 
brunnar i täkternas närhet samt en sammanfattande bedömning av 
grundvattnets strömningsriktningar.  

 

Figur 6. Grundvattennivåer i berg (medelnivåer erhållna av Trafikverket) samt 
grundvattnets bedömda flödesriktning i berg markerad med blå pilar.   
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4.2.1 Grundvattengradienter 

I området kring den nuvarande täkten Idrottsplatsen visar nivåobservationer 
från 1950 (VBB) en tydlig grundvattengradient i jordlagren mot norr. 
Gradienten uppmättes till 3 ‰ vid opåverkade förhållanden. Vid pumpning i 
vattentäkten ökar gradienten i täktens närområde till 7 ‰ (VBB, 1974). 
Grundvattengradienten sett över ett större område, från vattentäkten och ca 
1300 m in i Sinarpsdalen, ligger på ca 1 till 4 ‰. I Lyadalen ökar den lokalt till 
drygt 10 ‰ i ravinen, från järnvägen och 600 meter uppströms bäcken, 
uppmät i Trafikverkets jordlagerrör. Längre uppströms visar mätningar att 
gradienten planar ut till knappt 1 ‰. 

I berggrunden är gradienterna små och varierar från 0,5 till 2 ‰. Kring 
vattentäkten Idrottsplatsen är berggrundvattnet artesiskt. I Möllebackszonens 
övre del ligger gradienterna på under 0,5 ‰. Det beror på att 
grundvattenströmningen i berg hindras att nå Lyaravinen av en hydraulisk 
gräns, och därmed är strömningen mot vattentäkten i berg från 
Möllebackszonen liten och transporttiden mycket lång (tiotals år). På samma 
sätt hindras grundvattnet i berg från Hallandsås höjdområden att nå 
vattentäkten vid Idrottsplatsen och Axelstorp av täta, hydrauliska gränser 
längs med Sinarpsdalen. Detta yttrar sig i att grundvattnet är artesiskt på 
uppströmssidan av de hydrauliska barriärerna och att grundvattennivån 
ligger tiotals meter under mark på nedströmssidan (mot branterna). 
Tunneldrivningen inom projekt Hallandsås, visar på att dessa barriärer utgörs 
av vittrat och leromvandlat urberg. 

4.2.2 Hydraulisk konduktivitet och effektiv porositet 

Utifrån uppgifter från Knutsson & Morfeldt (1993) och provpumpningen vid 
vattentäkten Idrottsplatsen kan den hydrauliska konduktiviteten i grus- och 
sandformationen uppskattas till ca 1-2.10-3 m/s.  

Inom Trafikverkets projekt Hallandsås har ett flertal grundvattenmodeller 
upprättats. Den senaste gjordes 2009-2010 i samband med ansökan om nytt 
tillstånd för bortledande av grundvatten till järnvägstunnlarna. De 
konduktivitetsvärden som användes i MIKE-SHE modellen byggde på flera 
års erfarenhet och mätningar och får anses vara mycket trovärdiga. I de 
beräkningar som gjorts i föreliggande rapport har konduktivitetsvärdena från 
Trafikverkets grundvattenmodell använts i kombination med övriga 
erfarenheter gällande hydrogeologin från projekt Hallandsås fram till år 2014. 

För moränen har en konduktivitet på 5·10-6 m/s antagits enligt Trafikverkets 
grundvattenmodell. 

Konduktiviteten för normalt berg, har i Trafikverkets grundvattenmodell satts 
till 2·10-6 m/s. I Sinarpsdalen är berget något mer uppsprucket och har där en 
ansatt konduktivitet på 6·10-6 m/s. De tätare, vittrade, delarna som fungerar 
som begränsande barriärer, har ansatts till 1·10-8 m/s. Konduktivitetsvärdena 
har använts vid Trafikverkets modelleringar och visat god samstämmighet 
med de mätningar som utförts inom tunnelprojektet. 

Den effektiva porositeten för sand och grus antas ligga på 0,15 medan 
motsvarande siffra på mer siltiga material ligger mellan 0,01 och 0,05 (enligt 
Carlsson & Gustafson, 1991 och Knutsson & Morfeldt, 1993). Moränen har 
antagits ha en effektiv porositet på 0,05. Effektiv porositet för sprickrikt 
respektive homogent urberg ligger mellan 0,02 och 0,005. 
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4.2.3 Grundvattnets transporttider 
Vid bedömningen av transporthastighet till vattentäkterna används Darcy’s 
lag i kombination med den effektiva porositeten.  

 

där vn är vattnets nettohastighet, K är materialets hydrauliska konduktivitet 
(m/s), i är den hydrauliska konduktiviteten och ne är den effektiva porositeten. 

 
Tabell 3. Vattnets transporttider och transportsträckor i olika delområden, för 
grundvatten i jord och berg 

Område Gradient 

(‰) 

vn 

(m/dygn) 

100 

dygn 

(m) 

1 år (m) 

V14 influensområde 7 6 600 2200 

Sinarpsdalen jord 3 2 200 630 

Lyaravinen jord 10 0,9 90 320 

Lyadalen jord 1 0,6 60 220 

Moränområden 4 0,2 20 70 

Berggrunden åsen 0,5 - 2 0,009-0,03 0,9-30 0,3-13 

Berg Axelstorp 3 0,2 20 75 

 

4.2.4 Tillrinningsområde 

1.1.1.1 Hydrologi 
Området kring vattentäkten domineras av Örebäcken och dess tillflöden, se 
även Figur 7. Örebäcken mynnar ut i havet i Båstads östra del och dess 
ytavrinningsområde upptar en yta av knappt 2 800 ha. 
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Figur 7. Örebäckens ytavrinningsområde. 

Området längs Hallandsåsens norra sluttning, kring Båstad, är mycket 
nederbördsrikt. Enligt SMHI:s sammanställningar från perioden 1961 - 1990 
är årsmedelnederbörden i området mellan 1000 - 1200 mm, 
årsavdunstningen mellan 500 - 600 mm och avrinningen ca 400 - 600 mm.  

Enligt mätningar från Banverket i Örebäckens övre del och Lyabäcken 
uppgår medelflödet i Örebäcken, vid Idrottsplatsen, till ca 250 l/s. Detta 
motsvarar en avrinning på ca 280 mm/år, dvs. drygt hälften av den totala 
avrinningen i området. 

Tillrinningsområdet för vattentäkten Idrottsplatsen kan i grova drag likställas 
med Örebäckens ytavrinningsområde. Lokala skillnader kan finnas men 
förenklingen ger en noggrannhet som är fullt tillräcklig för syftet med 
utredningen. Tillrinningsområdet för vattentäkten Axelstorp är något mindre 
då denna ligger högre upp i Örebäckens avrinningsområde. 

Med ett avrinningsområde på 2 800 ha och en avrinning på 500 mm/år 
erhålls en total avrinning på 14 000 000 m3/år eller ca 450 l/s. En stor del av 
detta vatten avrinner som ytvatten via Örebäcken. Som tidigare nämnts 
uppgår medelflödet i Örebäcken, vid Idrottsplatsen, till ca 250 l/s eller ca 
8 000 000 m3/år. Detta innebär att grundvattenflödet genom området ligger 
på ca 6 000 000 m3/år eller ca 200 l/s och att man vid vattentäkten 
Idrottsplatsen tar ut knappt 10 % av detta (max 400 000 m3/år enligt 
vattendomen).  

1.1.1.2 Topografi 
Vattentäkterna ligger i ett område med stora topografiska variationer. Täkten 
Idrottsplatsen ligger på ca 10 m ö h medan Axelstorp ligger ca 50 m ö h och 
de höglänta delarna inom avrinningsområdet på ca 200 m ö h. Sinarpsdalen 
söder om vattentäkten är tydligt markerad i terrängen, se Figur 8.  
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Figur 8. Topografi inom Örebäckens ytavrinningsområde. 

5 MARKANVÄNDNING OCH 
NATURVÅRD 

5.1 MARKANVÄNDNING 
Tillrinningsområdet består av bostadsbebyggelse samt skogs- och 
ängsmark. I Idrottsplatsens absoluta närhet finns stora gräsytor och en 
fotbollsplan med löparbanor (tidigare med kolstybb) och strax intill rinner 
Örebäcken. Ca 200 m söder om den kommunala vattentäkten Idrottsplatsen 
finns en privat vattentäkt tillhörande Malens vattenandelsförbund. Den 
privata täkten utgörs av en bergborrad brunn. Järnvägen passerar ca 400 m 
öster om vattentäkten. Närområdet runt Axelstorps vattentäkt består 
mestadels av kalhygge och öppen mark samt enstaka byggnader. 

5.2 NATUR- OCH KULTURVÅRDSINTRESSEN 
Inom tillrinningsområdet för vattentäkten ligger, enligt Länsstyrelsen i Skåne 
(hemsida), flera riksintressen. Riksintressena berör bl.a. naturvård, friluftsliv 
och kulturmiljöer. Tillrinningsområdet ligger även delvis inom naturreservatet 
Hallandsåsens nordsluttning. Området i Lyabäcksravinen är Natura-2000 
område. 

5.3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

1.1.2 Översiktsplan 

Inom den primära skyddszonen för vattentäkt Idrottsplatsen finns områden 
som är planlagda för bostäder och verksamheter. Den största delen av 
området är redan bebyggt. För vattentäkt Axelstorp saknas översiktsplan för 
hela den primära skyddszonen. 

Sinarpsdalen 

Lyaravinen 

Lyadalen 
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Inom den sekundära skyddszonen är endast en mycket liten del i nordväst 
planlagd för bostäder. Mellan de båda vattentäkternas primära skyddszoner 
finns en del som är planlagd för industrier. 

Det tertiära skyddsområdet innefattar ingen planlagd mark. 

1.1.3 Detaljplaner 

Det finns flertalet gällande detaljplaner inom det föreslagna skyddsområdet. 
Dessa behandlar … 

6 SKYDDSOMRÅDE 

6.1 ALLMÄNT 
För avgränsningen av skyddsområde är det grundvattenresursen som sådan 
som ska skyddas och inte bara området runt själva vattentäkten. 

Grundvattenresursen är ofta knuten till en avgränsad geologisk formation, 
vilken innehåller ett grundvattenmagasin som kan utnyttjas för 
vattenförsörjning. Skyddsområdet för en vattentäkt bör, om möjligt, omfatta 
hela den areal inom vilket vatten kan nå det grundvattenmagasin eller del av 
ett sådant grundvattenmagasin som utnyttjas eller i framtiden kan komma att 
utnyttjas för vattenförsörjning, dvs. tillrinningsområdet för vattentäkten 
(Naturvårdsverket, 2010:5). För vattentäkter med mycket stora 
tillrinningsområden kan en snävare avgränsning tillämpas om riskerna i de 
uteslutna områdena kan accepteras (Naturvårdsverket, 2010:5). 

Vid punktutsläpp spelar tidsaspekten, det vill säga den tid det tar för en 
förorening att nå vattentäkten, stor roll för gränsdragningen för de olika 
skyddszonerna. Om tiden sätts tillräckligt lång (skyddszonen tillräckligt stor) 
så kan man få tid att sanera föroreningen eller vidta andra skyddsåtgärder 
innan föroreningen når vattentäkten.  

I Naturvårdsverkets Handbok med allmänna råd (2010:5) ges allmänna 
utgångspunkter och principer för hur avgränsning av skyddsområden ska 
utföras. Avgränsningen utförs enligt två huvudprinciper, barriärfokusering och 
riskfokusering. Den slutliga avgränsningen görs som en sammanvägning av 
dessa principer. Avgränsningen av skyddsområden baseras bl.a. på: 

 Grundvattendelaren 

 Avstånd från grundvattentäkten 

 Uppehållstider i grundvattnet 

 Sårbarhetsbedömningar och -klassificeringar 

 Risker/riskacceptans 

Enligt Handbok med allmänna råd (2010:5) kan vattenskyddsområdet delas 
upp i fyra olika zoner, dessa är: 

 Vattentäktszon 

 Primär skyddszon 

 Sekundär skyddszon 

 Tertiär skyddszon  

Det kan vara praktiskt att förlägga skyddsområdesgränserna till redan 
befintliga gränser såsom vägar, fastighetsgränser, vegetationsgränser eller 
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andra naturliga gränser. Syftet är att det ska vara lättare att i naturen hitta de 
gränser som i ritningar utmärker skyddsområdesgränserna. Dessutom kan 
hörnpunkter och brytpunkter mätas in med hjälp av GPS-utrustning så att 
gränsdragningen kan identifieras även om de naturliga gränserna skulle 
förändras i framtiden. 

6.2 SÅRBARHETSKLASSIFICERING 
Vid framtagande av skyddsområdesgränser ingår det enligt Handbok med 
allmänna råd (2010:5) att även studera sårbarheten inom skyddszonerna. 
Sårbarheten kan delas in i fyra klasser, extrem sårbarhet, hög sårbarhet, 
måttlig sårbarhet och låg sårbarhet. Sårbarhetsklassificeringen för 
vattentäkten vid Idrottsplatsen utgår främst från jordartstyper och bergkvalitet 
(sprickor etc.), den så kallade parametermetoden. När jordarterna bedöms är 
det kornstorleksfördelning och sorteringsgrad som har största betydelse, ju 
grövre korn och bättre sortering desto större risk för föroreningsspridning. 

Framtagen såbarhetsklassificering framgår av 

 

Figur 9 och är motiverad nedan. 
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Figur 9. Sårbarhetsklassificering kring vattentäkt Idrottsplatsen i Båstad.  

Extremt hög sårbarhet 
Störst sårbarhet har områden med isälvsavlagringar. Isälvsavlagringarnas 
grövre korn som är mer eller mindre välsorterade, innebär snabba 
transporttider och att en förorening snabbt kan nå grundvattnet. Dessa 
områden är klassade som extremt hög sårbarhet. 

Hög sårbarhet 
Hög sårbarhet definieras av områden med sand och silt samt områden där 
berggrunden är blottad. Där berggrunden går i dagen finns det en 
direktkontakt med spricksystem där grundvattnet förekommer. Berggrunden 
kan i sin tur ha kontakt med isälvssedimenten. Vattendragen klassas också 
som hög sårbarhet då dessa snabbt kan transportera förorening till delar där 
ytvattnet infiltrerar ner i sand- och grusavlagringen. Utspädning och det 
faktum att stor del av ytvattnet rinner förbi området motiverar att delar av 
uppströms vattendragen inte hamnar under extremt hög sårbarhet. 

Måttlig sårbarhet 
Måttlig sårbarhet har områden med morän. I moränen förekommer olika 
kornstorlekar och materialet är osorterat. Detta gör att en förorening 
transporteras långsammare och man har större möjlighet att förhindra att 
föroreningen når vattentäkten.  

Låg sårbarhet 
Områden med lera klassas som låg sårbarhet då transporthastigheten i 
materialet är extremt långsam. Även områden med torv eller mossar har låg 
sårbarhet då dessa sannolikt ligger på lera eller annan tät grund. 

6.3 RISKINVENTERING 
Föroreningshoten kan indelas i tillfälliga och akuta punktutsläpp (t.ex. 
tankbilsolycka), långvarigt pågående punktutsläpp (t.ex. avloppsinfiltration) 
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samt långvariga diffusa utsläpp (t ex bekämpningsmedel och gödning i 
samband med växtodling). 

En översiktlig inventering av riskobjekt har utförts av NSVA och Båstad 
kommun i samband med framtagandet av denna utredning, inventeringen 
redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 och 4 görs en riskanalys där identifierade 
riskobjekt bedöms gällande sannolikhet och konsekvens som sedan kopplas 
till föreslagna föreskrifter. 

I punktlistan nedan beskrivs de riskobjekt som utgöra de största hoten i mer 
generella drag.  

 Väg 1730 (från Båstad mot Förslöv) och övriga vägar som korsar 
isälvsmaterialet. Konsekvenserna blir mycket stora om det sker en 
olycka med farligt gods. Det dagliga diffusa utsläppet från trafiken 
samt saltning eller sandning med saltinblandad sand utgör också en 
risk för vattentäkten. Vattentäkt Idrottsplatsen (brunn V14) är enligt 
Vägverket (1999) klassad i konsekvensklass 1. Innebörden för 
denna klass 1 är ”Små konsekvenser. Inga speciella skyddsåtgärder 
behövs”. Vattentäkt Axelstorp (brunn V12) är klassad som 
konsekvensklass 2. Klass 2 betyder ”Svårbedömda konsekvenser. 
Det är osäkert huruvida konsekvenserna är små eller stora. 
Fördjupad utredning behöver utföras för att avgöra om 
skyddsåtgärder behöver vidtas eller inte.”. 

 Cisterner med drivmedel och brännolja. Eventuella olyckor och 
läckage eller spill som inte samlas upp i skyddsinvallning kan få 
stora konsekvenser med förorening till mark och grundvatten som 
följd.  

 Transformatorer på högspänningsledning. På 
högspänningsledningar kan finnas transformatorer med 
transformatorolja. I varje transformator finns ca 120 - 150 liter trans-
formatorolja. Vid förekomst av transformatorer rekommenderas 
uppsamlingsanordning. 

 En äldre deponi finns inom Idrottsplatsens tillrinningsområde. Exakt 
utbredning, innehåll och eventuell urlakning av föroreningar bör 
kontrolleras. Löpande kontroller av grundvattenkvalitet mellan 
deponin och vattentäkten rekommenderas, eventuellt ska dessa 
införlivas i vattentäktens egenkontrollprogram.  

 Inom tillrinningsområdet finns industriverksamhet. Det är av stor vikt 
för vattentäktens skydd att kännedom finns om riskobjekt inom 
samtliga verksamheter så att föreskrifterna utformas korrekt samt att 
rätt åtgärder kan planeras för och vidtagas vid eventuell olycka. 

 Eventuella enskilda avlopp som finns i närheten av vattentäkten. Vid 
dessa finns risk för infiltration av avloppsvatten till akvifären. 

6.4 SKYDDSOMRÅDETS AVGRÄNSNING 
Transporttiderna i tabell 4.1 har varit vägledande vid framtagande av 
skyddsområdesgränserna.  Transporttiderna och genomförda utredningar av 
bl.a. områdets geologi, hydrogeologi, hydrologi, sårbarhet och topografi har 
legat till grund för gränsdragningen för de reviderade skyddszonerna för 
Idrottsplatsens, Malens och Axelstorps vattentäkt. Till bedömningarna har 
även övriga erfarenheter, fram till år 2014, gällande hydrogeologin från 
projekt Hallandsås vägts in. Avgränsning av skyddsområdet utgår från 
grundvattenmagasinets tillrinningsområde. Gränsdragningen för de olika 
skyddszonerna följer Naturvårdsverkets handbok (2010) och finns 
presenterade i Figur 10 nedan samt i A3-format i Bilaga 1. Nedan beskrivs 
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bakomliggande resonemang för gränsdragningen. Den motiveras också i en 
karta i bilaga 5. 

I vissa fall anpassas gränsdragningen till i naturen befintliga gränser, såsom 
vägar m.m. Detta görs för att förenkla administrationen kring skyddsområden 
och tillhörande bestämmelser. I de fall gränsen måste flyttas för att ansluta 
till naturliga gränser vidtas försiktighetsprincipen vilket innebär att gränsen 
flyttas bort från vattentäkten. Skyddsområdets yttre gränsdragning följer 
grundvattenmagasinets tillrinningsområde. Med undantag för eventuella yttre 
gränser på skyddsområdet, se föregående mening, följer primär och 
sekundär zon fastighetsgränser.  I de områden där gränsen utgörs av en väg 
ingår hela vägen samt tillhörande diken på båda sidor om vägen i 
skyddszonen.  

I tillrinningsområdets sydöstra del förekommer ett mindre område som ligger 
i Ängelholms kommun, se rosa markering i figur 10. Med anledning av detta 
ligger området i den fortsatta utredningen inte inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet. För att skapa samma långsiktiga skydd även inom 
detta område kommer diskussioner att föras med Ängelholms kommun för 
att om möjligt även skydda detta område.  

Figur 10. Vattenskyddsområde kring vattentäkt Idrottsplatsen, Malen och Axelstorp. 
Rosa område i den sydöstra delen av skyddsområdet tillhör Ängelholms kommun. 
 

Ansatta skyddsområden grundar sig på opåverkade nivåer och 
försiktighetsprincipen har därmed tillämpats då dräneringen ut ur tunneln 
medför att vatten från delar av skyddsområdet idag inte når vattentäkten. 

Vattentäktszon 

Vattentäktszonen skall säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt och 
omfattar därför närområdet kring varje brunn. Principen som rekommenderas 
är att området skall vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. 
Samtliga brunnar är täckta av låsta brunnsöverbyggnader. Lås och 
brunnskonstruktioner bör regelbundet ses över så att skyddet bibehålls.  

Primär skyddszon 

Den primära skyddszonen skall utformas så att riskerna för akut förorening 
genom olyckshändelse minimeras. En akut förorening skall hinna upptäckas i 
tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen med 
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uttagsbrunnar. Gränsen för den primära skyddszonen skall placeras så att 
uppehållstiden utanför denna är minst 100 dygn. För att denna uppehållstid 
ska gälla behöver hela området med postglacial sand uppströms 
vattentäkten idrottsplatsen inkluderas i det primära skyddsområdet. 
Dessutom tillkommer en del av isälvsavlagringen som går i dagen i 
Sinarpsdalen samt den nedre delen av Lyaravinen.   

Vattentäkten Axelstorp utgörs av en bergbrunn med möjligt inläckage från 
jordakvifären vilket gör beräkningen av uppehållstid svårare. Ett mellanting 
mellan uppehållstid för isälvsmaterial och morän/uppsprucket berg har därför 
antagits. Den primära skyddszonen omfattar hela det förmodade 
influensområdet. 

Sekundär skyddszon 

Gränsen för den sekundära skyddszonen skall placeras så att uppehållstiden 
utanför denna är minst ett år. För att nå denna uppehållstid inkluderas hela 
den del av isälvslagringen i Sinarpsdalen som inte ingår i den primära 
skyddszonen. Även moränområdena som omger det primära skyddsområdet 
ingår.  

Eftersom det finns risk för att bäckar inom området infiltrerar till de magasin 
där dricksvattnet tas, ingår dessa i det sekundära skyddsområdet, inklusive 
ett område på 10 meter på respektive sida om vattendragen. Syftet med 
detta är att förhindra miljöstörande verksamhet i direkt anslutning till 
vattendragen. Via vattendragen kan en snabb föroreningstransport ske till 
dess nedre delar och där riskera att infiltrera till grundvattenmagasinet. På 
bifogade ritningar syns de större vattendragen. Förekommande icke 
redovisade mindre vattendrag inom Lyabäckens övre delar ingår dock också 
i den sekundära zonen. Av samma anledning ska Örebäckens övre delar 
även ingå i den sekundära skyddszonen.  

Vid Axelstorp har gränsen dragits strax söder om järnvägen på 
Sinarpsdalens östra sida och strax norr om vägen på Sinarpsdalens västra 
sida. Här finns hydrauliska barriärer i berggrunden som hindrar 
berggrundvattnets strömning mot uttagsbrunnen. Den huvudsakliga 
strömningen sker i stället i Sinarpsdalen från väster mot uttagsbrunnen. 
Dessutom nybildas en stor del av grundvattnet i isälvsavlagringen, varför den 
omfattas av den sekundära skyddszonen. Öster om uttagsbrunnen möter 
skyddszonen den sekundära skyddszonen för Idrottsplatsen. 

Tertiär skyddszon 

Utgångspunkten för den tertiära skyddszonen är att den skall omfatta sådana 
delar av vattenskyddsområdet, dvs. tillrinningsområdet, som inte omfattas av 
övriga zoner. I de flesta fall antas att grundvattentäktens tillrinningsområde 
sammanfaller med ytvattendelarna i området. Den tertiära skyddszonen 
begränsas därför av ytvattendelarna för Örebäcken. Syftet med detta är att 
även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan påverka 
vattenförekomsten i ett långt perspektiv ska omfattas av skyddsområdet.  

7 SKYDDSFÖRESKRIFTER 
Inom vattenskyddsområdet gäller vattenskyddsföreskrifter. Syftet med 
föreskrifterna är att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i 
grundvatten på kort och på lång sikt (flergenerationsperspektiv). 
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Föreskrifterna innebär inskränkningar i markanvändningen. I bilaga 3 och 4 
görs en riskanalys där identifierade riskobjekt bedöms gällande sannolikhet 
och konsekvens som sedan kopplas till föreslagna föreskrifter.  
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Vattenskyddsföreskrifter för Idrottsplatsen, Malen och Axelstorp i 

Båstads kommun 

Med stöd av 7 kap 22§ miljöbalken hemställer kommunfullmäktige i Båstads kommun att 

länsstyrelsen i Skåne län fastställer följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över 

fastigheter inom skyddsområdet, till skydd för grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att 

nyttjas för vattentäkt. 

Då dessa föreskrifter vinner laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna för de kommunala 

vattentäkterna vid Idrottsplatsen (beslutat av länsstyrelsen 1974-10-17) och Axelstorp (beslutat av 

länsstyrelsen 1980-02-18) upphöra att gälla. 

Skyddsföreskrifterna gäller för följande vattentäkter: 

 Idrottsplatsen (Örebäcksvallen 2) 

 Malen (Riddarsporren 3 och 6) 

 Axelstorp (Axelstorp 3:23) 

De fastställda skyddsområdena omfattar ett större antal fastigheter och är uppdelade i; 

vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Zonerna finns 

markerade på skyddsområdeskarta. 

Syftet med skyddsområde och skyddsföreskrifter är att säkerställa att påverkan eller risk för 

påverkan på vattentäkterna inte uppstår. 

De särskilda föreskrifterna gäller specifikt för ovan nämnda vattentäkt och har utformats med 

vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus. De utgör i många avseenden en tillämpning 

och uttolkning av miljöbalkens intentioner så som de uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

(2 kap § 2-6). 

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav 

enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma. 

 

Huvudman för vattentäkterna i Båstads kommun är Kommunstyrelsen. 

Anmälan och tillstånd som regleras i dessa föreskrifter handläggs av nämnden för 

miljöfrågor i Båstads kommun.  

Dispens från förbud handläggs av länsstyrelsen i Skåne län. 

 

Ikraftträdande och övergångsregler 

Pågående verksamhet som förbjuds enligt meddelade föreskrifter ska vara avvecklad senast två år 

efter föreskriftens ikraftträdande.  
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För pågående verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt införs, enligt meddelade 

föreskrifter, ska tillstånd sökas, respektive anmälan göras, senast två år efter föreskriftens 

ikraftträdande.  

 

Föreskrifter 

1§  Vattentäktszon  

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

Området ska vara väl avgränsat och brunnen ska ha låsbar överbyggnad. 

Området får enbart disponeras av huvudman och enbart för vattentäktsverksamhet. 

Bestämmelser för primär skyddszon 

2§ Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter 

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa 

eller miljön kräver tillstånd. Med hantering avses här inte oljeförsörjning för bostads- och 

jordbruksfastighet samt användning i maskiners och fordons egna tankar.  

Från tillståndskravet enligt första stycket undantas hantering av petroleumprodukter och andra 

kemiska produkter för normalt hushållsbehov (total volym understigande 50 liter) eller i 

skolundervisningssyfte i de fall hanteringen sker på ett sådant sätt att hela den förvarade mängden 

vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet.  

3§  Hantering av kemiska bekämpningsmedel samt träskyddsmedel m.m. 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig hantering av träskyddsmedel är 

förbjuden.  

Från förbudet undantas icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inomhus. 

Hantering inomhus ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Från förbudet undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär 

olägenhet för människors hälsa. Anmälan ska ske av verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 

med eller efter varje sådan åtgärd. 

4§  Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m. 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan.  

Yrkesmässig hantering, utöver spridning, av ensilage samt växtnäringsämnen, såsom natur- och 

handelsgödsel eller jordförbättringsmedel, kräver tillstånd. 

Användning av ohygieniserade växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

Hantering av slam från avloppsreningsanläggning är förbjuden.  
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Förvaring av växtnäringsämne direkt på mark är förbjuden. Det är förbjudet att förvara ensilage på 

ett sådant sätt att det finns risk för att pressaft eller lakvätska infiltrerar i eller avrinner på marken. 

Utökning av befintliga jordbruks- eller djurhållningsverksamheter samt nya sådana verksamheter 

kräver tillstånd. 

5§  Skogsbruk, m.m. 

Permanenta (mer än 6 månader) upplag av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved är förbjudna. 

Stubbrytning och skyddsdikning är förbjuden. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt 

används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från förbudet. 

6§  Avloppsanordningar, dagvatten, m.m.  

Anläggande av nya avloppsanordningar för hushållspillvatten (bad, disk, tvätt och utsläpp från WC) är 

förbjudet. Utbyggnad eller ändring av befintliga avloppsanordningar kräver tillstånd. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 

Att till primär skyddszon leda in dagvatten från ytor utanför primär skyddszon kräver tillstånd. 

Tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa föreskrifters 

lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten från detaljplan. 

7§  Hantering av avfall 

Deponering, lagring eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är förbjuden. Lagring av 

hushållsavfall i ändamålsenliga kärl, undantas förbudet. Kompostering av matavfall kräver tillstånd. 

8§  Väghållning och fordonstvätt, m.m. 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, m.m. utanför primär skyddszon är förbjudna.  

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten eller tvättkemikalier på 

plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet. 

Uppställning av motorfordon är förbjuden. Motorfordon utrustade med skyddsanordning, eller 

placerade, så att läckage till mark och/eller vatten förhindras undantas förbudet. Personbilar, 

motorcyklar och mopeder undantas förbudet. 

9§  Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Berg-, sand- och grustäkt och annan täktverksamhet, inklusive husbehovstäkter, är förbjudna. 

10§  Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten, m.m. 

Schaktningsarbeten till större djup än 1,0 meter under markyta kräver tillstånd. Återfyllning med 

förorenade massor är förbjudet. 
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Akuta åtgärder på väg eller järnväg, som måste genomföras för att undvika risk för människor hälsa 

eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall råder anmälningsplikt inom en vecka efter 

genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska om möjligt samråd med tillsynsmyndigheten och/eller 

räddningstjänst ske. Alla åtgärder ska dokumenteras. 

11§  Energianläggningar  

Anläggning av system som utvinner eller lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller vattenområde är 

förbjudna.  

Ändring av befintliga system som utvinner eller lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller 

vattenområde kräver tillstånd.  

Befintliga oanmälda anläggningar ska anmälas. 

12§  Anläggning för vattenuttag, m.m. 

Anläggande eller utökning av konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg är förbjudet 

annan än för huvudman för kommunens VA verksamhet. 

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten kräver anmälan till 

huvudman för kommunens VA verksamhet. 

Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager är förbjudna att användas för annat ändamål än 

för vattenuttag. 

13§  Transport av farligt gods och farligt avfall, m.m. 

Transport av farligt gods och farligt avfall på väg ska ske på rekommenderad led för farligt gods, med 

undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är lastade 

med farligt gods är förbjudet.  

Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 

14§  Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är 

förbjuden.  

Förändring av pågående verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten 

kräver tillstånd. Tillståndsprövning ska samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings 

eller tillståndsplikt i miljöprövningsförordningen. 

För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 2 och 3 

ovan i tillämpliga delar. För infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad som sägs under § 6 

och 7 ovan. 
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Bestämmelser för sekundär skyddszon 

15§  Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter 

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa 

eller miljön kräver tillstånd. Med hantering avses här inte oljeförsörjning för bostads- och 

jordbruksfastighet samt användning i maskiners och fordons egna tankar.  

Från tillståndskravet enligt första stycket undantas hantering av petroleumprodukter och andra 

kemiska produkter för normalt hushållsbehov (total volym understigande 50 liter) eller i 

skolundervisningssyfte i de fall hanteringen sker på ett sådant sätt att hela den förvarade mängden 

vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet. 

16§ Hantering av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel, m.m.  

För hantering av kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig hantering av träskyddsmedel krävs 

tillstånd. 

Från förbudet undantas icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inomhus. 

Hantering inomhus ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  

Från tillståndsplikten undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som 

innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan ska ske av verksamhetsutövaren inom en vecka i 

samband med eller efter varje sådan åtgärd. 

17§ Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m.  

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på annan mark än jordbruksmark kräver anmälan. 

Yrkesmässig spridning av ohygiensierade växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

Yrkesmässig lagring av ensilage, stall-, handels- och andra gödningsmedel, m.m. kräver tillstånd. 

Tillståndsplikt gäller även för tillfälliga upplag. Kompostering av trädgårdsavfall från enskilt hushåll 

undantas.  

Spridning av slam från avloppsreningsanläggning kräver tillstånd. 

18§ Skogsbruk, m.m.  

Lagring av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved annat än i tillfälliga upplag kräver tillstånd. Med 

tillfällig avses i detta fall en avverkningssäsong (mindre än 6 månader). Vedupplag på enskild 

fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från 

bestämmelserna om begränsad lagringstid. 

Skyddsdikning, stubbrytning samt bevattning av tillfälliga timmerupplag kräver tillstånd. 

19§  Avloppsanordningar, dagvatten, m.m.  

Anläggande av nya avloppsanordningar för hushållspillvatten (bad, disk, tvätt och utsläpp från WC) 

kräver tillstånd.   
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Utbyggnad eller ändring av befintliga avloppsanordningar kräver tillstånd. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 

Att leda in dagvatten till sekundär skyddszon från ytor med lägre skyddsklass än den sekundära 

skyddszonen kräver tillstånd.  

Generell tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa 

föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten. 

20§ Hantering av avfall  

All deponering och lagring av avfall, m.m. kräver tillstånd. Tillståndsplikt gäller även för tillfälligt 

upplag för omlastning. Lagring av hushållsavfall i ändamålsenliga kärl, undantas tillståndsplikten.  

Kompostering av matavfall kräver tillstånd. 

21§ Väghållning, m.m.  

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor med lägre skyddsklass än den sekundära skyddszonen 

är förbjudet. 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet.  

22§ Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Nyetablering eller utökning av materialtäktsverksamhet är förbjuden.  

Husbehovstäkter kräver tillstånd. 

Tillfartsvägar till befintliga och framtida materialtäkter ska vara avspärrade för allmän motortrafik. 

Återfyllnad med förorenade massor eller avfall är förbjuden 

23§ Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten  

Schaktningsarbeten till större djup än 1,5 meter under markyta är anmälningspliktiga. 

24§ Energianläggningar  

Nyanläggning och/eller ändring av befintliga system som utvinner värme/kyla ur berggrund, jord eller 

vattenområde kräver tillstånd. 

Befintliga oanmälda anläggningar ska anmälas. 

25§ Anläggning för vattenuttag, m.m.  

Anläggning eller utökning av konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg kräver tillstånd. 

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten kräver anmälan till 

huvudman för kommunens VA verksamhet. 
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Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager är förbjudna att användas för annat ändamål än 

för vattenuttag. 

26§ Transport av farligt gods och farligt avfall, m.m. 

Transport på väg av farligt gods och farligt avfall ska ske på rekommenderad led för farligt gods, med 

undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är lastade 

med farligt gods är förbjudet. 

Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 

27§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering eller förändring av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller 

grundvatten kräver tillstånd. Lagring som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 

tillstånd. 

Tillståndsprövning ska samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings- eller 

tillståndsplikt i miljöprövningsförordningen.  
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Bestämmelser för tertiär skyddszon 

28§ Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Nyetablering eller utökning av materialtäktsverksamhet kräver tillstånd.  

29§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 

tillstånd.  

Tillståndsprövning eller anmälan enligt ovan ska samordnas med den prövning som föranleds av 

anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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BILAGA 1 

Definitioner 

Hantering - avser (i enlighet med miljöbalken) en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inkl. 

spridning), omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed 

jämförliga förfaranden. 

Miljöfarlig verksamhet - avser sådan verksamhet som enligt miljöbalken definieras som 

miljöfarlig verksamhet.  

Parkering - definieras i enlighet med Förordningen om vägtrafikdefinitioner. Parkering: En 

uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som: 1. föranleds 

av trafikförhållandena, 2. sker för att undvika fara, eller 3. sker för på- eller avstigning eller på- 

eller avlastning av gods. 

Uppställning - avser parkering under längre sammanhängande tid än 8 timmar. 

Punktbehandling - definieras som en kemisk bekämpning av t.ex. växter eller insekter med sådan 

precision att inget bekämpningsmedel hamnar utanför det avsedda objektet.  
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BILAGA 2 

Allmänna upplysningar 

Huvudman 

Huvudman för vattentäkterna i Båstads kommun är Kommunstyrelsen.  

Anmälan och tillstånd som regleras i dessa föreskrifter handläggs av nämnden för miljöfrågor i 

Båstads kommun.  

Påföljd 

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken.  

Beredskap 

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman 

tillsammans med kommunal räddningstjänst senast två år efter det att dessa föreskrifter 

fastställts. 

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas 

av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall göras till tfn. 112.  

 

Anmälan om olyckshändelse definieras bla i: 

 

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor  1-5 §§ 2 kap. 

 

Förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor 4 § 2 kap. 

 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m., regleras 31 kap. 4 § 

miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 

ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den 

”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias 

på grund av skyddsföreskrift. 
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Tillsyn 

Kommunens nämnd för miljöfrågor är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt 

miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

Om det behövs, får kommunen även föreskriva att skyltar eller stängsel skall sättas upp och att 

annans mark får tas i anspråk för detta (7 kapitlet 22 § i miljöbalken).  

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m 

från ett vägområde, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs 

tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. 

Upplysning 

Det är lämpligt att huvudmannen för vattentäkten regelbundet informera samtliga 

fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. 

Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl finns får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens från skydds-

föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken. Dispens får ges endast om det är förenligt med 

förbudets eller föreskriftens syfte, dvs. att det av sökanden kan visa att åtgärden eller 

verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten. I 

samband med sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses 

erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § MB). 

Övrig lagstiftning 

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas 

prövning enligt annan lagstiftning. 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och 

som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade 

föreskrifter. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 200  Dnr KS 000660/2016 - 500 

Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp 
 
Beskrivning av ärendet Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att 

anpassas till gällande lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från 
Naturvårdsverket (2010).  

 
 Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt 

gott skydd och att grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. 
 
 Vattenskyddet avser att skydda grundvattentillgången med flera brunnar i 

Eskilstorp, Idrottsplatsen, Axelstorp och Malen för framtiden och bibehålla en 
god vattenkvalitet ur ett flergenerationsperspektiv.  

 
 Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet 

som kan medföra risk för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl 
punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2017-

09-11 
 Rapport_VSO Eskilstorp_170110,  
 VSO Föreskrifter Eskilstorp_170508A 
 Bilaga 1 - Eskilstorp_riskinventering 
 Bilaga 2 - Matris för Sannolikhet Konsekvens Riskanalys 
 Bilaga 3 - Riskanalys samt skyddsåtgärd 
 Bilaga 4 - Karta över VSO 
 Bilaga 5 - Karta med gränsmotivering 
 Bilaga 6 - Resistivitetsundersökning randzonen 
 Bilaga 7 - Resistivitetsundersökning norr Stensån 
 
Förvaltningens förslag 1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och 

vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Eskilstorp och att samråd hålles med 
berörda. 

 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Eskilstorp och att samråd hålles 
med berörda. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000660/2016 – 500 
 
 

Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp 
 
 

Förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter 
för vattentäkten Eskilstorp och att samråd hålles med berörda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att anpassas till gällande 
lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från Naturvårdsverket (2010).  
 
Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt gott skydd och att 
grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Vattenskyddet avser att skydda grundvattentillgången med flera brunnar i Eskilstorp, Idrottsplat-
sen, Axelstorp och Malen för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett flergenerations-
perspektiv.  
 
Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet som kan medföra risk 
för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl punktvisa föroreningsrisker som diffusa ut-
släppskällor. 
 

Bakgrund 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och rent vatten kan således räknas som en av våra allra vik-
tigaste naturresurser.  
 
Grundvattenmagasinet är ur ett kommunalt perspektiv en betydelsefull förekomst för vatten-
försörjningen. Vattentäkterna har ett extremt högt skyddsvärde. Någon grundvattentillgång 
med motsvarande uttagsmöjligheter finns inte i närheten och någon reservvattentäkt som 
täcker hela behovet saknas. 
 
NSVA har tillsammans med konsultfirman WSP tagit fram skyddsföreskrifter samt skyddsom-
råde för vattentäkterna Eskilstorp, Idrottsplatsen, Axelstorp och Malen. Förvaltningens samt 
NSVA förslag är att låta länsstyrelsen fastställa dessa. 
 
Länsstyrelsen bedömer att kommunstyrelsen i Ängelholms kommun ska informeras om att en 
del av vattenskyddsområdet (rör endast tertiär zon) för Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen berör 
deras kommun. Båstads kommun bör upprätta ett avtal med Ängelholms kommun där det 
framgår att Båstads kommun har tillsyn över frågor som rör vattenskyddsområdet. Beslut om 
detta bör tas i respektive KS. Länsstyrelsen kan skriva in i föreskrifterna att Båstads kommun 
har tillsynen. 
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2 (2) 

 

Konsekvenser av beslut 
Fastställda föreskrifter kommer att innebära restriktioner för både verksamheter och boende 
inom skyddsområdet i syfte att skydda grundvattenförekomsterna. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jan Bernhardsson, chef för teknik och service 
 
Beslutet ska expedieras till: 

NSVA 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rapport_VSO Eskilstorp_170110,  
VSO Föreskrifter Eskilstorp_170508A 
Bilaga 1 - Eskilstorp_riskinventering 
Bilaga 2 - Matris för Sannolikhet Konsekvens Riskanalys 
Bilaga 3 - Riskanalys samt skyddsåtgärd 
Bilaga 4 - Karta över VSO 
Bilaga 5 - Karta med gränsmotivering 
Bilaga 6 - Resistivitetsundersökning randzonen 
Bilaga 7 - Resistivitetsundersökning norr Stensån 
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Riskinventering
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1	VA-verk
2	Oljeutsläpp 2009
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5	Golfbana
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7	Handelsträdgård
8	Läckade från gödselbrunn 2010
9	Behörighet att använda bekämpningsmedel i skog
10	Skrot- och metallverksamhet
11	Fruktsalladsfabrik och gård
12	Trädgårdsbutik
13	Bilservice- och maskintjänstföretag
14	Däckföretag
15	Biltvätt 
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Matris    BILAGA 2 

Sannolikhet Kriterier 

S1 = liten 
 

Händelsen är okänd i branschen  
eller 
Enl. en fackmässig bedömning kan händelsen inte 
uteslutas 

 

S2= medelstor Branschen känner till att händelsen inträffat de senaste 
fem åren  
eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen kan 
inträffa de närmaste fem åren 

S3= stor Det är känt i branschen att händelsen inträffar årligen  
eller 
Händelsen har inträffat eller varit nära att inträffa inom 
föreslaget vattenskyddsområdet  
eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen kan 
inträffa de närmaste 1-10 åren 

S4= mycket stor Händelsen förekommer nu och då i området 
 eller 
En fackmässig bedömning visar att händelsen har en 
mycket stor sannolikhet 

 

Konsekvens Kriterier 

K1 = liten 
 

Obetydlig påverkan. Inga anmärkningar enl. 
dricksvattenföreskrifter 

K2= medelstor Vattenresursen påverkas av förhöjda föroreningshalter. 
Halterna förväntas dock underskrida gränsvärden alt. 
rening är möjligt 

K3= stor Långvarig förorening av grundvattenresursen < 1 år 

K4= mycket stor Långvarig/permanent förorening av grundvattenresursen 
>1 år 

 

 Konsekvens 

Sannolikhet K1 K2 K3 K4 

S4 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Aktiv riskhantering/ 
åtgärder ska övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

Akut risk 
/åtgärder måste 
utföras 
omedelbart 

S3 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Aktiv riskhantering/ 
åtgärder ska övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

S2 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Förenklad 
riskhantering/förebygg
ande åtgärder 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 

Risken måste 
reduceras/åtgär
der krävs 

S1 Förenklad 
riskhantering/föreb
yggande åtgärder 

Förenklad 
riskhantering/förebygg
ande åtgärder 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 

Aktiv 
riskhantering/ 
åtgärder ska 
övervägas 
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ESKILSTORPS VATTENTÄKT          BILAGA 3 
RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER           
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     1(8) 

 2015-01-12 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Cisterner  
Petroleumprodukter och 
andra brandfarliga varor 
mm. 

punktvis Olycka vid påfyllning eller 
läckage från cistern 

S2 Oljespill och läckage från 
oljetank är de vanligaste 
orsakerna till allvarliga 
föroreningsskador på 
grundvattentäkter. Dels på 
grund av att oljeprodukter 
hanteras i många olika 
sammanhang och i 
förhållandevis stora mängder, 
dels på grund av att de ger 
märkbar inverkan redan i 
mycket låga koncentrationer. 
Det mest sannolika scenariot 
är att cisterner utan sekundärt 
skydd läcker. Inom föreslaget 
skyddsområde finns 66 
stycken cisterner registrerade. 
Hur många av cisternerna som 
saknar sekundärt skydd är 
okänt, men troligen rör det sig 
endast om ett fåtal, varför 
sannolikheten bedöms som 
relativt liten. 
 

K4 Ett oupptäckt läckage kan ge 
långtgående konsekvenser för 
vattentäkten beroende på 
föroreningens spridningshastighet och 
närheten till yt och grundvatten. Med 
tanke på geologiska förhållanden och 
de tillståndsgivna stora uttagen ur 
täkten kan även snabbt upptäckta 
spill/läckage ge stora konsekvenser. 

röd I föreskrifter till ett 
vattenskyddsområde 
bör för primär 
skyddszon, föreskrivas 
att hantering av 
petroleumprodukter 
inte får förekomma 
annat än för att 
försörja bostads- och 
jordbruksfastigheter 
med olja och att det i 
ett sådant fall krävs 
tillstånd. För sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas att det 
krävs tillstånd för 
sådan hantering av 
petroleumprodukter 
som på kort eller lång 
sikt kan motverka 
syftet med skyddet. 
Myndigheten bör ange 
i föreskrifterna vilken 
hantering som avses. 

Primär och sekundär skyddszon  
All hantering av petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att 
spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  

För hantering av en sammanlagd volym av mer än 
250 l petroleumprodukter krävs tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

 

Hantering av stora mängder petroleumprodukter 
och andra kemiska produkter i närheten av 
grundvattenmagasinet utgör en betydande risk 
för vattentäkten. Det är därför mycket olämpligt 
att hantera volymer över 250 liter och av den 
anledningen föreslås krav på tillstånd av hantering 
överstigande en sammanlagd volym av 250 liter.  
 
Genom krav på tillstånd för all hantering av 
petroleumprodukter och andra brandfarliga 
vätskor ges tillståndsmyndigheten möjlighet att 
ställa krav på relevanta skyddsåtgärder som 
exempelvis sekundärt skydd. 
 
 

Transformatorstationer  punktvis Transformatorstationer kan 
innehålla PCB och upp till 350 l 
olja. T.ex. blixtnedslag eller 
brand kan resultera i läckage av 
transformatorolja som kan 
infiltrera i marken. 

S2 Markuppställda 
transformatorer kan innehålla 
upptill 350 l olja och 
stolptransformatorer upp till 
160 l olja. De sistnämnda 
saknar sekundärt skydd. 
Sannolikheten för att ett 
sådant läckage ska inträffa 
bedöms som relativ liten. 

K2 Större utsläpp bedöms kunna 
upptäckas relativt snabbt i de flesta 
fall. Mindre läckage är däremot 
svårare att upptäcka. Därför bedöms 
konsekvensen för vattentäkten kunna 
bli medelstor. 
 

grön Finns inga allmänna 
råd gällande 
transformatorer men 
se råd för hantering av 
petroleumprodukter 
(cisterner). 

Se föreslagen skyddsföreskrift för hantering av 
petroleumprodukter (cisterner). 

En dialog med energibolagen angående 
skyddsåtgärder inom vattenskyddsområden bör 
inledas. T.ex. produktval och säkerhetsrutiner kan 
diskuteras. 
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ESKILSTORPS VATTENTÄKT          BILAGA 3 
RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER           
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     2(8) 

 2015-01-12 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Bekämpningsmedel 
inom jord-, skogs- och 
trädgårdsbruk, i 
offentliga miljöer som 
parker, gångbanor, 
kyrkogårdar, kring 
transformatorstationer, 
golfbanor, längs vägar, 
vid 
skadedjursbekämpning 
m.m. 
 
 

punktvis 
och 
diffus  

Olycka vid hantering av 
bekämpningsmedel kan leda till 
punktutsläpp. Spridning och 
överdosering kan leda till diffusa 
utsläpp. Bekämpningsmedel och 
dess nedbrytningsprodukter 
riskerar att nå vattentäkten. 

S3 Bekämpningsmedel kan 
användas mer eller mindre 
inom alla områden.  
Olyckor och felaktig hantering 
kan förekomma. Rester av 
bekämpningsmedel kan hittas 
i många vattentäkter i dag.  

K3 Om föroreningen har nått 
grundvattenmagasinet är 
förutsättningarna för sanering ringa. 
Föroreningens förmåga att motstå 
nedbrytning och fastläggning avgör 
vilken koncentration som når 
vattentäkten. Även om det skulle vara 
tekniskt möjligt att rena vattnet är det 
mycket kostsamt och 
grundvattenresursen får anses vara 
allvarligt påverkad under mycket lång 
tid.  

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär skyddszon är 
hantering av kemiska 
bekämpningsmedel 
förbjuden.  
För sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för hantering 
av kemiska 
bekämpningsmedel. 
 

Primär skyddszon  
Hantering av kemiska bekämpningsmedel och 
träskyddsmedel är förbjuden.  

Från förbudet undantas hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan 
till kommunens nämnd för miljöfrågor ska ske av 
verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 
med eller efter varje sådan åtgärd. 
 
Sekundär skyddszon  
För hantering av kemiska bekämpningsmedel, 
träskyddsmedel krävs tillstånd från kommunens 
nämnd för miljöfrågor. 

Från tillståndsplikten undantas hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan 
till tillsynsmyndigheten för miljöfrågor ska ske av 
verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 
med eller efter varje sådan åtgärd. 

Naturvårdsverkets restriktionsnivå (NFS 2003:16) 
inom primär skyddszon uppfylls i stora drag.   
 
Undantag görs för hastigt påkommen 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som 
innebär olägenhet för människors hälsa för att 
möjliggöra bekämpning av t.ex. råttor och 
getingbon.  
 
Restriktionsnivån i den sekundära zonen uppfyller 
Naturvårdsverkets krav. 
  
Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel 
krävs enligt SNFS 1997:2, men skrivs in i 
föreskriften ändå för att det ska bli tydligare. 
 
Vid tillståndsgivning kan krav ställas som 
begränsar användingen av t.ex. lättrörliga 
bekämpningsmedel som t.ex. MCPA eller 
Bentazon. Det bör vara ett långsiktigt mål att 
kemikalieintensiv odling undviks inom 
vattenskyddsområdet.  
 
Föreslagen skyddsföreskrift bedöms medföra en 
långtgående minimering av risken. 
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ESKILSTORPS VATTENTÄKT          BILAGA 3 
RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER           
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     3(8) 

 2015-01-12 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Växtnäringsämnen 
förekommer främst 
inom lantbruk, används 
av enskilda 
fastighetsägare.  

punktvis 
och 
diffus 

Spridning, överdosering samt 
olycka vid gödseltransport kan 
leda till läckage av 
näringsämnen (främst nitrat och 
fosfor) eller spridning av 
smittoämnen.  

S2 Inom föreslaget 
vattenskyddsområdet finns 
flera lantbruk där hantering av 
växtnäringsämnen kan ske.  
Felaktig hantering eller olycka 
kan då förekomma.  

K3 Genomsläppliga jordlager gör att 
eventuell förorening enkelt kan 
spridas i mark och grundvatten. 
Därför bedöms konsekvensen för 
vattentäkten kunna bli stor. 

gul För yrkesmässig 
hantering av 
växtnäringsämnen i 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd. 
 

Primär skyddszon  
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver 
anmälan till tillsynsmyndigheten.  

Yrkesmässig hantering, utöver spridning, av ensilage 
samt växtnäringsämnen, såsom natur- och 
handelsgödsel eller jordförbättringsmedel, får inte 
ske utan tillstånd från kommunens nämnd för 
miljöfrågor. 

Hantering av slam från reningsverk är förbjuden.  

Förvaring av växtnäringsämne direkt på mark är 
förbjuden. Det är förbjudet att förvara ensilage på 
ett sådant sätt att det finns risk för att pressaft eller 
lakvätska infiltrerar i eller avrinner på marken. 

Utökning av befintliga jordbruks- eller 
djurhållningsverksamheter samt nya sådana 
verksamheter kräver tillstånd av kommunens 
nämnd för miljöfrågor. 

Sekundär skyddszon  
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på 
annan mark än jordbruksmark kräver anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 

Yrkesmässig lagring av ensilage, stall-, handels- och 
andra gödningsmedel, m.m. är tillståndspliktigt. 
Tillståndsplikt gäller även för tillfälliga upplag. 
Kompostering av trädgårdsavfall från enskilt hushåll 
undantas. 

Slam från reningsverk får inte spridas utan tillstånd 
från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Miljösamverkan Skåne har i sina 
rekommendationer gått ut med anmälan gällande 
växtnäring med motivet "Paragrafen frångår 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) om 
krav på tillstånd för hantering av växtnäring.  
Motivet till att hantera ärendet som en anmälan 
är att spridning av växtnäring idag sker 
behovsanpassat. Kostnaden har, i stor 
utsträckning, gjort det självreglerande.  
Kommunens nämnd för miljöfrågor har möjlighet 
att via växtodlingsplaner kontrollera att mängden 
växtnäringsämne som ska spridas inte är större än 
vad som motsvarar grödans behov.".  
 
Spridning av ohygieniserad stallgödsel och slam 
från reningsverk bedöms medföra en 
beaktansvärd risk för dricksvattenförsörjningen 
varför förbud föreskrivs inom primär 
skyddsområde.  
 
Föreslagna föreskrifter inkl. övriga regleringar 
bedöms medföra en långtgående minimering av 
risken. 

Upplag av timmer, bark, 
flis, spån, ris, massaved, 
bränslepellets och 
liknande 

diffus Lakvatten från stora 
timmerupplag utomhus kan 
förorena grundvatten med 
vedämnen och fenoler.  

S3 Sannolikheten för 
förekomsten av riskkällan 
inom skyddsområdet anses 
vara svår att bedöma. Risk för 
upplag av timmer bedöms 
främst föreligga inom tertiär 
skyddszon. 

K3 Infiltrationsegenskaperna bedöms 
som mycket goda inom primär och 
sekundär skyddszon. Ett långvarigt 
diffust utsläpp kan försämra 
råvattenkvaliteten och föra med sig 
betydande konsekvenser. 

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär och sekundär 
skyddszon 
permanenta upplag av 
bark och timmer är 
förbjudna. I sekundär 
skyddszon bör upplag 
från en 
avverkningssäsong få 
förekomma. För 
tillfälliga sådana 
upplag i primär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd. 

Primär skyddszon  
Permanenta (>3 mån) upplag av timmer, bark, flis, 
spån, ris och massaved är förbjudna. Stubbrytning 
och skyddsdikning är förbjuden. Vedupplag på 
enskild fastighet som kontinuerligt används för 
energiuttag genom eldning till hushållsbehov 
undantas från förbudet. 

 
Sekundär skyddszon 
Lagring av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved 
annat än i tillfälliga upplag får ske endast efter 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
Med tillfällig avses i detta fall en avverkningssäsong. 
Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt 
används för energiuttag genom eldning till 
hushållsbehov undantas från bestämmelserna om 
begränsad lagringstid. 

Skyddsdikning, stubbrytning samt bevattning av 
tillfälliga timmerupplag kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Upplag för uppvärmning för husbehov innebär 
mindre upplagsstorlek och undantas därför 
restriktioner.  
 
Bevattning innebär bildning av lakvatten. Därför 
krävs tillstånd för bevattning av upplag. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Hushållsspillvatten, 
dagvatten  

punktvis 
och 
diffus 

Spridning av avloppsvatten 
(innehållande patogener, 
närsalter, läkemedel, m.m.) till 
yt- och grundvatten. 
 
Dagvatten kan innehålla många 
olika miljö- och hälsofarliga 
ämnen, t.ex. polyaromatiska 
kolväten och tungmetaller. 
Dagvatten som infiltreras i 
vägdiken kan nå yt- eller 
grundvatten. Dagvattnets 
innehåll av föroreningar är 
oftast direkt proportionell mot 
trafikmängden. 

S3 Riskinventeringen visar att 
finns 27 stycken fastigheter 
med enskilda 
avloppsanläggningar inom 
vattenskyddsområdet.  
Enskilda avlopp innebär en 
risk på grund av bristande 
funktion. Även allmänna 
avloppsanläggningar kan 
utgöra en risk t.ex. genom 
otäta ledningsnät  
 
Dagvatten bildas kontinuerligt. 
Trafikerade vägar utgör relativ 
stor del av skyddsområdets 
yta. Dock varierar 
trafikmängden och med det 
även innehåll av föroreningar i 
dagvattnet. 
Infiltrationsegenskaperna 
bedöms som goda inom 
föreslaget skyddsområde och 
sannolikheten för spridning 
bedöms som relativt hög. 

K3 Diffusa utsläpp av avloppsvatten med 
resulterande förorening av 
grundvatten kan medföra stora 
konsekvenser för en vattentäkt. 
 
På sikt skulle dagvattnet kunna 
försämra råvattenkvaliten.  
Konsekvensen bedöms dock som 
relativt liten.  

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
förbud mot ytterligare 
infiltrations-
anläggningar för 
hushållsspillvatten och 
utsläpp av annat 
avloppsvatten i primär 
skyddszon. För 
sekundär skyddszon 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd för 
sådana anläggningar. 
 
Finns inga allmänna 
råd gällande specifikt 
dagvatten 

Primär skyddszon  
Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för 
hushållspillvatten är förbjudet. Utbyggnad eller 
ändring av befintliga infiltrationsanläggningar är 
tillståndspliktigt. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i 
mark, diken eller vattenområde är tillståndspliktigt. 

Tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, 
befintliga, vid tidpunkten för dessa föreskrifters 
lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av 
dagvatten från detaljplan. 
 
Sekundär skyddszon 
Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för 
hushållspillvatten är tillståndspliktigt. Utbyggnad 
eller ändring av befintliga infiltrationsanläggningar 
är tillståndspliktigt. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i 
mark, diken eller vattenområde är tillståndspliktigt. 

Generell tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa 
föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för 
bortledning av dagvatten. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär 
och sekundär skyddszon ligger i samma nivå som 
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16 om 
vattenskyddsområden. 
 
Gällande tillståndkravet för nya 
avloppsanläggningar i den sekundära zonen kan 
tillsynsmyndigheten i varje enskilt fall relatera 
skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd 
för den enskilda anordningen till en normal eller 
hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå medför 
automatiskt vissa krav.  
 
Utöver dessa föreskrifter bör 
upplysning/information om riskkällor delges 
verksamhetsutövare och boende inom 
skyddsområdet.  
 
Kommunens egna anläggningar bör regelbundet 
kontrolleras, t.ex. med avseende på 
ledningsnätets täthet.  
 
Det anses effektivt att föra en dialog med 
väghållaren, t.ex. om vägdagvatten renande 
åtgärder inom föreslaget skyddsområdet, än att 
införa föreskrifter. 

Avfall  
T.ex. deponier, lagring av 
avfall och förorenade 
områden 

punktvis 
och 
diffus 

Läckage av miljöfarliga ämnen 
via lakvatten till yt- och 
grundvatten 

S2 Enligt kommunens register 
finns det 6 stycken kända 
förorenade områden inom 
vattenskyddsområdet.  

K3 Konsekvensen av att lakvatten och 
förorenat vatten når grundvattnet 
inom primär eller sekundär zon kan 
vara förödande för vattentäkten.  

gul I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att upplag 
av avfall eller snö som 
härrör från trafikerade 
ytor i en skyddszon 
inte får förekomma i 
en skyddszon med 
strängare föreskrifter. 

Primär och sekundär skyddszon 
Deponering, lagring eller tillförsel av avfall eller 
förorenade massor är förbjuden. Lagring av 
hushållssopor i ändamålsenliga kärl, undantas 
förbudet.  
 
Sekundär skyddszon 
All deponering och lagring av avfall, m.m. är 
tillståndspliktigt. Tillståndsplikt gäller även för 
tillfälligt upplag för omlastning. Lagring av 
hushållssopor i ändamålsenliga kärl, undantas 
tillståndsplikten. 
 
Upplag av snö regleras under §8 och §21 i 
föreskrifterna, se (väghållning). 
 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
Förvaring av avfall direkt på mark som kan 
innebära risk för förorening av yt- eller 
grundvatten är olämpliga i ett 
vattenskyddsområde och omfattas därför av 
skyddsföreskrifterna.  
 
Hushållsopor i ändamålsenliga kärl, anses inte 
utgöra någon risk och undantas därför från 
förbjud och tillståndsplikt.  
 
För att ytterligare minimera föroreningsrisken bör 
tillsyn av kända och möjligen förorenade områden 
genomföras.  
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Väghållning  
Spridning och upplag av 
miljöfarliga ämnen 
 

diffus Vid underhåll av vägar används 
olika ämnen som kan försämra 
råvattenkvaliteten om de når yt- 
eller grundvatten. Störst risk 
utgör vägsalt för 
halkbekämpning, vilket kan 
medföra läckage av klorider. 
Även spridning av 
bekämpningsmedel längs vägar 
kan förekomma och leda till 
läckage av miljöfarliga ämnen.   

S4 Saltning av vägar förekommer. K2 På sikt kan vägsaltning leda till 
förhöjda salthalter i yt- och 
grundvatten med försämrad 
råvattenkvalitet som följd. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
och sekundär 
skyddszon är upplag 
av asfalt, oljegrus eller 
vägsalt förbjudna. 
 
I primär skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för spridning 
av vägsalt. 
 
I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att upplag 
av avfall eller snö som 
härrör från trafikerade 
ytor i en skyddszon 
inte får förekomma i 
en skyddszon med 
strängare föreskrifter. 
 

Primär skyddszon 
Det är tillståndspliktigt att till primär skyddszon leda 
in dagvatten från ytor utanför primär skyddszon  
 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, 
m.m. utanför primär skyddszon är förbjudna.  
 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt 
eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 
 
Sekundär skyddszon 
Det är tillståndspliktigt att leda in dagvatten till 
sekundär skyddszon från ytor utanför sekundär 
skyddszon.  
 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, 
m.m. utanför sekundär skyddszon är förbjudet. 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt 
eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 
 

Föreslagen skyddsföreskrift följer i stora drag 
Naturvårdsverkets rekommendationer (NFS 
2003:16) men med undantaget att det inte finns 
något krav på tillstånd vid spridning av vägsalt 
inom primär skyddszon. Motivet till att spridning 
av vägsalt för halkbekämpning inte regleras beror 
på att konsekvenserna av en vägolycka bedömts 
vara större än konsekvenserna av vägsalt.  
 
Gällande risken av 
bekämpningsmedelsanvändningen längs vägar 
styrs det av restriktioner för hanteringen av 
bekämpningsmedel inom respektive skyddszon.  
 

Fordonstvätt diffus Tvättvatten från fordonstvätt 
kan bland annat innehålla 
avfettningsmedel, tensider, 
tungmetaller, asfalt- och 
oljerester. Infiltration av 
tvättvatten kan leda till 
förorening av grundvatten. 

S3 Tvätt av fordon på 
garageuppfarter, gator eller 
andra hårdgjorda ytor 
förekommer sannolikt 
frekvent. 
Infiltrationsegenskaperna är 
goda inom primär och 
sekundär skyddszon och 
därför bedöms sannolikheten 
för spridning till vattentäkten 
som relativt hög.  

K2 Konsekvensen av en sådan påverkan 
bedöms som måttligt till låg  

gul Finns inga specifika 
allmänna råd gällande 
tvätt av motorfordon 

Primär skyddszon  
Tvätt av motorfordon, maskiner och 
förbränningsmotorer med varmvatten eller 
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller 
indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet. 

Föreskrifterna lägger restriktioner så att 
fordonstvätt genomförs utan risk för 
grundvattenpåverkan eller dirigeras till områden 
utanför primär skyddszon.  
 

Motorfordon och 
förbränningsmotorer  

punktvis Utsläpp/spill av drivmedel vid 
påfyllning eller vid sabotage på 
uppställda fordon kan leda till 
att t.ex. bensin eller olja 
förorenar yt- eller grundvatten. 

S3 Sabotage på fordon i samband 
med t.ex. drivmedelsstöld 
verkar generellt i landet öka i 
omfattning. Sannolikheten för 
riskkällan bedöms som hög då 
möjligheten för obevakad 
uppställning av fordon är hög. 

K3 Infiltrationsmöjligheterna är mycket 
goda inom främst den primära 
skyddszonen. Konsekvensen av ett 
utsläpp bedöms vara långtgående. 

röd Finns inga specifika 
allmänna råd gällande 
motorfordon och 
förbränningsmotor 

Primär skyddszon:  
Uppställning av motorfordon är förbjuden. 
Motorfordon utrustade med skyddsanordning, eller 
placerade, så att läckage till mark och/eller vatten 
förhindras undantas förbudet. Personbilar, 
motorcyklar och mopeder undantas även förbudet. 
 

Det bedöms som svårt att helt eliminera denna 
risk genom föreslagen skyddsföreskrift.   
Upplysning/information om riskkällor bör därför 
delges verksamhetsutövare och boende inom 
skyddsområdet. 
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Täktverksamhet 
Jord- och bergtäkter 
 

punktvis Materialtäkt ökar markens och 
vattnets sårbarhet genom att 
det naturliga skyddet mot 
föroreningar tas bort. 
Följaktligen skulle en olycka eller 
sabotage i en grus- eller bergtäkt 
lätt kunna leda till förorening av 
grundvatten.  

S2 Inom föreslaget 
vattenskyddsområde finns 
inga täkter eller skärningar 
registrerade. 

K3 När det naturliga skyddet i marken är 
nedsatt kan en eventuell förorening 
snabbt nå grundvattnet och beroende 
på föroreningens art och mängd kan 
detta ha långtgående konsekvenser 
för grundvattenkvaliteten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att 
materialtäkt är 
förbjuden i primär och 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt. 
För husbehovstäkter i 
ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd. 
Oljespill får inte 
förekomma. Det bör 
även föreskrivas att 
tillfartsvägar till täkter 
så långt möjligt ska 
vara avspärrade. 

Primär och sekundär skyddszon  
Berg-, sand- och grustäkt och annan 
täktverksamhet, inklusive husbehovstäkter, är 
förbjudna. 
 
Sekundär skyddszon 
Nyetablering eller utökning av 
materialtäktsverksamhet är förbjuden.  
Tillståndsplikt gäller för husbehovstäkter. 
Tillfartsvägar till befintliga och framtida 
materialtäkter skall vara avspärrade med minst 
låsbar bom. 
Återfyllnad med förorenade massor eller avfall är 
förbjuden 
 
Tertiär skyddszon 
Nyetablering eller utökning av 
materialtäktstäktsverksamhet är tillståndspliktig.  
Tillfartsvägar till befintliga och framtida 
materialtäkter skall vara avspärrade med minst 
låsbar bom. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Med tillståndkravet ges möjlighet för 
tillståndsmyndigheten att sätta upp villkor för 
verksamheten, t.ex. avseende uppställning av 
fordon som kan anses vara en av de större 
riskerna för vattenförorening med 
täktverksamhet. 

Markarbeten 
Schaktningsarbeten, 
pålning, spontning, 
underjordsarbete, 
utfyllnad och borrning 

punktvis Olyckor med fordon eller 
arbetsmaskiner kan resultera i 
utsläpp av miljöfarliga ämnen 
som kan förorena yt- och 
grundvatten.  

S3 Vid markarbeten tas det 
naturliga skyddet bort och 
sårbarheten ökar. Sådana 
arbeten sker ofta i samband 
med väg- och 
järnvägsarbeten. Utsläpp av 
exempelvis hydraulolja är 
ganska vanligt förekommande. 

K2 Oftast upptäcks sådana incidenter och 
föroreningen kan lätt saneras. Därför 
bedöms konsekvenserna kunna bli 
måttliga.  

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskivas att 
schaktningsarbete, 
t.ex. i samband 
med vägbyggen eller i 
annat byggande, och 
muddring inte får 
utföras utan tillstånd. 
För pålning, spontning 
och underjordsarbete 
bör föreskrivas om 
krav på tillstånd i 
primär skyddszon. 

Primär skyddszon 
Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är 
tillståndspliktiga. 
 
Akuta åtgärder på väg eller järnväg, som måste 
genomföras för att undvika risk för människor hälsa 
eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall 
råder anmälningsplikt inom en vecka efter 
genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska om 
möjligt samråd med tillsynsmyndigheten och/eller 
räddningstjänst ske. Alla åtgärder ska 
dokumenteras. 
 
Sekundär skyddszon 
Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är 
anmälningspliktiga. 
 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden.  
Avseende pålning, spontning och 
underjordsarbete krävs tillstånd inom den 
primära skyddszonen. Med tillståndskravet kan 
kommunens nämnd för miljöfrågor ställa krav på 
lämpliga åtgärder och öka skyddet för 
vattentäkten ytterligare.  
Vid akuta åtgärder ges möjlighet till tillsyn efter 
utförandet.  
 
Muddring anses här inte utgöra ett direkt hot för 
vattentäkten och behöver därför inte regleras i 
föreskrifterna.  
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Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

Energianläggningar 
under mark 
Berg-, jord-och 
grundvattenvärmeanlägg
ningar 

punktvis Utsläpp av kollektorvätska 
(”brine”) till yt- eller 
grundvatten på grund av 
defekter i anläggningen. Som 
brine användes tidigare glykol, 
numera används etanol.  
En eventuell höjning av 
grundvattentemperaturen i 
marken kan medföra försämrad 
vattenkvalitet. 

S3 Enligt SGU:s brunnsregister 
finns det ett flertal berg-, jord-
och 
grundvattenvärmeanläggninga
r inom det föreslagna 
skyddsområdet. Dessutom kan 
det finnas oregistrerade 
anläggningar. Därför bedöms 
sannolikheten för ett sådant 
utsläpp som relativt stor. 
 

K2 Läckage av kollektorvätska bedöms 
som relativt svårt att upptäcka 
snabbt. Själva borrhålet utgör 
dessutom en bra spridningsväg för 
föroreningar från markytan till 

grundvattnet. Konsekvenser anses 

vara mindre betydliga pga. att de 
flesta befintliga anläggningarna är 
bergvärmeanläggningar och dessa 
bedöms som mindre farliga än 
jordvärmeanläggningar om borrhålet 
är tätat mot jorden.  

gul I föreskrifter för 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon för 
grundvattentäkt är 
anläggningar för 
lagring av och 
utvinning av 
värmeenergi ur berg, 
mark och vatten, 
uttag av vatten från 
berg och jord, samt 
även andra typer av 
borrningar som kan 
påverka 
vattentillgång/kvalitet, 
förbjudna och att i 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt 
och i primär skyddszon 
för ytvattentäkt krävs 
tillstånd för sådana 
anläggningar. 

Primär skyddszon 
Anläggning av system som utvinner eller lagrar 
värme/kyla ur berggrund, jord eller vattenområde 
är förbjudna.  
 
Ändring av befintliga system som utvinner eller 
lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller 
vattenområde är tillståndspliktiga.  
 
Befintliga anläggningar skall anmälas till 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Sekundär skyddszon 
Nyanläggning och/eller ändring av befintliga system 
som utvinner värme/kyla ur berggrund, jord eller 
vattenområde är tillståndspliktiga. 
Befintliga anläggningar skall anmälas till 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Med tillståndkravet ges möjlighet för 
tillståndsmyndigheten att sätta upp villkor för 
anläggningar inom primär skyddszon. Används 
exempelvis etanol som kollektorvätska borde det 
finnas möjlighet att få tillstånd. 
Äldre anläggningar som inte utnyttjas längre utgör 
en potentiell fara för vattenskyddet, bör årgärdas 
samt anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Enskilda 
brunnsanläggningar  
Dricksvatten- eller 
energibrunnar, även de 
som ej längre är i bruk 

punktvis Mikrobiologisk förorening 
genom att förorenat ytvatten 
tränger ner i dåligt konstruerade 
brunnar eller att djur faller ner i 
dåligt skyddade brunnar. 
Brunnarna är öppna fönster ner i 
akviferen och mycket känsliga 
för skadegörelse.  Miljöfarliga 
ämnen kan förorena 
grundvattnet via borrhål.  

S2 Antalet registrerade enskilda 
brunnar uppgår enligt SGU:s 
brunnsregister till ca 20 
stycken inom föreslaget 
skyddsområde. Därutöver 
finns det ett antal 
geoenergibrunnar. Antalet 
grävda eller nedlagda brunnar 
är inte känt. Det är därför 
svårt att bedöma 
sannolikheten för riskkällan. 

K3 Ett läckage av ytvatten till en brunn 
eller ett utsläpp till aktiv eller 
övergiven brunn bedöms som 
svårupptäckt. Borrhålet utgör en bra 
föroreningsväg eftersom det står i 
kontakt med grundvattnet. 
Konsekvenserna av ett oupptäckt 
föroreningsutsläpp anses därför 
kunna bli stora för vattentäkten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon för 
grundvattentäkt är 
anläggningar för 
lagring av och 
utvinning av 
värmeenergi ur berg, 
mark och vatten, uttag 
av vatten från berg 
och jord, samt även 
andra typer av 
borrningar som kan 
påverka 
vattentillgång/kvalitet, 
förbjudna och att i 
sekundär skyddszon 
för grundvattentäkt 
och i primär skyddszon 
för ytvattentäkt krävs 
tillstånd för sådana 
anläggningar. 

Primär skyddszon 
Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller 
berg får ej anläggas eller utökas av annan än 
huvudman för kommunens VA verksamhet. 
 
Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och 
bortledande av vatten skall anmälas till huvudman 
för kommunens VA verksamhet. 
 
Brunnar som är nedförda i grundvattenförande 
lager får inte användas för annat ändamål än för 
vattenuttag. 
 
Sekundär skyddszon 
Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller 
berg får ej anläggas eller utökas utan tillstånd av 
huvudman för kommunens VA verksamhet. 
 
Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och 
bortledande av vatten skall anmälas till huvudman 
för kommunens VA verksamhet. 
 
Brunnar som är nedförda i grundvattenförande 
lager får inte användas för annat ändamål än för 
vattenuttag. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Med anmälningskravet på befintliga anläggningar 
ges tillståndsmyndigheten möjlighet att ha 
kontroll över dessa riskobjekt inom 
vattenskyddsområdet. 
 
Det bedöms som svårt att minska risken genom 
föreskrift. Upplysning/information om riskkällor 
bör därför delges verksamhetsutövare och 
boende inom skyddsområdet. 
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ESKILSTORPS VATTENTÄKT          BILAGA 3 
RISKANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER           
   

*Sannolikhetsbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
**Konsekvensbedömning; för närmare förklaring se separat matris 
***Riskanalys; för närmare förklaring se separat matris     8(8) 

 2015-01-12 

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp 

Scenario S*  Motivering av 
sannolikhetsbedömning 

K** Motivering av konsekvensbedömning Risk 
*** 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 
2003:16 om 
vattenskyddsområden 

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/Förslag på ytterligare åtgärder 

E6, väg 115 och övriga 
vägar 
Olycka med 
transportfordon, t.ex. 
drivmedelstransport 

punktvis Olycka med transport som 
medför utsläpp av stora 
mängder miljö- och hälsofarliga 
ämnen som kan påverka yt- och 
grundvattenkvaliteten. 

S3 Sannolikheten för olyckor 
anses vara hög längs E6 och 
väg 115. Även flertalet mindre 
vägar passerar 
vattenskyddområdets känsliga 
delar vilket motiverar 
klassningen. 

K3 De hydrogeologiska förhållandena i 
främst primär och sekundär 
skyddszon gör täkten mycket sårbar 
för denna typ av riskkälla. 
Trafikolyckor inom dessa zoner skulle 
kunna innebära långtgående 
konsekvenser för råvattenkvalitén 

röd I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör föreskrivas att i 
primär skyddszon får 
transport av farligt 
gods endast ske på 
anvisade 
transportleder. 

Primär skyddszon 
Transport av farligt gods på väg och farligt avfall 
skall ske på rekommenderad led för farligt gods, 
med undantag för transporter för enskilda 
fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är 
lastade med farligt gods är förbjudet.  
 
Sekundär skyddszon 
Transport på väg av farligt gods och farligt avfall 
skall ske på rekommenderad led för farligt gods, 
med undantag för transporter för enskilda 
fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är 
lastade med farligt gods är förbjudet. 

Föreslagen skyddsföreskrift följer 
Naturvårdsverkets rekommendationer (NFS 
2003:16). 
Olyckor med farligt gods kan medföra 
långtgående konsekvenser för 
vattenförsörjningen. Transport av farligt gods 
utgör en betydande risk för vattentäkten, inom 
såväl primär som sekundär skyddszon. 
Transporter till fastigheter inom 
vattenskyddsområdet är dock svåra att undvika. 
Endast föreslagen skyddsföreskrift bedöms inte 
räcka för att eliminera risken för den här typen av 
olyckor. Övriga transporter med stora mängder 
miljö- och hälsofarliga ämnen omfattas inte av 
föreskriften. Därför krävs en dialog med 
väghållaren om olycksförhindrade och 
konsekvensreducerande åtgärder, t.ex. 
avkörningshinder eller täta diken längs vägen. 
 

Miljöfarlig verksamhet  
A-, B, C eller U- 
verksamheter som 
hanterar miljöfarliga 
ämnen 

punktvis Utsläpp av föroreningar som kan 
utgöra risk för förorening av yt- 
eller grundvatten 

S2 Inom föreslaget 
skyddsområde finns i dag ett 
tio-tal registrerade miljöfarliga 
verksamheter. Sannolikheten 
för att ett utsläpp ska ske 
bedöms som måttlig.  

K3 Ett eventuellt utsläpp kan ge 
långtgående konsekvenser för 
vattentäkten beroende på 
föroreningens art, spridningshastighet 
och närheten till yt- och grundvatten. 

gul I föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde 
bör anges att i primär 
skyddszon sådan 
miljöfarlig verksamhet 
som innebär risk för 
förorening av yt- eller 
grundvatten inte får 
etableras. I sekundär 
skyddszon bör 
föreskrivas om krav på 
tillstånd för ny 
anmälningspliktig 
miljöfarlig verksamhet. 

Primär skyddszon  
All nyetablering av verksamhet som innebär risk för 
förorening av mark eller grundvatten är förbjuden. 
Förändring av pågående verksamhet som innebär 
risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 
tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas 
med den prövning som föranleds av anmälnings- 
eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
 
För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för 
hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 2 och 
3 ovan i tillämpliga delar. För 
infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad 
som sägs under § 6 och 7 ovan. 
 
Sekundär skyddszon  
All nyetablering eller förändring av verksamhet som 
innebär risk för förorening av mark eller 
grundvatten är tillståndspliktig. Lagring som innebär 
risk för förorening av mark eller grundvatten är 
tillståndspliktig. 
Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas 
med den prövning som föranleds av anmälnings- 
eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
 
Tertiär skyddszon 
All nyetablering av verksamhet som innebär risk för 
förorening av mark eller grundvatten är 
anmälningspliktig.  
Tillståndsprövning eller anmälan enligt ovan skall 
samordnas med den prövning som föranleds av 
anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift motsvarar 
nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2003:16 om vattenskyddsområden.  
 
Etablerad/befintlig miljöfarlig verksamhet bedöms 
styras i tillräcklig grad av övriga lagar och 
förordningar, därför ska skyddsföreskrifter inte 
inskränka på befintliga tillstånd. 
 
Nyetablering och ändring av befintlig miljöfarlig 
verksamhet som utgör ett hot för yt- eller 
grundvattnet bör däremot avstyras från primär 
och sekundär skyddszon.  
 
Med kravet på tillstånd inom sekundär skyddszon 
ges tillsynsmyndigheten möjlighet till bedömning 
av verksamhetens farlighet med hänseende till 
vattenskyddsintresse och kan vid behov ställa 
relevanta villkor.  
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Skyddszon Sträcka Anledning till gränsdragning
Primär Hela 

gränsen
Område med stort skyddsbehov pga. goda 
infiltrationsmöjligheter. Gränsen medför en 
beräknad transporttid på minst 100 dygn.

A-B

Efter geofysiska undersökningar tolkat område 
där infiltration från ytliga friktionsmaterial till 
den underlagrade vattenförande formationen 
bedöms som god. Delvis anpassad till 
fastighetsgränser enligt försiktighetsprincipen.

B-C
Gräns för beräknad uppehållstid på minst ett år, 
anpassad till fastighetsgränser enligt 
försiktighetsprincipen.

C-D Efter geofysiska undersökningar tolkad gräns 
mellan ytliga friktionsmaterial och lera.

D-E

Hallandsåsens randzon och ytvattendrag som 
rinner upp på Hallandsåsen och ner i 
tillrinngingsområdet för vattentäkten. Den 
sekundära skyddszonen inkluderar strandzonen 
10 m på respektive sida av vattendraget.

E-F
Gräns för beräknad uppehållstid på minst ett år, 
anpassad till fastighetsgränser enligt 
försiktighetsprincipen.

F-A
Gräns för beräknad uppehållstid på minst ett år, 
delvis anpassad till fastighetsgränser enligt 
försiktighetsprincipen.

B-G Stensån
G-H Vattentäktens tillrinningområdesgräns.
H-I Gräns mot sekundär zon för VSO Dömestorp.
I-J Gräns mot tertiär skyddson för VSÖ Dömestorp.
J-F Vattentäktens tillrinningområdesgräns.

Sekundär

Tertiär
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Uppdragsnr:  10178105 BILAGA 6, sid 1 (5)  
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PM 

Geofysisk undersökning, resistivitetsmätning – Eskilstorp 
vattentäkt 

Bakgrund 

NSVA planerar att utöka den befintliga vattentäkten vid Eskilstorp, Båstads kommun, 
med två uttagsbrunnar. Tillstånd finns enligt dom i MD 2012-07-06 för att anlägga två 
nya brunnar strax öster om de befintliga brunnarna V15 och V20. Eskilstorps vattentäkt  
utgör den viktigaste vattentäkten i Båstads kommun. Vattentäkten ger ett vatten av 
mycket god kvalitet och behöver därför inte renas innan det distribueras till ledningsnä-
tet. Det är därför mycket viktigt att vattentäkten ges ett fullgott skydd, som säkerställer 
att den goda kvaliteten på det levererade vattnet kan bibehållas även i framtiden.WSP 
Environmental i Malmö har på uppdrag av NSVA utfört översyn av vattenskyddsom-
råde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Eskilstorp. 

Mål 

Målet med resistivitetsmätningarna har varit: 

- att få underlag att bedöma utbredning och tjocklek av eventuella leriga lager 
som kan fungera som en naturlig barriär mot förorening. 

Metod 

Resistivitetsmätning är en geofysisk metod som mäter olika marklagers elektriska resis-
tivitet, d v s deras isolatoriska förmåga. Att bestämma denna parameter är intressant då 
olika geologiska material har olika resistivitet och en kartering av resistivitet alltså ger 
ett underlag för geologisk tolkning. 

Vid resistivitetsmätning leds en elektrisk ström I ner i marken via två strömelektroder, 
samtidigt som spänningen U mäts mellan två potentialelektroder (se Figur 1). Genom 
Ohms lag, dvs. R = U/I, kan resistansen R och sedan ett medelvärde av resistiviteten i 
en viss markvolym beräknas. Genom att öka eller minska avståndet mellan elektroder-
na kan mätdjupet varieras. 

Vid datainsamlingen används s.k. multielektrodteknik, vilket innebär att upp till 81 
elektroder placeras ut längs en mätlinje och kopplas till mätinstrumentet (se Figur 2). 
Därefter kopplas olika kombinationer av ström- och potentialelektroder in i snabb följd 
så att mätning sker i olika mätpunkter och med olika mätdjup. 

Efter avslutad datainsamling bearbetas samtliga mätdata längs en mätlinje så att en ver-
tikal resistivitetssektion erhålls. Denna procedur, som kallas inversion, genomfördes 
med datorprogrammet RES2DINV. 
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Uppdragsnr: 10190290 Bilaga 6, sid 2 (5) 
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Figur 1  Resistivitetsmätning, principfigur. Vid en resistivitetsmätning används fyra elektroder. 

 

Figur 2 Resistivitetsmätning med multielektrodteknik. För att öka mäthastigheten sätts upp till 
81 elektroder ut samtidigt och ansluts till en multiledarkabel. Instrumentet kopplar se-
dan in fyra elektroder för varje mätning. Bilden är från ett annat undersökningsom-
råde. 
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Uppdragsnr: 10190290 Bilaga 6, sid 3 (5) 
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Omfattning och utförande 

Resistivitetsmätningar utfördes under vecka 5 och 6 år 2015. Totalt mättes tre linjer, se 
Figur 3. Den sammanlagda linjelängden var ca 780 m och det totala antalet mätningar 
5513 st. 

Vid mätningarna användes ett baselektrodavstånd på 2 m, vilket ger ett största mätdjup 
på ca 30 m. Mätningarna utfördes med s.k. gradientkonfiguration.  

Använd utrustning var ABEM Terrameter LS med 8 mätkanaler och Lund Kabelsy-
stem. 

 

Figur 3 Linjernas läge och riktning i området. 
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Uppdragsnr: 10190290 Bilaga 6, sid 4 (5) 
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Resultat 

Avgörande för datakvaliteten är främst den använda strömstyrkan. Även standardavvi-
kelsen för upprepade mätningar i en punkt är ett mått på datakvaliteten. En hög ström-
styrka och en låg standardavvikelse innebär normalt en låg störningsmiljö och högre 
datakvalitet. 

Mätningarna kunde utföras med strömstyrkor som längs flertalet linjer låg inom inter-
vallet 20 – 240 mA (medelvärde 106 mA), vilket är bra värden. Standardavvikelsen var 
normalt låg, < 1 %. Datakvaliteten bedöms därför överlag som god.  

Vid inversionsprocessen, där rådata bearbetas till en vertikal resistivitetsmodell (resis-
tivitetssektion), erhålls ett mått på modellens passning mot uppmätta värden, s k mo-
dellresidual. En låg modellresidual indikerar en bra modell. Normalt erhålls låga mo-
dellresidualer om datakvaliteten är god. Längs linjerna uppgår modellresidualerna till 
under 3 %, vilket indikerar god passning.  

Tolkning 

Tolkning av samtliga resistivitetssektioner redovisas i Bilaga 1. Sektionerna visar att 
marken förenklat kan betraktas som en trelagerföljd. 

Lager 1 (överst) har hög resistivitet (500-3200 Wm) och tolkas som sediment: sand. 
Lagret har en tjocklek på ca 3 m. 

Lager 2 (mellersta, se figur 4) har varierande resistivitet och en tjocklek kring 5 m. 
Längs betydande delar är resistiviteten låg (<100 Wm), vilket indikerar leriga jordarter. 
Längs andra delar, främst de högre liggande sydliga delarna av linje 1 och 2, kan resis-
tiviteten vara betydligt högre (>1000Wm), vilket indikerar sandiga jordarter. Längs 
linje 1, och möjligen även i linje 2, verkar lagret brytas av en högresistiv struktur. 

Lager 3 (understa) har hög resistivitet (500-3200 Wm) i linje 1 och 2. I linje 3 ligger 
resistiviteten relativt lågt (100-200 Wm).  Längs linje 1 och 2 tolkas lagret som sand 
medan tolkningen är mer oklar längs linje 3. Lagret kan där utgöras av finkorniga 
jordarter och/eller morän.  
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Uppdragsnr: 10190290 Bilaga 6, sid 5 (5) 
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Figur 4 Redovisning av tolkning för lager 2. 
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Uppdragsnr:  10178105 1 (2) 
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Geofysisk undersökning, resistivitetsmätning – Eskilstorp 
vattentäkt 

Bilaga A Tolkning av resistivitetssektioner 
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Uppdragsnr:  10190290 Bilaga 7, sid 1 (5) 
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PM 

Geofysisk undersökning, resistivitetsmätning norr om 
Stensån– Eskilstorp vattentäkt 

Bakgrund 

NSVA planerar att utöka den befintliga vattentäkten vid Eskilstorp, Båstads kommun, 
med två uttagsbrunnar. Tillstånd finns enligt dom i MD 2012-07-06 för att anlägga två 
nya brunnar strax öster om de befintliga brunnarna V15 och V20. Eskilstorps vattentäkt 
utgör den viktigaste vattentäkten i Båstads kommun. Vattentäkten ger ett vatten av 
mycket god kvalitet och behöver därför inte renas innan det distribueras till ledningsnä-
tet. Det är därför mycket viktigt att vattentäkten ges ett fullgott skydd, som säkerställer 
att den goda kvaliteten på det levererade vattnet kan bibehållas även i framtiden. WSP 
Environmental i Malmö har på uppdrag av NSVA utfört översyn av vattenskyddsom-
råde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Eskilstorp. 

Mål 

Målet med resistivitetsmätningarna har varit: 

- att få underlag att bedöma utbredning och tjocklek av eventuella leriga lager 
som kan fungera som en naturlig barriär mot förorening. 

Metod 

Resistivitetsmätning är en geofysisk metod som mäter olika marklagers elektriska resis-
tivitet, d v s deras isolatoriska förmåga. Att bestämma denna parameter är intressant då 
olika geologiska material har olika resistivitet och en kartering av resistivitet alltså ger 
ett underlag för geologisk tolkning. 

Vid resistivitetsmätning leds en elektrisk ström I ner i marken via två strömelektroder, 
samtidigt som spänningen U mäts mellan två potentialelektroder (se Figur 1). Genom 
Ohms lag, dvs. R = U/I, kan resistansen R och sedan ett medelvärde av resistiviteten i 
en viss markvolym beräknas. Genom att öka eller minska avståndet mellan elektroder-
na kan mätdjupet varieras. 

Vid datainsamlingen används s.k. multielektrodteknik, vilket innebär att upp till 81 
elektroder placeras ut längs en mätlinje och kopplas till mätinstrumentet (se Figur 2). 
Därefter kopplas olika kombinationer av ström- och potentialelektroder in i snabb följd 
så att mätning sker i olika mätpunkter och med olika mätdjup. 

Efter avslutad datainsamling bearbetas samtliga mätdata längs en mätlinje så att en ver-
tikal resistivitetssektion erhålls. Denna procedur, som kallas inversion, genomfördes 
med datorprogrammet RES2DINV. 
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Figur 1  Resistivitetsmätning, principfigur. Vid en resistivitetsmätning används fyra elektroder. 

 

Figur 2 Resistivitetsmätning med multielektrodteknik. För att öka mäthastigheten sätts upp till 
81 elektroder ut samtidigt och ansluts till en multiledarkabel. Instrumentet kopplar se-
dan in fyra elektroder för varje mätning. Bilden är från ett annat undersökningsom-
råde. 
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Omfattning och utförande 

Resistivitetsmätningar utfördes under vecka 13 år 2015. Totalt mättes en linje, se Figur 
3. Den sammanlagda linjelängden var ca 240 m och det totala antalet mätningar 1649 
st. 

Vid mätningarna användes ett baselektrodavstånd på 2 m, vilket ger ett största mätdjup 
på ca 30 m. Mätningarna utfördes med s.k. gradientkonfiguration.  

Använd utrustning var ABEM Terrameter LS med 8 mätkanaler och Lund Kabelsy-
stem. 

 

Figur 3 Linjens läge och riktning i området. 
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Resultat 

Avgörande för datakvaliteten är främst den använda strömstyrkan. Även standardavvi-
kelsen för upprepade mätningar i en punkt är ett mått på datakvaliteten. En hög ström-
styrka och en låg standardavvikelse innebär normalt en låg störningsmiljö och högre 
datakvalitet. 

Mätningarna kunde utföras med strömstyrkor som längs flertalet linjer låg inom inter-
vallet 40 – 440 mA (medelvärde 240 mA), vilket är bra värden. Standardavvikelsen var 
normalt låg, < 1 %. Datakvaliteten bedöms därför överlag som mycket god.  

Vid inversionsprocessen, där rådata bearbetas till en vertikal resistivitetsmodell (resis-
tivitetssektion), erhålls ett mått på modellens passning mot uppmätta värden, s k mo-
dellresidual. En låg modellresidual indikerar en bra modell. Normalt erhålls låga mo-
dellresidualer om datakvaliteten är god. Längs linjen uppgår modellresidualen till under 
2,2 %, vilket indikerar god passning.  

Tolkning 

Tolkning av resistivitetssektionen redovisas i Bilaga 1. Sektionen visar att marken för-
enklat kan betraktas som en tvålagerföljd. 

Lager 1 (överst): De postglaciala sedimenten kan delas in i tre delar med riktning från 
sydväst till nordost med en tjocklek på ca 6 m. 

· Del 1; 0-30 m har låg resistivitet (50-200 Wm) och är tolkat som eventuell 
svämsand.  

· Del 2; 30-140 m har hög resistivitet (400-1500 Wm) och tolkas som sandig 
jordart.  

· Del 3; 140-240 m har lägre resistivitet (100-300 Wm) och har tolkats som fin-
kornig jordart.  

Lager 2 (understa): De glaciala sedimenten har låg resistivitet (50-100 Wm) som tolkas 
som lerig jordart. Den leriga jordarten bryts av med en något högre resistivitet (150-300 
Wm). Den något högre resistiviteten tolkas som grovkorniga glaciala sediment.  
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Figur 4 Redovisning av tolkning för lager 2. 
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 Rapport • Förslag till vattenskyddsområde, Eskilstorp vattentäkt, Båstad kommun | 5 

1 INLEDNING OCH SYFTE  
WSP Environmental har på uppdrag av Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp (NSVA) utfört översyn av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för vattentäkten i Eskilstorp, Båstad kommun. Tidigare gällande 
skyddsområden och skyddsföreskrifter fastställdes av länsstyrelsen 1978.  
Det faktum att det 2012 erhölls nytt tillstånd med ökade uttagsrättigheter 
samt fler brunnar föranleder ett behov av uppdatering och anpassning till 
gällande lagar och förordningar samt till allmänna råd från Naturvårdsverket 
(2010:5).   

Eskilstorps vattentäkt (se figur 1) utgör den viktigaste vattentäkten i Båstads 
kommun. Vattentäkten ger ett vatten av mycket god kvalitet och behöver 
därför inte renas innan det distribueras till ledningsnätet. Det är därför 
mycket viktigt att vattentäkten ges ett fullgott skydd, som säkerställer att den 
goda kvaliteten på det levererade vattnet kan bibehållas även i framtiden.  

 
Figur 1. Översikt (hämtad från Båstad kommuns hemsida) 

Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att 
anpassas till gällande lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från 
Naturvårdsverket (2010). Syftet med revideringarna är att ge grund-
vattenförekomsten vid Eskilstorp ett tillräckligt gott skydd och att 
grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. I kapitel 3 redovisas 
motiven närmare för nytt skyddsområde. 

Arbetet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna har utförts i princip 
enligt den omfattning som förespråkas i Kapitel 4.3 i Naturvårdsverkets 
handbok om vattenskyddsområden (Naturvårdsverket, 2010:5).  

Huvudman för vattentäkten är Båstads kommun. Båstad kommuns intention 
är att det nya vattenskyddsområdet ska beslutas av Länsstyrelsen i Skåne 
län och att länsstyrelsen samtidigt meddelar de nya föreskrifterna som ska 
gälla för området.  

Föreliggande rapport utgör underlag för ett uppgraderat skydd för Eskilstorps 
vattentäkt.  

Eskilstorps 
vattentäkt 
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2 VATTENTÄKTEN  

2.1 GÄLLANDE TILLSTÅND 
Enligt dom M 2637-11, meddelad av Växjö tingsrätt 2012-07-06, har Båstad 
kommun tillstånd att från fastigheterna Båstad Eskilstorp 8:2 och Båstad 
Östra Karup 24:1, Båstad kommun, bortleda grundvatten för 
vattenförsörjning. Enligt tillståndet äger kommunen rätt att under månaderna 
juni, juli och augusti bortleda maximalt 6 900 m3/dygn och under övriga 
månader 4 600 m3/dygn. 

Enligt tillståndet får kommunen, utöver dagens två brunnar, anlägga 
ytterligare två brunnar inom fastigheten Båstad Eskilstorp 8:2 eller del av 
Båstad Östra Karup 24:1. 

2.2 BRUNNAR OCH DRIFT 
Anläggningen består idag av två pumpbrunnar, V15 och V20, belägna på 
fastigheten Eskilstorp 8:2. Brunnarna är utförda som filterbrunnar med ca 40 
m djup under markytan. Filtren av typ Johnson är monterade ca 28 – 40 m 
under markytan i grovt isälvsmaterial. Teknisk data sammanfattas i Tabell 1 
nedan.  

Tabell 1. Teknisk data för befintliga pumpbrunnar 

 Brunn V15 Brunn V20 

Utförd år 1977 1992 

Totaldjup, m u my 40,2 39,0 

Diameter 
förlängningsrör (Dy), 
mm 

358 193 

Nivå filter, m u my 27,70 – 31,70 
35,70 – 39,70 

 

Slitsvidd filter, mm 0,8  
 

Installerad kapacitet i de båda befintliga brunnarna är ca 5 000 m3/dygn (58 
l/s) sammanlagt. Det genomsnittliga uttaget uppgår till ca 1 600 m3/dygn, 
som årsmedelvärde. 

Utöver befintliga brunnar har kommunen rätt att inom gällande tillstånd 
anlägga och för framtiden bibehålla två nya brunnar för uttag av grundvatten 
på fastigheten Båstad Eskilstorp 8:2 eller inom del av fastigheten Båstad 
Östra Karup 24:1. 

2.3 VATTENKVALITET OCH VATTENRENING  
Råvattnet håller så hög kvalitet att det kan pumpas ut direkt på nätet utan 
någon behandling. 

2.4 TIDIGARE VATTENSKYDD 
Det tidigare skyddsområdets utformning och skyddsföreskrifter fastställdes 
av Länsstyrelsen i Kristianstad län 1978 (FS 1978:193). Skyddsområdets 
utformning enligt 1978-års fastställelse redovisas i Figur 2. Inom 
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skyddsområdet gjordes uppdelning av brunnsområde (vid vattentäkten V15), 
inre (rött område) och yttre (blått område) skyddsområde. 

 

Figur 2. Tidigare vattenskyddsområde fastställt 1978, rött område avser den inre 
skyddszonen och blått den yttre. 

2.5 VATTENBEHOV 
Det framtida vattenbehovet i kommunen har uppskattats utifrån den 
planerade tillkommande bebyggelsen enligt Översiktsplan 08. Prognosen 
redovisas i tabell 2. Totalt uppskattas vattenbehovet öka med ca 50 %.  

För beräkning av maxdygnsförbrukningen har antagits samma förhållande 
mellan maxdygns- och medeldygnsförbrukning enligt 2006 års 
vattenförbrukningsmätningar, dvs maxdygnsfaktor ca 1,8-2,2. 

Den specifika förbrukningen per person har satts till 180 l/d per person och 
dygn (medeldygnsförbrukning). Antalet personekvivalenter (PE) beräknas på 
2,5 personer per lägenhet. Det är samma antagande som använts vid 
dimensioneringsberäkningar för Hedhusets reningsverk (uppgift från Båstads 
kommun). Av den tillkommande bebyggelsen uppskattas andelen 
permanentboende utgöra ca 60 %. 

 

Tabell 2. Bedömt maximalt vattenbehov ca 2030 i Båstads kommun baserat på 
planerad bebyggelse enligt Översiktsplan 08, samt anslutning av befintlig 
bebyggelse. Bedömda flöden anges i m3/dygn. 
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Försörjningsområde 

 

 

 

Tillkomma

nde 

bostäder 

2030 

Max 

tillkomma

nde PE 

 

Dygnsm

edelförb

rukning 

Maxdygnsf

örbruknin

g 

1-3 Norr om åsen        2 300           5 800           4 300             9 500     

4-7 Söder om åsen        2 100           5 200           3 900             7 000     

Totalt Kommunen        4 400          11 000           8 200           15 600     

 

För att tillgodose vattenbehovet inom Båstad kommuns norra delar (område 
1-3) under ett framtida maxdygn behövs en produktionskapacitet på ca 9 500 
m3/dygn. För att klara detta har nytt tillstånd för Eskilstorps vattentäkt 
erhållits och utöver detta kan utbyggnad av Båstads 
vattenförsörjningsområde (omr 1) bli aktuellt genom att en överföringsledning 
mot SV till Boarp och V Karup, dvs försörjningsområde 7; V. Karup, ansluts 
till Båstads vattenförsörjningsområde. Befintlig täkt i V. Karup kommer då att 
stängas. Övriga vattentäkter i försörjningsområdet utgörs av bl.a. 
Idrottsplatsen och Axelstorp. 

2.6 RESERVVATTENTÄKTER 
Eskilstorps vattentäkt med tillståndsgivet uttag, är av stor betydelse för 
Båstads framtida vattenförsörjning. Tillståndsgiven utökning av vattentäkten 
ger Båstads kommun säkrare dricksvattenförsörjning, jämnare vattenkvalitet 
och minskad miljöpåverkan, sett till hela kommunens dricksvattenproduktion. 

Vattentäkten utgör i framtiden även en regional resurs där Eskilstorps 
vattentäkt, som en av tre sammankopplade täkter tillsammans med 
Dömestorp och Skottorp; dels; 

 kan erbjuda reservvatten i händelse av att en vattentäkt i någon av 
kommunerna blir obrukbar under en längre tid,  

 kan hantera oväntat stora säsongsvariationer mellan sommar och 
vinterförbrukning i de båda kommunerna. 

Någon reservvattentäkt för Eskiltorp finns inte idag. Dock planeras en 
sammankoppling via överföringsledningen till Laholm. Detta dels för att 
möjliggöra behandling av vatten från Eskilstorp i Skottorps vattenverk, dels 
för att Eskilstorp ska kunna utgöra reserv för Laholms grundvattenanläggning 
vid Dömestorp eller Skottorp och vice versa. 

3 MOTIV FÖR NYTT 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 

3.1 VATTENTÄKTERNAS BETYDELSE 
Grundvattenmagasinet vid Eskilstorp är ur ett kommunalt perspektiv en 
betydelsefull grundvattenförekomst för vattenförsörjning. Eskilstorps 
vattentäkt har ett extremt högt skyddsvärde enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder, kap 2.5.1 i handbok med allmänna råd om 
vattenskyddsområde (Naturvårdsverket, 2010:5). Någon grundvattentillgång 
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med motsvarande uttagsmöjligheter finns inte i närheten och någon 
reservvattentäkt som täcker hela behovet saknas. 

Vattentäktens betydelse är enligt SGU (Åsman & Ojala 2004) klassad som 
Klass 1B2. Detta betyder att det är ett grundvattenområde med potentiellt 
uttag om minst 25 l/s och högt befolkningstryck. Totalt finns 225 områden i 
klass 1 i Sverige varav 84 av dem är klassade till 1B2. 

3.2 DIREKTIV OCH REGELVERK 
EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att områden som används eller 
kan komma att användas för uttag av dricksvatten ska skyddas i syfte att 
undvika kvalitetsförsämringar. Direktivet ställer också krav på att mål för god 
vattenstatus (såväl kvantitativ som kemisk) ska anges för 
vattenskyddsområden. Samtliga avrinningsdistrikt har upprättat bindande 
åtgärdsprogram som anger hur miljökvalitetsnormerna skall följas och hur 
erforderligt skydd skall uppnås. På sikt ska alla vattenförekomster som 
försörjer fler än 50 personer eller har ett uttag större än 10 m3 per dygn 
uppnå god status. För vattenförekomsterna medtagna i registret skall 
erforderligt skydd fastställas för att undvika försämring av dess kvalitet.   

Att bibehålla ett ”grundvatten av god kvalitet" är angeläget i den kommunala 
vattenförsörjningen och ingår som övergripande mål bland de 15 nationella 
miljömål som beslutats av Sveriges Riksdag. De nationella 
miljökvalitetsmålen utgör politiska målsättningar och är inte juridisk bindande. 
Men miljöbalkens regler skall tolkas mot bakgrund av målen.   

Det är bl.a. kommunens skyldighet att omsätta målen i praktisk handling och 
senast år 2010 skulle kommunerna ha säkerställt skyddet för 
grundvattenförekomster (både nuvarande och framtida) mot exploatering 
som begränsar vattenanvändandet, ändringar av grundvattennivåer pga. 
olika mark och vattenanvändningar som ger negativa konsekvenser för 
vattenförsörjningen och kvalitetsförändringar orsakade av mänsklig 
verksamhet. Många vattentäkter har fått uppdaterade vattenskydd eller håller 
på att få uppdaterade vattenskydd.  

I 7 kap i Miljöbalken (1998:808) som trädde ikraft 1999-01-01. "Skydd av 
områden" finns bestämmelser om inrättande av vattenskyddsområde: 

21 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen 
förklaras som vattenskyddsområde till skydd för yt- eller grundvattentillgång 
som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. 

I 22 § ges länsstyrelsen eller kommunen möjlighet att meddela sådana 
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom 
området som behövs för att tillgodose syftet med området. Enbart om det 
finns särskilda skäl medges dispens från föreskrifter som meddelats. 

Skyddsmotiven för grundvattnet baseras på de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. miljöbalken. Till grund för hänsynsreglerna ligger den s.k. 
försiktighetsprincipen, vars syfte är att förebygga inte bara säkert 
förutsägbara, utan också möjliga skador och olägenheter. Det innebär att 
hänsyn skall tas redan till risken för skador på människors hälsa och på 
miljön. 

I februari 2011 gav Naturvårdsverket ut en uppdaterad handbok med 
allmänna råd gällande vattenskyddsområde 2010:5 (Naturvårdsverket, 
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2010:5). Handboken är avsedd som en vägledning i arbetet med att fastställa 
vattenskyddsområde och föreskrifter med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken.  

3.3 SYFTE MED VATTENSKYDDSOMRÅDET 
Vatten är världens viktigaste livsmedel och rent vatten kan således räknas 
som en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddet är 
skydda vattentillgången, som i detta fall utgör en grundvattentäkt (flera 
brunnar) i Eskilstorp, för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett 
flergenerationsperspektiv. 

Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet 
som kan medföra risk för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl 
punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor. Särskilt viktigt är att 
förhindra att bekämpningsmedel, petroleumprodukter eller andra 
föroreningar når vattentäkten då detta kan medföra allvarlig skada under 
lång tid. Fysiska åtgärder inom området, exempelvis schaktning och pålning, 
kan via föreskrifterna regleras så att dessa genomförs på ett sätt som inte 
äventyrar vattenkvalitet eller -kvantitet. 

Enligt Handbok med allmänna råd (Naturvårdsverket, 2010:5) innebär 
inrättande av ett vattenskydds område att:  

 Skyddet för vattenförekomsten stärks 

 Vattenförekomstens och täktens betydelse tydliggörs 

 Vattenförekomsten anges i fysiska planer  

 Innebörden av vattenskyddet tydliggörs för verksamhetsutövare och 
andra inom vattenskyddsområdet 

4 GEOLOGISKA OCH 
HYDROGEOLOGISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

Den geologiska beskrivningen baseras på SGUs kartmaterial, 
borrningsuppgifter från SGUs brunnsarkiv, borrningar utförda av WSP under 
tidigare utredningsskede samt material från Lunds Universitet, se 
referenslista i kapitel 8. 

4.1 GEOLOGI 

Översikt 

Den geologiska lagerföljden kan kortfattat och översiktligt beskrivas som 
uppbyggd av fyra lager: 

- Urberg, som utgör det understa och äldsta lagret. 

- Kalksten från kritatiden 

- Glaciala jordlager, som avsattes av den smältande inlandsisen, 
antingen under denna eller i havet framför isen. 

- Postglaciala jordlager, som avsattes av hav och vattendrag efter 
inlandsisens avsmältning 

Den geologiska lagerföljden sammanfattas i figur 3. En mer detaljerad 
beskrivning av de olika lagren redovisas nedan. 
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Figur 3. Geologisk lagerföljd, principfigur.  

Berggrund 

Urberget består av rödgrå till grå finkorniga gnejser. Dess överyta ligger vid 
Eskilstorp - Hemmeslöv - Malen på en nivå ca -100 till -130 m ö h och stiger 
sakta norrut för att vid Mellbystrand ligga på nivån ca -60 m ö h. Söderut 
förändras urbergöverytans nivå drastiskt vid Hallandsåsens norra 
förkastningszon, där nivån på en sträcka av ca 1 km stiger till över nivån 
+160. I förkastningszonen är berget kraftigt uppsprucket, främst i riktning ca 
VNV - OSO, och vittrat. 

Ovanpå urberget ligger ett lager kalksten från kritatiden. Den är av typen 
skalgruskalk (kalkarenit) med inslag av sandiga och leriga lager. Porositeten 
bedöms som hög. Kalkstenens överyta ligger på nivå kring -50 m ö h vid 
Eskilstorp. Närmast Hallandsåsen finns en markerad kustklint 
(erosionsbrant) från tertiär tid, där kalkbergets yta stiger brant ca 50 m. 
Således kan kalken närmast Hallandsåsen påträffas upp till en nivå kring ±0 
m ö h. I viss omfattning kan kalkstenen även påträffas på ännu högre nivåer, 
då den tillsammans med urberget lyfts upp på grund av förkastningsrörelser. 
Kalkstenens tjocklek uppskattas vid Eskilstorp till över 70 m, medan 
tjockleken ovan kustklinten kan uppgå till över 100 m. 

Jordlager 

De glaciala jordlagren avsattes framför eller under den smältande 
inlandsisen. De kan delas in i två huvudgrupper: osorterade och sorterade.  

Morän är en osorterad jordart, bildad under isen genom nedkrossning av 
berggrund och omlagring av äldre jordarter. Inom områden där berggrunden 
består av kalksten får moränen ett högt lerinnehåll. Moränen bildar ett i stort 
sett sammanhängande täcke, vilket närmast Hallandsåsen kan vara upp till 
åtminstone 30 – 40 m tjockt. Normalt är dock moräntäcket tunnare och det 
kan även saknas helt inom områden där isälvar sorterat materialet. På 
Hallandsåsen utgör moränen den ytliga jordarten. 

De sorterade jordarterna har bildats genom att smältvattnet från inlandsisen 
sorterat materialet. Det grövsta materialet, d.v.s. sand, grus och sten, 
avsattes direkt framför isälvens mynning och bygger upp en åsformad 
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isälvsavlagring. Om isen stod stilla under längre tid kunde en deltaavlagring 
bildas. Under andra förutsättningar kunde mer utbredda och tunna 
isälvsavlagringar bildas. Finare material, som finsand och lera, avsattes på 
större avstånd från isälvsmynningen, d.v.s. i havet. Det finare materialet kom 
ofta att täcka de tidigare avsatta grövre sedimenten.  

De glaciala jordarternas tjocklek i området kring Eskilstorp kan vara upp till 
ca 60 m. Från Hemmeslövs gård och ca 800 m österut indikerar flera 
borrningar grovsediment med stor mäktighet, 40 – 60 m. Sannolikt finns här 
en mer eller mindre åsformad isälvsavlagring. Längre österut visar emellertid 
borrningar (nr 0303 och 7605A, läge se Bilaga 1) på ca 40 m finsediment, 
huvuddelen lera. Möjligen får åsen här en riktning mot NO, som är den 
vanligaste riktningen för isälvsavlagringar i området. Under finsedimenten 
som omger den åsformade avlagringen förekommer ofta tunna och sandiga 
glaciala avlagringar. T.ex. visar borrning 0303 strax norr om Ö Karup på 
mellansand under 44 m leriga sediment. 

De postglaciala jordlagren avsattes efter inlandsisens avsmältning. I 
samband med landhöjningen drog sig strandzonen tillbaka och de tidigare 
avsatta ytliga jordlagren bearbetades av vågorna så att s.k. svallavlagringar 
bildades. Dessa täcker stora delar av Laholmsslätten, består huvudsakligen 
av sand och har normalt en tjocklek i intervallet 0,5 – 5 m. Borrningar vid 
Eskilstorp visar på en tjocklek på upp till åtminstone 4 m. 

Längs med Stensån förekommer postglaciala svämsediment, d v s sediment 
som avsatts utmed rinnande vatten inom periodvis översvämmade områden. 
Dessa utgörs främst av lera, silt och finsand, ofta med inslag av organiskt 
material. Tjockleken kan närmast Stensån vara upp till 6 m, men avtar med 
ökat avstånd från ån. 

4.2 HYDROGEOLOGI 

Grundvattenmagasin 

Den geologiska uppbyggnaden av Eskilstorpsområdet innebär att man kan 
förvänta sig ett flertal grundvattenmagasin. De djupare liggande magasinen 
är slutna. 

I urberget finns ett slutet grundvattenmagasin. Det består av omväxlande 
tätare och mer genomsläppliga enheter. Genomsläppligheten bestäms av 
sprickigheten och graden av vittring. Längs Hallandsåsens förkastningszon 
kan genomsläppligheten vara hög. 

Även i kalkstenen finns ett slutet grundvattenmagasin. Porositeten kan vara 
hög och genomsläppligheten kan också antas vara hög.  

I moränen finns ett grundvattenmagasin som är öppet i de områden där 
morän är den ytliga jordarten, d v s på Hallandsåsen, och slutet där moränen 
täcks av andra jordarter, d v s ute på slätten. Genomsläppligheten varierar, 
främst beroende på lerhalten, men kan antas var låg ute på slätten och något 
högre på Hallandsåsen. 

De grovkorniga glaciala avlagringarna i jordlagren utgör ett slutet magasin, 
här benämnt det undre jordlagermagasinet. Genomsläppligheten kan vara 
mycket hög. Det är ur detta magasin som brunnarna V15 och V20 vid 
Eskilstorp tar vatten. 
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De finkorniga glaciala avlagringarna och de postglaciala avlagringarna kan 
betraktas som ett grundvattenmagasin, här benämnt det övre 
jordlagermagasinet. Detta kan vara slutet eller öppet, beroende på de lokala 
geologiska förhållandena. Magasinet är heterogent med avseende på 
genomsläpplighet men har i de mer genomsläppliga delarna god hydraulisk 
kontakt med Stensån. 

Grundvattennivåer 

Grundvattennivån i det undre jordlagermagasinet låg i augusti 2008 vid 
Eskilstorp på en nivå strax under +2,5, se Figur 4. Nivåkurvorna (gröna linjer 
i figur 4) visar tydligt att det förekommer ett avsänkt område kring brunnarna. 

Grundvattennivån i det ytliga jordlagermagasinet låg i augusti 2008 vid 
Eskilstorp på en nivå strax under +3. Även i detta magasin syns ett avsänkt 
område kring brunnarna (orange linjer i figur 4).  

I området nära Stensån finns en stark korrelation mellan ytvattnets och det 
ytliga grundvattnets nivå, vilket innebär att det förekommer stora 
nivåvariationer beroende på nederbörd. Nivåvariationerna kan över en 
normal årscykel uppgå till > 2 m. 

Närmare Hallandsåsen stiger grundvattennivån i det ytliga 
jordlagermagasinet. Trycknivån i det underliggande urberget ligger också 
högt, ofta ovan markytan, vilket medför att grundvatten läcker ut, antingen 
som koncentrerade källsprång eller mer diffust. 

Även ute på slätten, närmast Hallandsåsen, kan tryckytan i det undre 
jordlagermagasinet ligga över markytan. Så var t.ex. fallet vid obsrör 0303 
innan provpumpningens start.  

Grundvattennivåerna i det övre jordlagermagasinet ligger allmänt över 
nivåerna i det undre jordlagermagasinet. Detta är dels en effekt av att det 
undre magasinet är avsänkt, men också en effekt av att det övre magasinet 
fylls på genom grundvattenbildning och läckage från Stensån.  
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Figur 4. Grundvattennivåkarta (m ö h), framtagen från nivåer uppmätta augusti 2008 
vid normal drift av anläggningen. Orange linjer: övre jordlagermagasinet, gröna linjer: 
undre jordlagermagasinet. 

Grundvattenströmning och läckage 

Den regionala grundvattenströmningen är riktad i stort sett mot väster, ut mot 
Laholmsbukten. Kring Eskilstorp böjer strömningen i jordlagren lokalt av mot 
brunnarna. Denna påverkan upphör emellertid inom någon kilometer väster 
om Eskilstorp. Vid Stensån kan grundvattenströmningen lokalt vara riktad 
mot eller från ån beroende på skillnaden mellan grundvattnets och åvattnets 
nivå. 

På Hallandsåsens sluttning sker en grundvattenströmning riktad norrut i 
såväl jordlagren som i urbergsmagasinet. Den kraftiga topografin medför att 
trycknivån i berggrunden på slätten närmast Hallandsåsen ligger högre än i 
jordlagren, se Figur 5, varför det sker ett uppåtriktat läckage från 
berggrunden till det undre jordlagermagasinet. Detta läckage förstärks av 
uttagen ur brunnarna vid Eskilstorp.  

Närmast Hallandsåsen är trycknivån i berggrunden så hög att även de ytliga 
jordlagren tillförs ett uppåtriktat läckage. Trycknivån i det ytliga 
grundvattenmagasinet i jordlagren ligger, förutom närmast Hallandsåsen, 
över nivån i det undre magasinet, varför läckaget längre ut på slätten är 
nedåtriktat. 

 

 
Figur 5. Principfigur som visar förhållandet mellan trycknivåer i de olika 
grundvattenmagasinen och läckaget mellan magasinen vid uttag av grundvatten i 
undre jordlagermagasinet. Heldragen linje: Trycknivå i berggrunden, streckad linje: 
trycknivå i det ytliga jordlagermagasinet, prickad linje: trycknivå i det undre 
jordlagermagasinet. 

Tillrinningsområde 

Tillrinningsområdet kan delas upp i två delar: Inom ett område närmast 
täkten och söderut mot vattendelaren på Hallandsåsen sker tillrinningen 
huvudsakligen genom grundvattenströmning. Detta område bedöms ha en 
area på 20 – 25 km2. Då det p.g.a. uttaget ur täkten sker ett läckage från 
Stensån till grundvattnet utgör även Stensåns avrinningsområde uppströms 
Eskilstorp en del av täktens tillrinningsområde. Detta område bedöms ha en 
area på ca 250 km2. Ett lokalt läckage kommer att ske från Stensån till det 
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ytliga jordlagermagasinet närmast uttagsbrunnarna. Storleken på detta 
bedöms enligt Teknisk Beskrivning tillhörande tillståndsansökan att variera 
beroende på nederbördsförhållandena. Läckaget bedöms uppgå till ca 500 – 
2 000 m3/dygn, dvs mellan 7 och 30 % av det totala uttaget.  Tillrinningen 
från Stensån är således underordnad grundvattentillrinningen söderifrån. 

 

 
 

Figur 6. Uppskattat tillrinningsområde för Eskilstorps vattentäkt. Rött raster: Tillrinning 
huvudsakligen genom grundvattenströmning. Blått område: Tillrinning genom 
kombination av grundvattenströmning och ytvattenströmning. 

Grundvattenbildning 

Den del av nederbörden som inte avdunstar, nettonederbörden, utgör den för 
nybildning av grundvatten och ytvatten tillgängliga delen enligt 

  P – E = Qyt + Qgr 

Där P är nederbörden, E totala avdunstningen, Qyt den ytliga avrinningen och 
Qgr grundvattenavrinningen eller grundvattenbildningen. 

Nederbörd 
SMHI utför nederbördsmätningar vid 5 stationer i området. Korrigerad 
nederbördsdata för dessa stationer redovisas i tabell 3 nedan 
(Alexandersson et al 1991). 

 

Tabell 3 Nederbörd i mm/år vid SMHI:s nederbördsstationer. Normalvärden avser 
referensnormaler 1961 – 90, om ej annat anges. Korrektioner bedömda efter 
Eriksson 1980. 

Klimatstation Normalvärde, 

mm/år 

Korrektion % Korrigerad 

medelnederbörd, 

mm/år 

6218 Barkåkra 694 18 819 

6222 Baramossa 971 18 1146 

6227 Hov* 753 18 888 

6334 Genevad 773 12 866 

6240 Halmstad 803 18 947 
* Normalvärde avser tiden 1989 - 2007 
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Med hänsyn taget till topografiska skillnader kan årsmedelnederbörden vid 
Eskilstorp uppskattas till ca 890 mm/år. 

Avdunstning 
Årsavdunstningen har av SMHI (Brandt et al 1994) uppskattats till ca 510 
mm/år. 

Nettonederbörd 
Med en antagen medelnederbörd på 890 mm/år och en avdunstning på 510 
mm/år kan nettonederbörden vid Eskilstorp uppskattas till ca 380 mm/år. 

Grundvattenbildningens storlek 
Den för grundvattenbildning och ytavrinning tillgängliga vattenmängden vid 
Eskilstorp utgörs av nettonederbörden. Denna har enligt ovan uppskattats till 
ca 380 mm/år. Hur stor del av nettonederbörden som bildar grundvatten 
beror på de lokala geologiska förhållandena. Då de ytliga jordlagren allmänt 
är mycket genomsläppliga är det rimligt att anta att stora delar av 
nettonederbörden bildar grundvatten. Som ett genomsnittligt värde på 
grundvattenbildningen antas 340 mm/år. 

Vattenbalans 

Vattenbalansen avser en volym som till utbredningen i markplanet motsvarar 
det förväntade influensområdet vid ett maxuttag av 6 900 m3/dygn inom 
influensområdet, med en uppskattad areal på ca 9 km2 och som i djupled 
omfattar jordlager och berggrund ner till ett djup av ca 200 m. 

Marken har i vattenbalansen delats upp i tre grundvattenmagasin: övre 
jordlagermagasinet, undre jordlagermagasinet och ett berggrundsmagasin, 
se den hydrogeologiska beskrivningen i avsnitt 5.1. Vid flödesberäkningarna 
har berggrundsmagasinet delats upp i ett kalkstensmagasin och ett 
urbergsmagasin, men dessa redovisas som en enhet i vattenbalansen. 

Metodiken vid beräkning av grundvattenflödena i vattenbalansen bygger dels 
på Darcys lag, dels på en balansekvation för respektive magasin. En 
sammanställning över beräknade flöden och beteckningar redovisas i figur 7 
a. 

Vattenbalanser har beräknats för två fall, se figur 7 a - c: Naturliga 
förhållanden (inga uttag vid Eskilstorp och planerade uttag ca 6 900 
m3/dygn). Noggrannheten i vattenbalanserna kan beskrivas som översiktlig 
då det gäller den absoluta storleken på flödena, speciellt de djupare flödena i 
berggrunden. Vad gäller skillnaden i flöden mellan vattenbalanserna bedöms 
noggrannheten som god. 

I vattenbalanserna har nettonederbörden uppskattats till 380 mm/år och 
grundvattenbildningen till 340 mm/år, se avsnitt 6.4.  

Vattenuttag från enskilda brunnar inom området har uppskattats till 5 000 
m3/år. 

Vattenbalansen för naturliga förhållanden, se Figur 11 b, visar att det sker ett 
uppåtriktat läckage från berggrunden till jordlagren och att det sker en 
avrinning i de övre jordlagren, huvudsakligen som utläckage till Stensån, på 
ca 3,2 miljoner m3/år (ca 8 600 m3/dygn i medelflöde). 
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Vattenbalansen för ett planerat uttag på 6 900 m3/dygn, se Figur 7 c, visar att 
detta orsakar ett ökat nedåtriktat läckage från de övre jordlagren och att 
utflödet till Stensån minskar till ca 1,3 miljoner m3/år (ca 3 500 m3/dygn i 
medelflöde).  

Vattenbalanserna sammanfattas även i tabell 4 nedan. 

Sammanfattningsvis visar vattenbalanserna att även vid ett ökat uttag 
kommer en betydande del av nettonederbörden inom det praktiska 
influensområdet, ca 1/3, att avrinna till Stensån.  

 

 

 

 

 

b)  

c)  

330

330



 
 

 
18 | 10178105  • Eskilstorps vattentäkt, VSO samt nya uttagsbrunnar 

 

Figur 11 a) Förklaring av flöden, b)Vattenbalans under naturliga förhållanden (inga 
uttag vid Eskilstorp), c) Vattenbalans vid planerat maxuttag 6 900 m3/dygn (ca 2,5 
miljoner m3/år), enskilda uttag 5 000 m3/år. Flöden redovisas som medelvärden över 
år, enhet 1 000 m3/år. 

 

Tabell 4 Sammanfattning av vattenbalans, enhet tusental m3/år 

 Naturliga 
förhållanden 

Uttag 6900 
(m3/dygn) 

Nettonederbörd 3000 3000 

Grundvattenflöde in 920 920 

Grundvattenflöde ut -710 -140 

Uttag 0 -2520 

Avrinning till Stensån -3210 -1260 

  

5 MARKANVÄNDNING OCH 
NATURVÅRD 

5.1 MARKANVÄNDNING 
Uppe på Hallandsåsen, i tillrinningsområdet södra del, dominerar skogsmark. 
Ett antal mindre gårdar med tillhörande ängs- och åkermark finns också. På 
slätten dominerar jordbruksmark. Två tätbebyggda områden, Östra Karup 
och Eskilstorp, finns inom tillrinningsområdet. Strax norr om täkten, mellan 
väg 115 och Hallandsåsens nordsluttning, ligger Äppelgårdens golfbana. 
Väg E6 går genom östra delen av tillrinningsområdet och väg 115  går 
genom dess norra delar. Närområdet runt täkten består av åker/betesmark 
och mindre skogsdungar. 

5.2 NATUR- OCH KULTURVÅRDSINTRESSEN 
Inom tillrinningsområdet för vattentäkten ligger, enligt Länsstyrelsen i Skåne 
(hemsida), flera riksintressen. Stensån och Hallandsåsen inklusive dess 
nordsluttning ligger inom riksintresse för naturvård och hela 
tillrinningsområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv.  

5.3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Översiktsplan 

Den största delen av den primära skyddszonen för det föreslagna 
vattenskyddsområdet utgörs inte av planlagd mark. En mindre del västerut i 
området är dock planlagt för bostäder. 

Inom den sekundära skyddszonen är bostäder planlagda i den nordvästra 
och den centrala delen. Inom zonen finns även en golfbana, centrum för 
handel och ett mindre industriområde beläget syd/sydost om vattentäkten.  
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Inom den tertiära skyddszonen för det föreslagna skyddsområdet är två 
industriområden planlagda; ett i den sydvästra delen och ett längst ner i 
söder. Ett område rakt österut från vattentäkten utreds även för att 
planläggas som industriområde. 

Detaljplaner 

Det finns flertalet detaljplaner inom det föreslagna skyddsområdet som bl.a. 
behandlar bostadsbebyggelse, hantverk och småindustri, golfbana samt 
byggnader för handel. 

Öster om vattentäkten, strax utanför den föreslagna primärzonen, planeras 
ett område för handels- och speditionsverksamhet. Verksamheten skulle då 
vara belägen i den sydöstra delen av fastighet Östra Karup 24:1. 
Diskussioner har förts inom kommunen men beslut har ännu inte fattats. 

6 SKYDDSOMRÅDE 

6.1 ALLMÄNT 
För avgränsningen av skyddsområde är det vattenresursen som sådan som 
ska skyddas och inte bara området närmast vattentäkten.  

Grundvattenresursen är ofta knuten till en avgränsad geologisk formation, 
vilken innehåller ett grundvattenmagasin som kan utnyttjas för 
vattenförsörjning. Skyddsområdet för en grundvattentäkt bör enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden, om möjligt, 
omfatta hela den areal inom vilket vatten kan nå det grundvattenmagasin 
eller del av ett sådant grundvattenmagasin som utnyttjas eller i framtiden kan 
komma att utnyttjas för vattenförsörjning, dvs. tillrinningsområdet för 
vattentäkten, (Naturvårdsverket, 2010:5).  För vattentäkter med mycket stora 
tillrinningsområden kan en snävare avgränsning tillämpas om riskerna i de 
uteslutna områdena kan accepteras (Naturvårdsverket, 2010:5).  

Ur allmänna råd till 7 kap. 21 § MB: 

Ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens tillrinningsområde, såvida 
inte beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom fastställande 
av ett mindre område som vattenskyddsområde.  

För grundvattentäkter baserade på inducerad infiltration såväl som 
bassänginfiltration av ytvatten bör hela tillrinningsområdet för 
grundvattenresursen likväl som hela ytvattenresursen innefattas av 
vattenskyddsområdet (Naturvårdsverket, 2010:5).  

Vattenresursen bör skyddas mot tillfälliga likväl som kontinuerliga 
föroreningar. Förorening av vattenresursen kan antingen ske via 
punktutsläpp eller via mer diffust utsläpp.  Vattenresursen bör därför även 
skyddas mot markanvändning som på sikt kan påverka vattenkvalitén 
negativt och i värsta fall ge irreversibla skador (Naturvårdsverket, 2010:5). 

I Naturvårdsverkets Handbok med allmänna råd ges utgångspunkter och 
principer för hur avgränsning av skyddsområden ska utföras 
(Naturvårdsverket, 2010:5). Huvudregeln är att hela tillrinningsområdet skall 
skyddas. För vattenförekomster med mycket stora tillrinningsområden, där 
huvudregeln frångås, bör avgränsningen av vattenskyddsområdet baseras 
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på barriär- och riskfokusering. Avgränsningen av skyddsområden där endast 
delar av tillrinningsområdet innefattas av skyddet kan i dessa fall utgå från 
några eller en kombination av följande principer: 

 Topografisk avgränsning (vid ytvattendelare) 

 Buffertzoner kring vattendrag 

 Rinntider i vattensystemet 

 Grundvattendelare/ytvattendelare 

 Avstånd från vattentäkten 

 Uppehållstider/transport i grundvattnet 

 Sårbarhetsbedömningar och -klassificeringar 

 Risker/riskacceptans 

Enligt Handbok med allmänna råd (2010:5) kan vattenskyddsområdet delas 
upp i fyra olika zoner, dessa är: 

 Vattentäktszon 

 Primär skyddszon 

 Sekundär skyddszon 

 Tertiär skyddszon  

6.2 SÅRBARHETSKLASSIFICERING 
Vid framtagande av skyddsområdesgränser ingår det enligt Handbok om 
vattenskyddsområde (2010:5) att även studera sårbarheten inom 
tillrinningsområdet. Genom att titta på markens, de ytliga jordlagrens, 
förmåga att släppa igenom t.ex. föroreningar ges en förståelse för hur hög 
skyddsnivå som krävs inom olika delar av tillrinningsområdet.  Sårbarheten 
kan delas in i fyra klasser, extrem sårbarhet, hög sårbarhet, måttlig sårbarhet 
och låg sårbarhet. I figur 8 visas sårbarheten för de ytliga jordlagren i 
området kring Eskilstorps vattentäkt. När jordarterna bedömts är det de ytliga 
jordarternas kornstorleksfördelning och sorteringsgrad som bedöms, ju 
grövre korn och bättre sortering desto större risk för föroreningsspridning. 

Framtagen såbarhetsklassificering framgår av figur 8 och är motiverad 
nedan.  
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Figur 8. Sårbarheten inom det huvudsakliga tillrinningsområdet till Eskilstorps 
vattentäkt 

Extrem hög sårbarhet 
Störst sårbarhet har områden med isälvsavlagringar och där berggrunden är 
blottad. Isälvsavlagringarnas grövre korn som är mer eller mindre 
välsorterade innebär korta transporttider och att en förorening snabbt kan nå 
grundvattnet. Där berggrunden går i dagen finns det en direktkontakt med 
spricksystemen i urberget. En förorening som når berg i dagen har stora 
möjligheter att infiltrera till grundvattnet utan nämnvärd uppehållstid. När en 
förorening nått urbergets spricksystem så är nedbrytningen och 
fastläggningen av föroreningen generellt mycket liten. Områden med 
isälvsavlagringar och områden där berg går i dagen är klassade som 
områden med extremt hög sårbarhet.  
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Hög sårbarhet 
Hög sårbarhet definieras av områden med sand.  

Måttlig sårbarhet 
Måttlig sårbarhet har områden med morän. I moränen förekommer olika 
kornstorlekar och materialet är osorterat. Detta gör att en förorening 
transporteras långsammare och man har större möjlighet att förhindra att 
föroreningen når vattentäkten.  

Låg sårbarhet 
Områden med lera klassas som låg sårbarhet då transporthastigheten i 
materialet är extremt långsam. Även områden med torv eller mossar har låg 
sårbarhet då dessa sannolikt ligger på lera eller annan tät grund. 

6.3 RISKINVENTERING 
Riskobjekt för vattentäkten kan delas in i tre huvudkategorier: 

 Vattenverksamhet 

 Sabotage, kris och krig 

 Verksamheter och markanvändning i tillrinningsområdet 

Båstad kommun har möjligheter att hantera riskkategorierna genom egen 
planering och egna åtgärder. Riskobjekten behandlas lämpligen i 
kommunens beredskaps- och saneringsplaner.   

Vanliga verksamheter och typer av markanvändning i tillrinningsområdet som 
kan utgöra risk för förorening av vattentäkten är: 

Urban miljö: dag-spillvattenledningar, cisterner, trafik, vägsalt, släckvatten, 
bekämpningsmedelsanvändning, energianläggningar, schaktningsarbeten 
och andra markarbeten. 

Jord- och Skogsbruk: timmerupplag, bekämpningsmedelsanvändning, 
markarbeten, gödselspridning, dräneringar. 

Vägar: vägsaltning, dagvatten, utsläpp av försurande ämnen, 
bekämpningsmedelsanvändning, schaktningsarbeten, läckage av drivmedel, 
trafik och transporter inklusive farligt gods. 

Övriga miljöfarliga verksamheter: verksamheter för vilka tillstånd eller 
anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21§ förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Ovannämnda verksamheter och markanvändning kan regleras genom 
skyddsföreskrifter.  

Föroreningshoten kan vara tillfälliga eller akuta punktutsläpp (t.ex. 
tankbilsolycka), långvarigt pågående punktutsläpp (t.ex. avloppsinfiltration) 
samt långvariga diffusa utsläpp (t ex. bekämpningsmedel och gödning i 
samband med växtodling). 

En översiktlig inventering av riskobjekt har utförts av NSVA och Båstad 
kommun i samband med framtagandet av denna utredning, inventeringen 
redovisas i bilaga 1. I bilaga 2 och 3 görs en riskanalys där identifierade 
riskobjekt bedöms gällande sannolikhet och konsekvens som sedan kopplas 
till föreslagna föreskrifter. Sammanfattningsvis kan följande riskobjekt, utan 
inbördes rangordning, nämnas: 

 Väg och vägtrafik 
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 Cisterner 

 Transformatorer vid elstolpar (nätstationer) med och utan 
uppsamling 

 Avlopp 

 Lantbruk och skogsbruk 

 Åkeri 

 Bilverkstad 

 Golfbana 

 Skrot- och metallverksamhet 
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6.4 SKYDDSOMRÅDETS AVGRÄNSNING 
Baserat på genomförda utredningar av bl.a. områdets geologi, hydrogeologi, 
hydrologi och topografi samt genomförd sårbarhetsklassificering och 
riskinventering har gränserna för det reviderade skyddsområdet för 
Eskilstorps vattentäkt tagits fram. Avgränsningen av skyddsområdet utgår i 
huvuddrag från grundvattenmagasinets tillrinningsområde.  

Tillrinningsområdet för den del av vattnet som kommer från Stensån är 
mycket stort. Eventuella akuta föroreningar kommer att passera vattentäkten 
snabbt och utgör inte någon reell risk för vattenkvalitén vid vattentäkten. 
Diffusa föroreningar kan emellertid nå uttagsbrunnarna även om mindre 
reningseffekt erhålls i formationen mellan ån och uttagsbrunnarna. Vattnet 
som kommer från Stensån utgör dock en mindre del (7-30 %) av det totala 
uttaget och uppblandningen med övrigt vatten är stor. Störst inblandning 
förekommer vid maximala uttag då avsänkningen är som störst, d.v.s. 
vanligtvis endast under kortare perioder under året. Med anledning av detta i 
kombination med Stensåns stora tillrinningsområde, avser inte kommunen 
att lägga skyddsområde över tillrinningsområdet för ån. För att så bra som 
möjligt skydda vattentäkten och den del av vattnet som kommer från 
Stensån, avser kommunen istället att informera och föra dialog med 
sakägare av intresse (t.ex. LRF, berörda kommuner och eventuella större 
industrier) uppströms Eskilstorp.   

Gränsdragningen för de olika skyddszonerna utgår från Handbok om 
vattenskyddsområde (2010:5) och finns presenterade i figur 9 samt i A3-
format i Bilaga 4. I Bilaga 5 motiveras gränsdragningen i kartform. Nedan 
beskrivs bakomliggande resonemang för gränsdragningen.  
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Figur 9. Förslag till avgränsning av nytt vattenskyddsområde, Eskilstorps vattentäkt. 
Rött område = primär zon, blått område = sekundär zon och grått område = tertiär 
zon. 

Vattentäktszon 

Vattentäktszonen skall säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt och 
omfattar därför närområdet kring varje brunn. Principen som rekommenderas 
är att området skall vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. 
Samtliga brunnar är täckta av låsta brunnsöverbyggnader. Lås och 
brunnskonstruktioner bör regelbundet ses över så att skyddet bibehålls.  

Primär skyddszon 

Den primära skyddszonen omfattar områden med störst skyddsbehov. 
Sådana är områden med kort transporttid, områden med hög sårbarhet eller 
områden med många riskobjekt. Vid Eskilstorps vattentäkt är närområdet ett 
område med goda infiltrationsegenskaper och korta transporttider för 
grundvattnet att transporteras mot uttagsbrunnarna. Den bortre gränsen 
medför en transporttid på minst 100 dygn.  

Sekundär skyddszon 

Den sekundära skyddszonen har avgränsats till att omfatta områden med 
stort skyddsbehov men där sårbarheten bedöms som hög alternativt måttlig 
och med en transporttid som bedöms vara relativt kort.  

Vid Eskilstorp består den sekundära zonen av områden med ytliga 
friktionsmaterial som bedöms ha god hydraulisk kontakt med den 
vattenförande formationen vari grundvattenuttagen görs. Enligt den första 
genomförda resistivitetsundersökningen, se bilaga 6, bedöms bl.a. 
randzonen vid Hallandsåsens norra sluttning utgöra ett sådant område. Detta 
leder till att ett det i den sekundära skyddszonen inkluderas ett långsmalt 
område i öst-västlig sträckning genom södra delen av Östra Karup. Enligt 
den andra resistivitetsundersökningen, se bilaga 7, bedöms området norr om 
Stensån också utgöra ett område där de ytliga friktionsjordarna står i god 
hydraulisk förbindelse med den underliggande vattenförande formationen.  

I den sekundära zonen ingår även ytvattendragen, inklusive en strandzon på 
10 m på vardera sida om bäckarna, inom tillrinningsområdet uppe på 
Hallandsåsen. Syftet med detta är att förhindra miljöstörande verksamhet i 
direkt anslutning till vattendragen. Transport av eventuellt förorenade ämnen 
är snabb i ytvattendragen och risk finns att vattnet kan infiltrera ner i 
formationen vid Hallandsåsens norra sluttning där vattendragen passerar 
friktionsmaterial. SGU har utfört flödesmätningar vid området kring 
Dömestorp, ett område med motsvarande förhållande som vid Eskilstorp, 
som visar att det sker ett tydligt utläckage från bäckarna inom zonen utmed 
Hallandsåsens släntfot. Med avseende på de geologiska förhållandena vid 
Eskilstorp, se bilaga 6, är ett liknande förhållande sannolikt i detta område.  

 

Tertiär skyddszon 

Den tertiära skyddszonen skall omfatta sådana delar av 
vattenskyddsområdet, dvs. tillrinningsområdet, som inte omfattas av övriga 
zoner samt där skyddsbehovet inte är lika stort som i den primära och den 
sekundära skyddszonen. Den tertiära skyddszonen vid Eskilstorps vattentäkt 
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omfattar resterande delar av grundvattenmagasinets huvudsakliga 
tillrinningsområde.  

7 SKYDDSFÖRESKRIFTER 
För vattenskyddsområdets olika zoner föreslås nya skyddsföreskrifter. Syftet 
med vattenskyddsområdet är att trygga vattenkvalitén på lång sikt, ett 
flergenerationsperspektiv. För att uppnå syftet upprättas föreskrifter med mål 
att begränsa verksamheter som kan innebära förhöjd risk för att dricksvattnet 
förorenas. Detta görs antingen genom reglering av hantering av potentiellt 
miljö- och hälsofarliga ämnen eller genom reglering av t.ex. markanvändning, 
borrning och grävning i syfte att reducera risken för spridning av miljö- och 
hälsofarliga ämnen från såväl punkt- som diffusa utsläppskällor.  

Riktlinjerna vid utformningen av föreskrifter är att uppnå syftet vilket innebär 
inskränkningar i markanvändningen. Inskränkningarna är formulerade som 
förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Ansökan om tillstånd görs hos 
kommunens nämnd för miljöfrågor. Om tillstånd ges kan detta var förknippat 
med villkor. Anmälan görs även till kommunens nämnd för miljöfrågor. 
Huvudman för vattentäkten är Båstad kommun. Tillsynsmyndighet är 
kommunens nämnd för miljöfrågor. Förutom förbud eller krav på 
anmälan/tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas förbud eller 
krav på anmälan/tillstånd enligt annan lagstiftning.  
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Vattenskyddsföreskrifter för Eskilstorp i Båstads kommun 

Med stöd av 7 kap 22§ miljöbalken hemställer kommunfullmäktige i Båstads kommun att 

länsstyrelsen i Skåne län fastställer följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över 

fastigheter inom skyddsområdet, till skydd för grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att 

nyttjas för vattentäkt. 

Då dessa föreskrifter vinner laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna för Eskilstorp 8:2 från 

1978-09-20 upphöra att gälla. 

Skyddsföreskrifterna gäller för följande vattentäkter: 

 Eskilstorp (Eskilstorp 8:2 och Östra Karup 24:1) 

De fastställda skyddsområdena omfattar ett större antal fastigheter och är uppdelade i; 

vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Zonerna finns 

markerade på skyddsområdeskarta. 

Syftet med skyddsområde och skyddsföreskrifter är att säkerställa att påverkan eller risk för 

påverkan på vattentäkterna inte uppstår. 

De särskilda föreskrifterna gäller specifikt för ovan nämnda vattentäkt och har utformats med 

vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus. De utgör i många avseenden en tillämpning 

och uttolkning av miljöbalkens intentioner så som de uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

(2 kap § 2-6). 

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav 

enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma. 

 

Huvudman för vattentäkterna i Båstads kommun är Kommunstyrelsen. 

Anmälan och tillstånd som regleras i dessa föreskrifter handläggs av nämnden för 

miljöfrågor i Båstads kommun.  

Dispens från förbud handläggs av länsstyrelsen i Skåne län. 

 

Ikraftträdande och övergångsregler 

Pågående verksamhet som förbjuds enligt meddelade föreskrifter ska vara avvecklad senast två år 

efter föreskriftens ikraftträdande.  

För pågående verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt införs, enligt meddelade 

föreskrifter, ska tillstånd sökas, respektive anmälan göras, senast två år efter föreskriftens 

ikraftträdande.  
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Föreskrifter 

1§  Vattentäktszon  

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

Området ska vara väl avgränsat och brunnen ska ha låsbar överbyggnad. 

Området får enbart disponeras av huvudman och enbart för vattentäktsverksamhet. 

Bestämmelser för primär skyddszon 

2§ Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter 

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa 

eller miljön kräver tillstånd. Med hantering avses här inte oljeförsörjning för bostads- och 

jordbruksfastighet samt användning i maskiners och fordons egna tankar.  

Från tillståndskravet enligt första stycket undantas hantering av petroleumprodukter och andra 

kemiska produkter för normalt hushållsbehov (total volym understigande 50 liter) eller i 

skolundervisningssyfte i de fall hanteringen sker på ett sådant sätt att hela den förvarade mängden 

vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet. 

3§  Hantering av kemiska bekämpningsmedel samt träskyddsmedel m.m. 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig hantering av träskyddsmedel är 

förbjuden.  

Från förbudet undantas icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inomhus. 

Hantering inomhus ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Från förbudet undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär 

olägenhet för människors hälsa. Anmälan ska ske av verksamhetsutövaren inom en vecka i samband 

med eller efter varje sådan åtgärd. 

4§  Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m. 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan.  

Yrkesmässig hantering, utöver spridning, av ensilage samt växtnäringsämnen, såsom natur- och 
handelsgödsel eller jordförbättringsmedel, kräver tillstånd. 

Användning av ohygieniserade växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

Hantering av slam från avloppsreningsanläggning är förbjuden.  

Förvaring av växtnäringsämne direkt på mark är förbjuden. Det är förbjudet att förvara ensilage på 

ett sådant sätt att det finns risk för att pressaft eller lakvätska infiltrerar i eller avrinner på marken. 

Utökning av befintliga jordbruks- eller djurhållningsverksamheter samt nya sådana verksamheter 

kräver tillstånd. 
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5§  Skogsbruk, m.m. 

Permanenta (mer än 6 månader) upplag av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved är förbjudna. 

Stubbrytning och skyddsdikning är förbjuden. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt 

används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från förbudet. 

6§  Avloppsanordningar, dagvatten, m.m.  

Anläggande av nya avloppsanordningar för hushållspillvatten (bad, disk, tvätt och utsläpp från WC) är 

förbjudet. Utbyggnad eller ändring av befintliga avloppsanordningar kräver tillstånd. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 

Att till primär skyddszon leda in dagvatten från ytor utanför primär skyddszon kräver tillstånd. 

Tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa föreskrifters 

lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten från detaljplan. 

7§  Hantering av avfall 

Deponering, lagring eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är förbjuden. Lagring av 

hushållsavfall i ändamålsenliga kärl, undantas förbudet. Kompostering av matavfall kräver tillstånd. 

8§  Väghållning och fordonstvätt, m.m. 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, m.m. utanför primär skyddszon är förbjudna.  

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet. 

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten eller tvättkemikalier på 

plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet. 

Uppställning av motorfordon är förbjuden. Motorfordon utrustade med skyddsanordning, eller 

placerade, så att läckage till mark och/eller vatten förhindras undantas förbudet. Personbilar, 

motorcyklar och mopeder undantas förbudet. 

9§  Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Berg-, sand- och grustäkt och annan täktverksamhet, inklusive husbehovstäkter, är förbjudna. 

10§  Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten, m.m. 

Schaktningsarbeten till större djup än 1,0 meter under markyta kräver tillstånd. Återfyllning med 

förorenade massor är förbjudet. 

Akuta åtgärder på väg eller järnväg, som måste genomföras för att undvika risk för människor hälsa 

eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall råder anmälningsplikt inom en vecka efter 

genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska om möjligt samråd med tillsynsmyndigheten och/eller 

räddningstjänst ske. Alla åtgärder ska dokumenteras. 
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11§  Energianläggningar  

Anläggning av system som utvinner eller lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller vattenområde är 

förbjudna.  

Ändring av befintliga system som utvinner eller lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller 

vattenområde kräver tillstånd.  

Befintliga anläggningar ska anmälas. 

12§  Anläggning för vattenuttag, m.m. 

Anläggande eller utökning av konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg är förbjudet 

annan än för huvudman för kommunens VA verksamhet. 

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten kräver anmälan till 

huvudman för kommunens VA verksamhet. 

Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager är förbjudna att användas för annat ändamål än 

för vattenuttag. 

13§  Transport av farligt gods och farligt avfall, m.m. 

Transport av farligt gods och farligt avfall på väg ska ske på rekommenderad led för farligt gods, med 

undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är lastade 

med farligt gods är förbjudet.  

Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 

14§  Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är 

förbjuden.  

Förändring av pågående verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten 

kräver tillstånd. Tillståndsprövning ska samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings 

eller tillståndsplikt i miljöprövningsförordningen. 

För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 2 och 3 

ovan i tillämpliga delar. För infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad som sägs under § 6 

och 7 ovan. 
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Bestämmelser för sekundär skyddszon 

15§  Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter 

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa 

eller miljön kräver tillstånd. Med hantering avses här inte oljeförsörjning för bostads- och 

jordbruksfastighet samt användning i maskiners och fordons egna tankar.  

Från tillståndskravet enligt första stycket undantas hantering av petroleumprodukter och andra 

kemiska produkter för normalt hushållsbehov (total volym understigande 50 liter) eller i 

skolundervisningssyfte i de fall hanteringen sker på ett sådant sätt att hela den förvarade mängden 

vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet. 

16§ Hantering av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel, m.m.  

För hantering av kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig hantering av träskyddsmedel krävs 

tillstånd. 

Från förbudet undantas icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inomhus. 

Hantering inomhus ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Från tillståndsplikten undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som 

innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan ska ske av verksamhetsutövaren inom en vecka i 

samband med eller efter varje sådan åtgärd. 

17§ Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m.  

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på annan mark än jordbruksmark kräver anmälan. 

Yrkesmässig spridning av ohygiensierade växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

Yrkesmässig lagring av ensilage, stall-, handels- och andra gödningsmedel, m.m. kräver tillstånd. 

Tillståndsplikt gäller även för tillfälliga upplag. Kompostering av trädgårdsavfall från enskilt hushåll 

undantas.  

Spridning av slam från avloppsreningsanläggning kräver tillstånd. 

18§ Skogsbruk, m.m.  

Lagring av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved annat än i tillfälliga upplag kräver tillstånd. Med 

tillfällig avses i detta fall en avverkningssäsong (mindre än 6 månader). Vedupplag på enskild 

fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från 

bestämmelserna om begränsad lagringstid. 

Skyddsdikning, stubbrytning samt bevattning av tillfälliga timmerupplag kräver tillstånd. 

19§  Avloppsanordningar, dagvatten, m.m.  

Anläggande av nya avloppsanordningar för hushållspillvatten (bad, disk, tvätt och utsläpp från WC) 

kräver tillstånd.   
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Utbyggnad eller ändring av befintliga avloppsanordningar kräver tillstånd. 

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 

Att leda in dagvatten till sekundär skyddszon från ytor med lägre skyddsklass än den sekundära 

skyddszonen kräver tillstånd.  

Generell tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa 

föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten. 

20§ Hantering av avfall  

All deponering och lagring av avfall, m.m. kräver tillstånd. Tillståndsplikt gäller även för tillfälligt 

upplag för omlastning. Lagring av hushållsavfall i ändamålsenliga kärl, undantas tillståndsplikten.  

Kompostering av matavfall kräver tillstånd. 

21§ Väghållning, m.m.  

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor med lägre skyddsklass än den sekundära skyddszonen 

är förbjudet. 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet.  

22§ Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Nyetablering eller utökning av materialtäktsverksamhet är förbjuden.  

Husbehovstäkter kräver tillstånd. 

Tillfartsvägar till befintliga och framtida materialtäkter ska vara avspärrade för allmän motortrafik. 

Återfyllnad med förorenade massor eller avfall är förbjuden 

23§ Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten  

Schaktningsarbeten till större djup än 1,5 meter under markyta är anmälningspliktiga. 

24§ Energianläggningar  

Nyanläggning och/eller ändring av befintliga system som utvinner värme/kyla ur berggrund, jord eller 

vattenområde kräver tillstånd. 

Befintliga oanmälda anläggningar ska anmälas. 

25§ Anläggning för vattenuttag, m.m.  

Anläggning eller utökning av konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg kräver. 

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten kräver anmälan till 

huvudman för kommunens VA verksamhet. 
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Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager är förbjudna att användas för annat ändamål än 

för vattenuttag. 

26§ Transport av farligt gods och farligt avfall, m.m. 

Transport på väg av farligt gods och farligt avfall ska ske på rekommenderad led för farligt gods, med 

undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är lastade 

med farligt gods är förbjudet. 

Transport av farligt gods på järnväg är tillåten. 

27§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering eller förändring av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller 

grundvatten kräver tillstånd. Lagring som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 

tillstånd. 

Tillståndsprövning ska samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings- eller 

tillståndsplikt i miljöprövningsförordningen.  
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Bestämmelser för tertiär skyddszon 

28§ Materialtäktsverksamhet, m.m.  

Nyetablering eller utökning av materialtäktsverksamhet kräver tillstånd.  

29§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen, m.m. 

All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten kräver 

tillstånd.  

Tillståndsprövning eller anmälan enligt ovan ska samordnas med den prövning som föranleds av 

anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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BILAGA 1 

Definitioner 

Hantering - avser (i enlighet med miljöbalken) en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inkl. 

spridning), omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed 

jämförliga förfaranden. 

Miljöfarlig verksamhet - avser sådan verksamhet som enligt miljöbalken definieras som 

miljöfarlig verksamhet.  

Parkering - definieras i enlighet med Förordningen om vägtrafikdefinitioner. Parkering: En 

uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som: 1. föranleds 

av trafikförhållandena, 2. sker för att undvika fara, eller 3. sker för på- eller avstigning eller på- 

eller avlastning av gods. 

Uppställning - avser parkering under längre sammanhängande tid än 8 timmar. 

Punktbehandling - definieras som en kemisk bekämpning av t.ex. växter eller insekter med sådan 

precision att inget bekämpningsmedel hamnar utanför det avsedda objektet. 
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BILAGA 2 

Allmänna upplysningar 

Huvudman 

Huvudman för vattentäkterna i Båstads kommun är Kommunstyrelsen.  

Anmälan och tillstånd som regleras i dessa föreskrifter handläggs av nämnden för miljöfrågor i 

Båstads kommun.  

Påföljd 

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken. 

Beredskap 

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman 

tillsammans med kommunal räddningstjänst senast två år efter det att dessa föreskrifter 

fastställts. 

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas 

av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall göras till tfn. 112. 

 

Anmälan om olyckshändelse definieras bla i: 

 

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor  1-5 §§ 2 kap. 

 

Förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor 4 § 2 kap. 

 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m., regleras 31 kap. 4 § 

miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 

ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den 

”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias 

på grund av skyddsföreskrift. 
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Tillsyn 

Kommunens nämnd för miljöfrågor är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt 

miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

Om det behövs, får kommunen även föreskriva att skyltar eller stängsel skall sättas upp och att 

annans mark får tas i anspråk för detta (7 kapitlet 22 § i miljöbalken).  

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m 

från ett vägområde, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs 

tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. 

Upplysning 

Det är lämpligt att huvudmannen för vattentäkten regelbundet informera samtliga 

fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. 

Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl finns får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens från skydds-

föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken. Dispens får ges endast om det är förenligt med 

förbudets eller föreskriftens syfte, dvs. att det av sökanden kan visa att åtgärden eller 

verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten. I 

samband med sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses 

erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § MB). 

Övrig lagstiftning 

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas 

prövning enligt annan lagstiftning. 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och 

som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade 

föreskrifter. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 202  Dnr KS 000470/2017 - 350 

Tillköp av trafik för trafikåret 2018 
 
Beskrivning av ärendet För trafikåret 2018 föreslås ett tillköp för linje 523 där Båstads kommun och 

Skånetrafiken finansierar linjen 50% vardera, i samma upplägg som tidigare år. 
På grund av kostnadsökning för tillköpet samt genomgående lågt resande på 
vissa turer föreslås att två turer, en i vardera riktning dras in. Därmed håller sig 
verksamheten för tillköp inom befintlig budget.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-

09-13 
 Beslutsunderlag - Resandestatistik linje 523 
 
Förvaltningen förslag 1. Teknik och Service får i uppdrag att för trafikåret 2018 göra tillköp på linje 

523 med 10 turer per vardag, med förstärkt helgtrafik under sommarperioden 
17 juni – 18 augusti. 

 
 2. Teknik och Service får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utreda 

förutsättningarna för utökad kollektivtrafik i stråket Norrviken-Båstad-Östra 
Karup. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att för trafikåret 2018 göra tillköp på linje 
523 med 10 turer per vardag, med förstärkt helgtrafik under sommarperioden 
17 juni – 18 augusti. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utreda 
förutsättningarna för utökad kollektivtrafik i stråket Norrviken-Båstad-Östra 
Karup. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000470/2017-350 

 
Tillköp av trafik för trafikåret 2018 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Teknik och Service får i uppdrag att för trafikåret 2018 göra tillköp på linje 523 med 10 
turer per vardag, med förstärkt helgtrafik under sommarperioden 17 juni – 18 augusti. 

2. Teknik och Service får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utreda 
förutsättningarna för utökad kollektivtrafik i stråket Norrviken-Båstad-Östra Karup.  

 
Sammanfattning av ärendet 
För trafikåret 2018 föreslås ett tillköp för linje 523 där Båstads kommun och Skånetrafiken 
finansierar linjen 50% vardera, i samma upplägg som tidigare år. På grund av kostnadsökning 
för tillköpet samt genomgående lågt resande på vissa turer föreslås att två turer, en i vardera 
riktning dras in. Därmed håller sig verksamheten för tillköp inom befintlig budget. 
 
 

Bakgrund 
Båstads kommun har sedan trafikåret 2016 (2015-12-13) gjort tillköp på två regionbusslinjer, 
523 och 525. Syftet är främst att integrera skolskjutsen i den öppna linjetrafiken men även för 
att förbättra kommunikationerna mellan Torekov och Båstad respektive Östra Karup och 
Båstad.  

 
Aktuellt 
Under trafikåret 2018 kommer linje 525 finnas med i Skånetrafikens ordinarie turutbud, med 
nuvarande upplägg (6 turer per ordinarie skoldag). För linjen krävs därmed inte längre tillköp. 
 
För linje 523 kommer det fortsättningsvis att krävas tillköp från Båstads kommun, där 
Skånetrafiken och Båstads kommun i dagsläget finansierar linjen 50 % vardera. 
Resandestatistiken för linje 523 visar att den första turen och den sista turen från Torekov 
05.38 respektive 18.38 i snitt endast har 1-2 resande per tur under perioden 2016-09-01 – 
2017-08-31. Inför trafikåret 2018 föreslås därför att de två turerna dras in, för att täcka upp 
för den kostnadsökning som sker för tillköpet inför trafikåret 2018. Därmed håller sig 
verksamheten för tillköp inom budget (300 tkr). 
 
Om de två turerna enligt ovan beslutas att finnas kvar i tillköpet för trafikåret 2018 krävs en 
utökning av budget på 100 tkr för verksamheten 2018. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Linje 523 används för vissa turer främst av skolelever för pendling till skolan i Båstad. Det 
föreslagna tillköpet för 2018 påverkar inte de turer som används i skolpendlingssyfte. 
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Samhälle 
Att vi som kommun genom tillköp bidrar till och skapar förutsättningar till ökat 
kollektivtrafikresande är viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den 
hållbara utvecklingen. En långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för 
att kunna skapa resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 
 
 

Ekonomi 
Det föreslagna tillköpsupplägget, med ett förändrat turutbud till 10 turer per vardag kräver 
ingen förändrad budget för verksamheten. Nuvarande upplägg med 12 turer per vardag kräver 
däremot en utökad budget om 100 tkr för 2018. 
 
 
 
 
 
 
Andreas Jansson, Teknik och Service 
Trafik- och gatuingenjör 
 

 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutunderlag – Resestatistik linje 523 2018 
 
Samråd har skett med: 
Skånetrafiken 
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Tjänsteskrivelse 
 

1 (2) 

 
 

Datum:  2017-09-22     

Handläggare: Johan Lindén     

Dnr: KS 000545/2014-600 

 

Yttrande beträffande konsekvensbeskrivning av utbildningsnämndens beslut 
om skolorganisation 
 

Bakgrund 

Undertecknad har på extremt kort varsel blivit ombedd att yttra sig i frågan om den konsekvens-
beskrivning som tagits fram av skolchefen gällande utbildningsnämndens beslut om framtida 
skolorganisation. 
 

Aktuellt 

Undertecknad har inte haft möjlighet att läsa igenom hela skolutredningen och har bara läst 
igenom och tagit ställning till de delar av konsekvensbeskrivningen som rör ekonomin. 
 
Skolan i Grevie: 

Investeringar ur ett budgetperspektiv: 

Ny skola Grevie är redan upptagen i budget 2018 under planår 2020. Därmed har vi i budget 2018 
redan tagit höjd för dessa avskrivnings- och räntekostnader. Dock bör investeringssiffran för år 
2020 justeras från 50 till 56 mkr, dvs + 6 mkr i ökade investeringar för själva skolan. 

Idrottshall verkar inte vara upptagen i investeringsbudget så vida inte denna är tänkt att inklude-
ras i de 50 mkr som ligger där redan. Men den siffran är ju inte rimlig i förhållande till de nya 
siffror som T&S angett. Konsekvensbeskrivningen överväger även att vi hyr tid i Grevie GIKs 
idrottshall vilket i så fall skulle innebära att vi slipper investeringskostnad för idrottshallen i 
kommunens budget.  

Driftskostnader ur ett budgetperspektiv: 

Skolinvesteringen: 

När det gäller kapitalkostnader för Grevie skola är dessa dock bortplockade ur pengen och 
fastighetsbudgeten i och med att anläggningen är utrangerad ur anläggningsregistret. Denna 
kapitalkostnad återkommer när den nya Grevieskolan är klar och ersätts i budgetramarna per 
automatik den dagen investeringen är klar. Detta i och med den centrala hantering vi tillämpar för 
kapitalkostnader i budget och utfall vilket innebär att verksamheterna får exakt kompensation i 
budget jämfört med utfall för alla kapitalkostnader. 

Tillägg behöver sannolikt göras för underhåll och andra fastighetsrelaterade driftskostnader i och 
med att dessa plockats bort ur budgeten när Grevieskolan utrangerades. Dessa har teknik och 
service uppskattat till 600 tkr i konsekvensbeskrivningen. 

Om vi hyr idrottshall istället för att bygga en så tillkommer hyreskostnader för idrottshallen.  
En ökad hyres/driftskostnad på 1 000 mkr/år har i så fall uppskattats i konsekvensbeskrivningen 
för detta. 

Om idrottshallen inte är inkluderad i dagens avsatta summa i plan 2020 så tillkommer avskriv-
nings- och räntekostnader för denna ungefär med det belopp på 860 tkr/år helårseffekt som 
angetts. Likaså underhålls/driftskostnader som uppskattats till 255 tkr/år av T&S. 
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Personalbemanningen: 

När det gäller frågor om personalbemanning (lärare mm) så är min uppfattning att i och med att 
pengen är framtagen när vi hade en skolorganisation baserat på att även Grevie skola fanns så 
är skolpengen per elev redan i rätt nivå. Med andra ord kan man hävda att skolan åtnjuter en 
effektivitetsvinst i dagsläget när Grevieskolan inte är i bruk och eleverna samt deras skolpengs-
finansiering flyttats till övriga befintliga skolor. 

Enligt mitt sätt att tänka blir det därför svårt att föra något resonemang om extrakostnader för 
personal om Grevieskolan återuppbyggs. Jag vet inte hur ni resonerat när ni tog fram beräkning-
arna och om det finns någon koppling eller företeelse i skolpengen som jag inte är insatt i. Båda 
mina ekonomer är frånvarande för tillfället och återkommer inte för i slutet av nästad eller i 
början av nästnästa. Kan därför inte stämma av med dem och reserverar mig därför lite i denna 
fråga. 

 
Skolan i Torekov: 

Delar synpunkter och hänvisar till konsekvensbeskrivning! 
 
Västra Karups skola 

Delar synpunkter och hänvisar till konsekvensbeskrivning! 
 
Periodisering i budget 

Inga investerings- och driftskostnader som framhålls i konsekvensbeskrivningen verkar ha  
någon inverkan på budget 2018 utan får effekt på senare planår. 
 
 
 
 
Båstad 2017-09-22 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Datum: 2017-08-28 

Handläggare: Sara Damber  

Konsekvensanalys av utbildningsnämndens beslut gällande optimal 

grundskolestruktur 2017-06-13 

Sammanfattning  

Båstads kommun har som nämndsmål att utvecklas till att bli en av de tio bästa skolkommu-

nerna i landet. Några primära förutsättningar för att kunna uppnå det politiska målet är att vi 

har en adekvat grundskolestuktur där maximal nytta kan uppnås. I konsekvensanalysen beaktas 

nyttan inom en mängd olika områden som ökar likvärdigheten för eleven.  

Konsekvensbeskrivningen tar sin utgångspunkt i den Barnkonsekvensanalys som bifogas.  

”Barnets bästa ska, enligt skollagen (1 kap. 10 §) vara utgångspunkten i all utbildning och annan 

verksamhet inom skolväsendet. Denna bestämmelse har sin utgångspunkt i FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Med barn avses i barnkonvention varje människa under 18 år. För att kunna 

bedöma barnets bästa behöver ett barnperspektiv i alla beslut. I detta ligger att en bedömning 

ska göras av vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för ett barn eller för en grupp av 

barn. Utifrån denna bedömning ska avgöras vad som är bäst för barnet eller barnen. Att ta 

hänsyn till barnets bästa i frågor som rör utbildning innebär att utbildningen ska vara utformad 

för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar för utveckling (prop. 2009/10:165, s. 230). ”                                                                                                                               

Aktuellt 

Följande beslut som togs i utbildningsnämnden 13 juni ligger till grund för förvaltningens 

konsekvensanalys:  

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir ändamålsenlig. 

2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum, lärarar-

betsplatser etc.  

3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019  
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Konsekvenser av beslut 

Konsekvensbeskrivning med utgångspunkt av:  

 

- Elevens lärande och socialisering, se separat Barnkonsekvensanalys bilaga 1.            

- Likvärdighet 

- Kompentensförsörjning – rekrytering 

- Rektor  

- Hållbarhetsaspekter 

- Framtida elevantal 

- Ekonomi 

Likvärdighet   
För att motverka skillnaderna mellan elever, lärare och skolor krävs att kommunen strategiskt 
använder redan tillgängliga resurser. Tre mycket små skolor kommer inte kunna erbjuda 
flexibilitet i undervisningen eller heller erbjuda eleven ämnesbehöriga lärare för kvalitetsäkrad 
undervisning och betygssättning. Tre små skolor kan inte heller erbjuda ökad tillgång till 
resurser och kommer ha svårt att möta alla elever; elever i behov av särskilt stöd, flerspråkiga 
elever, utmanande elever m fl och det kommer vara sämre förutsättningar att arbeta 
förebyggande och främjande i samverkan med elevhälsan. 
 
Små skolenheter ger inte lärarna möjlighet att dagligen utmanas och utvecklas i sin praktik. 

Forskning om framgångsfaktorer bakom skolutveckling betonar starkt det kollegiala samtalet 

där lärare tar del av, diskuterar och utvecklar sin och andras undervisningspraktiker. Stora 

skolenheter kan erbjuda mer effektfull resursanvändning och göra fler samordningsvinster. 

Kompetensförsörjning – attraktiv arbetsgivare 

Ökad attraktionskraft är nödvändig, då lärare i skrivande stund är det största bristyrket i Skåne, 

enligt Arbetsförmedlingen augusti 2017. Lärarbristen kommer att fortgå många år framöver. 

Tillgång till skickliga legitimerade lärare påverkar likvärdigheten, möjligheten att betygsätta 

enligt skollagskrav, kvaliteten på utbildning och i förlängningen måluppfyllelsen för eleven. 

Svårigheterna till sambedömning av elevernas kunskap inför betygsättning försvåras i en liten 

skola. Vidare likaså möjligheterna till att ta till vara på kraften när flera personer samarbetar på 

en arbetsplats och skapar dynamik, diversitet och kunskapsspridning. Detta är en förutsättning 

för att skolan ständigt ska utvecklas.  

Utbildningsnämndens beslut skulle innebära mycket stora organisatoriska utmaningar för hela 

förvaltningen då legitimerade ämneslärare är och kommer att vara svåra att rekrytera. I 

förskolan ses samma problematik, då t ex Fiskebyn inte har några sökanden till utlyst tjänst 

inför hösten 2017. Små grupper/elevunderlag skapar stora svårigheter att erbjuda 

heltidsanställningar på samma enhet. Lärare behöver förflytta sig mellan skolor för att eleverna 

ska erbjudas bred lärarkompetens och ämnesbehörighet. Små skolors sårbarhet vid 

lärarfrånvaro, rekrytering, pensionsavgångar, elevers ut- och in-flyttningar mm påverkar 
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organisationens möjligheter att genomföra en organisation som gagnar eleven och dennes 

måluppfyllelse. Arbetsbördan på respektive lärare blir också större i små skolenheter då det är 

färre personer som ska dela på undervisning, ikt-ansvar, rasttillsyn med mera.  

 

Ledarskapet  

Skollagen kräver känt och närvarande ledarskap på våra skolor. Studier pekar på närvarande 

ledarskap som stark faktor för friskare medarbetare. Utbildningsnämndens förslag förutsätter 

att en rektor ansvarar för flera skolor, vilket kräver mer tid till administrativt arbete som 

bemanningsplanering, budgetarbete och kvalitetsredovisningar arbetsmiljöarbete, skyddsrond, 

brandskydd, krisplan med mera. Att ansvara för flera skolor innebär också restid mellan 

skolorna.  

Att rektor har ansvar för flera skolor leder till ökad arbetsbelastning, sämre möjligheter till 

närvarande pedagogiskt ledarskap, mindre tid att genomföra skolutvecklande arbete. Små 

skolenheter med få medarbetare på olika skola, försämrar möjligheten till hög kvalitet på 

utbildning, möjligheter till en ledningsorganisation där ledningsstöd kan utformas med hjälp av 

befintliga resurser. Kollegialt lärande och systematiskt förbättringsarbete kan enklare 

genomföras då närheten till varandra och tidsanvändningen optimeras. Det kommer även vara 

svårt att rekrytera rektorer till vad de små skolenheterna kan erbjuda.  

 

Samhälle 

Ur ett hållbarhetsperspektiv får utbildningsnämndens beslut om tre mindre skolor både positiva 

och negativa konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna redovisas under rubriken 

”Ekonomi – investeringar & drift av lokaler och personal”. De sociala effekterna med en skola i 

respektive ort blir positiv i den bemärkelse att skolan har potential att vara en samlingspunkt 

för ortsbefolkningen, både dag och kvällstid om lokaler som idrottshall, slöjdsal, aula eller 

bibliotek kan nyttjas av allmänheten. De negativa konsekvenserna består i 

upptagningsområdena inte genererar möten mellan barn och föräldrar mellan orterna och 

därmed ökar känslan av vi och dem på halvön. Då halvön har ett stort antal barn som bor utanför 

tätorterna fungerar skolorna som barnens viktigaste mötesplats och små upptagningsområden 

riskerar att inte föra barn samman utan istället öka det upplevda avståndet mellan orterna. 

Erfarenheten av sammanslagningen mellan elever från Grevie och Västra Karup visar på positiva 

sociala effekter för eleverna (framkom i samtal med elever från Grevie gåendes i Västra Karup 

vid framtagande av inriktningsdokument Grevie samt i skrivelse ”Vision för Västra Karup” från 

Västra Karup Byaråd). 

De ekologiska aspekterna får med utbildningsnämndens beslut positiva effekter sett till 

minskning av transporter då fler barn har möjlighet att gå eller cykla till skolan. Behovet av att 

bygga ut gång- cykelvägar kvarstår då upplevelsen av att cykla på sydvästra delen av 

Bjärehalvön kännetecknas av att vara otrygg. Det ska tilläggas att det är svårt att bedöma hur 

mycket transportbördan minskar då flertalet av barnen bor på landsbygden och ändå omfattas 

av skolskjuts, likaså ökar antalet transporter under skoltid förutsatt att samtliga skolor inte 

håller slöjdsalar, hemkunskapssalar eller idrottshall. Att bygga och underhålla tre fastigheter i 
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stället för en får negativa konsekvenser ur ett ekologiskt perspektiv, likaså ökar 

anspråkstagandet av mark vilket ses som negativt. 

Framtida elevantal 

Konsekvenserna av beslutet som togs i utbildningsnämnden och framtida behov för invånare i 

grundskoleålder bör bedömas ur ett kommuntäckande perspektiv. Var bor eleverna idag och var 

förväntas ökning respektive minskning? Skolstrukturen bör inte brytas upp i delar enbart 

utifrån dagens behov – framtida behov bör ligga till grund för hur samhället ska använda 

tillgängliga resurser. I tabellen nedan redovisas antalet elever i kommunens tätorter samt på 

landsbygden.  

 

Tabellen visar att eleverna främst bor i Båstad, Förslöv och spritt på landsbygden (källa: FB-

webb). Upptagningsområden för kommunen visar hur elevernas bostadsadress är fördelade 

mellan de kommunala skolorna, se tabell nedan. Antal elever per upptagningsområde är inte att 

jämföra med antal elever per skola då privata skolor, elever från andra kommuner och elever 

som väljer skola i annat upptagningsområde påverkar skolans storlek. Konsekvenserna av 

utbildningsnämndens förslag försvåras av att upptagningsområden inte finns utpekade, 

exempelvis blir storleken på en ny skola i Grevie beroende av ett nytt upptagningsområde.  
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Befolkning 6-12 år

Befolkning 13-15 år

För att dimensionera antalet platser i både befintliga och föreslagna skolor bör respektive 

ort/upptagningsområde ta sin grund i kommunens befolkningsprognos och 

bostadsförsörjningsprogram som redovisar hur elevantalet förväntas öka. I tabellen nedan 

redovisas var i kommunen det planeras att bygga inom en 10 årsperiod och därmed var 

befolkningsökningen främst väntas. Konsekvenserna av utbildningsnämndens beslut är svåra att 

bedöma då det inte beskrivs hur investeringarna i Torekov, Grevie och Västra Karup påverkar 

skolorna i Förslöv, Båstad och Östra Karup. Elevantalet i just Förslöv och Båstad kan med 

prognoserna för byggandet väntas öka kraftigt, i Grevie kan en mindre ökning komma till stånd, 

mer tveksamt om det blir någon ökning alls i Torekov eller Västra Karup.  

 

 

 

 

 

Ekonomi – investeringar & drift av lokaler och personal.     

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det alltid ekonomiskt mer lönsamt att ha färre skolor eftersom 

det blir färre lokaler, mindre ytor att ”hyra”, städa och servera mat i, värma upp mm. Denna 

konsekvensanalys tar inte upp några faktiska belopp eftersom det kräver en grundligare analys 

och beräkningar när alla förutsättningar är på plats. Men det är inte endast kostnader för 

lokalernas drift och investeringar som ska tas hänsyn till utan även de personalkostnader som 

förflyttningsresor för personal och/eller 

elever medför. Dock ska framhållas att en 

minskning av lokalkostnader och 

personalkostnader har ”dubbel effekt” på 

utbildningsnämndens ekonomi, eftersom den 

dels sänker de faktiska ”hyreskostnaderna” 

och personalkostnaderna samtidigt som det 

även bidrar till att minska lokal- och 

personaldelen av elevpengen och bidrar till 

att skapa bättre pedagogiska förutsättningar.   

Båstads kommun lägger mer pengar på 

lokaler än nödvändigt, vilket är en följd av 
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stor överkapacitet, det vill säga att verksamheten ”hyr” mer lokalyta än vad som behövs. Att 

bygga en ny skola i Grevie leder till ännu större överkapacitet och därmed ännu högre 

lokalkostnader. Resurserna bör enligt förvaltningens mening användas till stimulerande 

lärmiljöer i lokaler med rätt utformade ljud, luft och ljusmiljöer. Miljöer där pedagogisk 

flexibilitet kan stödja elevens hälsa och lärande och bidra till ökad måluppfyllelse. 

Ekonomiska konsekvenser av utbildningsnämndens beslut: alternativ 1 

1. Ny F – 6 skola i Grevie 

2. Upprustning av Sandlyckeskolan F - 6 i Torekov 

3. Ombyggnad av Västra Karups F – 6 skola 

 

Förutsättningar för nybyggnation Grevie skola 

a. En F – 6 skola med elevantal 70 – 90 elever ca 2000 m²  

b. Skolbibliotek ska finnas i skolan (Folkbiblioteket finns kvar vid ICA) 

c. Matsal med serveringsmöjligheter – ej tillagning 

d. Några slöjdsalar byggs ej – eleverna skjutsas till Förslöv eller Västra Karups skola 

e. Några hemkunskapssalar byggs ej – eleverna skjutsas till Förslöv eller Västra Karups skola 

f. Kombinerad musik och bildsal byggs. 

g. Tillgång till idrottshall i anslutning till skolan måste finnas. Motiv: Antalet idrotts-timmar 

kommer att öka (Skolverkets förslag). Det är i högsta grad angeläget att stimulera våra elever till 

motion och rörelse varje dag och då är tillgång till idrottshall i anslutning till skolan ovärderlig 

och nödvändig. Placeras den nya skolan i anslutning till Grevieparken så kan Grevie GIKs 

idrottshall hyras. Om inte måste idrottshall byggas.  

Kostnader: 

Kostnad för nybyggnation 2000 m² = 56 mkr 

Kostnad för ny idrottshall: Ca 850 m² = 18,7 mkr 

Kapitaltjänstkostnader – (räntor och avskrivningar) skola = 2 676 tkr 

Underhållskostnader + drift skola = 600 tkr         

Kapitaltjänstkostnader – (räntor och avskrivningar) idrottshall = 894 tkr 

Underhållskostnader + drift idrottshall = 255 tkr                                                                               

(Om vi hyr Grevie GIKs idrottshall: Driftskostnader inkl. vaktmästeri skola + idrottshall = 

1 000  tkr) 
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Personalkostnader 

- Personalkostnader utöver nyckeltal. Lärarna överflyttas från Västra Karups skola till Grevie så 

dessa ska inte räknas med. Men eftersom skolan blir liten så måste en viss överanställning ske. 

- Lärare utöver nyckeltal   =  1367 tkr                                                    

- Lednings/rektorsfunktion bedöms öka med 0,2 tjänst = 161 tkr 

- Skolbibliotekarie 0,1 tjänst = 50 tkr 

- Personal skolbespisning – servering på två skolor istället för en kräver utökning av tjänst med 

0,4 tjänst =  162 tkr 

- Övrigt – överanställning, ambulerande lärare, skolskjuts av elever för slöjd och hemkunskap = 

95 tkr 

Upprustning av Sandlyckeskolan F-6 i Torekov 

Upprustning enligt den utredning som tekniska enheten har gjort till en kostnad av 18 mkr 

Kapitaltjänstkostnader – räntor och avskrivningar =  860 tkr (år 1)  

Några ökade driftskostnader blir det troligen inte 

Övriga kostnader är oförändrade 

 

Ombyggnad av Västra Karups F – 6 skola etapp 1 

Ombyggnad enligt det förslag som tekniska enheten har presenterat etapp 1 till en kostnad av 

16,6 mkr. 

Kapitaltjänstkostnader = 793  tkr (år 1) 

Driftskostnader (utökade ytor medför ökad drift)=  90 tkr/år 

 

Ekonomiska konsekvenser av förvaltningens förslag: alternativ 2 

1. Bygga om och bygga till Västra Karups F – 6 skola så att de kan ta emot alla elever i 

västra delen av kommunen 

2. Nedläggning av Sandlyckeskolan i Torekov.  

 

Bygga om och bygga till Västra Karups F – 6  

Så att alla barn i västra delen av kommunen ryms. Dvs tekniska enhetens etapp 1 och 2 till en 

kostnad av = 40.2 mkr 

Kapitaltjänstkostnader = 1 922 tkr (år 1) 
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Underhållskostnader = 55 tkr 

Driftskostnader = 165 tkr 

Övrigt 

-Utökning kökspersonal 0,25 tjänst = 150 tkr 

 

Nedläggning av Sandlyckeskolan F-6 (rivning, lokalkostnader och drift)                     

Engångskostnad     2,3 mkr 

 

Interkommunal ersättning och bidrag till enskilda verksamheter + Förändring intern 

skolpeng 

Beräkning av interkommunala ersättningar och bidrag till enskilda verksamheter för elever som 

går i andra kommuners skolor eller i friskolor utgår från kommunens genomsnittliga kostnad för 

en elev i kommunens egna skolor. Vid eventuellt beslut om nedläggning av Torekovs skola 

sjunker kommunens kostnader och vid eventuell nybyggnation av Grevie skola ökar 

kommunens kostnader. Detta leder till att den interkommunala ersättningen och bidragen till 

enskilda verksamheter påverkas/förändras. Ökad kostnad totalt per år: 

Inter. Kommunal ers/bidrag till friskolor   Alt 2. En skola i V Karup                          69 tkr 

Inter. Kommunal ers/bidrag till friskolor   Alt 1. tre skolor                                         515 tkr 

 

SUMMA ÅRLIG KOSTNADSFÖRÄNDRING  

Alt 1: 8 263 000 kr + 255 000 kr    

Alt 2: 2 361 000 kr 

Att ha kommunala skolor i Grevie, Västra Karup och Torekov får till konsekvens att de årliga 

kostnaderna för skolverksamheten ökar med ca 5,9 miljoner kronor jämfört med en ombyggd 

skola i Västra Karup för elever från Grevie, Västra Karup, Hov och Torekov.  

OBS: Minskade lokalkostander inkl kostnad för rivning av Sandlyckeskolan (alt 2) är ej 

medräknat. Kostar rivning plus drift engångskostnad: 2,3 mkr 

Uträknade kapitaltjänstkostnader avser år 1 (kommer att sänkas med tiden).  

SUMMA KOSTNADSFÖRÄNDRING INVESTERING Alt 1: 109 300 tkr  Alt 2: 40 200 tkr 

Att ha kommunala skolor i Grevie, Västra Karup och Torekov får till konsekvens att 

investeringskostnaderna för skolverksamheten ökar med ca 69,1 miljoner kronor jämfört med 

en ombyggd skola i Västra Karup för elever från Grevie, Västra Karup, Hov och Torekov. 

Summering av aspekter som är av betydelse vid val av skolstruktur i Båstads kommun 
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+ = aspekt av vikt      ++ = aspekt av stor vikt  +++ = aspekter av mycket stor vikt 

ASPEKTER                                                                                                         EN SKOLA TRE SKOLOR 

Likvärdighet                                                                                                              ++  

Kompetensförsörjning/rekrytering av behöriga 
lärare 

+++  

Kollegial samverkan    ++  

Ambulerande läraruppdrag   +  

Betygsättning av legitimerade lärare                                                                      +++  

Deltidsanställningar och Överanställning av lärare                                     +  

Förflyttning av lärare      +  

Sårbarhet    +  

Ledarskapet – rektorsuppdraget         ++  

Barn i behov av särskilt stöd    ++  

Utveckling av verksamheten i skolorna och 
systematiskt kvalitetsarbete 

+  

Elever som utmanar                 ++  

Samlad skoldag och ökad flexibilitet i 
undervisningen   

+  

Specialistkompetens   +  

Skolskjutsar       + 

Att nå de nationella målen och KF-målen ++  

Kompisar/kamrater att spegla sig i ++  

Jämnare klasser och mindre variationer i 
elevantal 

+  

Elevhälsan och andra stödinsatser   

Trygghet och studiero  ++ 

 

Bilagor till konsekvensbeskrivningen: 

Bil.1 Barnkonsekvensanalys 

 

Samråd vid konsekvensanalysen har skett med Henrik Andersson, chef för Bildning och arbete, 

Margaretha E Svensson adm. chef, Marika Forsell, utvecklingsledare, Natalie Engdahl, 

barnrättsexpert, Olof Selldén, planchef. 

Bilaga 1: Barnkonsekvensanalys gällande grundskolestruktur 

 

Sammanfattning 

Båstad Kommun bearbetar skolstrukturen i sydvästra delen av kommunen där denna 

barnkonsekvensanalys belyser olika aspekter av skolverksamheten för att analysera 

skolstrukturen från ett barnperspektiv. Forskning och studier pekar på olika faktorer som de 

mest drivande i att generera starka studieresultat för eleverna och det går inte att dra en 

generell slutsats om den optimala skolstorleken. Skolstorleken måste istället utvärderas i sin 

kontext och förutsättningar att möta olika elevers behov. Den lilla skolan är mer sårbar i 

förändringar i elevunderlag som påverkar både lärande resultat, social utveckling och 
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resursfördelning. Den lite större skolan har jämnare elevunderlag men kan ändå säkerställa 

trygghet och individuellt bemötande genom personalens arbetssätt.  

Analysen lyfter även externa faktorer såsom ökande krav från skolverket i läroplanen och nya 

kunskapskrav från samhället i stort. Extra hänsyn behöver därför tas för framtida barns behov 

och bästa. En lite större skolenhet har mer flexibilitet och resurser att möta framtida krav men 

ändå kapacitet att skapa trygghet och möta de individuella elevernas behov. 

Analysen pekar på att en lite större skolenhet kan skapa bättre förutsättningar för flexibelt 

lärande, stabilitet i elevunderlaget och möta framtida krav medan skolenheten ändå inte blir så 

stor att den tappar styrkorna av en liten skola utan kan fortfarande tillgodose trygghet och 

individuellt bemötande. 

Anledning till BKA 

Båstad Kommun bearbetar en omorganisering av skolan i sydvästra delen av kommunen. Olika 

underlag har beretts under processens gång, dock har inte en prövning av barnens bästa gjorts i 

form av en barnkonsekvensanalys. Tidigare underlag har heller inte utgått ifrån ett 

barnperspektiv eller inkluderat barnens egna perspektiv.  

En Barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg att använda som underlag för beslut som 

påverkar barn och unga. Syftet är att göra en prövning av barnets bästa i frågan, en rättighet som 

är säkrad i FN:s Konvention om Barnets Rättigheter (artikel 3) och i skollagen. 

Detta är ett beslut som påverkar barn, både idag och långt framåt, i allra högsta grad. Då barn 

inte har en politisk röst måste de få utrymme att påverka via en BKA. Dock har det inte funnits 

möjlighet att prata med barnen direkt gällande denna fråga för BKAn specifikt, då läsåret precis 

har börjat igen när denna skrivs. Barnens egna perspektiv har istället hämtats från tidigare 

elevenkäter. En BKA är en prövning av vad som är barnets bästa gällande beslutet. Andra 

aspekter av beslutet såsom arbetsmiljö för lärare och ekonomi undersöks i andra 

analysunderlag. 

Bakgrund 

Inom arbetet med skolutveckling i Båstad kommun har man valt att se över skolorganisationen 
för att adressera olika utmaningar. Det finns utmaningar gällande viktiga kärnfrågor såsom 
bristande lokaler och svårt att rekrytera kompetent personal samt en tydlig och skarp nedgång i 
studieresultat (åk9) i kommunen de senaste åren. Det finns även frågor kring närheten till 
skolor och resetider i samband med skolgången. I diskussionen nu gäller skolorganisationen i 
sydvästra Båstad, och där skolor i Torekov, Västra Karup och Grevie. Denna 
barnkonsekvensanalys belyser frågan från ett barnperspektiv. 

Vilka barn påverkas 

Kärnan i en barnkonsekvensanalys är barnen som påverkas av ett beslut. Det är viktigt att inte 

bara se barnen som en homogen generaliserbar grupp utan se unika barn med olika 

förutsättningar. Det är vanligt att enskilda barns bästa går emot varandra eller det enskilda 

barnet mot den större gruppen barn. Det är därför viktigt att belysa de olika perspektiven. I 

denna situation finns flera olika grupper av barn som behöver tas i åtanke. 
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Barn i behov av särskilt stöd - Ett barn som har lätt för sig i skolan och skolmiljön påverkas i 

mindre grad av olika skolmiljöer. Det innebär att en förändring i skolorganisation och struktur 

får större konsekvenser för barn i behov av särskilt stöd. Barn med särskilda behov behöver 

tillgängliga lärmiljöer som erbjuder flexibla lösningar, extra anpassningar och individuell 

uppmärksamhet.  

Barn med olika förutsättningar – Skolan har kompensatoriskt uppdrag som innebär att 

kompensera för olika förutsättningar vilket inkluderar individuella behov och förutsättningar 

för utbildningsstöd i hemmiljön. Skolan behöver ha resurser, flexibilitet och pedagogisk närvaro 

för att tillgodose detta behov. 

Pojkar och flickor - I generella utvärderingar av skolan, är det skillnader på pojkar och flickor i 

studieresultat. Pojkar och flickors genomsnittliga meritvärde skiljer med 20 meritpoäng.1  

Särskilt i glesbygdskommuner är denna skillnad anmärkningsvärd.2  

Avstånd till skolan - elever påverkas givetvis olika av detta beslut beroende på var de bor i 

förhållande till skolan. En elev som bor på gångavstånd från Sandlyckeskolan påverkas givetvis 

mer än en elev som bor mittemellan Sandlycke och Västra Karups skolor. Ungefär hälften av 

Sandlyckeskolans elever åker redan idag skolskjuts.  

Barn idag och barn i framtiden – Förutsättningarna i samhället ändras och därmed blir 

konsekvenserna för ett barn idag inte desamma som för ett barn om 5 eller 10 år. I ett beslut om 

skolorganisation måste det tas i beaktande både konsekvenser för barn idag och för barn i 

framtiden. Då kraven på skolans breda förmåga har ändrats och ökat, kan de förväntas fortsätta 

öka, vilket skapar vidare utmaningar för den lilla skolan att möta kraven. Detta kan alltså 

innebära att konsekvenserna kommer bli större i framtiden. Barnen som går i en skola vid en 

övergång får givetvis också uppleva lite förändringsproblem vid själva skiftet – så ett barn som 

går sista året vid övergången påverkas annorlunda än barnet som börjar efter övergången. Vid 

ett skifte av skola påverkas även reparationer och investeringar i skolan och de eleverna som går 

i skolan under tiden påverkas därför också av bristande skolmiljö och tillgänglighet.  

Översikt och kontext 

Sandlyckeskolan 

Sandlyckeskolan är belägen centralt i Torekov. Idag har skolan ca 81 elever i F-6 klasserna. Det 

är ett genomsnitt på drygt 12 elever per årskurs. Dock är några årskurser sammanslagna till en 

klass. Skolan har, relativt i kommunen, bra resultat i årskurs 6. Det finns problem med 

ventilationen i byggnaden som negativt påverkar arbetsmiljön för elever och personal. 

Skolbyggnaden består av många korridorer som skolan på kreativa sätt har ombildat till 

pedagogiska utrymmen. 

Västra Karup 

Västra Karups skola, ligger centralt på Bjärehalvön i Västra Karup. Skolan har i dagsläget 142 

elever. Upptagningsområdet täcker idag både Västra Karup och Grevie, vilket ändrades 2014 då 

                                                           
1
 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FBlob%2Fpdf1653.pdf%3Fk%3D1653 
2
 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014, “Klarar den lilla skolan de stora kraven” 
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Backsaskolan i Grevie hastigt fick stängas ner. Elever från Grevie har sedan dess gått i Västra 

Karups skola. 

Svensk lagstiftning och BK 

Skollagen och Konventionen om Barnets Rättigheter fastställer viktiga principer för 

skolverksamheten. 

Enligt 1:4 skollagen (2010:800) ska utbildningen ta hänsyn till elevers olika behov. Den säger 

vidare att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skollagen betonar principen om likvärdighet och att 

alla har rätt till lika tillgång och en likvärdig utbildning.  

Barnkonventionens fyra grundprinciper påverkar även skolverksamheten. Artikel 2 befäster 

rätten till icke-diskriminering och att alla barn behandlas lika. Artikel 3 fastställer att i alla beslut 

som berör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 6 beskriver barns rätt till liv, 

överlevnad och utveckling och artikel 12 ger barn rätt att uttrycka sin åsikt och att vuxna ska 

lyssna på barnet och ta deras åsikter i beaktande. Artiklar 28 och 29 ger barnet rätt till 

utbildning och säger att syftet med utbildningen är att utveckla barnets fulla möjligheter.  

Läroplan 11 

Den nya läroplanen utvecklar kraven på skolan jämfört med tidigare vilket påverkar den kraven 

på det pedagogiska arbetet i skolan. Läroplanen har ett starkt fokus på likvärdighet. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.3 

Var eleven än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en 

hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra 

olikartade förutsättningar.  

Krav på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011. Målet med 

legitimation är att öka kvaliteten i svenska skolan. Små enheter har större svårigheter att 

rekrytera och behålla kompetent och behörig personal. I en uppdatering 2017 har läroplanen 

även förtydligat vikten av informations och kommunikationsteknik samt elevernas möjligheter 

att utveckla digital kompetens. 

Kartläggning 

Kartläggningen avser att samla in information om olika aspekter från flera perspektiv. Det ska 

innehålla både generell information från forskning och beprövad erfarenhet samt situation-

specifik information från berörda barn, vårdnadshavare och skolpersonal. För denna 

kartläggning har det inte varit möjligt att samla in åsikter frånberörda barn och 

vårdnadshavares perspektiv i den specifika frågan utan tidigare underlag har använts. Denna 

analys fokuserar på lärande och social kontext utifrån ett barnperspektiv, samt lyfter vissa 

aspekter av personal- och miljöfrågorna. 

                                                           
3
 Läroplanen 11 s.8 

370

370



13 
 

Lärande 

Lgr11 säger tydligt att “skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Lärande är kärnan i skolverksamheten och måste 

därför belysas i en analys av skolsituationen. 

Många studier tittar på hur olika faktorer påverkar elevers lärande och resultat. Översiktlig 

forskning kan inte påvisa på generaliserbara slutsatser vid jämförelse av små och stora skolor 

och kunskapsresultat, utan belyser andra konsekvenser av skolstorlek som i sin tur kan påverka 

lärandet såsom resurser, rekrytering, och liknande.4 Det finns en del studier som visar på att 

små skolor (färre än 300 elever) påvisar bättre resultat än stora skolor (över 800 elever).5 Men 

det finns även studier som visar att större skolor kan uppnå liknande resultat om lärare 

anpassar sin undervisning och fokuserar på de enskilda eleverna. 

I alltför små arbetslag på skolor begränsas även lärares kompetensutveckling, varierat tänkande 

i undervisningen samt lärargruppens sammantagna förmåga att anpassa undervisningen till 

varje elev. En framgångsfaktor i skolan är det kollegiala samarbetet där lärare tar del av, 

diskuterar och utvecklar sin och andras undervisningspraktiker.6  

Det har även visats på andra relevanta samband mellan olika skolor och framgång i skolan. 

Jämförelser visar att det är större skillnader mellan pojkar och flickor i glesbygdskommuner än i 

större orter. Det är också fler avhopp från gymnasiet hos elever från små skolor.7 

En förklaring till detta är att små skolor har små elevunderlag vilket innebär att gruppen är mer 

sårbar för variation. Detta har märkts på Sandlyckeskolan där Rektorn noterade att en årskurs 

nyligen inte hade någon elev med lite starkare driv vilket ledde till att hela gruppen hade lite 

mindre driv än vanligt. Det har även visats i forskning att lågpresterande elevers resultat blir 

bättre om de är i klasser med högpresterande elever. Detta gäller oavsett skolstorlek, men 

sannolikheten för en mer blandad klass är högre när klassen är större.8 Annan forskning visar 

att elever med särskilda behov får bättre resultat i en liten skola då de får mer uppmärksamhet 

från läraren. 

I den största sammanställningen av forskning om undervisning, visar John Hattie (2009) att den 

största faktorn som påverkar skolresultat är lärarens förutsättningar att anpassa 

undervisningen till varje elev. Andra metaanalyser pekar också på vikten att se till kontexten och 

                                                           
4
 Adolfsson, C-A, 2014. Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan – en 

forskningsöversikt, Linnéuniversitetet.  
5
 Mycket av forskningen är gjord i USA, där skolorna generellt är större än i Sverige. I studierna fanns även 

skillnader mellan skolorna i andra faktorer som påverkar skolresultat såsom socioekonomisk status på 
familjerna, lärares utbildning, erfarenhet och tid lagd på pedagogik. Exempel på forskning är: Darling-
Hammond, Ancess & Ort, 2002 och Eberts et al 1990 
6
 Hattie, J. A. C. (2009). Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 

London, New York: Routledge. 
7
 ”Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling”, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2014 
8
 Eberts, R. W., Schwartz, E. K., & Stone, J. A. (1990). School reform, school size and student achievement. 

Economic Review, 26(2), 2. 
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förutsättningarna för undervisningen. Där till exempel läroplanens nya krav på att endast 

legitimerade lärare kan sätta betyg för ökande betydelse i skolan.9 

Skolans kompensatoriska uppdrag att tillgodose en likvärdig utbildning oavsett elevernas 

individuella förutsättningar är en central del i lärandet. Generellt i Sverige har skillnaden i 

resultat ökat beroende på socioekonomisk status.10 I Båstad kommun har skillnaden i resultat 

beroende på föräldrars utbildningsnivå ökat de senaste åren.11 För att bryta den trenden och 

tillgodose en likvärdig skola är det viktigt att skolenheterna har tillräckligt med flexibla resurser 

för att skapa med extra stöd. 

Social kontext  

Lgr11 betonar även den sociala kontexten i skolan då “skolan ska sträva efter att vara en levande 

social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”. Den sociala kontexten är viktig 

både för elevens trygghet och lärolust men även för dennes sociala utveckling och 

identitetsutveckling.  

Forskning visar att kompisrelationen är avgörande för att ett gynnsamt identitetsskapande ska 

ske. Kamratrelationen är den som det finns många utav t.ex. klasskamrater och som behövs för 

att kunna skapa identifikation med flera och eventuellt vid behov kunna skapa nya 

kompisrelationer. Ungdomarnas socialisationsprocess gör att gruppen blir mycket betydelsefull 

för dem, här söker de, förhoppningsvis tillsammans med en kompis bekräftelse och i gruppen 

sätts betyget på om de duger eller inte.”12 Pedagoger berättar att sammanslagningen mellan 

Backaskolan och Västra Karup skola visade liknande resultat då eleverna fick större grupper av 

potentiella kompisar.  

Barnen i Båstad mådde sämre 2016 än 2012 enligt självskattning i folkhälsoenkäten som görs av 

Region Skåne. Både pojkar och flickor i årskurs 6 i Båstad anger lägre än snittet i Skåne att de 

har en riktigt nära vän, samt lägre än snittet att de trivs i skolan och har i högre grad utsatts för 

trakasserier.13  

 

Tillgänglig personal 

I de små skolenheterna är det flera tjänster som blir deltid istället för heltid. Detta har lyfts till 

exempel gällande elevhälsoteamet (EHT) som fördelas över flera skolenheter. När deras tjänst är 

delad över flera skolenheter ökas deras belastning av logistik och administration på bekostnad 

av konsultationstid med barnen. Samma personalkostnad per elev leder alltså till färre 

arbetstimmar med eleverna. Personalen har själva lyft att de kan vara mer effektiva när 

elevgruppen är samlad på en skolenhet. Det ger även en trygghet till eleverna med stabiliteten 

av konsekvent närvaro på skolan. 

                                                           
9
 ”Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling”, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2014 
10

 PISA, 2015, hämtat 170823 http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/SWE?lg=en 
11

 Statistisk från Skolverket för årskurs 9 då det inte finns tillgänglig statistik för åk6. 
12

http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/kompisar-och-kamrater-brbarns-och-ungas-villkor-for-
relationsskapande-i-vardagen/ 
13

 Region Skåne, hämtat 170824 från ”Verktyget för folkhälsostatistik”  
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Fysisk miljö 

Den fysiska miljön är både viktig som arbetsmiljö och för elevernas utveckling. Enligt enkäter 

känner sig eleverna överlag trygga i sina skolmiljöer och har goda tillgångar till fina utemiljöer 

och aktiviteter. Inomhusmiljöerna är mer begränsade med problem i ventilation och likanande 

som påverkar arbetsmiljön och arbetsförmågan. Skolorna har varit kreativa och flexibla i att 

använda sina miljöer, där till exempel Sandlyckeskolan har gjort om korridorer till 

arbetsutrymmen. Vissa perspektiv menar att små skolor har högre trygghetskänsla. Dock visar 

elevenkäterna i Båstad kommun att eleverna på den största F-6 skolan, Strandängsskolan, 

känner sig tryggare än genomsnittet och alltså att trygghet kan skapas även i större skolor.  

Beskrivning och analys 

Skolorganisationen påverkar olika barn på olika sätt. Forskning och erfarenhet visar på att 

elever som har goda förutsättningar att klara sig i skolan inte påverkas avsevärt av ändringar i 

skolorganisationen. Medan elever som har svagare resultat och svårare i skolan påverkas 

starkare och behöver därför tas hänsyn till. Dessa elever presterar bättre i klasser där det finns 

högpresterande elever och skulle därför gynnas av större klasser, samtidigt som de gynnas av 

individuell uppmärksamhet från läraren. Utvecklingen i skolan ställer även nya krav på 

utbildningen och pedagoger som belyses i uppdaterad läroplan där många lärare menar på 

större arbetslag underlättar utvecklingen av nya arbetssätt och pedagogers möjlighet att möta 

varje elev.  

Den snabba utvecklingen av nya pedagogiska krav och digitalisering i samhället i stort, innebär 

att behoven kommer att öka. Det betyder att det är ännu viktigare för barnen i den nära 

framtiden att ha en skola med större elevantal och lärarlag för att nå alla krav och mål i skolan. 

Den lite större skolan kommer ha med flexibilitet och kreativa impulser att utveckla och anpassa 

undervisningen mot nya krav och behov i skolan. 

Den mindre skolan som är nära eleverna kan ge ökad trygghetskänsla, men många stora skolor 

klarar av att skapa samma trygghetskänsla. De yngre eleverna i Båstad rapporterar dock låga 

nivåer av vänskap och trivsel i skolan och hög frekvens trakasserier trots små skolenheter. Det 

är en viktig aspekt att jobba med i alla skolor och särskilt vid en förändring som innebär nya 

miljöer och nya personer, både elever och lärare. 

Det finns för- och nackdelar med alla alternativ, men sammantaget ligger det i elevernas bästa 

att ha en skola med goda förutsättningar att se den enskilda eleven och förbereda dem för nya 

kunskapskrav och samhällsutveckling. I framtiden får detta en ökande grad av konsekvens och 

relevans för eleverna eftersom kraven ökar. Det ligger alltså i barnens bästa idag men även 

starkare i barnens bästa i framtiden med en resursstark och flexibel skola som kan möte varje 

elev vilket kan göras med en lite större skolenhet.  
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Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Sida 

9 av 25 

Bl.STADS KOMM1 :N 

UN §49 DnrUN 000266/2015 - 600 

Optimal grundskoleorganisation - södra delen av Båstads 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett 
underlag som visar att ferri av sju skolenheter i kommunen, bland annat 
Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och Förslövs skola F-6 inte är 
anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och . 
läroplanen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Sara Dam ber daterad 2017-06-07 (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från 
Sandlyckeskolan. 
2. Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3. Sandlyckeskolan läggs ned. 

För edragande Sara Damber, skolchef, föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar följande: 

Ajournering 

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. 
2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum 
lärararbetsplatser etc. 
3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019. 

Stefan Olsson (C) yrkar bifall till Helena Stridhs yrkande. 

Sammanträdet ajourneras 20 minuter. 

Carolin Gräbner (SO) yrkar bifall till Helena Stridhs yrkande. 

Mats Lundberg (L), Ingrid Zäther (S), Susanne ]ung (M) och Linda lvarsson (M) 
yrkar följande: 
1. En F-6 skola inom kommunens södra del och en F-9 skola i Förslöv. 
2. Västra Karups skola och Förslövs skola modernise ras för att motsvara 
dagens krav och möjlighet att möta morgondagens krav på hållbar, tidsenlig 
och likvärdig utbildning. 
3. Sandlyckeskolan läggs ned. 

Propositionsordningar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner a tt utbildningsnämnden 
bifaller Helena Stridhs yrkande. Omrös tning begärs. 

)usterandes siITTJaturer Utdragsbes tvrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2017-06-13 10 av 25 

Utbildningsnämnden beslutar anta följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla Helena Stridhs yrkande röstar ja. Ledamot som vill 
bifalla Mats Lundberg, Ingrid Zäther, Susanne Jung och Linda Ivarssons yrkande 
röstar nej. 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 

Kerstin Johansson (BP) X 

Marie-Louise Nilsson (BP) X 

Ingrid Zäther (S) X 

Carolin Gräbner X 

Stefan Olsson (C) X 

Linda Ivarsson (M) X 

Susanne Jung (M) X 

Mats Lundberg (L) X 

Helena Stri<lh (BP) X 

Omröstningen faller ut med 5 ja-röster och 4 nej-röster. Ordförande finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla Helena Strids (BP) yrkande. 

Utbil<lningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. 
2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum 
lärararbetsplatser etc. 
3. Projektering av Grevie sko la sätts igång 2019. 

Mats Lundberg (L), Ingrid Zäther (S), Susanne Jung (M) och Linda Ivarsson (M) 
reservar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Till: Utbildningsnämnden 
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1: Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från Sandlyckeskolan. 
2: Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3: Sandlyckeskolan läggs ned. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag som visar att 
fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och 
Förslövs skola F-6 inte är anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen 
och läroplanen. 

Bakgrund 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades en utredning för "Hållbar 
och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig utbildning": 
se bilaga 1. 

Aktuellt 
I Förslövs skola F-6 har en utredning gjorts i tre av byggnaderna som visar stora problem med väg
gar, tak och ventilation vilket påverkar inomhusmiljön. Dessutom är den befintliga skolbyggnaden 
och dess utformning inte anpassad till dagens utbildning och de hav som finns i skollagen och läro
planen. Bland annat saknas i hög grad möjligheter till flexibla lärmiljöer, där samverkan, kollabora
tivt och individualiserat arbete kan äga rum. Grupprum och ytor anpassade för elever i behov av 
särskilt stöd saknas. 

Västra Karups skola har problem med ventilationen . Skolan är trång och i stort renoveringsbehov. 
Skolbyggnaden är inte heller anpassad till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och 
läroplanen. Även här saknas flexibla lärmiljöer där rum för lärande och utveckling kan ta form. Möj
ligheter till avskildhet i grupprum för elever i behov av särskilt stöd saknas. För en del av personalen 
saknas arbetsrum och rum för reflektion och kollegialt samarbete. 

Sandlyckeskolan, som föreslås läggas ner, har renoveringsbehov, särskilt stora svårigheter att reluy
tera utbildad personal och svårt att erbjuda heltidstjänster. Då Sandlyckeskolan dessutom salmar 
slöjd och hemkunskapslokaler blir kostnader stora för att bussa elever till andra skolor. Skoldagen 
förlängs för eleverna och skapar logistiska utmaningar för bussorganisationen. Ett begränsat elevan
tal med små klasser minskar förutsättningarna för en likvärdig skola i Båstads kommun och kan in
nebära ett socialt utanförskap. Skolverket föreskriver att alla elever har rätt till en likvärdig utbild
ning var e leven än bor. 

Konsekvenser av beslut 
Vid till- och ombyggnation av Förslövs och Västra Karups- skola enligt förslag, kommer driftse
konomiska fördelar att uppnås när det gäller ventilation, uppvärmning, städ och belysning. 
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Dessutom kan följande uppnås: 

• Årliga driftkostnaderna för Sandlyckeskolan på 1,6 mkr försvinner. 
• Renoveringar om 4,6 mkr behöver inte göras på Sandlyckeskolan 
• Marken kan säljas 
• Elever i behov av särskilt stöd kan få förbättrade förutsättningar då resurser samlas vid 

färre enheter och lokalerna anpassas 
• De nya lokalernas utformning och tillgängliga lärmiljöer kan stödja lärares möjligheter 

att nå ökad måluppfyllelse för eleverna. 
• Kollegialt samarbete kan utvecklas då personalgruppen samlas på färre skolor. 
• Båstads attraktionskraft som arbetsgivare ökar 
• Måltidstransporter blir överflödiga 
• Skolskjutsorganisationen kan optimeras 
• En rektorstjänst kan sparas in 

Barnkonsekvensanalys 
Barnens rätt till välbefinnande och utveckling blir i högsta grad påverkad av beslutet. Barnets 
bästa ska alltid komma i första rummet enligt Barnkonventionens artikel 3. Barns rätt till en 
tillgänglig lärmiljö för gemenskap och delaktighet är grundläggande. Alla barn ska uppleva 
begripliga, hanterbara och meningsfulla sammanhang. Arbetsmiljölagen gäller i skolan1. Skolan 
planeras utifrån ett barnperspektiv för att på bästa sätt främja deras utveckling. Skolverket 
menar att alla skolor ska vara bra skolor när det gäller likvärdighet och resultatutveckling. Om 
vi satsar på att främja och förebygga ger det långsiktigt hållbara mänskliga och 
samhällsekonomiska vinster enligt SKL's rapport Psykisk hälsa, barn och unga, 2016. SKL 
betonar att den byggda miljön ska stödja barns intressen och aktiviteter samt erbjuda 
mötesplatser som kan utgöra stödjande miljöer för både sunda levnadsvanor och social 
gemenskap. "Barn och unga har rätt att vara delaktiga i samhället och ha inflytande i beslut 
som rör dem. När barn och unga kan påverka sin omgivning stärks de av att vara delaktiga 
samtidigt som de bidrar till att miljön både lockar och fungerar bättre." (SKL, 2016) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 "Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning" 

1 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565.pdf 
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I denna utredning kartläggs faktorer som inverkar på förskolans och grundskolans 
verksamheter i Båstads kommun. Genom omvärldsbevakning utreds nuläget för förskolorna och 
grundskolorna, vad framtiden kan bringa och vilka utmaningar och möjligheter som finns 
gällande demografi, lärmiljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. För att få till den bästa 
organisationen och för att förankra kommande förändringar krävs ett brett perspektiv. 
Omvärlden förändras och det sker en ständig utveckling som påverkar förskolans och 
grundskolans verksamheter genom nya krav och behov. För att kommunen som huvudman, och 
förskolan och grundskolan som verksamhet, ska kunna möta dessa krav och behov krävs en 
långsiktig och strategisk satsning. Slutprodukten är ett förslag till en hållbar och optimal 
förskole- och grundskolestruktur för en likvärdig och tidsenlig utbildning. Till utredningen 
tillkommer fyra bilagor: 

Bilaga 1: Teoretisk modell utifrån nuvarande F-6 skolor och tabeller över födelsesiffror. 
Bilaga 2: Siffror för demografi. 
Bilaga 3 och bilaga 4: Kostnadsberäkning. 
Bilaga 5: Befolkningsprognos för Båstads kommun år 2016-2025. 

Inledning 

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." 

- Läroplan för förskolan Lpfö 98, s 5. 
Genom en trygg och utvecklande omgivning får barnen skapa, och växa in i sin roll som 
medborgare i vårt samhälle. Förskolans uppdrag handlar om att skapa en bas för kommande 
möjligheter och utmaningar för barnen. 

"Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa 
samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Skolan ska 
förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsjlöde 
och en snabb förändringstakt." 

- Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fri tidshemmet 2011, s 9. 
Grundskolans uppdrag innefattar bland annat att vägleda eleverna i den komplexa verklighet 
som de befinner sig i. Genom att rusta eleverna med breda kunskaper och förhållningssätt 
utvidgas den bas som skapades i förskolan. Eleverna blir reflekterande individer med ett 
analyserande förhållningssätt. Dessa elever är framtidens medarbetare, entreprenörer, 
kreatörer, inspiratörer och samhällsmedborgare. Förskolans och grundskolans uppdrag är 
tydligt klargjort i läroplanerna och bygger på en bred värdegrund. Både förskola och grundskola 
bedriver viktiga verksamheter och formar barn och elever i deras roller som 
samhällsmedborgare. Förskolans och grundskolans utveckling är tätt sammankopplat med 
samhällets utveckling. Den grund som skapas i förskolan och grundskolan måste vara hållbar 
under hela livet. 

Kommunen som juridisk person är huvudman inom skolväsendet. Huvudmannen har det 
yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i 
skollag, läroplaner och andra föreskrifter. Detta ansvar innebär bland annat att fördela resurser 
och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och 
utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. 
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Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav 
på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Utöver de lagkrav som förskolan och grundskolan måste förhålla sig till finns det 
flera omvärldsfaktorer som påverkar verksamheterna inom förskola och grundskola. 
Omvärldsfaktorer såsom ökad urbanisering, ekonomiska skillnader mellan kommuner samt 
möjligheter att rekrytera kvalificerad personal påverkar kommunernas möjligheter att 
organisera verksamheterna inom förskola och grundskola. Det gör att skillnaderna mellan 
kommuner ökar i fråga om vilka förutsättningar de har att utforma en likvärdig förskola och 
grundskola. Verksamheten behöver bygga på en effektiv organisation och utformas så att varje 
barn och elev får utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter så långt möjligt. Detta för att få 
så goda förutsättningar som möjligt för att forma sina liv i en allt mer globaliserad framtid. 1 

Mål 

Utbildningsnämnden har målet att Båstad ska bli bland de 10 bästa skolkommunerna i Sverige. 
Därutöver har både förskolan och grundskolan ett kompensatoriskt uppdrag enligt Skollagen, 
och skall vara likvärdig. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 
upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Ett 
av målen för grundskolan är att alla elever ska nå godkänd nivå i samtliga ämnen. Uppdraget är 
att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt. 

Uppdrag 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-12-01 att uppdra till förvaltningen att: 2 

1. Göra en sammanfattning av remissyttranden 
2. Ta fram siffror för demografi 
3. Kostnadsberäkna de olika förslagen 
4. Lämna förslag på en optimal förskole- och grundskoleorganisation. 

Uppdrag 1 har genomförts och återfinns i protokoll från Utbildningsnämnden.3 

Uppdrag 2 redovisas i bilaga 2. 
Uppdrag 3 redovisas i bilaga 3 och bilaga 4. 
Uppdrag 4 redovisas i detta underlag. 
Förslaget på en optimal förskole- och grundskolestruktur baseras på underlaget i denna 
utredning, med fokus på tre områden: Demografi och nya upptagningsområden, lärmiljö och 
arbetsmiljö samt kompetensförsörjning. 

Med avstamp i resultatet från dessa fokusområden, samt nämnda mål och uppdrag ämnas 
följande frågeställningar att besvaras: 

Hur skapas en optimal förskole- och grundskolerganisation 2027 utifrån lokaler, 
kompetensförsörjning och lärmiljö/lärverktyg? 
Vilka steg ska tas varje år - från 2017 och fram till år 2027- för att nå dit? 

1 http://skolchef.se/wp-content/uploads/2014/ 12/5. Samha%CC%88 l lsutveckl i ngen-och-dess-pa%CC%8A verkan
pa%CC%8A-sko lan-Bearbetad revB.pdf 
2http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20 
och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Protokoll/2015/2015- 12-0 I .pdf 
3 Kallelse från 2016-01-19, UN000266/2015-600 s. 16-20 
Sammanfattning av remissyttrande - skolutredning för tidsenlig och likvärdig utbildning 
http ://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokoll/Utbildninl!.sn%C3%A4mnden/Kallelser/2016/2016-01 -19.pdf 
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I Båstads kommun är befolkningsprognosen byggnads baserad, vilket innebär att kommunens 
befolkningsprognos för åren 2016-2025 baseras på historiska data och påbörjat, samt planerat 
bostads byggande i kommunen. Befolkningsprognosen tar hänsyn till flera parametrar. 
Kommunen har en stor andel bostäder som används som fritidshus. Därför beräknas ökningen 
av antalet invånare i prognosen vara lägre än i andra svenska kommuner. Dessutom sker störst 
inflyttning till kommunen av människor i åldern 50-65, följt av ålderskategorin 27-40. 
Människor i åldern 19-26 lämnar kommunen för att utbilda sig, resa eller bosätta sig i större 
städer. Det är främst genom inflyttning som Båstads kommun det senaste året har ökat sin 
befolkningsmängd och enligt prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta öka i antal. 
Mellan åren 2016-2025 förväntas kommunen att öka med cirka 1750 individer.4 De närmsta två 
åren förväntas ökningen vara blygsam. Från år 2021 förväntas grupperna 1-5 år, 6-12 år samt 
13-15 år att öka, vilket påverkar underlaget för förskolor och skolor.s 

Det föds i genomsnitt 115 barn i kommunen per år, baserat på de senaste 8 åren. Antalet 
nyfödda har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det främsta skälet till 
minskningen är att föräldrar får barn på annan ort för att sedan flytta till Båstads kommun. Det 
genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt. Antalet kvinnor i ålder 
27-36 förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år. Detta innebär att antalet nyfödda ligger 
kvar på samma nivåer som de senaste fem åren.6 Även om födelseöverskottet förväntas vara 
negativt kommer antalet barn öka. Inflyttningen för 0-12 åringar förväntas bidra till denna 
ökning. Baserat på historiska data kan kommunen förvänta sig inflyttning av barn, eftersom en 
byggboom ökar antalet barn . . 

Framtid 
Ur ett historiskt perspektiv har järnvägsstationer varit en samhällsdrivande motor som 
genererat både bostäder, arbetstillfällen och handel. De nya stationerna i Båstads kommun har 
gett ringar på vattnet. Planerat bostads byggande är inte enbart koncentrerat till de stationsnära 
lägena. Inte sedan början av 90-talet har det byggts så mycket som det har påbörjats, och 
planerats för i kommunen. Förändring av befolkningsmängden är inte enbart kopplad till antalet 
tillgängliga bostäder - variation av bostadstyper, antal arbetstillfällen, brett utbud av kultur, 
handel och inte minst kommunal service är nyckelfaktorer för att få befintliga invånare att 
trivas, och för att locka nya invånare till kommunen. 

I den barn- och elevprognos som tagits fram av samhällsbyggnadskontoret, har utvecklingen 
av olika bostadsområden i kommunen vägts in.7 Med etableringen av två nya stationer beräknas 
befolkningsmängden att öka. Det blir även en ökning av barn i de åldrar som behöver förskola 
och grundskola. Dessa effekter av expansionen av vissa områden i kommunen, som exempelvis 
Hemmeslövsområdet, är viktiga att beakta. Prognosen tjänar som underlag för framtida 
planering av förskole- och grundskoleorganisation. Eftersom befolkningsprognosen är 
byggnads baserad och föränderlig över tid bör planeringen för förskole- och skolorganisation 
följa utvecklingen av områdena noga och anpassa verksamheten utefter. 

4 Bilaga 5, s. 3. 
5 Bilaga 5 s. 18 
6 Bilaga 5, s. 13. 
7 Tjänsteskrivelse, s. 12-13 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokoll/Utbi ldningsn%C3%A4mnden/Kal lelser/2016/20 16-03-15%20.pdf 

382

382



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Utmaningar och möjligheter 

6 (11) 

På Bjärehalvön sker en urbanisering och de större tätorterna växer. Samtidigt bor cirka 25 % av 
kommunens 0-5 åringar på landsbygden, eller i orter med färre än 500 invånare. Denna spridda 
fördelning av invånare påverkar kommunens verksamhet gällande förskolor, grundskolor och 
skolskjutsar. Dessutom skapar den åldrande befolkningen stora utmaningar för framtiden 
gällande skatteunderlag för att finansiera ökade kostnader för kommunal service. Behovet av att 
attrahera arbetskraft och nya invånare att bosätta sig på året-runt basis i kommunen ökar. 
Kommunens egen verksamhet kan dra direkt nytta av den ökade tillgängligheten med 
kollektivtrafiken då goda kollektiva förbindelser är en av de viktigaste faktorerna i val av 
arbetsplats. De egna verksamheterna, såsom förskolor och skolor, är stora arbetsplatser vilket 
gör lokalisering av attraktiva och kollektivtrafiksnära lägen viktigt för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och underlätta rekrytering. Tillgängligheten underlättar för anställda att få ihop 
livspusslet med arbete, familj och fritid. Befolkningsprognosen och barn- och elevprognosen bör 
tjäna som en fingervisning för planering av framtida förskolor och skolor. Förskolor och skolor 
utgör en viktig del i det närliggande samhället och förändringar i organisationen omges av 
komplexitet. Den byggnads baserade befolkningsprognosen är viktig att beakta för att anpassa 
förskolorna och skolorna utifrån utvecklingen i samhället. I takt med att 
befolkningssammansättningen förändras i kommunen påverkas även elevunderlaget. En 
förutsättning för en optimal skolorganisation i en kommun av Båstads storlek ställer krav på ett 
visst elevantal på varje F-6 skola. Grunden bör vara minst 22-30 elever per årskull. Det blir då 
mellan 154 och 210 elever på en skolenhet, vilket fortfarande räknas som en liten skola. Ett 
stabilt elevunderlag ger rektor möjligheter att bilda klasser och grupper utifrån elevernas rätt 
till måluppfyllelse i varje ämne. 

Lärmiljö och arbetsmiljö 

Nuläge 
En bedömning av lokalerna i förskolorna och grundskolorna har genomförts utifrån 
läroplanerna, Lpfö 98 för förskolan och Lgr 11 för grundskolan och fritidshemmet. 8 

Bedömningen har genomförts med hänsyn till de funktioner som ska finnas i enlighet med 
Skollagen vad gäller fysisk utformning. Denna bedömning finns även som bilaga i redovisningen 
av Vårdnadshavarenkäten 2014. Vad gäller förskolan uppfyller inte Backabyns eller Skogsbyns 
förskolor de krav som finns. Resterande förskolor uppfyller delvis kraven, men ingen förskola 
uppfyller alla krav. Liknande resultat återfinns i fråga om grundskolorna. Förslövs skola 7-9 och 
Strandängsskolan 7-9 uppfyller kraven till största delen. Resterande saknar däremot en stor del 
av de funktioner som krävs för en optimal lärmiljö. Utifrån läroplanerna och Skollagen saknar 
både förskolor och grundskolor de flesta funktionerna vad gäller lokaler och fysisk utformning. 

Efter genomförandet av Vårdnadshavarenkäten 2014 utfördes en statuskontroll av alla 
förskole- och grundskolelokaler av Båstadhem i maj 2015. Båstadhem har för varje enhet 
beskrivit renoveringsbehoven med tillhörande kostnadsuppskattning. Östra Karups förskola är 
den enda förskolan som i nuläget inte har ett renoverings behov. Skogs byns förskola inväntar 
svar om rivning/renovering/nybyggnation. Statuskontrollen kopplas inte till kraven i 
styrdokumenten. 

8 Vårdnadshavarenkät 2014 - utredning UN000266/2015-600. s.147-240 
Del 1: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20hand lingar"/o20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/20 J 5-09-08%20del%20 l .pdf 
Del 2: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A41le/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar"/o20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/20 J 5-09-08%20del%202.pdf 
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Bedömningen utifrån läroplanerna och Skollagen påvisar brister vad gäller den digitala 
lärmiljön, det saknas lokaler för barn och elever i behov av särskilt stöd och enskild 
undervisning.9 Dessutom är både ljudmiljö, ljusmiljö och luft, värme och ventilation bristfälliga. 
Dessa faktorer påverkar både elevernas och personalens arbetsmiljö och inverkar på så sätt 
negativt på elevernas lärmiljö. Vad gäller personalens arbetsmiljö återfinns stora brister 
beträffande platser för möten och arbetsplatser. Pedagogerna behöver rätt förutsättningar för at 
lyckas med uppdraget att uppfylla kraven i skollagen och läroplanerna. Undervisningen i 
grundskolan utvecklas från lärarnas individuella arbete till ett gemensamt arbete, vilket innebär 
att tillgång till både enskilda och gemensamma adekvata arbetsplatser krävs. Lärarbristen är ett 
faktum varför pedagoger kan välja, och även välja bort, om arbetsmiljön inte är tillräckligt god. 

Utöver den fysiska arbetsmiljön bör även den psykosociala arbetsmiljön för barnen och 
eleverna beaktas. För barn och elever på mindre enheter kan det begränsade kompisunderlaget 
inverka negativt på den psykosociala arbetsmiljön. Även problem med gruppdynamiken kan 
uppstå. Möjligheterna att utveckla sin sociala kompetens urholkas på en mindre enhet och 
risken för isolering ökar. Den sociala kompetensen är en viktig faktor för att skapa framtidens 
samhällsmedborgare. 

Pedagogerna och ledningen arbetar aktivt med att utveckla den digitala lärmiljön. En IKT
plan har implementerats och arbetet fortskrider. IKT-satsningarna är en långsiktig strategi och i 
linje med att skapa en hållbar, optimal och likvärdig förskola och grundskola i Båstads kommun. 

Framtid 
Bedömningen som gjordes av lokalerna utifrån läroplanerna och skollagen visade på stora behov 
av en anpassad lärmiljö med lokalerfor barn och elever i behov av särskilt stöd och enskild 
undervisning. Dessutom saknades det på de flesta förskolor och skolor platser för möten och 
arbetsplatser för personal. För att möta de behov som finns har en kostnadsberäkning på en 
tillbyggnad av grupprum, mötesrum och arbetsrum tagits fram.10 Denna kostnadsberäkning är 
endast en schablon och syftar till att ge en bild av behövliga investeringar. I samband med 
eventuella tillbyggnader bör även ljusmiljö och ljudmiljö ses över och justeras eftersom brister 
påvisats. Undertak och belysning bör bytas ut efter dagens krav, samt byte av armaturer och 
byte till lågenergilampor. Förbättring av ljusmiljö och ljudmiljö är en förutsättning för god 
lärmiljö och arbetsmiljö, och ska ske i samråd med sakkunniga. 

Ett ungefärligt pris per kvadratmeter vid tillbyggnad har använts vid kostnadsberäkning och 
detta schablonpris har tillhandahållits från Teknik och Service. Priset för nybyggnad och 
ombyggnad inomhus skiljer sig från fall till fall och kan därför vara missvisande. Därför har 
fokus lagts på tillbyggnad där priset är cirka 30-35 tkr /kvm. Kostnaderna för tillbyggnad 
beräknas på 3 0 tkr /kvm. Utifrån de brister som påvisats vid bedömningen av lokalerna har ett 
antal grupprum, arbetsplatser och mötesrum per enhet antagits och kostnaderna redovisas i 
bilaga 3 och bilaga 4. 

Utmaningar och möjligheter 
Utbildningen i förskolan och grundskolan ska äga rum i lokaler som är anpassade till nuvarande 
Skollag och läroplaner. Det gäller både innehållet i utbildningen för barnen och eleverna, så väl 
som kravet på legitimerad personal som måste ha tillgång till en god arbetsmiljö. Merparten av 
grundskolorna är byggda för en helt annan verksamhet än den verksamhet som lagstiftningen 

9 Vårdnadshavarenkät 2014 - utredning UN000266/2015-600. s.147-240 
Del I : 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/20 15/2015-09-08%20del%201.pdf 
Del 2: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kal lelser/20 15/20 15-09-08%20del%202.pdf 
10 Bilaga 3 och 4. 
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idag kräver, vilket är en stor utmaning. Kostnadsberäkningen i bilaga 3 och bilaga 4 åsyftar 
perioden 2017-2022 och visar renoveringsbehov på samtliga förskole- och grundskolenheter i 
Båstads kommun. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar lärmiljön i 
förskolorna och grundskolorna och stora satsningar krävs. Tidsenliga lokaler är en viktig del av 
en hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur. Möjligheten att dela stora grupper i 
små grupper, skapar stora och små mötesplatser vilket ger möjlighet till avskildhet ger alla barn 
och elever förutsättningar att utvecklas och nå uppsatta mål. För att kunna erbjuda 
verksamhetsanpassade lokaler med flexibla lärmiljöer är det viktigt att beakta frågan om 
kommunala medel ska användas till byggnader eller till utbildning. Klok lokalplanering ger 
förutsättningar för effektiv lokalanvändning vilket ger lägre lokalkostnader på sikt. 

Kompetensförsörjning 

Nuläge 
Utifrån HR-avdelningens underlag som belyser framtida kompetensförsörjningsbehov kommer 
det finnas ett antal utmaningar för Båstads kommun. På nationell nivå har Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) gjort bedömningen att det kommer behövas 150 000 nya medarbetare inom 
skola och förskola fram till år 2023. De två bidragande faktorerna till det ökade behovet är 
pensionsavgångar samt ökat antal barn i förskole- och skolålder under de kommande 10 åren. 
Förändringar i demografin påverkar rekryterings behovet tillsammans med hur snabbt skolan 
anpassas till att bli en tekniskt och pedagogiskt modern lärmiljö och arbetsplats. Dessutom . 
försvårar de snäva behörighetskraven planering och bemanning på mindre skolor, i de ämnen 
som inte har så många undervisningstimmar. 

I den SWOT-analys som genomfördes med rektorer och förstelärare, som visar på styrkor och 
svagheter, i Båstads kommun kring den framtida kompetensförsörjningen visas att styrkorna är 
det positiva klimatet i kommunens skolor samt hög ambitionsnivå och måluppfyllelse. Analysen 
visar att svagheter och risker ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är slitna lokaler och sliten 
utrustning som gör det svårt att bedriva modern och likvärdig undervisning. Lokaler som inte är 
ändamålsenliga påverkar arbetsmiljön för barnen, eleverna och medarbetarna. En annan risk 
som tas upp i SWOT-analysen är ett begränsat elevunderlag och det geografiska läget som 
minskar möjligheterna till attraktiva heltidstjänster.11 På små enheter där det både finns ett 
begränsat elevunderlag och begränsat antal tjänster påverkas rekryteringsläget avsevärt. Att 
erbjuda attraktiva tjänster är en konkurrensfördel när antalet anställningsbara, legitimerade 
medarbetare minskar. 

Framtid 
I Båstads kommun kommer pensionsavgångarna att påverka rekryterings behovet. Fram till år 
2025 kommer 42 % av förskollärarna gå i pension, och 32 % av lärarna i årskurs 1-6 gå i 
pension. 50 % av lärarna inom de estetiska ämnena kommer att gå i pension under tiden. 
Eftersom barnkullarnas storlek skiljer sig åt mellan olika år förändras också behovet av lärare 
för skolans olika delar. Detta ställer stora krav på rektorns och förskolechefens förmåga att 
anpassa verksamheterna. 

11 Vårdnadshavarenkät 2014- utredning UN000266/2015-600. s.147-240 
Del!: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20sarnh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar°/o20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/20I5-09-08%20del%201.pdf 
Del 2: 
http ://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokol 1/U tbi ldn ingsn%C3 %A4mnden/Kal lelser/2015/20 I 5-09-08%20del%202. pdf 
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Enligt den prognos som SKL har gjort har samtliga pedagogiska yrkesgrupper inom förskola 
och skola goda chanser till en anställning. Utmaningen blir att få rätt medarbetare till de olika 
typerna av lediga tjänster. De närmaste årens stora rekryteringsutmaningar innebär dock 
betydande möjligheter. Kloka arbetsgivare ligger steget före och utvecklar nya arbetssätt som 
kommer till nytta för både barn, elever och medarbetare. För att påverka rekryterings behovet 
behöver Båstads kommun som arbetsgivare använda en palett av åtgärder, förhållningssätt och 
nytänkande som tillsammans påverkar rekryteringsbehoven och utvecklar grundskolan och 
förskolan till än mer attraktiva arbetsplatser. 

Utmaningar och möjligheter 
Utmaningarna som pensionsavgångar och varierande storlek på barnkullarna innebär måste 
mötas med långsiktig, hållbar och strategisk planering inför framtiden. De närmaste årens stora 
rekryteringsutmaningar innebär att arbetsgivaren behöver bli mer attraktiv. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare beror av flera faktorer så som karriärmöjligheter, löneutveckling och god 
arbetsmiljö. Det finns mycket som arbetsgivaren Båstads kommun kan göra för att påverka 
rekryterings behovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Genom att utveckla den 
psykosociala arbetsmiljön, utnyttja tekniken bättre samt skapa bättre löne- och 
karriärmöjligheter förbättras förutsättningar för nuvarande samt kommande medarbetare. De 
stora utmaningarna för verksamheterna är att utveckla den fysiska och psykiska arbetsmiljön 
samt anställningsvillkoren. 

Förskolorna och grundskolorna i Båstads kommun har påbörjat arbetet mot en mer 
digitaliserad lärmiljö, som är en viktig strategi för att modernisera och utveckla verksamheten. I 
samband med den ökade digitaliseringen krävs även kompetensutveckling för förskollärare och 
lärare. I Båstads kommun finns utvecklingsorienterade medarbetare och ledning vilket 
möjliggör framsteg mot en modern och ändamålsenlig lärmiljö. Kompetensutveckling är en 
viktig bit för att attrahera framtida medarbetare inom förskola och grundskola. Idag finns olika 
typer av tillfälliga satsningar, genom statsbidrag, som leder till kompetensutveckling och 
verksamhetsutveckling. Satsningar på karriärstjänster, lärarlyftet, och andra utvecklingsprojekt 
är en investering i både medarbetare som i verksamheten. Effekten av användningen av 
statsbidrag blir en kompetenshöjning hos medarbetarna. Eftersom statsbidragen endast är 
tillfälliga satsningar är det viktigt att behålla och utveckla den kompetensutvecklingsinsats som 
pågår. Genom en hög grad av samverkan mellan pedagoger med olika kompetenser möjliggörs 
en pedagogisk helhet och likvärdighet i verksamheterna. Olika kompetenser måste tas till vara 
inom ett arbetslag eller en arbetsgemenskap. Inom en mindre enhet kan det vara svårt att täcka 
in de olika kompetenser, även ämneskompetenser, som behövs för den pedagogiska helheten 
och likvärdigheten. Dessutom är heltidstjänster svåra att erbjuda på mindre enheter, vilket 
påverkar marknadsföringen av verksamheterna som attraktiva arbetsplatser. 

Slutsats 

Förskola 
Förskolornas storlek är idag från en och en halv avdelning till sex avdelningar vilket gör att det 
är svårt att erbjuda likvärdig utbildning i förskolan. Förskola ska erbjudas barn 1-5 år till 
förvärvsarbetande eller studerande föräldrar, samt till alla barn 3-5 år. För asylsökande barn 3-5 
år ska allmän förskola erbjudas. Skolverket har arbetat fram nya riktmärken för mindre 
barngrupper, vilka framgår av Skolverkets allmänna råd. Barngruppernas storlek baseras på 
forskning. Riktmärke för antal barn i en barngrupp i förskolan sätts till 6-12 barn i åldern 1-3, 
respektive 9-15 barn i åldern 4-5 år. Ekonomiskt kan då en tvåavdelningsförskola inte bära sig 
och den sociala miljön påverkas negativt. Varje förskola bör ha minst fyra avdelningar för att få 
en verksamhet i enlighet med läroplanen, skolpengens storlek, barnens vistelsetider och 
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skollagens krav på likvärdig utbildning. Klokast är att bygga med minst fyra avdelningar - eller 
bygga till där det är möjligt - med möjligheten att utöka till sex avdelningar. I nuläget finns det 
nio kommunala förskolor i Båstads kommun med allt från 1,5 avdelningar till 6 avdelningar. 

Under 2015 var det i snitt 576 folkbokförda barn inskrivna i förskoleverksamhet, antingen i 
egen verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan kommun. Antalet 1-5 åringar i 
kommunen förväntas inte öka avsevärt under 2016-2020. En ökning syns först år 2021. 
Ökningen kommer inte att vara stor och kommer att plana ut. Dock är en befolkningsprognos 
endast en fingervisning och utbyggnaden vid stationsområdena bör beaktas. 
Befolkningsprognosen kan skifta över tid. En ökning av barnfamiljer som söker sig till Förslöv 
och Hemmeslöv kan innebära en ökning av antalet 1-5 åringar i kommunen, vilket ställer krav 
på förskoleplatser. Utöver befolkningsprognosen bör de brister som påvisats i skolutredning 
beaktas vid planering av förskoleorganisationen. Lärmiljön i förskolan ska utformas för lek och 
lustfyllt lärande. Den ska inspirera, skapa nyfikenhet och stimulera till kreativitet samt ta tillvara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter och kunskaper. 

Utöver renoverings behovet är den omedelbara utmaningen att skaffa förskoleplatser i 
Hemmeslövsområdet. 

Grundskola 
I grundskolorna finns det idag stora lokalbrister som påverkar arbetsmiljön och lärmiljön. Detta 
försvårar möjligheten att erbjuda likvärdig utbildning för barn och elever, samt att kunna 
erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna. För små enheter försvåras en redan ansträngd 
kompetensförsörjning utifrån ett begränsat elevunderlag och snäva behörighetsregler 
(legitimationskrav). Planeringen av grundskoleorganisationen baseras på befolkningsprognoser, 
där antalet barn utgår från födda och inflyttade barn. Dessutom spelar det framtida 
bostads byggandet roll för befolkningsprognosen och för framtida barn- och elevunderlag. För att 
kunna planera utifrån framtida elevunderlag har födelsesiffror tagits fram utifrån fyra olika 
geografiska områden.12 Dessa geografiska kluster ger tillsammans med födelsesiffrorna en bild 
av elevunderlaget. Område 3 består av Torekov, Västra Karup och Grevie. Område 4 består av 
Båstad inkl. Hemmeslöv. Område 5 består av Förslöv, och område 6 av Östra Karup. Område 4 
och 6 måste ses som en helhet till dess att utvecklingen i Hemmeslövsområdet har tydliggjorts 
och behovet av en ny F-6 skola i området har utretts. Elever från nuvarande Hemmeslövsområde 
tillhör Östra Karups skola, vilket inte framgår av bilagan. Kapaciteten på grundskolorna idag 
behöver sättas i relation till födelsesiffrorna i tabellen.13 Sifforna i tabellerna visar att det behövs 
ytterligare två klassrum på Västra Karups skola för en utökad kapacitet. Renovering av 
Strandängsskolan F-9, Östra Karups skola F-6, Förslövs skola F-9 och Västra Karups skola F-6 
måste genomföras för att få en lärmiljö som uppfyller Skollagens och Arbetsmiljölagens krav. 

Grundskolans nuvarande kapacitet F-6 
Område 3: 285 elever 
Område 4 och 6: 460 elever 
Område 5: 260 elever 

Konklusion 
Följande konklusion utgår från frågeställningarna om hur en optimal förskole- och 
grundskoleorganisation ska skapas utifrån lokaler, kompetensförsörjning och lärmiljö samt vilka 
steg som ska tas varje år för att nå dit. 

En hållbar och optimal förskole- och grundskoleorganisation för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning skapas utifrån flera faktorer. Det finns utmaningar i fråga om den demografiska 

12 Bilaga 1, s. 1. 
13 Bilaga 1, s. 2-3. 
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utvecklingen, men samtidigt möjligheter med nya upptagningsområden i kommunen. Vad gäller 
lärmiljön och arbetsmiljön krävs stora satsningar och investeringar på alla enheter. De stora 
lokalbristerna påverkar möjligheterna att nå det politiskt satta målet om att Båstads kommun 
ska bli bland de tio bästa skolkommunerna i Sverige. Dessutom är kompetensförsörjningsfrågan 
är tätt sammankopplad med arbetsmiljön på enheterna. Lokalerna ska stärka lärandet och 
organisationen - inte begränsa. För att kunna konkurrera om framtida medarbetare krävs en 
pedagogisk helhet med satsningar på kompetensutveckling. Med små enheter begränsas 
möjligheterna till utbyte av erfarenheter pedagoger emellan. 

Dessa utmaningar innebär stora investeringar för förskolorna och grundskolorna och för att 
möta utmaningarna behövs en investeringsplan för åren 2017-2022. Dessutom krävs en 
beredskap för åren 2023-2027. Med ökade krav och små enheter behöver nuvarande skolpeng 
höjas. Eftersom barn- och elevunderlaget baseras på antal nyfödda och inflyttade till kommunen 
behövs en strategi som följer den föränderliga befolkningsprognosen. En klok planering utgår 
från fem år i taget, vilket möjliggör en flexibel och optimal organisation. På så sätt kan effekterna 
av framtida nybyggnationer i kommunen beaktas och organisationen planeras utifrån framtida 
befolkning. Befolkningsprognoserna är en riktningsvisare som grundas på flera föränderliga 
variabler. Förutsättningar förändras kontinuerligt och därför är det ansvarsfullt och strategiskt 
att planera för organisationen i två perioder, 2017-2022 och 2023-2027. 

2017-2022: 
F-6 skola Östra Karup 
F-6 skola Västra Karup 
F-9 skola Förslöv 
F-9 skola Båstad 

Fritidshem i anslutning till F-6 i enlighet med 14 kap§ 3 Skollagen. 
Bevaka när F-6 skola behöver byggas i Hemmeslöv. 
Skolskjutsorganisationen kommer att anpassas utefter framtida grundskolestruktur. 

2023-2027 
Utifrån kommande befolkningsprognoser och förändrade förutsättningar kan elevunderlaget 
skifta i andra områden. Då bör förskole- och grundskoleorganisation ses över för en fortsatt 
optimal förskola och grundskola i kommuner. När renoveringar av de fyra skolorna är 
genomförda kan ställning tas till eventuell byggnation av skola i Grevie. 
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Figur 1: 
Teoretisk modell utifrån nuvarande F-6 
skolor. 

Västra Karup 

1 (2) 
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Båstad 
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Födelsesiffror 

Västra Karup, 
Grevie, 

Område 3 Torekov 

Födda Antal Snitt F-6 
2004 36 
2005 27 
2006 30 
2007 36 
2008 29 
2009 34 
2010 26 
2011 26 
2012 25 
2013 27 
2014 29 
2015 29 

205 
.. .. 

Forutsatter tillbyggnad av två klassrum . 

Båstad, Hov, 
Område4 Kattvik 

Födda Antal Snitt F-6 

,2004 57 
2005 59 
2006 65 
2007 62 
2008 52 
2009 49 
2010 56 
2011 48 
2012 53 
2013 36 
2014 41 
2015 35 

360 
0 Elever fran Hemmeslövsområdet är inräknat 

men tillhör för närvarande Östra Karups skola. 
Ska bedömas ihop med Östra Karups skola. 

Område 5 Förslöv 

Födda Antal Snitt F-6 

2004 40 
2005 29 
2006 53 
2007 41 
2008 44 
2009 49 
2010 46 
2011 57 
2012 43 
2013 62 
2014 41 
2015 41 

315 
Planerad renovering och flytt av bibliotek. 

Östra 
Område 6 Karup 

Födda Antal Snitt F-6 

2004 17 
2005 14 
2006 15 
2007 9 
2008 16 
2009 14 
2010 10 
2011 15 
2012 13 
2013 15 
2014 8 

2015 10 
90 

.. 
Beredskap for att ta emot elever från 
nybyggnation i Hemmeslöv och Östra Karup 
varför modulerna fortfarande behövs. ' 
Ska bedömas ihop med Strandängsskolan. 

2 (2) 
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Siffror för demografi 

1 (1) 

Den sista december år 2015 var befolkningsmängden i Båstads kommun 14 373 individer. 
Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar - födda, döda, inflyttade och utflyttade. 
Kommunens invånarantal förändras av födelseöverskottet, genom att subtrahera antalet födda 
med antalet döda. Båstads kommun har, och kommer under åren 2016-2025 ha ett negativt 
födelseöverskott. Dock kommer flyttnettot att påverka befolkningsmängden positivt. Från år 
2016-2025 förväntas kommunen att öka med cirka 1750 individer. Ökningen sker enbart genom 
ett positivt flyttnetto. Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har varierat sedan 90-talet 
men har sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig ökning av 35 personer/år. 

Det föds i genomsnitt 115 barn i kommunen, baserat på de senaste åtta åren. Antalet nyfödda 
har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det främsta skälet till 
minskningen är att föräldrar får barn på annan ort för att sedan flytta till Båstads kommun. Det 
genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt. Antalet kvinnor i ålder 
27-36 förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år. Detta innebär att antalet nyfödda ligger 
kvar på samma nivåer som den senaste 5 åren.1 

Även om födelseöverskottet förväntas vara negativt kommer antalet barn att öka. Ökningen 
förväntas bli störst för 6-12 åringar. Baserat på historiska data kan kommunen förvänta sig 
inflyttning av barn eftersom en byggboom ökar antalet barn. 

Båstads kommun står inför en intressant framtid sett till bostadsbyggande, det byggs mycket 
och med stor variation, framförallt i kommunens två större orter. Effekterna av 
bostads byggandet relaterat till befolkningsökning blir tydligt ett till två år efter 
bostads byggandet påbörjats, vilket innebär att antalen barn och elever i kommunen väntas öka 
med början av år 2017 och framöver. Dessutom finns det ett samband mellan bostadsbyggande 
och antalet 1-5 åringar, men med en förskjutning på 2-4 år.2 Detta innebär att kommande 
bostadsbyggande i kommunen kommer att påverka antalet barn och elever i Båstads kommun. 

Var växer kommunen? 

Ur ett historiskt perspektiv har järnvägsstationer varit en samhällsdrivande motor som 
genererat både bostäder, arbetstillfällen och handel. De nya stationerna i Båstads kommun har 
gett ringar på vattnet. Planerat bostads byggande är dock inte enbart koncentrerat till de 
stationsnära lägena och inte sedan början av 90-talet har det planerats för och påbörjats så 
många bostäder som prognosen visar för år 2016-2025. Störst förändring av fasighetsbeståndet 
sker de närmsta åren i Båstad, framförallt genom projektet Tuvelyckan, vid den nybyggda 
järnvägsstationen. Även i Förslöv väntas bostads byggande. 

Hur många barn idag? 

Under 2015 var det i snitt 576 folkbokförda barn inskrivna i förskoleverksamhet, antingen i 
egen verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan kommun. Antalet 1-5 åringar i 
kommunen förväntas inte öka avsevärt under 2016-2020. En ökning syns först år 2021. 
Ökningen kommer inte att vara stor och kommer att plana ut. 

1 Båstads kommuns befolkningsprognos 2016-2025, s. 13. 
2 Båstads kommuns befolkningsprognos 2016-2025, s. 11. 
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Kostnadsberäkning för nuvarande förskole- och grundskolestruktur 

1 (3) 

s. 2 Total kostnad för nuvarande förskoleorganisation med tillhörande kostnader för tillbyggnad 

och uppskattat renoverings behov. 

s. 3 Total kostnad för nuvarande grundskoleorganisation med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoverings behov. 

Förtydliganden 

Tillbyggnad av arbetsplats, grupprum och mötesrum är en antagning baserat på enheternas 

storlek och behov. Arbetsplats är för personalen och beräknas inhysa cirka 6 personer, beroende 

på enhetens storlek och antal anställda. Grupprum är beräknade på ungefär varannan avdelning. 

Gällande Skogs byns förskola föreslås nybyggnation av en förskola på 6 avdelningar som har 

budgeterats till 32 000 000 kronor i Budget 2016, Båstads kommun, s. 38, kod 7018. 

Gällande Grevie skola är utgångspunkten i kostnadsberäkningen för nuvarande struktur, en 

nybyggnation på 38 000 000 kronor.1 

Schablonpriset för tillbyggnad som använts är 30 000 kronor, baserat på siffror från Teknik och 

Service. Kostnader vid byte av ljud- och ljusmiljö har inte beaktats i denna kostnadsberäkning, 

men kostnaden tillkommer vid ombyggnad/tillbyggnad. 

Det uppskattade renoverings behovet baseras på Båstadhem granskning av lokalerna och deras 

uppskattning från resultatet av Vårdnadshavarenkäten 2014. Summan baseras på kostnader i 
maj 2015. För detaljer om kostnader hänvisas till utredningen som genomfördes efter 

Vårdnadshavarenkäten 2014. 

1 Vårdnadshavarenkät 2014- utredning UN000266/2015-600. s.147-240 

Del 1: 

http ://bastad .se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten,%20han 

dlingar%20och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/2015-09-08%20del%201.pdf 

Del 2: 

http ://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten,%20han 

dlingar%20och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kal lelser/2015/2015-09-08%20del%202.pdf 
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Den totala kostnaden för en nuvarande förskoleorganisation blir 58 638 000. 

Förskola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad 

Östra Karup 3a12 kvm 1 080 000 X X 

Malens 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 
förskola 
Päron byn 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 

Äppelbyn 2a12 kvm 720 000 2a12 kvm 720 000 

Fiske byn 1,5a12 kvm 540 000 1,5a12 kvm 540 000 

Klockare byn 1,5a12 kvm 540 000 1,5a12 kvm 540 000 

Backabyn 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 

Skogs byn X X X X 

Ängs byn 1,5a12 kvm 540 000 2a12 kvm 720 000 

2 (3) 

Mötesrum Kostnad Uppskattat Total 
renoverings behov kostnad 

X X X 1080 000 

1a12 kvm 360 000 2 260 000 3 340 000 

1a12 kvm 360 000 2 140 000 3 220 000 

1a12 kvm 360 000 4150 000 5 950 000 

1a12 kvm 360 000 1947 000 3 387 000 

1a12 kvm 360 000 370 000 1810 000 

1a12 kvm 360 000 2 480 000 3 560 000 

X X Nybyggnation 6 32 000 000 
avdelningar 

1a12 kvm 360 000 2 671 000 4 291 000 
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Den totala kostnaden för nuvarande grundskoleorganisation blir 157 801 000 kronor. 

Skola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum 

Östra Karup 7a20kvm 4 200 000 2 a 15 kvm 900 000 1a12 kvm 
F-6 
Strandäng F- 14 a 20 kvm 8 400 000 3a15 kvm 1350 000 1a12 kvm 
6 
Strandäng F- Se ovan.* 3a15 kvm 1350 000 1a12 kvm 
9 
Västra 7a20kvm 4 200 000 3a15 kvm 1350 000 1a12 kvm 
Karup F-6 
Sandlycke F - 4a20kvm 2 400 000 1a15 kvm 360 000 1a12 kvm 
6 
Grevie X X X X X 

Förslöv F-6 14 a 20 kvm 8 400 000 3a15 kvm 1350 000 1a12 kvm 

Förslöv 7-9 Se ovan.* 2a15 kvm 900 000 1a12 kvm 

3 (3) 

Kostnad Uppskattat 
renoverings behov 

360 000 8 500 000 

360 000 14 525 000 

360 000 Se ovan.* 

360 000 3 252 000 

360 000 11475 000 

X Nybyggnation 

360 000 44 369 400 

360 000 Se ovan.* 

*För Strandängskolan och Förslövs skola är kostnaderna för grupprum och uppskattat renoverings behov räknat på hela enheten, F-9. 

Total 
kostnad 

13 960 000 

24 635 000 

1710000 

9 162 000 

14 595 000 

38 000 000 

54 479 000 

1260 000 
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Kostnadsberäkning för en optimal förskole- och grundskolestruktur 

1 (3) 

s. 2 Total kostnad för den optimala förskoleorganisationen med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoverings behov, i enlighet med förslaget för en optimal förskole
och grundskolestruktur. 

s. 3 Total kostnad för den optimala grundskoleorganisationen med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoverings behov, i enlighet med förslaget för en optimal förskole
och grundskolestruktur. 

Förtyd I iga nden 

Tillbyggnad av arbetsplats, grupprum och mötesrum är en antagning baserat på enheternas 
storlek och behov. Arbetsplats är för personalen och beräknas inhysa cirka 6 personer, beroende 
på enhetens storlek och antal anställda. Grupprum är beräknade på ungefär varannan avdelning. 

Gällande Skogs byns förskola föreslås nybyggnation av en förskola på 6 avdelningar som har 
budgeterats till 32 000 000 kronor i Budget 2016, Båstads kommun, s. 38, kod 7018. 

Schablonpriset för tillbyggnad som använts är 30 000 kronor, baserat på siffror från Teknik och 
Service. Kostnader vid byte av ljud- och ljusmiljö har inte beaktats i denna kostnadsberäkning, 
men kostnaden tillkommer vid ombyggnad/tillbyggnad. 

Det uppskattade renoverings behovet baseras på Båstadhem granskning av lokalerna och deras 
uppskattning från resultatet av Vårdnadshavarenkäten 2014. Summan baseras på kostnader i 
maj 2015. För detaljer om kostnader hänvisas till utredningen som genomfördes efter 
Vårdnadshavarenkäten 2014. 
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Den totala kostnaden för en optimal förskoleorganisation blir 58 638 000 kronor. 

2 (3) 

Kostnadsberäkningen åsyftar perioden 2017-2022. Utifrån kommande befolkningsprognoser bör behovet av förskolor ses över i 
Hemmeslövsområdet. 

Förskola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum Kostnad Uppskattat 
renoverings behov 

ÖstraKarup 3a12 kvm 1 080 000 X X X X X 

Malens 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 2 260 000 
förskola 
Päronbyn 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 2 140 000 

Äppelbyn 2a12 kvm 720 000 2a12 kvm 720 000 1a12 kvm 360 000 4150 000 

Fiske byn 1,5a12 kvm 540 000 1,5a12 kvm 540 000 1a12 kvm 360 000 1 947 000 

Klockare byn 1,5a12 kvm 540 000 1,5a12 kvm 540 000 1a12 kvm 360 000 370 000 

Backa byn 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 2 480 000 

Skogs byn X X X X X X Nybyggnation 6 
avdelningar 

Ängs byn 1,5a12 kvm 540 000 2a12 kvm 720 000 1a12 kvm 360 000 2 671 000 

Total 
kostnad 

1080000 

3 340 000 

3 220 000 

5 950 000 

3 387 000 

1810 000 

3 560 000 

32 000 000 

4 291 000 
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Den totala kostnaden för optimal grundskoleorganisation blir 113 216 400 kronor. 

3 (3) 

Kostnadsberäkningen åsyftar perioden 2017-2022. Den visar en omfördelning av ekonomiska resurser med fokus på skolorna i de områden som 
förväntas expandera i Båstads kommun under kommande fem år. Omfördelningen innebär en utökad tillbyggnad av Västra Karups skola, med bland 
annat två klassrum a 90 kvm inkl. korridor, för att inhysa elever från Sandlyckeskolan och Grevie. 

Skola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum Kostnad Uppskattat Total 
renoverings behov kostnad 

ÖstraKarup 7 a 20 kvm 4 200 000 2a15 kvm 900 000 1a12 kvm 360 000 8 500 000 13 960 000 
F-6 
Strandäng F - 14a20kvm 8 400 000 3a15 kvm 1 350 000 1a12 kvm 360 000 14 525 000 24 635 000 
6 
Strandäng F - Se ovan.* 3a15 kvm 1350 000 1a12 kvm 360 000 Se ovan.* 1710000 
9 
Västra Karup 7 a ;rn lEvm 4 2gg ggg 3 a ±5 lwm ± 35g ggg ± a ±2 lwm 3€ifl ggg 3 252 ggg 9±€i2flflf) 
F-6 10 a 20 kvm 6 000 000 4 a 15 kvm 1800 000 2a12 kvm 720 000 3 252 000 11 772 000 
Tillb~ggnad 5 400 000 

17172 000 
Sandlyel~e F 4 a 29 lwm 2 4gg ggg ± a ±5 lwm 3€ifl ggg ± a ±2 lwm 3€ifl ggg H 475 ggg ±4 595 ggg 
6 
GF-evie * * * * * * Nyhyg§ReEieR JB ()()() ()()() 

Förslöv F-6 14 a 20 kvm 8 400 000 3 a 15 kvm 1350 000 1a12 kvm 360 000 44 369 400 54 479 400 

Förslöv 7-9 Se ovan.* 2a15 kvm 900 000 1a12 kvm 360 000 Se ovan.* 1260 000 

*För Strandängskolan och Förslövs skola är kostnaderna för grupprum och uppskattat renoverings behov räknat på hela enheten, F-9. 
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SAMMANFATTNING 
Sedan början av 90-talet har det inte påbörjats så många byggprojekt i Båstads kommun som 
år 2016. Innan slutet av mars månad var antalet beviljade startbesked 99 till antalet - det 
prognostiserade antalet för hela året är ca 200 startbesked. Under år 2015 gav kommunen 
startbesked till 90 bostäder - en ovanligt hög siffra då den genomsnittliga siffran ligger runt 
80. En av effekterna av det ökade bostads byggande blir en ökning av kommunens invånarantal. 
Tidsrymden från startbesked till att bostaden blir bebodd tar ca 1-2 år varför effekterna på 
befolkningsmängden blir märkbar först år 2017 - 2018. 

Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar - födda, döda, inflyttade och utflyttade. 
Kommunens invånarantal förändras av födelseöverkottet: genom att subtrahera antalet födda 
med antalet döda. Kommunen har och kommer att ha ett negativt födelseöverskott över 
prognosens tidsdräkt. Invånarantalet ändras också av flyttnettot: antalet inflyttade subtraherat 
mot utflyttade. Det är genom inflyttning Båstads kommun senaste år ökat sin befolkningsmängd 
och enligt prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta att öka i antal. 

Från år 2016- 2025 förväntas kommunen att öka med ca 1750 individer. Ökningen sker enbart 
genom ett positivt flyttnetto. De närmsta två åren förväntas ökningen vara blygsam för att år 
2018 öka med över 200 individer. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i% till år 2025 
är åldersspannet 16-18 år (75 %). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 
3 70st). 41-50 åringar är det åldersspann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen 
förändring i antal. 

Befolkningsprognos 2016-2025 
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Figur 1. Befolkningsprognos för 
Båstads kommun åren 2016-2025 
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INLEDNING 
Syftet med att upprätta en prognos för befolkningen i kommunen är för att kommunens politiker 
och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, 
infrastruktur samt som underlag för övergripande samhällsplanering. 

En kommun förändrar sin befolkningsmängd genom att invånare föds, flyttar in till kommunen, 
flyttar från kommunen eller dör. Dessa fyra variabler är grunden till att prognostisera 
befolkningsförändringar. Var och en av dessa variabler är i sin tur beroende av andra för
utsättningar, exempelvis påverkas födelseantalet av antalet fertila kvinnor i kommunen och 
flyttnettot påverkas bland annat av bostads byggandet. Det prognosen tar ställning till är 
beräkningsbara faktorer - mjuka värden som trygghet, kulturellt utbud, närhet till rekreations
områden, tillgång till skolplatser, äldrevård m.m finns inte med i prognosen. 

Befolkningsprognosen är uppbyggd på information ifrån Statistiska Centralbyrån, kommunens 
GIS-program FB-Webb, jämförelser med befolkningsprognoser från Höganäs och Ängelholms 
kommuner samt antaganden från större byggherrar och kommunens tjänstemän för åren 2016-
2025. Prognosen ska ses som just en prognos och flera variabler är osäkra, inte minst bostads
byggandet som kan både bli större eller mindre än vad prognosen visar. År 2015 tog Sverige 
emot ett stort antal asylsökande, så gjorde även Båstads kommun, siffror som ej är inarbetade, 
då de asylsökande inte är folkbokförda i kommunen. Därav menar förvaltningen att prognosen 
ligger i underkant av vad siffrorna visar. 

Utifrån erfarenhet från jämförbara kommuner (Höganäs och Ängelholm) har befolknings
prognosen enbart utarbetats som kommunomfattande. Prognosens felmarginal blir större desto 
mindre den geografiska avgränsningen är, varför det inte presenteras statistik på ortsnivå. Den 
enda geografiska beskrivningen som görs i befolkningsprognosen är redovisning om planerad 
bebyggelse. 

I befolkningsprognosen används ett antal statistiska begrepp som kan tyckas byråkratiska och 
krångliga. Nedan följer en kort beskrivning av begrepp som finns i texten: 

• Lägenhet= en bostadenhet. Kan exempelvis vara ett enbostadshus, radhus eller hyresrätt. 
• Födelseöverskott = Skillnaden mellan antalet nyfödda och avlidna. 
• Flyttnetto = Skillnaden mellan individer som flyttat till kommunen och från kommunen. 
• Startbesked = Efter att bygglovsavdelningen/nämnden gett bygglov ska den sökande visa 

exempelvis en kontrollplan, kontrollansvarig och brandskydd beroende på vad som ska 
byggas. 

• Fertilitet = I Sverige beräknar Statistiska Centralbyrån fertilitet för kvinnor mellan 14-49 års 
ålder. Att beräkna fertilitet från 14 års ålder kan tyckas vara väl tidigt men tiden är beräknad 
ifrån när det är fysiskt möjligt, inte moraliskt lämpligt. 
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BEFOLKNINGSSTRUKTUR 
Födelseöverskott 

Det föds i genomsnitt 115 barn årligen i kommunen, baserat på de senaste 8 åren, se figur 2. 
Antalet nyfödda har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det främsta 
skälet till minskningen är att föräldrar skaffar barn på annan ort för att sedan flytta till 
kommunen, vilket syns i kommunens flyttstatistik. 

För att kunna prognostisera antalet födda studeras kommunens antal fertila kvinnor. Ur en 
statistisk synvinkel är kvinnor fertila inom åldersspannet 14-49 år. I Båstads kommun föder 
kvinnorna i åldersspannet 27-36 år flest barn, då kommer 69 % av kommunens samtliga barn 
till världen, se figur 3. Genomsnittlig födsel/kvinna i kommunen är 1,69 barn, nationellt är mot
svarande siffra 1,85 barn/kvinna. 
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Levande födda i Båstads kommun 2008-
2015 

• Levande födda i Båstads 
kommun 2008-2015 
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Figur 3. Diagrammet redovisar ett genomsnitt av antal födda 
barn/kvinna under åren 2005-2008. Statistik från SCB 
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Figur 4. Diagrammet visar en nedgång av antalet kvinnor i 
åldern 27-36. Nedgången beror på negativt flyttnetto i de 

yngre åldrarna. Statistik från SCB 
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Antal döda i Båstads kommun 2008-2015 
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Figur 5. Statistik från SCB 

I kommunen dör i genomsnitt 177 individer /år, baserat på de 8 senaste år. 177 individer motsva
rar ca 1,2 % av den totala befolkningen. Variationen mellan åren 2008-2015 är liten, med undan
tag för år 2015 då 213 indvider dog, se figur 5. Ca 10 % av befolkningen dör före pensionsålder, 
mellan åren 66-85 år dör 41 % och resterande 49% avlider efter en uppnådd ålder av 86, se figur 
6. Medellivslängden för kommunen är 84,1 år att jämföra med den nationella siffran på 82,3 år. 

Antal döda/ålder under tidsperioden 2008-2015 
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Figur 6. Statistik från SCB 
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Figur 7. Statistik från SCB 

Födelseöverskottet i kommunen har varit negativt de senaste 15 åren, i genomsnitt dör det ca 
60 individer fler än vad som föds, se figur 7. Kommunen har, tillsammans med Simrishamns 
kommun, Skånes högsta medelålder vilket är förklaringen till det stora negativa födelsenettot. 
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Figur 8. Antalet gullepluttar som föds i kommunen 
ligger runt 100-120/år. 
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Flyttnetto 

Kommunens invånare har med åren blivit 
allt mer rörliga i val av boplats, antalet in
och utflyttningar har ökat kontinuerligt 
sedan 90-talet, se figur 9. Som både figur Flyttstatistik för Båstads kommun 

9 och 10 visar så har Båstads kommun 1200 

nästan uteslutande en positivt flyttnetto 
men det har förekommit ett par år där 
flyttströmmarna gått från kommunen. 

I stort sett flyttar samtliga åldersgrupper 
under 75 år något mer än tidigare, vid 
75 och äldre är flyttmönstret ganska 
konstant över tid. Som mest flyttar be
folkningen mellan åren 15-34 och fram
förallt kvinnor i åldern 19-26, som i stor 
utsträckning under dessa år lämnar 
kommunen, se figur 10. 
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Figur 9. Statistik från SCB 

I figur 10 redovisas flyttnetto per kön - utmärkande förutom antalet i åldern 15-24 som lämnar 
kommunen, är att kommunen har en markant större inflyttning av kvinnor än män i åldern 25-
54 för att därefter ha en större inflyttning av män än kvinnor i åldern 55-74. Störst förändring i 

flyttmönster har skett i åldersgruppen 35-44 som hade störst positiv nettoinflyttning år 2014. 
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Summa Genomsnittligt 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 åren 97-14 flyttnetto 

3 2 10 1 4 -1 4 14 4 13 

3 5 2 5 3 -3 14 7 10 7 

15 6 10 14 -4 6 13 -1 -1 5 

27 0 9 -1 12 12 2 6 8 0 

-24 -37 -22 -46 -29 -24 -28 -45 -25 -13 

-36 -17 -30 -52 -22 -22 -33 -44 -44 -14 

23 -13 -12 -12 -14 4 12 -3 19 5 

11 -7 -2 -11 -2 -5 16 18 33 4 

6 -9 16 17 -4 -7 8 -6 8 15 
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10 17 20 -4 14 30 6 5 0 8 
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6 0 -7 7 7 1 2 -3 9 13 

4 1 6 -6 -7 -2 -4 -3 1 6 
-6 -7 8 -8 -9 0 -4 -1 0 10 

-2 2 1 0 3 -1 -1 2 1 0 

3 3 -2 0 0 -1 2 2 2 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15 13 -4 12 0 11 7 15 123 7 

12 4 -4 8 6 24 -3 13 113 6 

17 19 9 13 5 8 0 30 164 9 

2 10 18 8 13 11 10 31 178 10 

-34 -59 5 -45 -30 -18 -20 -35 -529 -29 

-30 -45 -45 -35 -51 -32 -30 -17 -599 -33 

6 4 10 15 -9 20 11 3 69 4 

17 25 15 17 2 11 3 11 156 9 

18 13 11 12 4 0 10 40 152 8 

23 1 6 4 7 12 17 28 229 13 

9 23 -2 6 7 11 5 28 178 10 

18 -4 12 -5 22 8 16 18 191 11 
22 14 29 18 20 14 23 11 386 21 

17 15 23 19 14 22 11 13 338 19 

12 0 19 22 -2 -8 13 0 134 7 

9 7 10 -1 2 2 0 16 80 4 

-4 -3 4 -5 -5 -3 -7 5 -22 -1 
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-1 1 -2 1 2 4 -2 -3 5 0 

0 -3 0 -1 -3 -3 0 -3 0 0 
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Figur 10 Tabell över flyttnetto i Båstads kommun åren 1997-2014, 
uppdelat i kön och åldersklasser definierade av SCB. Statistik från SCB 
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Figur 11. Efter gymnasieåldern lämnar en stor del unga vuxna 
kommunen, ett av de främsta skälen är för vidareutbildning .. 
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Bostads byggande 
För att få en bild av bostadsbyggandet i kommunen redovisas i figur 12 antalet startbesked 
som getts av kommunens bygglovsavdelning åren 2011-2015. Det statistiska urvalet med åren 
2011-2015 beror på förändringar i plan- och bygglagen, tidigare år användes inte begreppet 
startbesked. Skälet att prognosen använder antalet startbesked som indikator är för att det ger 
en god anvisning om hur många fastigheter som kommer att vara färdigställda kommande ett 
till två år - från det att ett projekt fått ett startbesked tar det ca 1 -2 år till dess att bostaden är 
bebodd. 

Effekterna av bostadsbyggande år 2014/2015 påverkar därför flyttnettot först år 2016/2017. I 
figur 12 redovisas även dåvarande års flyttnetto. Att år 2014 blev ett inflyttningsår kan bero på 
att år 2012 var med Båstads kommuns ögon ett nybyggnadsår. Det som även skiljer 2012 från 
närliggande år är att det under året påbörjades drygt 50 lägenheter i flerbostadshus. 

Antal startbesked för bostadsbyggnation 

• Antal startbesked 

• En/tvåbostadshus 

• Flerbostadshus(lgh) 

• Fritidshus 

• Flyttnetto 

2011 2012 2013 2014 2015 

Figur 12. Statistik från SCB 
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Figur 13. Statistik från SCB 

Sent 80-talftidigt 90-tal upplevde Båstads kommun en byggboom - och en befolkningsboom. 
Figur 13 visar hur bostads byggande och antalet 1-5 åringar följer varandra, men med en för
skjutning på 2-4 år. I figur 14 redovisas befolkningsförändring och bostadsbyggande. Som figuren 
antyder påverkar bostads byggande utvecklingen av befolkningsmängden - de år det byggs 
mycket. Åren 86-92 ökade befolkningsmängden kraftigt, under perioden byggde kommunen 
årligen 100-300 bostäder. Skillnaden mellan figur 14 och 13 är att befolkningen ökade i takt 
med bostads byggandet, andelen 1-5 åringar ökade efter det att bostäderna var färdigställda. 
Invånarna flyttade till kommunen och skaffade barn. År 2016 agerar inte människor på samma 
vis - de skaffar barn innan de flyttar till Båstads kommun. Figur 14 visar även att blandningen av 
flerbostadshus och småhus genererar ökad befolkning, se även kommunens bostadsförsörjnings
program. 

Befolkningsförändring och Bostadsbyggande år 1980-2014 

- Flerbostadshus - Småhus - Befolkningsförändring 

Figur 14. Statistik från SCB 
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Befolkningsmängd 

Den siste december år 2015 var befolkningsmängden i kommunen 14373 individer. Året inne
bar en nedgång med 46 personer, jämfört med år 2014 som dock var ett mindre rekordår med 
en ökning av 144 personer. Det sker upp och nedgångar av befolkningsmängden men ur ett 
historiskt perspektiv har kommunen upplevt två större förändringar, se figur 15. 

Dessa två perioder med något snabbare befolkningsökning inträffade mellan 1970-1980 och 
mellan 1987-1992. I början av 90-talet byggdes det mycket, både av flerbostadshus och villor 
men sedan mitten av 90-talet har kommunen haft mycket liten ökning av befolkningsmängden 
jämfört med riket. 

Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har sedan 90-talet varierat, vissa år har invånar
antalet ökat med över 100 personer, andra år har befolkningsmängden minskat. Kommunen har 
sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig befolknings ökning av 35 personer /år, mellan 
82-92 var ökningen 170 personer /år och mellan 93-02 var den årliga befolkningsökningen -3 
personer/ år. 

Befolkningsutveckling 1950-2014 
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År Figur 15. Statistik från SCB 

I figur 16 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats under de senaste 12 åren, där 
trenden varit en minskad mängd invånare i åldersgrupperna 0-24 och 24-45, oförändrad i ålder 
46-65 och 86-105, ökande i åldersgruppen 66-85 år. Förändringarna inom åldersgrupperna 
följer i stort sett rikets utveckling, men åldersspannet 66-85 utgör en betydligt större andel av 
den totala befolkningsmängden i kommunen än jämförelsetalen på nationell nivå. 
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Figur 16. Statistik från SCB 
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PROGNOS 2016-2025 

Födelseöverskott 

Det genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta att vara lågt. Antalet kvinnor 
i åldern 27-36 år förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år - vilket medför att antalet 
nyfödda ligger kvar på samma nivåer som de senaste 5 åren, se figur 17. Stora barnkullar på 
40-talet och stor inflyttning av individer över 65 år medför att antalet individer över 80 år ökar 
kommande år. Figur 18 visar att antalet avlidna passerar 200 personer/år runt år 2022, en 
ökning som accelererar kommande 20 år. Statistiken i figur 17 och 18 förutsätter att kommun
invånarnas goda hälsa håller i sig - att medellivslängden överstiger 84 år. 

Födelseöverskott år 2016 - 2025, samt historisk data år 2011-2015 

År Nyfödda Avlidna Födelseöverskott Kvinnor 27-36 år Befol kni ngsmängd 

2011 117 165 -48 613 14230 

2012 120 180 -60 618 14263 

2013 127 179 -52 600 14275 

2014 103 164 -61 595 14419 

2015 105 213 -108 592 14373 
"''""''' ' '" '"""" .. """"'' "'' ' '' ,,,,,._,, .. , ,, ,, , , ,,,,,m~ "'' ' '' ' '" ' " ''" ""m'~""''''' '"' "' " ' '' m""'~"''' '' '' '"""'"'""'"''" ' "'" '""''' "'"'''''"m'''' ' ' '"'"""""'"'"""'"''''.....,, .. ....., .. ,. ,, .. ,,,,,,,, ..... ~ ..... ,. .. ,,,,,,,, .. ~• 

2016 107 187 -80 591 14390 

2017 106 187 -81 595 14443 

2018 107 188 -81 611 14687 

2019 110 191 -81 622 14780 

2020 112 192 -80 637 14947 
"""'"'" ' ' ' '''"'~ .... , .,,,.,,, "'' ''~~~''' ''"'~'~ ~"'''''''' ' ''m~~••"'""'" •~m~'"'''''""''"''" ..... '"'"' '"'"""' .,,,,..,,. ..... ,.,,,, ,,,.,.,,,,.,,,.,,..,,.,.,,,,., .. ,, ... .., .. ,.,,.,,,.,, ,,, ,..,~ .. ,,,,,, .,.,,., ,.,_, 

2021 115 194 -80 647 15255 
'"""''"'"""' "'"''"' ' '""" """""~'"' ''' """"""m"~ ••m••"'""'"""'"''~''''''" "'""' .,-...,.,.,.,, .,., .,,.,,.,.,. ......... ,.,, ,.,,..,,.,,., .. ,.,.,,. .. ,.,.,..,,,,.,., ...... ,.,.,..,.,,,.,. .. ,,..,... '"""""""'" '"~••~,., .. ,..,, ,.,.,,,,._, 

2022 116 198 -82 650 15514 

2023 117 202 -85 646 15705 

2024 116 204 -88 631 15928 

2025 114 207 -93 6161 16139 

Figur 17. Prognos visandes Födelsetal , Avlidna, Kvinnor i åldern 
27-36 samt Befolkningsmängden. 

Andelen kvinnor i åldern 27-36 når lägsta antal år 2016 med följd att antalet nyfödda förblir lågt. 
Att antalet kvinnor sjunker och förväntas att ha en blygsam ökning beror på en kombination av 
stor utflyttning av 19-26 åringar samt att få barn föddes i slutet av 90-talet/början av 00-talet. 

Som både figur 17 och 18 visar så förväntas det negativa födelseöverskottet att öka med 
åren, och kommunen kommer än tydligare att påverkas utanför diagrammets tidsbestämda 
avgränsning. 
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Flyttnetto 

Flyttnettot baseras på bostadsbyggande. Då bostads byggandet i kommunen legat på en jämn 
nivå sedan en längre tid, men flyttnettot varierat, är det svårt att bedömma hur inflyttningen till 
kommunen ska beräknas. Pendlarkommuner har ofta en hög kvot per byggd lägenhet, semester
orter som Båstad har en låg inflyttning/lägenhet. Kommunen har därför valt att fortsätta att 
räkna med låg grad av inflyttning per lägenhet - 1,8 personer /lägenhet. I Höganäs kommun är 
jämförelsetalet 1,7 och i Kungsbacka >3 personer/lägenhet. 

Flyttnettot för 19-26 åringar väntas förbli negativt på grund av det tidiga 90-talets stora barn
kullar som efter gymnasieåldern i stor utsträckning lämnar kommunen för att vidareutbilda sig 
på universitets- och högskoleorter. 

Även ålderskategorin 86-105 åringar väntas ha ett negativt flyttnetto, främsta skälet till att kom
munen förlorar de äldsta kommuninvånarna går bara att spekulera kring, men troliga skäl be
döms vara bristande antal vårdplatser inom demensvård samt svårigheter att byta bostad ifrån 
villa till lägenhet, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. Ytterligare skäl kan vara att 
människor önskar att flytta till sin födelseort eller dit barnen bor, i livet sista skede. 

Störst positiv förändring i flyttnettot förväntas i åldersspannet 51-65 åringar. Även om bostads
utbudet breddas kommande år attraherar varumärket Båstad och Bjärehalvön ålderskategorin 
(exempelvis genom närhet till naturen och havet, upplevd trygghet och rikt kultur- och fritids
utbud). 

Även om födelseöverskottet förväntas 
vara negativt kommer antalet barn öka, 
inflyttningen för 0-12 åringar blir stor, se 
figur 20. Skälet till att kommunen förväntar 
inflyttning av barn är baserat på historisk 
data - då ett samhälle upplever en bygg
boom ökar antalet barn. 
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Figur 19. Prognos för kommunens flyttnetto. 

I Flyttnetto år 2016 - 2025, samt historisk data år 2013-2015 1 

Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto 
Flyttnetto 6-12 13-lS 16-18 19-26 27-40 41-SO Sl-6S 66-8S 86-lOS samtliga 

År 0-S åringar åringar armgar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åldrar 

2013 6 ! 11 l 3l 4 -52 31 15 54 1 O! 0 65 
2014 ·35-~--1~~---_73 --·78 --·43---45r-15t-- -7 202 

2015 15 18 Bi 8 -80 18 39 18! 13 ! -5 57 

2016 23 23 18! 14 -72 21 18 32! 14! -s 92 

::::::::::·::::?.9.i:?. ................... ....... 2E 2a 22: 1s -12 :::::::::::::::: : :::: : :::: : ·:~~ ::::::::::::::::::::::::::::?? ::::::::::::::::::::::::::::::~9.L::: : ::: : : : : :: : ::::::::::i:~r::::::::::::::: :::::::::: :::;, :~ ::::::::::::::::::::X?~: 
2018 S7 S7l 41l 2S -72 73 41 8 2 -16 319 

H .. . . .... . .. . . ... . . ... .. ............. . ..... .... . . ............ . . .. T'""'"-····-· ................... ,i"""'"''""""" '''"' " ""i"'""" ...................... .................. ................... , 

.......... ,_ .. ?.g~-~ ....................... _.~.'.l.L. .... -.... ······-· ·:3..'.l..L ...................... ?.~1. ......................... ~~ ........................ ~.?..~ ............................. ~~- .............................. ?.~. ............... s 1 -8 ....................... ~.~?.. 
2020 4Si 4Si 33! 21 -74 S7 33 6 2 -12 239 

:::=::.::::?.93:! =:::::::=~~j:~ :::::::: :::::::::::~-~:i:==:~=::::~?.:!: ::::::::::::::::::::::·2ii ···:: :::::::.: :::::.~!~ ~:==:::::::!i_~· :::::::::=:······-47 =:::::::::::::::::::i°04 2 -~~ ::: :::::::~::::~~ 
2022 S9! S9! 43! 26 -76 76 43 93, 26i -17 333 ··--··· .. ·- ···· .. ··- ................... - ........... i._············-·""""""""""!----·· .. ····l···········--····---1-··· .. ····················· ____ ...................................... ____ ............ ,_ ............... __ " __ .................... 1···· .. ·--·-'"- " ............................. .. 
2023 SO; SOj 37! 23 -78 63 37 77! 23 i -13 268 

2024 ss! ssi 4oi 2s -79 11 40 86! 2s1 -1s 304 

__ 20_2_.s ss! ssl 40! 2s -80 10 40 8s! 2s j -1s 299 

Figur 20. Prognos för kommunens flyttnetto uppdelat i åldersklasser. 
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Bostads byggande 

Prognosen för antal startbesked år 2016 och 2017 redovisas i figur 21. Den statistiska 
säkerheten för år 2016 är mycket god, det är något större osäkerhet för år 2017, åren där-
efter är än svårare att prognostisera. Flera oberoende händelser kan påverka bostadsbyggande 
- en vikande marknad, förändrat ränteläge, införande av statliga subventioner med mera. 
Förändringarna kan både ha stimulerande och dämpande effekt, därav minskar prognosens träff
säkerhet med åren. Valet av att använda startbesked som indikator beror på att det är ett tryggt 
verktyg då så gott som samtliga projekt med startbesked färdigställs inom två år (villor som 
byggs av privatpersoner kan ta något längre tid). 

Båstads kommun står inför två mycket intressanta år sett till bostads byggande. I kommunen 
kommer både andelen flerbostadshus och en/tvåbostadshus att kraftigt öka åren 2016-2017. 
Med bakgrund i figur 21 antyder det på ett kraftigt ökat flyttnetto för åren 2017-19, framförallt 
då bostads beståndet breddas med flerbostadshus. 
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Figur 21. Stapeldiagram visandes historisk data samt 
prognos för åren 2016-17. 
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I figur 23 redovisas en prognos för hur bostadsbyggandet i kommunen väntas se ut över en 
längre period, 2016-2029. I sifforna finns inte projekt som föräntas bli fritidshus, inte heller det 
antal lägenheter som byggs inom äldre detaljplaner(årligen ca 20-50 st). Noterbart i prognosen 
är blandningen av bostadstyper och antalet lägenheter. 

Störst förändring av fastighets beståndet sker närmsta år i Båstad, framförallt genom projektet 
Tuvelyckan, vid den nybyggda järnvägsstationen, se figur 24. I tätorten väntas över 200 bostäder 
(varav ca 50 st är.fritidsbostäder) att söka startbesked under 2016 vilket får konsekvenser 
för befolkningsantalet i kommunen under åren 2017-2018. Figur 23 och 24 baseras på 
inrapporterade prognoser för större byggherrar och bedömningar ifrån kommunens tjänstemän, 
och figurerna visar på ett stort bostads byggande över flera år framöver. 

Prognos bostadsbyggande 2016-2029 
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Lägenheter med väntat startbesked 2016-2026 
Ort Markägare Planstatus 1Projekt )Bostadstyp 201512017 2018 2019 ,2020 2021 202212023 2024 ,2025 2026 

Båstad Privat Aktuell DP Bonum Bostadsrätt 34 38 

Bås tad Privat DP för antagande Tuvelyckan Hyres rätter 80 80 60 

Bå stad Privat DP för antagande Tuvelyckan Bostadsrätter 40 so 60 

Bås tad Privat DP för antagande Tuvelyckan Vill or 10 24 10 10 12 5 5 10 12 

Bås tad Privat DP för antagande Tuvelyckan Radhus 10 14 20 20 9 5 

Båstad Pri vat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Bostadsrätter 30 29 20 18 

Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Villor 10 10 9 

Båstad Kommunal Aktuell DP Heden Villor 2 14 28 16 15 17 10 20 16 10 

Bå stad Privat DP på granskning Tegelugnslyckan Bostadsrätter 10 10 

Båstad Privat DP på granskning Äppeldalen Villor 2 2 2 2 

Bå stad Privat Aktuell DP Hall en 16 Bostadsrätter 15 

Bå stad Kommunal Aktuell DP Troll bäcken Hyres rätter 16 

Bå stad Kommunal Avvaktar pla nuppdrag Hemmeslöv 6:2 Okänt 10 10 70 40 40 30 40 

Östra Ka rup Kommunal DP för antagande Östra Ka rup 6:7 Villor 5 5 5 5 10 10 10 10 10 

Östra Ka rup Kommunal DP för antagande ö stra Karup 6:7 Hyres rätter 20 20 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Villor 5 10 10 5 10 15 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Radhus 10 10 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Hyresrätter 15 15 10 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Bostadsrätter 10 10 

Förs löv Kommunal PI a nuppdrag Båstadhem Vård boenden 44 

Förs löv Kommunal Avvaktar planuppdrag Vistorp 8:90 mfl Okänt 15 15 35 

orekov Privat DP på samråd Sunnan 10 Bostadsrätter 4 24 20 

Grevi e Kommunal Aktuell DP Ka r lslund Villor 5 5 5 5 5 

Grevie Kommunal Aktuell DP Kyrkbyn Vill or 10 5 s 
Grevie Kommunal Avvaktar planuppdrag Böske 37:1 Okänt 30 20 30 

Västra Karup Kommunal Pia nu dra Lindströms backar Okänt 5 5 5 5 

Totalt antal: 177 93 133 211 185 149 169 166 175 170 147 

Figur 24. 
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Befolkningsmängd 

Prognosen för Båstads kommun visar att invånarantalet år 2025 har passerat 16000 invånare, 
se figur 25. Antalet bostäder som påbörjas år 2016 genererar år 2018 stor inflyttning till kom
munen, likaså förväntas ett stort antal bostäder påbörjas år 2019 med följden att även år 2021 
blir ett år med stor inflyttning. På 10 år kommer Båstads kommun att öka med ca 1750 individer 
som ur ett historiskt perspektiv är en mycket stor ökning. Ökningen väntas nästan bli lika stor 
som under 80-talet/början av 90-talet då kommunen ökade med 1820 personer inom samma 
tidsrymd. 

Befolkningsprognos 2016-2025 
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Då födelseöverskott och flyttnetto summeras minskar effekterna av att det ökande flyttnetto när 
antalet individer som avlider ökar över tid, se figur 26. Från tidigare år ses stora variationer och 
så kommer det även att se ut framöver, både för födelseöverskott och flyttnetto, även om det inte 
går att läsa ut i figur 26 då prognosen baseras på matematiska formler. 

Befolkningsförändringen mellan åren kommer att variera, från ca 10 till över 300 personer. Den 
genomsnittliga ökningen för prognosen beräknas att bli ca 175 individer /år. Siffrorna som anges 
i figur 26 visar hur befolkningsmängden förväntas att öka stadigt år för år som ett resultat av 
kraftigt ökat bostads byggande. 

Förändring i befolkningsmängd 2016-2025, historisk data år 2011-2015 

År Födelseöverskott Flyttnetto Befolkningsförändring Befolkningsmängd 

2013 ······················---~-~~- ........................ ~~J ................................... ~~- ..................... !1f.?.?.. 
,_, ........... ?..9.;!..1. . ......................... ~.?~ . ...................... ?.~?J ................................. !.1~ . ..................... !'!:!~?.. 

2015 -108 57! -51 14373 

2016 -80 92! .11 14390 

__ 2_0_114 ..... ........ ............. :~~ . ...... ... ....... ....... ;.~~l ................................... ~? ...................... _;~~-
..... ......... ... ?..Q!.~ .......................... :~~- ....................... ~~~[ ................................. ~~~ ...................... ;~~?. 

2019 -81 167! 86 14780 

2020 -80 239! 159 14947 

__ 2_0_214 .... ...................... :~~- ...................... -~-~~l ................................. ~~~- ..................... _;~~?-~. 
__ 2_0_224 .... ...................... :~? ....................... -~-~~l ................................. ~~~- ..................... _;~~~-~-
............. ~?..Q?..~ .......................... :~? . ....................... ~~~L ................................. ~~~- ...................... ;~?.~-~-

2024 -88 304! 216 15928 

2025 -93 299! 205 16139 

Figur 26. 
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Befolkningsmängd år 2016 - 2025, samt historisk data år 2011-2015 

År 

Nyfödda och inflyttade Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning 

Oåringar 1-5år 6-12år 13-15år 16-lSår 19-26år 27-40år 41-50år 51-65 år 66-85 år 86-105 år Befolkningsmängd 

2011 123 645 890 402 540 1083 1816 1818 3172 3230 511 14230 

2012 124 656 942 362 511 1102 1835 1773 3109 3335 514 14263 

2013 136 643 930 402 463 1124 1811 1763 3049 3428 526 14275 

2014 111 680 985 401 425 1124 1836 1755 3037 3541 524 14419 

2015 107 662 1020 415 392 1101 1794 1734 3046 3616 486 14373 

2016 110 649 1034 418 439 1041 1795 1715 3015 3664 509 14390 

2017 111 636 1057 459 443 993 1794 1674 3033 3719 524 14443 

2018 117 656 1116 497 474 947 1796 1698 3067 37n 542 14687 

2019 116 648 1125 526 485 935 1803 1706 3056 3847 533 14780 

2020 120 663 1140 548 536 897 1828 1694 3103 3864 555 14947 

2021 126 699 1180 589 573 891 1855 1713 3159 3896 572 15255 

2022 126 726 1206 601 616 915 1883 1739 3183 3928 591 15514 

2023 125 739 1227 610 644 965 1879 1747 3206 3930 633 15705 

2024 126 751 1247 640 679 1026 1860 1741 3236 3961 663 15928 

2025 123 761 1272 649 688 1117 1842 1730 3287 3986 685 16139 

Figur 27. 

I figur 27 presenteras en sammanställning av förändring inom 11 åldersgrupper. Den ålders
grupp som förväntas öka mest i% är åldersspannet 16-18 år (75 %) men även 13-15 åringarna 
ökar kraftigt(56 %). Åldersgruppen 86-105 åringar ökar med 40 % eller ca 200 individer. Till 
antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 380st). 41-50 åringar är det ålders
spann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen förändring i antal. Ökningen är även 
obetydlig för 0-åringarna, 19-26 åringar och 27-40 åringar. En jämförelse mellan intervallen 
presenteras i figur 28. 

För läsare som önskar att arbeta vidare med siffrorna så presenteras i avslutande kapitel 
samtliga åldrar i ettårsklasser. 
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FELKÄLLOR SAMT ALTERNATIVA PROGNOSER 
Felkällor 

Det finns ett antal felkällor till befolkningsprognosen, det är därför av största vikt att prognosen 
läses som en riktningsvisare - inte som exakta siffror. 
• Uppskattat och planerat antal lägenheter är just skattningar - inte sökta bygglov, antalet 

förändras kontinuerligt. Byggandet påverkas av en mängd faktorer som konjunktur, 
subventioner, skatteregler med mera. 

• Prognosen tar inte med den genomsnittliga befolkningsökningen utan utgår enbart ifrån de 
större (minst 10 lägenheter) byggprojekten. Det byggs ca 30-50 enbostadshus årligen, ett an
tal som inte finns med i prognosen. Fastigheter taxerade som fritidshus finns heller inte med i 
befolkningsprognosen. 

• Avrundning av decimaler gör att det totala antalet inte blir exakt. Att exempelvis redovisa ett 
flyttnetto på 8,4 personer är inte rimligt i en befolkningsprognos varför avrundning till heltal 
blir en felkälla. Den observanta läsaren kan se attsiffrorna mellan födelseöverskott+flytt
netto+befolkning för föregående år inte stämmer överens med det framräknade årets 
invånarantal. Detta slår årligen på 5-9 personer och beror på avrundning till decimaler. 

• Asylsökande individer finns inte med i prognosen då de inte är folkbokförda i kommunen. 
• Värden som fruktsamhet, livslängd, mortalitet och inflyttade per bostad förändras 

kontinuerligt vilket påverkar prognosen, framförallt för prognosens senare år. 

Alternativa prognoser 

Det finns flera prognoser för Båstads kommuns befolkningsutveckling, se figur 29. Samtliga 
förutspår en snabbare befolkningsökning än vad den historiska jämförelsen visar. Skillnaden 
mellan prognoserna visar att det är mycket svårt att beräkna befolknings ökning. Förvaltningens 
bedömning är att kommunen har flest parametrar att tillgå och blir därför mest träffsäker. 
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BEFOLKNINGSUTVECKLING I ETTÅRSKLASSER 

År Oåringar låringar 2åringar 3åringar 4åringar 5åringar 6åringar 7åringar 8åringar 9åringar 
2011 123 118 128 122 130 147 123 144 133 117 

2012 124 132 127 136 128 133 148 120 138 140 

2013 136 124 131 127 133 128 137 151 119 141 

2014 111 137 131 137 134 141 135 143 166 121 

2015 107 115 135 130 143 139 146 137 149 163 

2016 110 111 119 139 134 147 142 149 140 152 
2017 111 115 115 123 143 138 151 146 153 144 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

117 
116 
120 
126 
126 
125 
126 
123 

120 
122 
123 
131 
136 
135 
134 
135 

124 
126 
130 
134 
140 
144 
144 
144 

125 
130 
134 
141 
144 
149 
153 
153 

133 
131 
138 
145 
151 
152 
158 
162 

153 
139 
138 
149 
155 
159 
162 
167 

147 
158 
145 
148 
157 
162 
167 
170 

159 
151 
164 
155 
156 
164 
170 
175 

154 
164 
158 
174 
163 
163 
172 
178 

161 
159 
170 
167 
182 
170 
171 
180 

År 10 åringar 11 åringar 12 åringar 13 åringar 14 åringar 15 åringar 16 åringar 17 åringar 18 åringar 19 åringar 
2011 117 149 107 133 114 155 181 171 188 195 

2012 119 121 . 156 111 133 118 160 181 170 172 
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142 

149 
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166 
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152 
166 
166 
180 
176 
189 
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179 

118 

147 

148 

132 
170 
164 
157 
173 
175 
188 
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197 
186 
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124 

148 

151 
136 
178 
169 
164 
182 
184 
195 
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205 
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123 

126 

154 
158 
150 
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180 
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196 
196 
209 
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112 

159 

126 

132 
161 
172 
159 
198 
196 
194 
209 
209 
222 

136 

119 

163 

132 
139 
175 
181 
170 
214 
210 
206 
222 
223 

120 

138 

124 

168 
137 
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181 
188 
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218 
214 
230 

161 

126 

138 

129 
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145 
153 
188 
197 
188 
230 
226 
223 

182 

161 

130 

143 
134 
181 
151 
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197 
206 
195 
239 
235 

170 

169 

143 

121 
134 
125 
172 
142 
151 
188 
196 
186 
2291 

20åringar21åringar22åringar23åringar24åringar25åringar26åringar27åringar28åringar29åringar 
158 164 146 103 118 93 106 117 93 116 
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152 
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112 
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115 
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178 
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142 

137 
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125 
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106 
153 
123 
132 
168 
176 

147 

146 

158 

151 

128 
134 
116 
94 

106 
97 

144 
114 
122 
158 

146 

136 

134 

147 

142 
119 
125 
107 
85 
97 
87 

134 
104 
112 

103 

130 

133 

125 

138 
133 
110 
116 
98 
75 
87 
78 

124 
94 

20 

108 

114 

125 

128 

116 
129 
124 
101 
107 
88 
66 
78 
68 

114 

98 

103 

107 

118 

119 
107 
120 
115 
92 
97 
79 
56 
68 
58 

112 

95 

108 

111 

120 
121 
112 
123 
119 
98 

103 
83 
61 
73 

115 

118 

100 

104 

113 
122 
127 
115 
127 
125 
103 
107 
88 
66 

96 

117 

116 

102 

106 
115 
128 
130 
119 

1331 
130 
108 

1121 
93 

417

417



År 
2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

30åringar31åringar32åringar33åringar34åringar35åringar36åringar37åringar38åringar39åringar 
112 120 125 126 144 137 136 148 150 149 

120 119 127 132 129 152 140 139 152 153 

101 

116 

123 

104 

108 

121 
131 
134 
125 
139 
135 
113 
117 

121 

110 

117 

125 
106 

114 
124 
135 
140 
131 
143 
140 
118 

116 

120 

113 

119 
127 
112 
117 
128 

141 
145 
135 
148 
145 

127 

124 

118 

115 
121 
133 
115 
121 
134 
146 
150 
140 
153 

132 

130 

123 

120 
117 
127 
136 
119 
127 
139 
151 
155 
145 

132 

135 

133 

125 
122 
123 
130 
140 
125 
132 
144 
156 
160 

157 

146 

134 

135 
127 
128 
126 
134 
146 
130 
137 
149 
161 

145 

166 

146 

136 
137 
133 
131 
130 
140 
151 
135 
142 
154 

137 

150 

173 

148 
138 
143 
136 
135 
136 
145 
156 
140 
147 

159 

146 

153 

175 
150 
144 
146 
140 
141 
141 
150 
161 
145 

År 40 åringar 41åringar42 åringar 43 åringar 44 åringar 45 åringar 46 åringar 47 åringar 48 åringar 49 åringar 
2011 143 145 175 170 176 197 . 174 216 213 169 

2012 . 149 144 145 169 166 177 207 167 217 210 

2013 154 146 142 151 174 165 181 204 176 219 

2014 169 160 150 146 155 177 165 184 210 180 

2015 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

144 

155 
177 
156 
147 
150 
146 
146 
146 
155 
166 

175 

146 
157 
181 
158 
150 
154 
150 
150 
150 
159 

165 

177 
148 
161 
184 
162 
155 
159 
154 
154 
154 

152 

167 
179 
152 
164 
187 
166 
159 
162 
158 
158 

144 

154 
169 
183 
155 
167 
192 
171 
163 
166 
162 

164 

146 
156 
173 
186 
158 
172 
196 
174 
167 
170 

181 

166 
148 
160 
176 
189 
163 
176 
200 
178 
171 

166 

183 
168 
152 
163 
179 
194 
167 
180 
204 
182 

190 

168 
185 
172 
155 
166 
184 
198 
171 
184 
208 

216 

192 
170 
189 
175 
158 
171 
188 
202 
175 
188 

År 50åringar51åringar52åringar53åringar54åringar55åringar56åringar57åringar58åringar59åringar 
2011 183 187 179 190 191 178 181 185 204 226 

2012 171 186 187 183 194 194 184 190 186 203 

2013 205 176 189 185 188 200 195 190 193 181 

2014 

2015 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

228 

181 

218 
194 
174 
192 
178 
163 
175 
192 
206 
179 

221 

219 

183 
221 
200 
177 
196 
185 
169 
180 
197 
211 

177 

215 

221 
186 
226 
203 
182 
203 
191 
174 
186 
203 

189 

181 

217 
224 
192 
230 
208 
189 
209 
196 
180 
191 

187 

190 

183 
220 
230 
195 
234 
215 
195 
215 
202 
185 

21 

192 

182 

192 
186 
226 

233 
200 
241 
221 
200 
220 
208 

201 

193 

182 . 
193 
190 
227 
236 
205 
246 
224 
204 
224 

197 

206 

193 
183 
197 
191 
230 
241 
209 
249 
228 
208 

193 

190 

206 
194 
187 
198 
194 
235 
245 
212 
252 
231 

195 

197 

190 
207 
198 
189 
201 
199 

2391 
248 
216 

2561 

418

418



År 60 åringar 61 åringar 62 åringar 63 åringar 64 åringar 65 åringar 66 åringar 67 åringar 68 åringar 69 åringar 
2011 217 218 218 246 271 281 244 234 266 245 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

226 
208 
178 
198 
197 
191 
211 
200 
191 
206 
203 
242 
252 
219 

222 
230 
206 
188 
198 
198 
195 
213 
202 
196 
210 
206 
246 
255 

213 
222 
230 
212 
188 
199 
202 
197 
215 
207 
201 
213 
210 
249 

224 
215 
221 
228 
212 
189 
203 
204 
199 
220 
212 
204 
217 
214 

246 
226 
222 
222 
228 
213 
193 
205 
206 
204 
225 
215 
207 
221 

271 
251 
228 
225 
222 
229 
217 
195 
207 
211 
209 
228 
218 
211 

278 
275 
244 
229 
222 
219 
227 
214 
192 
205 
209 
206 
225 
215 

244 
277 
287 
240 
226 
219 
217 
224 
211 
189 
202 
206 
203 
222 

234 
244 
274 
289 
237 
223 
216 
214 
221 
209 
187 
199 
203 
200 

261 
234 
248 , 
267 
286 
234 
220 
214 
211 
218 
206 
184 
196 
200 

År 70 åringar 71 åringar 72 åringar 73 åringar 74 åringar 75 åringar 76 åringar 77 åringar 78 åringar 79 åringar 
2011 185 202 170 178 173 155 152 146 98 126 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

241 
257 
230 
247 
264 

283 
231 
218 
211 
209 
216 
203 
181 
194 

181 
244 
253 
243 
244 
261 
280 
229 
215 
208 
206 
213 
201 
178 

195 
177 
246 
249 
240 
241 
258 
278 
226 
212 
206 
203 
210 
198 

170 
190 
176 
239 
246 
237 
238 
256 
275 
223 
210 
203 
200 
207 

171 
163 
191 
175 
236 
243 
234 
236 
253 
272 
221 
207 
200 
197 

169 
164 
161 
189 
172 
233 
240 
232 
233 
250 
270 
218 
204 
197 

154 
162 
164 
157 
184 
167 
229 
236 
227 
228 
246 
265 
213 
199 

146 
151 
164 
158 
152 
179 
163 
224 
231 
222 
224 
241 
260 
208 

141 
142 
145 
161 
153 
147 
175 
158 
219 
226 
218 
219 
236 
255 

97 
135 
137 
135 
156 
148 
143 
170 
153 
215 
222 
213 
214 
231 

År 80åringar81åringar82åringar83åringar84åringar85åringar86åringar87åringar88åringar89åringar 
2011 113 137 101 115 101 89 95 64 58 59 
2012 122 105 133 94 104 95 84 81 63 51 
2013 90 122 104 115 84 98 88 77 74 60 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

132 
130 
130 
151 
144 
138 
165 
149 
210 
217 
208 
209 

90 
122 
125 
125 
147 
139 
133 
161 
144 
205 
212 
203 

117 
83 

117 
120 
121 
142 
134 
129 

156 
139 
200 
207 

99 
112 

78 
112 
116 
116 
137 
130 
124 
151 
134 
195 

106 
94 

107 
73 

108 
111 
111 
133 
125 
119 
146 
129 

22 

77 

97 
89 

102 
69 

103 
106 
107 
128 
120 
114 
141 

86 
70 
91 
83 
95 
62 
96 
99 
99 

121 
113 
107 

79 
78 
64 

85 
76 
88 
55 
88 
91 
92 

113 
105 

70 

65 
72 
58 
77 
69 
81 
48 
81 
84 
84 

105 

67 
53 
59 
66 
so 
71 
62 
74 
40 
73 
76 
77 

419

419



År 90åringar91åringar92åringar93åringar94åringar95åringar96åringar97åringar98åringar99åringar 
2011 54 44 39 25 21 24 12 8 3 4 
2012 52 45 35 30 20 15 15 11 6 3 

2013 44 45 38 24 21 17 11 10 9 5 
2014 52 31 41 31 16 12 12 8 8 7 

2015 56 42 27 29 22 11 8 10 6 5 

2016 47 50 36 21 23 16 9 6 8 4 
2017 53 41 44 30 15 17 14 7 4 6 

2018 58 45 33 36 22 7 15 12 5 2 
2019 44 52 39 27 30 16 6 13 10 3 
2020 64 37 45 32 20 23 14 4 11 8 

2021 54 56 29 37 24 12 21 12 2 9 
2022 66 47 49 22 30 17 10 19 10 0 
2023 33 59 39 41 14 22 15 8 17 8 
2024 66 25 51 32 34 7 20 13 6 15 
2025 68 58 17 43 24 26 4 18 10 4 

År 100 åringar 101 åringar 102 åringar 103 åringar 104 åringar 105 åringar 
2011 1 0 0 0 0 0 
2012 3 0 0 0 0 0 
2013 2 1 0 0 0 0 
2014 3 1 0 0 0 0 
2015 2 1 1 0 0 0 
2016 3 0 0 0 0 0 
2017 2 1 0 0 0 0 
2018 4 0 0 0 0 0 
2019 0 2 0 0 0 0 
2020 2 0 1 0 0 0 
2021 6 0 0 0 0 0 
2022 7 4 0 0 0 0 
2023 0 5 2 0 0 0 
2024 6 0 3 0 0 0 
2025 13 4 0 1 0 0 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 193  Dnr KS 000157/2017 - 600 

Finsam - Finansiell samordning 
 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen fattade den 5 april beslut om att utreda ett finansiellt 

samordningsförbund, samtidigt fattades beslut om att anslå medel för detta i 
2018 års budget. Budgeten har förstäkts med 300 tkr för inrättande av ett 
finansiellt samordningsförbund (FINSAM) tillsammans med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne i syfte att få fler i 
arbete.  Tillsammans med Ängelholm, Klippan, Örkelljunga och Perstorp 
föreslås att samordningsförbundet e Nord Nordväst Skåne bildas från och med 
180101.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2017-09-13. 
 Bilaga: Underlag inför bildandet av samordningsförbundet NNV Skåne 
 
Förvaltningens förslag 1. Ingå i samordningsförbundet Nord Nordväst Skåne. 
 2. Anta föreslagen förbundsordning. 

3. Att finansiering sker genom medel anslagna för ändamålet i budget 2018. 
4. Utse ledamot och ersättare i samordningsförbundets styrelse. 
5. Godkänna förslag på ekonomiskfördelning 2018. 
 

Föredragande                       Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 
    

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Ingå i samordningsförbundet Nord Nordväst Skåne. 
 
2. Anta föreslagen förbundsordning. 
 
3. Att finansiering sker genom medel anslagna för ändamålet i budget 2018. 
 
4. Utse ledamot och ersättare i samordningsförbundets styrelse. 
 
5. Godkänna förslag på ekonomiskfördelning 2018. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: 000157/2017-600 

 

Bildande av Samordningsförbundet, Nord Nordväst Skåne (Finsam) 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Ingå i samordningsförbundet Nord Nordväst Skåne 
2. Anta föreslagen förbundsordning  
3. Att finansiering sker genom medel anslagna för ändamålet i budget 2018 
4. Om ledamot och ersättare i samordningsförbundets styrelse 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade den 5 april beslut om att utreda ett finansiellt samordningsförbund, 
samtidigt fattades beslut om att anslå medel för detta i 2018 års budget. Budgeten har förstäkts 
med 300 tkr för inrättande av ett finansiellt samordningsförbund (FINSAM) tillsammans med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne i syfte att få fler i arbete.  Tillsam-
mans med Ängelholm, Klippan, Örkelljunga och Perstorp föreslås att samordningsförbundet e 
Nord Nordväst Skåne bildas från och med 180101.            
 
Bakgrund 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, i dagligt tal FINSAM, gör det möjligt 
för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finan-
siellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Genom samverkan i ett samordningsförbund 
kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabilite-
ringsarbetet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar 
samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parter-
na. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individan-
passa insatser så att man når en ökad effektivitet. 
 

Aktuellt 
I samverkan med lokala representanter från Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen 
(AF), Region Skåne och kommunerna Ängelholm, Örkelljunga, Båstad, Perstorp och Klippan har 
man enats om att utreda förutsättningarna för inrättande av ett samordningsförbund med ”Lag 
(2003:1210) om finansiell samordning avrehabiliteringsinsatser” som utgångspunkt. Samver-
kan riktar sig till personer boende i nämnda kommuner, företrädesvis i åldersgruppen 18-64 
år, och där förbättrad samverkan mellan de ingående myndigheterna kan förväntas leda till en 
effektivisering av de samlade insatserna till den enskilde.     
Föreslaget samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av åtta ledamö-
ter och åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare.  
Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med förbundets bildande till och 
med den 31 mars 2019. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 
den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.  
 

Konsekvenser av beslut 
Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelate-
rade problem har ofta flera olika samhällskontakter. För att undvika rundgång i systemet är 
samordning av resurser till stor gagn för dessa människor. Genom att slå ihop resurser och 
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2 (2) 

 

kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som hamnat utanför arbetslivet och 
därmed skapa förutsättningar för ingång eller återkomst på arbetsmarknaden. Kommunen får 
tillgång till statliga resurser som flera gånger överstiger det insatta beloppet. På sikt kan kost-
nader för ekonomiskt bistånd förväntas sjunka.  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Bildning och arbete 
Ängelholms kommun 
Örkelljunga kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Arbetsförmedlingen Ängelholm 
Region Skåne 
Försäkringskassan 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Underlag inför bildande av samordningsförbund NNV Skåne med bilagor: 

1. Förbundsordning 
2. Förslag till ekonomisk fördelning 2018 

 
 

Samråd har skett med: 
Individ och familj, Gilla Törhagen –Sköld. 
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Underlag inför bi ldandet av 

Sa mordningsförbundet NNV Skåne 

Båstad Osby 

Örkolljunga 
Ängolholm 

Höganäs 
Östra Gölngo 

Pors torp 
Hllss loholm 

Åstorp 

Holslngborg 
Bjuv 

Klippan 

Svalöv 

Landskrona 
Höör 

Eslöv Hörby 
K:Svllngo 

Lomma 
Lund 

Burlöv Staffanstorp 

Malmö 
Svedala 

Volllngo 

Trolloborg 

Skurup 

Sjöbo 

Ysta d 

Fredrik Grubb & Bengt Persson 
ÄNGELHOLMS l<OMMUN 

Bromölla 

Kristianstad 

Tomolllla 

Simrishamn 
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Bakgrund 
Sedan 2004 har 82 samordningsförbund startat i Sverige. Alla landsting/regioner och 247 kommuner 

är medlemmar i ett förbund. Det finns samordningsförbund som omfattar en kommun, flera 

kommuner likväl som det finns de som omfattar samtliga kommuner i ett län. I Skåne finns 13 

samordningsförbund, omfattande 27 av länets 33 kommuner. 

Kommuner i nordvästra Skåne, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 

Skåne beslutade sig i början av 2017 för att bilda en gemensam styrgrupp. Styrgruppens uppdrag var 

att utreda förutsättningarna för att bilda ett samordningsförbund inom kommunernas geografiska 

område. 

Till sin hjälp anlitade styrgruppen Fredrik Grubb, samordnare i Samordningsförbundet Trelleborg och 

Bengt Persson, samordnare/förbundschef i Samordningsförbundet Nils respektive Sydöstra Skånes 

sa mord ningsförbund. 

Styrgruppens uppdrag ska vara klart under 2017 och ett beslutsunderlag ska föreligga så att 

kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne kan ta beslut om att ingå i 

ett samordningsförbund i nordvästra Skåne. Förbundet beräknas i så fall kunna starta den 1 januari 

2018. 

2 
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Ekonomi 
Ett samordningsförbund finansieras gemensamt av medlemmarna . Ramarna för finansieringen styrs 

av lagen (2003:1210) om finansiell samordning. Det innebär att staten (Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen med Försäkringskassan som anslagsmottagare) står för 50 % av det totala 

anslaget, regionen för 25 % och kommuner(na) för 25 %. Statens anslagspost återfinns i 

statsbudgeten under Socialdepartementet. Respektive kommunfullmäktige och regionfullmäktige 

beslutar för sin del om anslaget, ibland direkt som en finansieringspost ibland ingående i en nämnds 

interna budget. Anslaget delas ut per kalenderår, ett år i taget. 

Kommunernas andel är 25 % gemensamt. Fördelningen mellan kommunerna sker oftast genom en 

s.k. fördelningsnyckel. Den kan vara det totala invånarantalet per kommun eller invånarantalet för 

vissa årsgrupper. Styrgruppen rekommenderar en fördelning per kommun utifrån antalet invånare i 

åldern 16-64 år, då dessa utgör den arbetsföra befolkningen. 

Staten (Försäkringskassan) får en anslagspost för samtliga samordningsförbund i Sverige. För 2017 är 

den 339 milj . kr. Dessa fördelas till respektive förbund utifrån en fördelningsnyckel där 75 % utgår 

från ett s.k. försörjningsmått1 och 25 % från invånarantalet per kommun. Därutöver delas ett 

administrationsbidrag ut på 400 tkr, lika för alla oavsett förbundets storlek. Anslaget kan bli mindre 

om samordningsförbundet egna kapital är stort, vilket beskrivs närmare längre ner. 

Fördelningen mellan parterna är reglerad i lag, se ovan. Det innebär att om någon av medlemmarna 

beslutar att anslå en mindre summa än den som skulle vara möjlig utifrån den statliga 

fördelningsnyckeln respektive övriga medlemmars beslut, måste de övriga medlemmarna, inklusive 

staten, justera ner sina anslag enligt den lagstadgade fördelningsnyckeln. Det innebär också att en 

medlem inte kan anslå mer medel än vad fördelningsnycklarna medger. 

Styrelsen ska fastställa en verksamhetsplan och detaljerad internbudget för kommande år samt en 

övergripande plan för de två kommande åren senast den 30 november året innan. Internbudgeten 

baseras på medlemmarnas anslag samt på eventuellt eget kapital. Förslag på en tänkt internbudget 

finns som bilaga . 

Ett samordningsförbund som inte förbrukat samtliga anslagna medel under ett kalenderår tar med 

sig det kvarvarande kapitalet till kommande år. Samma gäller om ett samordningsförbund förbruka r 

mer än anslagna medel. Då tas underskottet med. Skulle ett samordningsförbund ha förbrukat 

samtliga medel och därför inte kunna betala sina utgifter är medlemmarna skyldiga att, utifrån den 

gemensamma fördelningsnyckeln, tillskjuta extra anslag. 

Utbetalning av anslagen till samordningsförbundet sker kvartalsvis från staten (Försäkringskassan) 

och oftast en gång per år från kommuner(na) och region. För att förbundet ska klara sina löpande 

utgifter till dess anslagen kommer, finns en rekommendation från Nationella rådet2 om att ett eget 

kapital på 20 % av tilldelat anslag bör finnas. Om ett samordningsförbund har mer än 20 % i eget 

kapital kan det innebära en minskning av statens (Försäkringskassans) anslagstilldelning för det 

kommande året. Minskningen kan som högst uppgå till 10 % av föregående års anslag. 

1 
Försörjningsmåttet är summan av sa mtliga utbetalda ersättningar för sjukpenning, sjukersä ttning, 

aktivitet sersättning, försörjningsstöd, etableringsersä ttning, aktivit et sstöd och arbetslöshetsersättning per 
kommuninvånare 16-64 år. M åttet t as fram av SCB. 
2 

Nationella rådet består av företrädare för Försäkringskassa n, Arbetsfö rmedlingen, SKL (Sveri ges kommuner 
och landsting) sa mt Socialstyrelsen, se www.finsam.se. 
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medlemmarnas möjlighet att finansiera samordningsförbundet kommande år enligt 

fördelningsnyckeln. 

För att undvika jäv bör inte en styrelseledamot i förbundet också vara företrädare för en medlem vid 

ett samråd eller delta i beredningsgruppens arbete. 
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Bilaga 1 

FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV
SKÅNE 

Samordningsförbundet NNV-Skåne (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 
(2003 : 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan 
försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och region. 

1 § FÖRBUNDETS NAMN 
Förbundets namn är Samordningsförbundet NNV-Skåne. 

2 § FÖRBUNDETS SÄTE 
Förbundets säte är Ängelholms kommun. 

3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 
Förbundet har åtta medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt 
kommunerna Båstad, Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är Region Skåne, Försähingskassan, 
Arbetsfö1medlingen samt kommunerna gemensamt. 

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Skåne och ovanstående kommuner i syfte att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser 
som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

5 § STYRELSEN 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och åtta 
ersättare. Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare . Ersättarna har närvaro- och 
yttranderätt. Ersättare tjänstgör då ledamot från samma förbundsmedlem saknas. 

Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med förbundets bildande till och 
med den 31 mars 2019. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 
I april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 

Styrelsen ska ha ett presidium bestående av ordförande, förste och andre vice ordförande. 
Ordförande och andre vice ordförande utses bland kommunernas företrädare . Förste vice 
ordförande utses bland företrädare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Region 
Skåne. Mandatperioden är samma som för styrelsen. 
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12 § STYRNING OCH INSYN 
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten. 

13 § BUDGET 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av 
mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 
För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet 
bildas. 

14 § REVISORER OCH REVISION 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor 
för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna ska utse en gemensam revisor. Den 
för kommunerna gemensamma revisorn väljs av Ängelholms kommunfullmäktige. Region Skåne 
utser en revisor för egen räkning. 

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 

Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 mars 
2019. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av 
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild 
ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 

15 § UTTRÄDE 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. 
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 
§. 

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter 
ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjmi sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som 
redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar 
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Bilaga 2 

Förslag till ekonomisk fördelning 2018 

Förslaget bygger på den uträkning som Försäkringskassan har gjort. Statens andel ska vara 50 % av 

den totala summan, Region Skånes andel 25 % och kommunernas gemensamma andel 25 %. Det är 

varje medlem som fattar beslut om sin andel. 

Bidrag per kommun 

Antal invånare 
Procent av Kommun-

Kommun (16-64 år) 
total bidrag 

161231 

Örkelljunga 5 796 11,0% 177 314 

Perstorp 4 344 8,2% 132 894 

Klippan 10 314 19,6% 315 530 

Båstad 8 015 15,2% 245 198 

Ängelholm 24 253 46,0% 741 958 

Totalt 52 722 100% 1612 895 

Region Skåne 1612895 

Staten (AF/FK) 3 225 789 

Summa 6 451578 

Försäkringskassans preliminära uträkning av statens anslag 

Uträkningen grundar sig på antal invånare 16-64 per kommun, vilka utgör 25 % av anslaget och 

försörjningsmåttet per kommun, se förklaring i fotnot 1 sidan 4, som utgör 75 %. Därutöver kommer 

ett administrationsbidrag på 400 tkr. 

Antal 
Försörjnings- Försörjningsmåttet Fördelning 

Kommun Grundtilldelning invånare 
(16-64 år) 

måttet (tkr) (kr/inv) enl modell 

1257 ÖRKELLJUNGA 5 796 116 900 20,17 310 654 

1275 PERSTORP 4 344 108 450 24,97 232 829 

1276 KLIPPAN 10 314 210 139 20,37 552 809 

1278 BÅSTAD 8 015 123 945 15,46 429 587 

1292 ÄNGELHOLM 24 253 396 561 16,35 1299910 

Grundbelopp 400 000 400 000 

Totalt 52 722 955 995 3 225 789 
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Procent 
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8,2 o/c 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 199  Dnr KS 000785/2017 - 800 

Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 
 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03, § 123, att inte dela ut någon miljöpris 

för 2017. I stället beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram nya kriterier för miljöpriset i kommunen samt plan för marknadsföring.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av stabschef Brita Jervidalo Jensen, daterad 2017-06-27 
 Bilaga 1. Förslag till revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 
 Bilaga 2. Sveriges miljökvalitetsmål   
 
Förvaltningen förslag 1. Reviderat reglemente för Båstads kommuns miljöpris godkänns enligt bilaga 

att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 
 2. Information och marknadsföring om Båstads kommuns miljöpris sker via 

webbplatsen bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset samt via 
kommunens tillgängliga tryckta annonseringskanaler för att nå ut till 
allmänheten. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Reviderat reglemente för Båstads kommuns miljöpris godkänns med 
ändring av § 4 (”nämnden” byts ut mot ”kommunstyrelsen”), att gälla fr.o.m. 

2018-01-01. 
 
2. Information och marknadsföring om Båstads kommuns miljöpris sker via 
webbplatsen bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset samt via 
kommunens tillgängliga tryckta annonseringskanaler för att nå ut till 
allmänheten.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-06-27 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 000785/2017 – 800 
 
 

Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Reviderat reglemente för Båstads kommuns miljöpris godkänns enligt bilaga att gälla fr.o.m. 
2018-01-01. 
 
2. Information och marknadsföring om Båstads kommuns miljöpris sker via webbplatsen 
bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset samt via kommunens tillgängliga tryckta 
annonseringskanaler för att nå ut till allmänheten.     
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03, § 123, att inte dela ut någon miljöpris för 2017. I 
stället beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya kriterier för 
miljöpriset i kommunen samt plan för marknadsföring.     
 

Bakgrund 
1986 beslutade dåvarande miljönämnden att instifta ett pris för någon person eller 
organisation i kommunen som gjort en ”förtjänstfull insats inom miljövårdsområdet”. 
Miljöprisets reglemente antogs ursprungligen av kommunfullmäktige 1986-04-22, § 64. En 
revidering av reglementet antogs av kommunfullmäktige 2011-12-14, § 211, eftersom 
reglementets grundidé var i behov av uppdatering då mycket hänt sedan det ursprungliga 
antagandet, både avseende synen på begreppet miljövårdsområdet samt den ekonomiska 
kompensationens storlek. 
 

Aktuellt 
Beslut om utdelning av miljöpris 2017 var upp för beslut på kommunstyrelsen 2017-05-03, § 
123. Kommunstyrelsen beslutade då att ställa in miljöpriset 2017 och i stället ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram nya kriterier för miljöpriset samt en plan för prisets marknadsföring. 
Förvaltningen har berett ärendet och tagit fram ett förslag till revidering av miljöprisets 
reglemente (se bilaga 1) i enlighet med det uppdrag som gavs av kommunstyrelsen i den del 
som avser prisets kriterier. Beträffande den andra delen av uppdraget, plan för prisets 
marknadsföring, kommer kommunen använda sig av information och marknadsföring via 
webbplatsen bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset samt via kommunens 
tillgängliga tryckta annonseringskanaler för att på så sätt nå ut till allmänheten. Enligt 
reglementet beslutar nämnden vilken tidpunkt som förslag skal vara inlämnade. Tid för 
marknadsföring bör beaktas då tidpunkt för inlämnade förslag beslutas.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Patrik Johansson genom Brita Jervidalo Jensen 
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Beslutet ska expedieras till: 
Brita Jervidalo Jensen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 
Bilaga 2. Sveriges miljökvalitetsmål   
 
Samråd har skett med: 
-- 
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Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 1986, § 64 
Reviderad av kommunfullmäktige den 14 december 2011, § 211 Dnr: KS 1271/11 830 

 

Reglemente för Båstads kommuns miljöpris 
 

§ 1 
Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en 
bättre miljö. Begreppet miljöområdet baseras på de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen, det nationella generationsmålet och Båstads kommuns 
miljöprogram. 
 
Miljöpriset delas ut till en enskild person, ett företag eller en organisation med 
säte i eller med särskild anknytning till kommunen. Syftet med priset är att 
främja insatser som leder till en utveckling av kommunen, förbättring av vår 
gemensamma miljö och/eller till innovationer som stärker en eller flera 
områden som de 17 nationella målen pekar ut som viktiga.  
 
§ 2 
Miljöpristagare ‐ en eller flera ‐ utses av nämnd som ansvarar för miljöfrågor i 
kommunen. Nämndens beslut kan inte överklagas. Beslutet ska motiveras. 
 
Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sista möte för året eller vid 
annan tidpunkt som nämnden bestämmer. 
 
§ 3 
Miljöpriset uppgår för varje år till 10.000 kr. Medel kan reserveras från ett år 
till ett annat om lämplig miljöpristagare inte kan utses. 
 
§ 4 
Miljöpriset kan endast erhållas en gång och kan inte sökas. Nämnden ska på  
lämpligt sätt informera allmänheten om att förslag på miljöpristagare kan 
inlämnas till nämnden samt vid vilken tidpunkt förslag ska vara inlämnade för att 
kunna prövas av nämnden. 
 
Nämnden har rätt att utse miljöpristagare som inte har föreslagits av allmänheten 
om nämnden finner skäl till det. 
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Sveriges miljömål
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen 
beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång 
sikt. 

Miljökvalitetsmålen syftar till att:
• främja människors hälsa
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
• trygga en god hushållning med naturresurserna

Till nästa generation 
Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöpro-
blemen. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genom-
förda till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Naturen behöver 
dock tid att återhämta sig. I vissa fall krävs längre tid än till 2020.
    För att vi ska klara generationsmålet krävs ett stort engagemang hos 
många aktörer i samhället, både i Sverige och i andra länder. 
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Samarbetet som gör det möjligt att nå målen
Miljömålsrådet
Miljömålsrådet har det övergripande ansvaret att samordna miljö-
målsarbetet i Sverige. Rådet följer löpande upp arbetet med att nå 
målen och i juni varje år publicerar rådet en uppföljningsrapport.  
Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet,  
där rådet gör bedömningar och föreslår åtgärder.  
    Miljömålsrådet administreras av ett kansli som finns vid Natur-
vårdsverket.

Representanter i Miljömålsrådet
I rådet ingår miljömålsmyndigheterna, andra myndigheter med 
ansvar för olika sektorer i samhället och länsstyrelser. Kommuner, 
landsting, ideella miljöorganisationer och näringsliv ingår i rådets 
expertgrupp. Samarbetet syftar till att på bred front driva arbetet för 
att nå miljömålen.

Länsstyrelser och kommuner
Länsstyrelserna ansvarar för det regionala miljömålsarbetet. De be-
slutar om regionala mål och arbetar med åtgärder och uppföljning 
av målen. Kommunerna deltar genom att förankra, utveckla och 
förverkliga miljömålsarbetet i dialog med kommuninvånarna, med  
samhällets olika aktörer och i den egna verksamheten.
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Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att männi-
skans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livs-
medelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har till-
sammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
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Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markan-
vändning ska underskrida gränsen för vad mark 
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska 
heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska 
material eller kulturföremål och byggnader. 

Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som 
skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 
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Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger 
skydd mot skadlig UV-strålning.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden 
ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i 
den yttre miljön.
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Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten 
ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. 

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, 
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, sam-
tidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
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Hav i balans  
samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska 
ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelse-
värden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar. 

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricks-
vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
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Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biolo-
giska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas. 

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. 
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Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduk-
tion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks.  

Storslagen fjällmiljö 
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad 
gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska 
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att 
en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. 
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God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.   
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer.  Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och processer 
ska värnas.  Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
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Läs mer om miljömålen på

www.miljomal.se
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De miljömålsansvariga myndigheterna 
Naturvårdsverket  Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande 
ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust  
och skärgård, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv
Kemikalieinspektionen  Giftfri miljö
Strålsäkerhetsmyndigheten  Säker strålmiljö
Sveriges geologiska undersökning  Grundvatten av god kvalitet
Skogsstyrelsen  Levande skogar
Jordbruksverket  Ett rikt odlingslandskap
Boverket    God bebyggd miljö  

Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader *
Riksantikvarieämbetet  Kulturmiljön*
Socialstyrelsen  Hälsofrågor * 
Länsstyrelserna  Regionalt miljömålsarbete                                       * Övergripande miljömålsfråga
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2017-09-14 

ValN § 9 Dnr ValN 000042/2017-900 

Beslut om valkretsindelning samt indelning av valdistrikt 
inför val till riksdag, landsting och kommun 2018 

5 (6) 

Beskrivning av ärendet På grund av de nya reglerna i vallagen ( 4 kap. 5 och 12 §§) önskar länsstyrelsen 
att landstinget och samtliga kommuner tar beslut om valkretsindelningar och 
skickar till länsstyrelsen, oavsett om man avser att utföra förändringar eller ej . 
Beslutet ska fattas av kommunfullmäktige senast den 31oktober2017 ( 4 kap 
13 § vall agen). Beslut om valdistriktsindelningar ska enligt 4 kap. 18 § vallagen 
meddelas länsstyrelsen senast den 1december2017. 

Underlag i ärendet 

Förvaltningens förslag 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2017. 

1. Båstads kommun föreslår inga förändringar på Region Skånes förslag till 
valkretsindelning inför valet 2018. 2. Båstads kommun föreslår inga 
förändringar inför valet 2018 jämfört med förra valet avseende val
distriktsindelningen. 

UlfJiewertz (M): Bifall till liggande förslag. 

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Båstads kommun föreslår inga förändringar på Region Skånes förslag 
till valkretsindelning inför valet 2018. 

2. Båstads kommun föreslår inga förändringar inför valet 2018 jämfört 
med förra valet avseende valdistriktsindelningen. 

KF Utdrags bestyrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-07 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Henrik Andersson  

Dnr: ValN 000042/2017-900 

 

Beslut om valkretsindelning samt indelning av valdistrikt inför  
val till riksdag, landsting och kommun 2018 

 
Förslag till beslut 
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Båstads kommun föreslår inga förändringar på Region Skånes förslag till valkrets-
indelning inför valet 2018. 
 

2. Båstads kommun föreslår inga förändringar inför valet 2018 jämfört med förra  
valet avseende valdistriktsindelningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valkretsindelning: 
På grund av de nya reglerna i vallagen (4 kap. 5 och 12 §§) önskar länsstyrelsen att landstinget 
och samtliga kommuner tar beslut om valkretsindelningar och skickar till länsstyrelsen,  
oavsett om man avser att utföra förändringar eller ej. Beslutet ska fattas av kommun- 
fullmäktige senast den 31 oktober 2017 (4 kap 13 § vallagen). 
 
Region Skåne föreslår att Båstads kommun ska tillhöra valkretsen för Norra och Östra Skåne, 
tillsammans med kommunerna Bromölla, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, 
Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.  
 

Inga ändringar på Region Skånes förslag till valkretsindelning inför valet 2018 föreslås.  
Valnämnden har även tidigare haft förslaget uppe för diskussion och beslut, den 6 april 2017, 
och hade inte heller då några synpunkter på regionens förslag till indelning i valkretsar. 
 
Valdistriktsindelning: 
Beslut om valdistriktsindelningar ska enligt 4 kap. 18 § vallagen meddelas länsstyrelsen senast 
den 1 december 2017. Båstads kommun är uppdelad i följande valdistrikt: Båstad Västra,  
Båstad Östra, Förslöv Västra, Förslöv Östra, Grevie, Västra Karup, Hov, Torekov och  
Östra Karup.  
 

Inga ändringar inför valet 2018 jämfört med förra valet avseende valdistriktsindelningen ovan 
föreslås. 
 
 
Henrik Andersson, Kommunledningskontoret 
Nämndsekreterare 

 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Länsstyrelsen Skåne - val.skane@lansstyrelsen.se  
 
Samråd har skett med: 
Kanslichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 198  Dnr KS 000664/2017 - 903 

Redovisning av partistöd för 2016 
 
Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enligt med beslut från 

kommunfullmäktige.  
 
2014 ändrades kommunallagen avseende att partierna årligen ska redovisa hur 
de använt partistödet under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till 
kommunen senast den 30 juni året efter stödet erhållits. 
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige (Bjärepartiet, Moderaterna, 
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna samt 
Miljöpartiet) som erhållit partistöd 2016 har lämnat in redovisning inom 
tidsramen 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad 2017-09-08 
  Partiernas redovisningar av partistöd 2016 
 
Förvaltningen förslag 1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2016 till 

handlingarna. 
  
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2016 till 
Handlingarna. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170908\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-09-08. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Linda Wahlström 

Dnr: KS 000664/2017 – 903 
 
 

Redovisning av partistöd för 2016 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2016 till handlingarna 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enligt med beslut från kommunfullmäktige.  
 
2014 ändrades kommunallagen avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt par-
tistödet under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni 
året efter stödet erhållits. 
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige (Bjärepartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Cen-
terpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna samt Miljöpartiet) som erhållit partistöd 2016 har 
lämnat in redovisning inom tidsramen 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21, § 72, om nya regler för partistöd att gälla från den 
15 oktober 2014. I de nya reglerna finns krav på redovisning av partistöd, i enlighet med den 
ändring som gjorts i kommunallagen och som trädde i kraft den 1 februari 2014. Mottagarna av 
kommunalt paristöd ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som vi-
sar att partisödet använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen samt partistödets syfte enligt kommunens regler 
 
 
 
 
 
Kommledningskontoret 
Linda Wahlström, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Partiernas redovisningar av partistöd 2016 
 
Samråd har skett med: 
-- 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 195  Dnr KS 000632/2016 - 906 

Delårsrapport 2017-08-31 
 
Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2017-08-31. 

Resultatet för delåret uppgår till 14,7 mkr. Helårsprognosen beräknas till 
7,1 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -7,9 mkr. 

 
 Bedömningen för helåret 2017 är att kommunen uppfyller det lagstadgade 

balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och 
finansiering av investeringar.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Johan Lindén. 
 Delårsrapport 2017-08-31 
 
Förvaltningen beslut 1. Delårsrapport per 2017-08-31 för Båstads kommun godkänns 
  
 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapporten per 2017-08-31 för behandling. 
 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 
1. Delårsrapport per 2017-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2017-08-31 för behandling. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170927\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 

 

Datum: 2017-09-14 

Handläggare: Christel Crespin 

Dnr: 00632/2016-906 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport per 2017-08-31 
 

Samråd har skett med: 
      
 

 
Delårsrapport 2017-08-31 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2017-08-31. Resultatet för delåret uppgår till 

15,9 mkr. Helårsprognosen beräknas till 7,1 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -7,9 mkr. 

 

Bedömningen för helåret 2017 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att 

kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende över-

skott och finansiering av investeringar.  

 

 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Delårsrapport per 2017-08-31 för Båstads kommun godkänns 
 
2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2017-08-31 för behandling 
 
 
Båstad 2017-09-14 
 
 
Johan Lindén, Ekonomiavdelningen/Kommunledning 
Ekonomichef 
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Förvaltningsberättelse 

	 	 	

	
	
	

Enligt	kommunal	redovisningslag	ska	kommuner	minst	
en	gång	under	varje	räkenskapsår	upprätta	en	delårs‐
rapport,	som	omfattar	verksamheten	från	årets	början.	
Den	 ska	 innehålla	 en	 översiktlig	 redogörelse	 för	 ut‐
vecklingen	 av	 kommunens	 verksamhet	 och	 ekono‐
miska	 resultat	 samt	 lämna	 upplysningar	 om	 sådana	
förhållanden	som	är	viktiga	 för	bedömningen	av	kom‐
munens	ekonomiska	ställning.	

Denna	 delårsrapport	 har	 upprättats	 utifrån	 kommu‐
nens	 räkenskaper	 per	 31	 augusti	 2017.	 Samma	 redo‐
visningsprinciper	och	beräkningsmetoder	har	använts	i	
delårsrapporten	som	i	årsredovisningen	för	2016.	

Fullmäktige- och nämndsmål 
Fullmäktigemål 
Fullmäktigemålen	är	övergripande	och	ligger	till	grund	
för	övriga	mål	som	en	nedbrytning	av	kommunens	vis‐
ion.	 Fullmäktigemålet	 1,	Båstads	 kommun	är	attraktiv	
att	leva,	bo	och	verka	i,	kan	ses	som	det	viktigaste	må‐
let.	Båstad	har	alla	 förutsättningar	att	 lyckas	med	må‐
let:	 vacker	 havsnära	miljö	 som	 erbjuder	 goda	möjlig‐
heter	 till	 rekreation	 och	 fritidsaktiviteter,	 aktivt	 nä‐
ringsliv	med	många	företag,	samt	ett	rikt	kulturliv.		

Flera	 undersökningar	 vittnar	 om	att	Båstads	medbor‐
gare	 upplever	 kommunen	 som	 ett	 attraktivt	 ställe	 att	
bo	och	verka	 i.	Enligt	 SCB:s	 senaste	medborgarunder‐
sökning	 får	 Båstad	 ett	 betyg	 i	 det	 övre	mellanskiktet.	
Med	tanke	på	de	goda	grundförutsättningarna	borde	vi	
dock	kunna	nå	ännu	högre.		

I	 SKL:s	 undersökning	 INSIKT	 är	 Båstad	 bland	 de	 50	
bästa	näringslivskommunerna	i	riket.	

Under	2017	har	Båstads	kommun	blivit	nominerad	till	
årets	 Superkommun	 av	 tidningen	 Dagens	 Samhälle.	
Kommunen	har	haft	en	positiv	utveckling	på	flera	om‐
råden	såsom	företagande	och	pendlingsmöjligheter.	

Fullmäktigemålet	2,	Båstads	kommun	är	välkomnande,	
professionell	 och	 tydlig	 är	mer	 riktat	mot	 politikernas	
och	kommunanställdas	arbetsinsatser.		

Även	 här	 får	 kommunen	 ett	 mellanbetyg	 i	 senaste	
medborgarundersökningen.	 Under	 året	 har	 vi	 gjort	
flera	satsningar	för	att	ytterligare	höja	servicenivån.			

Kommunens	 nya	 kundcenter	 kommer	 framöver	 att	 ta	
hand	 om	 frågor	 från	 samtliga	 verksamhetsområden,	
vilket	 kommer	 att	 öka	 tillgängligheten	 och	 serviceni‐
vån	 externt.	 En	 annan	 satsning	 är	 utbildningen	 För‐
enkla‐helt	enkelt	som	ett	antal	tjänstemän	har	deltagit	i.	
Målet	 med	 utbildningen	 är	 att	 utveckla	 kommunens	
kontakter	och	långsiktiga	samarbete	med	näringslivet.	

Sammanfattningsvis:	vi	har	uppnått	eller	är	på	väg	att	
uppnå	fullmäktigemålen.	

Nämndsmål 
Båstads	 kommun	 har	 ambitiösa,	 högt	 uppsatta	
nämndsmål.	Ett	strävsamt	arbete	med	resultatstyrning	
ger	nu	utdelning.	Vi	ser	en	potential	för	högre	målupp‐
fyllelse	 inom	 alla	 områden	 som	 prioriteras.	 Områden	
som	 fortsatt	 kommer	 att	 stå	 tillbaka	 är	 trygghet	 och	
säkerhet,	folkhälsa	och	till	viss	del	miljöområdet,	enligt	
prioriteringar	 i	 budget.	 Kommunens	 kärnverksamhet	
med	vård	och	omsorg	i	främsta	rummet	kommer	troli‐
gen	genom	stärkt	ledarskap	att	förbättra	sina	resultat.	

Inom	 målområde	 skola	 finns	 förutsättningar	 att	 för‐
bättra	ett	medelmåttigt	 resultat.	Möjligheterna	hänger	
samman	 med	 behovet	 av	 att	 genomföra	 strukturella	
förändringar	och	att	 lägga	 fokus	på	elevresultat.	Kost‐
nadseffektiviteten	 är	 ett	 område	 som	 behöver	 upp‐
märksammas.	Medlen	bör	koncentreras	till	verksamhet	
som	genererar	bättre	elevresultat.	

Även	 inom	 näringslivsområdet	 finns	 utrymme	 att	 yt‐
terligare	förbättra	resultatet	under	innevarande	år.	Bå‐
stads	 kommun	 fortsätter	 att	 förbättra	 näringslivsser‐
vicen	genom	den	nyinrättade	tjänsten	näringslivskoor‐
dinator.		

Inom	målområde	kultur	förväntas	inga	stora	rörelser	i	
resultatet.	 Detta	 då	 området	 har	 en	 låg	 prioritet	 och	
arbetet	 fortsätter	 såsom	 tidigare.	 Resultaten	 är	 goda	
med	 tanke	på	 insatta	medel	och	 förväntas	så	vara	un‐
der	året.	

Båstads	kommun	når	 inte	upp	till	 sina	 finansiella	mål.	
Trots	detta	kan	kommunen	anses	vara	i	ekonomisk	ba‐
lans	samt	ha	en	god	ekonomisk	hushållning	på	de	allra	
flesta	områden.	

Befolkning 
Den	 31	 augusti	 uppgick	 antalet	 invånare	 till	 14	738	
(14	615)	vilket	är	en	ökning	med	124	personer	sedan	
årsskiftet	 (14	614).	 Motsvarande	 uppgift	 för	 januari‐
augusti	 2016	 är	 en	 ökning	 med	 151	 personer	 till	
14	524.	

Ökningen	 innevarande	 år	 beror	på	 ett	 positivt	 inflytt‐
ningsnetto	 på	 +168	 samt	 ett	 negativt	 födelsenetto	
på	‐44.	Det	flyttade	ut	610	personer	och	778	flyttade	in	
och	det	föddes	70	barn	och	114	personer	avled.	Uppgif‐
terna	är	hämtade	från	Tekis	Kid.	
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Förvaltningsberättelse 

	 	 	

Ekonomi 
Samhällsekonomin 
Kommentarer	från	SKL	(hämtat	från	cirkulär	17:42):	

”Svensk	ekonomi	har	utvecklats	överraskande	starkt	un‐
der	första	halvan	av	i	år.	Framförallt	har	produktionen	i	
byggsektorn	ökat	påtagligt	som	en	följd	av	kraftigt	väx‐
ande	byggnadsinvesteringar.	 Inte	minst	bostadsbyggan‐
det	har	 fortsatt	öka	 i	 snabb	 takt.	Under	 fortsättningen	
av	 i	 år	 väntas	 ökningen	 i	 investeringarna	 mattas	 av.	
Också	utvecklingen	 för	svensk	ekonomi	 i	stort	beräknas	
dämpas.	

Den	 fortsatt	positiva	utvecklingen	 i	 svensk	 ekonomi	 in‐
nebär	att	sysselsättningen	och	skatteunderlaget	fortsät‐
ter	växa	i	relativt	snabb	takt	i	år	och	nästa	år.	Arbetslös‐
heten	pressas	tillbaka	och	når	mot	slutet	av	i	år	ner	mot	
6,5	procent.	

Resursutnyttjandet	 i	svensk	ekonomi	beräknas	stabilise‐
ras	på	en	hög	nivå	nästa	år.	Under	2019	och	2020	förut‐
sätts	konjunkturläget	normaliseras.	BNP,	 sysselsättning	
och	skatteunderlag	utvecklas	dessa	år	därför	svagare	än	
normalt.	Från	och	med	2019	 förutser	SKL	en	 skatteun‐
derlagstillväxt	som	understiger	genomsnittet	för	den	tid	
som	gått	sedan	millennieskiftet.	

Situationen	 för	 kommunsektorns	 del	 blir	 särskilt	 pro‐
blematisk	av	att	befolkningen	och	behoven	av	skola,	vård	
och	omsorg	fortsätter	växa	i	snabb	takt.”.	

Resultat och kapacitet 
Båstads	 kommuns	 resultat	 per	 31	 augusti	 2017	 upp‐
gick	 till	 14,7	mkr.	 Eftersom	 delårsresultatet	 till	 och	
med	augusti	innefattar	sommarmånaderna	då	kommu‐
nens	 kostnad	 för	 verksamheten	 är	 betydligt	 lägre	 än	
under	andra	delar	av	året	påverkar	detta	delårsresulta‐
tet	 positivt.	 Exempelvis	 är	många	 av	 kommunens	 öv‐
riga	verksamhetskostnader,	vid	sidan	av	personalkost‐
naderna,	 lägre	 under	 sommaren.	 Intäkter	 däremot,	
som	 till	 övervägande	 del	 består	 av	 skatteintäkter,	
minskar	 inte	 i	 samma	 utsträckning	 som	 kostnaderna	
under	sommarmånaderna.		

Prognosen	vid	årets	slut	är	ett	överskott	på	7,1	mkr,	en	
avvikelse	mot	budget	med	‐7,9	mkr.		

De	 prognostiserade	 budgetavvikelserna	 i	 verksamhet‐
erna	beräknas	uppgå	till	‐24,9	mkr,	en	försämring	jäm‐
för	med	2016	då	avvikelsen	uppgick	till	‐9,8	mkr	och	en	
försämring	 jämfört	 med	 prognosen	 vid	 tertial	 1	 som	
uppgick	 till	 ‐20,8	mkr.	 Avvikelsen	 motsvarar	 3,3	pro‐
cent	av	nettokostnaderna.	

De	största	avvikelserna	inom	verksamheterna	uppvisar	
vård	 och	 omsorg	med	 ‐13,5	mkr	 och	 bildning	 och	 ar‐
bete	ram	med	‐9,4	mkr.		

För	finansförvaltningen	beräknas	vid	årets	slut	en	posi‐
tiv	avvikelse	mot	budget	på	+17,0	mkr.	

Enligt	kommunallagen	skall	kommunen	ha	en	god	eko‐
nomisk	 hushållning.	 Ett	 minimikrav	 för	 detta	 är	 ba‐
lanskravet.	 Enligt	 balanskravet	 ska	 intäkterna	 över‐
stiga	 kostnaderna	 och	 ett	 negativt	 resultat	 efter	 ba‐
lanskravsjusteringar	 ska	 regleras	 under	 de	 närmast	
följande	 tre	 åren.	 Det	 prognostiserade	 resultatet	 på	
+7,1	mkr	 innebär	att	balanskravet	kommer	att	uppfyl‐
las.		

	

Balanskravsutredning 
(mkr) 

Prognos 
2017 

Bokslut 
2016 

Årets resultat 7,1 14,8 

- avgår samtliga reavinster -0,6 -0,6 

Årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar 

6,5 14,2 

Öronmärkning pensionsreserv 0,0 
 

-10,0 

Balanskravsresultat 6,5 4,2 

	

	

En	förutsättning	för	att	kunna	uppnå	och	bibehålla	”en	
god	ekonomisk	hushållning”,	är	en	god	budgetdisciplin	
i	verksamheterna.	
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Förvaltningsberättelse 

	 	 	

Föregående	periods	prognostiserade	avvikelser	inom	parantes	samt	stapel	i	ljusare	färg.	

	

	

	

	
	

	

Finansiella mål 
Balanskravet	 anger	 ett	 golv	 för	 det	 ekonomiska	
resultatet.	Kommunfullmäktige	har	därtill	fastställt	två	
finansiella	mål	för	god	ekonomisk	hushållning.	

 Mål: Överskottet ska uppgå till 2 procent av skattein-

täkter och generella statsbidrag. 

Måluppfyllelse: Målet uppfylls ej. Prognostiserat resul-

tat på +7,1 mkr motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter 

och generella statsbidrag. 

 

 Mål: Investeringarna (exklusive exploaterings- och VA-

investeringar) ska finansieras till 100 procent med 

skattemedel. 

Måluppfyllelse: Målet uppfylls ej. Resultat och avskriv-

ningar räcker inte till för att självfinansiera investering-

arna fullt ut. 

Investeringar och självfinansiering 
Kommunens	prognos	för	nettoinvesteringar	inom	skat‐
tefinansierad	 verksamhet	 inklusive	 medfinansiering	
under	 2017	 uppgår	 till	 97,3	mkr,	 en	 positiv	 avvikelse	
mot	 budget	 med	 +18,7	mkr.	 Detta	 innebär	 att	 självfi‐
nansieringsgraden	 inte	 beräknas	 bli	 hundraprocentig.	
Inom	 den	 avgiftsfinansierade	 verksamheten	 beräknas	

en	 avvikelse	med	 +5,7	mkr	 vilket	 innebär	 att	 progno‐
sen	 för	 de	 avgiftsfinansierade	 nettoinvesteringarna	
uppgår	till	73,8	mkr.	

Några	 av	 de	 större	 investeringar	 som	 hittills	 utförts	
under	året	är	

 Vägar	Heden	Hemmeslöv	8,1	mkr	

 Allvädersanläggning	Örebäcksvallen	7,3	mkr	

 Förskola	Skogsbyn	2,3	mkr	

Upplåning 
Enligt	 ursprunglig	 budget	 beslutad	 i	 november	 2016	
skulle	nyupplåning	om	totalt	117	mkr	ske	under	2017.	
Hittills	 under	 2017	 har	 ingen	 nyupptagning	 av	 lån	
skett.	 Amorteringar	 under	 samma	 period	 uppgår	 till	
10	mkr.	Hur	stor	nyupplåning	som	kommer	ske	under	
2017	beror	bland	annat	på	hur	mycket	av	kvarvarande	
prognostiserade	 investeringar	 2017	 som	 förfaller	 till	
betalning	under	 innevarande	 år.	Hittills	 har	 endast	 ca	
53	mkr	av	årets	 investeringar	bokförts	av	de	195	mkr	
som	är	budgeterade.	

0,3 (0,3)
-4,5 (-4,5)

-1,5 (-1,5)
4,9 (2,6)

0,1 (0,2)
-0,6 (-0,6)

-0,2 (0,1)

-1,2 (0,7)
0,0 (0,0)

0,9 ( 0,4)
0,2 (0,1)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)
-0,1 (-0,1)

-0,3 (-0,6)
-0,3 (-0,3)

-9,4 (-6,6)

0,0 ( 0,0)
0,0 (0,0)

-13,5 (-11,9)
-0,7 (-0,6)

1,0 (1,0)
17,0 (17,0)

KF - KF
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - KS
KS - KL

KS - TS sk.fin.
KS - SB
KS - BA

MN - MN
MN - TS
MN - SB
UN - UN

UN - BS ram
UN - BS RE

UN - BA ram
UN - BA RE

VN - VN
VN - VO

Valn, Överf, Komrev
Demografireserv

Finansförvaltning
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Förvaltningsberättelse 

	 	 	

Pensioner och pensionsskuld 
För	dagens	anställda	har	kommunen	ett	framtida	pens‐
ionsåtagande.	Enligt	den	så	kallade	blandmodellen	re‐
dovisas	 de	 intjänade	 pensionerna	 till	 och	 med	 1997	
som	 en	 ansvarsförbindelse	 utanför	 balansräkningen.	
Förbindelsen	uppgick	per	den	31/8	2017	 till	 263	mkr	
inklusive	löneskatt.		

Enligt	 prognos	 från	 KPA	 uppgår	 ansvarsförbindelsen	
utanför	 balansräkningen	 vid	 slutet	 av	 2017	 till	
260	mkr.	I	och	med	att	Båstads	kommun	redovisar	en‐
ligt	blandmodellen	påverkar	eventuell	 förändringar	av	
ansvarsförbindelsen	inte	kommunens	resultat.	

Koncernen 
Ett	bolag	ingår	i	kommunkoncernen,	det	är	det	helägda	
bostadsbolaget	Båstadhem	AB.		

Koncernens	 resultat	 per	 31	 augusti	 2017	 uppgick	 till	
21,7	mkr.	 För	 helåret	 prognostiseras	 ett	 resultat	 på	
14,7	mkr,	 en	 försämring	 med	 2,4	mkr	 jämfört	 med	
2016	då	resultatet	uppgick	till	17,0	mkr.	

Personal 
Personalkostnaderna	har	uppgått	till	378,6	mkr,	vilket	
är	 en	 ökning	 med	 6,2	procent	 jämfört	 med	 motsva‐

rande	 period	 förra	 året.	 I	 personalkostnaderna	 ingår,	
utöver	löner	och	semesterersättning	till	våra	medarbe‐
tare,	även	arvode	till	politiken.		

Antalet	månadsavlönade	medarbetare	uppgår	per	den	
31	juli	till	1	144,	vilket	är	5	personer	färre	jämfört	med	
31	december	2016.	

Den	totala	sjukfrånvaron	per	den	31	juli	2017	har	ökat	
marginellt	till	5,7	procent	jämfört	med	den	31/12	2016	
då	den	var	5,5	procent.	En	mycket	stor	del	av	sjukfrån‐
varon	är	långtidssjukskrivna	(91‐	dagar).		

Projektet	 för	 att	 minska	 korttidssjukfrånvaron	 inom	
Vård	och	omsorg	som	startades	våren	2015	och	avslu‐
tades	 våren	 2016	 har	 visat	 goda	 resultat	 vid	 uppfölj‐
ningarna.	 Vård	 och	 omsorg	 planerar	 för	 nytt	 projekt	
gällande	korttidsfrånvaron	med	uppstart	hösten	2017.		

Det	 pågår	 ett	 stort	 utvecklingsarbete	 avseende	 sam‐
verkansformer	 mellan	 HR	 Servicecenter	 och	 de	 sex	
medverkande	 kommunerna.	 Utvecklingsarbetet	 star‐
tade	 under	 maj	 månad	 2017	 och	 konkreta	 förbätt‐
ringsåtgärder	är	planerade	att	genomföras	under	hös‐
ten	2017.	
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Förvaltningsberättelse Mål

Båstads kommuns mål 2017
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer 
Båstads kommun som en plats att leva och Bo på.

RT Nöjd regionindex 7,2 enligt 2016 års medborgarundersökning 
(mellanbetyg 5 -7, höga betyg  8-10).

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut i Båstads kommun.

RT Nöjd inflytandeindex 4,9, vilket kan anses vara ett mellanbetyg.

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 
enligt SKL:s mätning INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.  Förväntningen är att resultatet håller i sig och ökar 
även enligt Svenskt näringslivs  mätning.

KF-mål 2 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer 
de kommunala verksamheterna  i Båstads 
kommun.

RT Nöjd medborgarindex 5,9, vilket betyder ett mellanbetyg

Andel av medborgarna som skickar in en enkel 
fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar 

V Resultatet har försämrats mellan 2015 och 2016 och är sämre än 
genomsnittet i riket. Dock räknar vi att resultatet förbättras i år 
tack vare nya kundcentret.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt 
med handläggareför att få svar på en enkel fråga 

V Detta är ett område med en stor förbättringspotential.  Under 
2016 uppgick andelen till 44 %, vilket är på samma nivå som året 
innan. Tack vare det nya kundcentret tror vi på ett bättre 
resultat även i denna punkt.

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett 
gott bemötandenär de via telefon ställt en enkel 
fråga till kommunen

V 80 % av medborgare uppfattar att de får ett gott bemötande 
enligt 2016 års undersökning, vilket är bättre än 
riksgenomsnittet.

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och 
tillgänglighet

RT Båstads kommun har alltid haft goda resultat här. Det finns inget 
som tyder på att det skulle försämras.

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Vi når inte upp till de finansiella målen. Kommunens 
skatteintäkter har ökat under perioden, men kostnaderna har 
ökat i ännu större omfattning. Trots ovanstående kan kommunen 
anses vara i ekonomisk balans. För att upprätthålla balansen 
måste vi göra prioriteringar och ha en hårdare kostnadskontroll. 
Samtidigt måste vi våga satsa och investera för att stimulera 
inflyttningen till kommunen.

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

RT Resultatet uppgår till 0,9 % utav skatteintäkter och generella 
statsbidrag.

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska 
finansieras fullt ut med skattemedel.  Undantag 
kan göras för finansiellt lönsamma projekt.

RT Självfinansieringsgraden uppgår till 55 %.

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo 
och verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och 
tydlig
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Förvaltningsberättelse Mål

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prognos

2017
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT Grundskolan ligger på plats 143. Resultatet baseras på 2016 års 
siffror. Placeringen beräknas inte bli bättre i år. Publicering av 
rankning sker i nov/dec 2017.

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V

Andel elever som påbörjar studier vi högskola el 
universitet inom tre år efter avslutad 
gymnasieutbildning

V

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT Skolinspektionens skolenkät mäter nöjdhet för år 5 och år 9. 
Tillförlitlig svarsfrekvens på frågan: Jag är nöjd med min skola 
som helhet, med 83% (stämmer helt och hållet/stämmer ganska 
bra).

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt 
vårdnadshavarenkät

RT Av totalt 1287 elever i förskoleklass och grundskolan, har 
vårdnadshavarenkäten (Netigate) besvarats av 162 
vårdnadshavare. Underlaget är ej tillförlitligt och kan ej tjäna 
som mått på nöjdhet. Av totalt 470 förskolebarn har 232 
föräldrar besvarat enkäten. Inte heller det underlaget är 
tillförlitligt och kan ej heller tjäna som mått på nöjdhet.

Andel examina V Gymnasieexamen uppnåddes av 88% av eleverna (57 av 65) på 
Akademin Båstad Gymnasium 2017. Riksgenomsnittet för 
gymnasieexamen år 2016 var 87,6 %.

Andel yrkesutbildningar per invånare V Fyra yrkeshögskoleutbildnngar och två yrkesvuxutbildningar. 
Totalt 155 elever. Totalt 750 platser i fritt sök inom 
yrkesutbildningar i familjen Helsingborg.

Andel i arbete efter utbildning V 89 % i arbete efter examen

Genomströmmning SFI E Genomströmning 197 elever

Nivå SFI E 87% av eleverna har klarat nationella prov (61 av 70).

Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommuner inom vård 
och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt 
öppna jämförelser 

RT Målet är ännu inte uppnått enligt SKL:s rankning Öppna 
Jämförelser "Vård och omsorg om äldre". Sedan förra 
redovisningen (T1) har Öppna jämförelser 2016 kommit och det 
är dessa resultat som nu redovisas.

Andel nöjda brukare i hemvården RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker att 
hemvården håller en god kvalitet (94%) och resultatet har 
förbättrat sig jämfört med 2016. Båstad placerar sig på plats 48 
av Sveriges kommuner enligt senaste tillgängliga mätning. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun är nöjda med 
särskilda boende till 81%. Detta är en försämring jämfört med 
föregående år. Båstad placerar sig på plats 171 av Sveriges 
kommuner enligt senast tillgängliga mätning. Verksamheten 
arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och 
omsorg som bedrivs.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Endast 48 % av vård- och omsorgstagare är nöjda med 
möjligheten till inflytande i hemvården. Detta är en försämring 
jämfört med tidigare år. Verksamheten arbetar kontinuerligt 
med att öka kvaliteten i den vård och omsorg som bedrivs.

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

RT Samtliga vård- och omsorgstagare har möjlighet att vara 
delaktiga i sin genomförandeplan.

Andel tid hos brukare E Av vård- och omsorgstagarna inom hemvården anser 48% att det 
finns tillräckligt med tid medan endast 29% av vård- och 
omsorgstagare inom särskilt boende anser att det finns 
tillräckligt med tid. Detta är för låg andel och verksamheterna 
arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och 
omsorg som bedrivs.

9

568

568



Förvaltningsberättelse Mål

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 
enligt SKL:s INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.  Förväntningen är att resultatet håller i sig och ökar 
även enligt Svenskt näringslivs  mätning.

En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt 
näringslivs ranking kring företagarnas 
uppfattning om kommunens service till företagen

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 195, vilket är 
en försämring jämfört med tidigare år. Det verkar finnas en 
diskrepans mellan SKL:s och Svenskt Näringslivs 
undersökningar.

En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt 
näringslivs ranking kring företagarnas 
uppfattning om kommunens tillämpning av lagar 
och regler

RT Detta område är mycket svagt för Båstads kommun. I 2016 års 
mätning låg Båstads kommun på plats 231 i riket. I 2017 års 
verksamhetsplaner hamnar detta område i fokus, vilket gör att vi 
förväntar oss stigande resultat. Det är dock osannolikt att vi når 
upp till de 50 bästa kommuner inom detta område.

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V Båstads kommun ligger alltid högt inom detta område och det 
finns inget som tyder på att något ska ändra sig under 2017.

Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör 
etableringar inom handel, besök eller 
tjänstesektorn

V Det finns mycket goda förutsättningar för att kommunen ska 
växa och att fler detaljplaner skapas inom dess områden under 
2017 

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
miljökommuner

En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT Båstads kommun hamnar på plats 83 av 290 i 2017 årets 
kommunrankning. Det är en försämring jämfört med plats 46 i 
förra årets rankning. Tittar man endast kommungruppen turism- 
och besöksnäringskommuner, är placeringen 2 av 20. Det krävs 
en handlingsplan och systematiskt arbete för att uppnå målet. 

30 procent av kommunens livsmedel ska vara 
miljömärkta

V Vi uppfyller målet

Båstads kommun ska halvera mängden 
hushållsavfall

V Avfallet minskar inom NSR -kommunerna, dock är det långt kvar 
till målet.

Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V Förmodligen inte aktuellt med nyanskaffningar under 2017. 
Frågan är dock ständigt aktuell vid varje ny bilinvestering.

Båstads kommun ska öka mängden 
solenergianläggningar i kommunen

RT Detta område finns med i det nya mijöprogrammet. Intresse 
finns hos politiken. Solenergianläggningar finns planerade i 
aktuella nybyggnationer.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommun inom 
trygghet och 
folkhälsa

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 
tryggaste och säkraste kommuner enligt SKL:s 
öppna jämförelser

RT  Vi uppfyller  inte målet. Tyvärr har vi tappat några placeringar. 
Det är framförallt de många bostadsinbrotten som försämrar 
resultatet. Kommunen har genomfört en DNA-
märkningskampanj för att motverka inbrott och 
egendomstölder.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska 
främja allas 
möjligheter till 
kulturupplevelser 
året runt genom att 
vara bland de 50 
bästa kommunerna i 
Sverige

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till 
ett varierat kulturutbud

RT Målet har uppnåtts

Båstad ska vara en av 
Sveriges 50 bästa 
näringslivs-
kommuner
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Förvaltningsberättelse Servicedeklarationer

Servicedeklarationer

Kommunledningskontor 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 1

Teknik och 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.
Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga.
Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i.
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.

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 
ska kompletteras.

2)

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.
I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 3)

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande 
detaljplan, regler och lagar.

4)

Beslut i övriga bygglovsärenden, till exempel ansökan utanför detaljplanelagt område eller 
ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan 
är komplett.

5)

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.

6)

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 7)

Barn och 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
Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen.

Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som följs upp och prövas 
varje år. Varje verksamhetsområde kontrollerar sina respektive servicedeklarationer. Finns det ingen 
avvikelse så ska den gröna färgen kvarstå. Har det upptått någon avvikelse ska cirkelns färg bytas till röd 
och en not ska skrivas.
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Förvaltningsberättelse Servicedeklarationer

Bildning och arbete Not

Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och 
matematik ges möjlighet att studera bland annat 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 (IOF) och 
kontakt med en handläggare på IOF senast följande arbetsdag.
Bibliotek finns i alla sex tätorterna.
Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och 
öppet minst fyra timmar på helgen.
Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt.
Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år.
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö.

Vård och 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.

8)

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior 
Alert.
Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet.

Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet.
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få 
besked om när vi inte kommer.
Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar.

Avvikelser
1) Vid intern kontroll har det påträffats skrivelser som ej blivit besvarade inom skälig tid. I 
samband med avvikelser skickas meddelande till den handläggare som ej svarat i skälig tid.

2) I enstaka ärenden klaras inte detta.
3) Bygglov har inte sådana rutiner att beslut kan lämnas samma dag.
4)  Bygglov klarar i dagsläget inte besked inom tio dagar, ligger på ca fyra veckor.

5)  I enstaka ärenden klaras inte detta.

6) Tolv st på återkoppling efter inspektion på grund av hög arbetsbelastning. Dock ingen 

7) Två beslut överskriver sex veckor, på grund av semester.
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Räkenskaper Resultaträkning

Resultaträkning

2017-08 2016-08 2017 2017 2016 2017-08 2016-08 2017 2016
(mkr) Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall Prognos Bokslut
Verksamhetens intäkter 153,4 169,7 233,0 235,6 280,6 197,6 200,4 295,3 331,3
Verksamhetens kostnader -603,2 -586,5 -896,4 -925,4 -929,7 -623,2 -597,4 -950,4 -952,0
Avskrivningar -35,5 -33,5 -57,8 -53,5 -53,5 -45,6 -43,1 -68,5 -67,9
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -485,3 -450,2 -721,2 -743,3 -702,5 -471,2 -440,0 -723,6 -688,6
Skatteintäkter 436,7 417,7 656,8 663,2 627,5 436,7 417,7 663,2 627,5
Generella statsbidrag och utjämning 62,5 54,0 81,7 85,1 89,8 62,5 54,0 85,1 89,8
Finansiella intäkter 2,2 2,3 1,4 4,4 2,4 4,9 1,5 6,7 1,3
Finansiella kostnader -1,4 -1,7 -3,8 -2,4 -2,5 -11,1 -8,2 -15,3 -11,7

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER 14,7 22,1 14,9 7,1 14,8 21,7 25,0 16,1 18,4
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 -0,5
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokslutsdisposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -0,8
ÅRETS RESULTAT 14,7 22,1 14,9 7,1 14,8 21,7 24,5 14,7 17,0

Kommun Kommunkoncern
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Räkenskaper Balansräkning

Balansräkning

(mkr) 2017-08 2016 2017-08 2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 782,5 761,2 1 248,0 1 249,1
   Maskiner och inventarier 67,5 71,7 75,9 79,7
   Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 141,6 93,3
Finansiella anläggningstillgångar 38,8 39,1 34,9 35,2
Summa anläggningstillgångar 888,8 872,0 1 500,3 1 457,3
Bidrag till statlig infrastruktur 60,4 62,2 60,4 62,2
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 16,4 15,6 16,5 15,8
Kortfristiga fordringar 105,1 133,7 110,5 132,8
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassa, bank 1,3 17,0 36,2 35,7
Summa omsättningstillgångar 122,8 166,3 163,2 184,3
SUMMA TILLGÅNGAR 1 071,9 1 100,5 1 723,9 1 703,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat 14,7 14,8 21,7 17,0
Pensionsreserv 93,8 83,8 93,8 83,8
Övrigt eget kapital 381,5 376,7 464,5 457,5
Summa eget kapital                          489,9 475,3 580,0 558,3
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 6,9 6,9 6,9 6,9
Avsättningar för latent skatt 1,7 1,7 9,0 9,0
Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 12,3 12,3 12,3 12,3
Summa avsättningar 20,8 20,8 28,1 28,1
Skulder
Långfristiga skulder 391,8 398,3 920,3 886,8
Kortfristiga skulder 169,4 206,2 195,4 230,6
Summa skulder 561,2 604,5 1 115,7 1 117,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 071,9 1 100,5 1 723,9 1 703,8

0,000000 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 263,3 266,7 263,3 266,7
Övriga ansvarsförbindelser 545,6 545,6 27,3 27,2

Kommun Kommunkoncern
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Räkenskaper Kassaflödesrapport

Kassaflödesrapport

(mkr) 2017-08 2016 2017-08 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 14,7 14,8 17,1 15,2
Justering för av- och nedskrivningar 35,5 53,5 45,1 67,9
Justering för upplösning av investeringsbidrag -1,4 -1,9 -1,4 -1,9
Justering för gjorda avsättningar 0,0 -0,8 0,0 1,9
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 1,9 2,6 1,9 2,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -0,6 -0,6 -1,1 -0,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 50,1 67,6 61,6 85,6
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 28,6 -48,1 27,9 -49,0
Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter -0,8 6,8 -0,8 6,9
Minskning/ökning kortfristiga skulder -36,8 -1,0 -48,5 -7,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,1 25,3 40,1 35,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -52,6 -112,2 -108,6 -208,5
Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0,0 3,8 0,0 3,8
Anslutningsavgifter VA 4,7 1,0 4,7 1,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,6 1,7 0,6 2,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -6,1 0,0 -6,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 4,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -47,4 -111,8 -103,4 -203,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0,0 105,3 48,0 185,3
Amotering av skuld -9,8 -13,8 -9,8 -13,8
Ökning av långfristiga fodringar 0,0 -2,8 0,0 -2,8
Minskning av långfristiga fordringar 0,3 0,5 1,3 0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9,4 89,2 39,6 169,2
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 -6,2 0,0 -6,2
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 -6,2 0,0 -6,2
Årets kassaflöde -15,7 -3,5 -23,7 -4,5
Likvida medel vid periodens början 17,0 20,3 36,7 40,0
Likvida medel vid periodens slut 1,3 17,0 13,0 35,7

Kommunen Kommunkoncern
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Räkenskaper Driftredovisning

(tkr) Budget Prognos Avvikelse
Kommunfullmäktige -1 918 -1 618 300
Skolpeng, barnomsorg/grundskola -166 868 -171 368 -4 500
Skolpeng, gymnasium -42 851 -44 351 -1 500
Hemvårdspeng -50 466 -45 566 4 900
Boendepeng -58 074 -57 974 100
Kommunstyrelsen -144 933 -145 983 -1 050
- varav kommunstyrelse -2 069 -2 669 -600
- varav kommunledningskontor -51 316 -51 466 -150
- varav teknik och service -48 846 -50 046 -1 200
- varav samhällsbyggnad -2 605 -2 605 0
- varav bildning och arbete -40 097 -39 197 900
Myndighetsnämnd -3 223 -3 063 160
- varav myndighetsnämnd -413 -253 160
- varav teknik och service -266 -266 0
- varav samhällsbyggnad -2 544 -2 544 0
Utbildningsnämnd -113 743 -123 843 -10 100
- varav utbildningsnämnd -390 -490 -100
- varav barn och skola ram -79 654 -79 954 -300
- varav barn och skola resultatenheter 0 -300 -300
- varav bildning och arbete ram -33 699 -43 099 -9 400
- varav bildning och arbete resultatenheter 0 0 0
Vård- och omsorgsnämnd -108 080 -121 600 -13 520
- varav vård- och omsorgsnämnd -389 -389 0
- varav vård och omsorg -107 691 -121 211 -13 520
Valnämnd -113 -18 95
Överförmyndare -1 167 -1 917 -750
Kommunrevision -845 -845 0
Reserv för demografi -1 000 0 1 000
Summa verksamheter -693 281 -718 146 -24 865
Finansförvaltning 708 205 725 205 17 000
SUMMA 14 924 7 059 -7 865
VA 0 0 0
TOTALT 14 924 7 059 -7 865

Driftredovisning
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)
Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse

mot budget
Kod Projekt Jan-aug 2017 2017 2017

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler och teknisk utrustning -60 -91 -91 0
1002 Kundcenter 0 -382 -382 0
1012 Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd 0 -30 -30 0
1014 Arkiv -41 -139 -139 0
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 0 -100 -100 0
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola -185 -300 -300 0
1618 Lärararbetsplatser 0 -300 -300 0
1629 Inventarier vuxenutbildning 0 -50 -50 0
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler 0 -50 -50 0
1640 Inventarier arbetsmarknad 0 -100 -100 0
1698 Inventarier/möbler gymnasieskolan 0 -75 -75 0
1700 Inventarier (VoO) -125 -400 -400 0
1004 Webb/E-tjänster -205 -348 -348 0
1050 IT-utrustning -3 0 -3 -3
1051 Serverplattform -49 -200 -150 50 ev. något mindre än beräknat
1052 IP-Telefoni -101 -50 -110 -60 Uppgradering av Trio hänvisningssystem
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät -419 -200 -500 -300 Mer trådlöst nätverk i förskolorna och på vårdhemmen

1054 Pc -602 -900 -800 100 ev. något mindre än beräknat
1058 Pc programvaror -166 -200 -200 0
1059 Automatisering av användarkonton och processer -95 -100 -150 -50 ev. något mer än budget
1060 Verksamhetsstödssystem -44 -100 -100 0
1061 Singel sign on (SSO) 0 -50 -50 0
1063 Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 0 -300 -300 0
1065 Automatisering av mobila enheter -121 -150 -170 -20
1066 E-handel -42 0 -42 -42
1068 Uppgradering av operativsystem -38 0 -60 -60

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR -2 295 -4 615 -4 999 -384

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
1406 Räddningsfordon -509 -950 -950 0
1408 Skyddsutrustning -85 -50 -85 -35
1412 Räddningsutrustning -28 -200 -165 35
1414 Personlarm -466 -176 -466 -290 Större behov av larm än budgeterat

Måltid
1920 Ram Måltid -308 -400 -400 0

Gata
3000 Ram Gata -130 -500 -500 0
3929 Tennisvägen -3 0 -3 -3
3004 Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, parkering -27 0 -50 -50 Oförutsedda kostnader
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder -81 -500 -500 0 Statsbidrag 500tkr beviljat. Planerade åtgärder utifrån 

cykelplanen hösten 2017
3314 GC-väg Järnvägsbanken -147 -4 000 -1 000 3 000 Entreprenad beräknas inte kunna påbörjas under 2017

3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -253 -500 -500 0 Arbeten inledda tidigt 2017 och fortsätter 
sommaren/hösten

3905 Mätbar gatubelysning -1 -400 -400 0 Projekt med Trafikverket att separera 
belysningsanläggningarna under 2017

3030 Reinvestering asfaltsbeläggning 0 -3 000 -3 000 0 Projekt enligt nedan
3044 Reinvestering Nyledsvägen -498 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3045 Reinvestering Hindbärsvägen -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3046 Reinvestering Pershögsvägen -77 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3047 Reinvestering Hagalundsgatan -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3049 Reinvestering Galters väg -315 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3051 Reinvestering Branta vägen -171 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3052 Reinvestering Malenvägen -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3053 Reinvestering GC Agardhsgatan-Strandgat -104 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3054 Reinvestering GC Tunbyvägen -184 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3055 Reinvestering GC Aromavägen -121 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3056 Reinvestering GC Aromavägen -46 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3101 Stationstorget Hemmeslöv -49 0 0 0 Mindre åtgärder stationstorget, oförutsett. Fördelas ur 

projekt 3000

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden -703 -500 -500 0 Trafikverket har pågående upphandling. Prel entr 

2017/2018
3003 Kattegattsleden (bidrag) 702 0 0
3917 Köpmansgatan upprustning 0 0 -50 -50 Kostnader för planering
3312 GC-väg Förslöv-Fogdarp 0 -6 000 -2 000 4 000 Trafikverket har pågående upphandling. Prel entr 

2017/2018. Budgetöverföring till 2018 bedöms 
behövas

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) -1 -6 500 -2 550 3 950

Park
4900 Ram Park/lekplats/strand -90 -600 -350 250 Vakant tjänst del av år.
4907 Brunnsparken 0 -200 0 200 Budget enligt förslag kraftigt reducerad vilket innebär 

att projektet inte är möjligt att genomföra.
4911 Dahlmanska Tomten -34 -600 -600 0
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader -331 -300 -350 -50 Vissa oförutsedda kostnader.
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder -118 -1 500 -500 1 000 Enbart mindre åtgärder 2017.
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg -536 -588 -550 38
4922 Upprustning lekplatser -547 -327 -550 -223 Oförutsedda kostnader. Fördelas ur ram 4900.
4941 Lejontrappan 0 -100 -100 0 Budget räcker enbart till mindre akuta 

reinvesteringsåtgärder.
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2017 2017 2017

Fritid
1460 Ram fritidsanläggningar -386 -500 -500 0
1478 Ombyggnad lekpool Malenbadet -311 -400 -400 0
1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen -7 268 -15 906 -15 906 0
1493 Omklädningsrum Malenbadet 0 -50 0 50 Otillräcklig budget för planerade åtgärder
1496 Tillbyggnad brygga Torekov 0 -100 -50 50 Enbart planering 2017

Hamn
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) -1 -1 199 -500 699 Osäker omfattning av investeringsbehov

Övrigt
1461 Utbyte fordon -270 -2 500 -2 500 0

Fastighetsservice
1403 Kameraövervakning 0 -68 -68 0
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 0 -262 -262 0
7000 Ram Fastighetsservice 0 -1 000 -1 000 0

7004   ÖK förskola ny 5 avdelnin -139 0 -200 -200 Arbete med fettavskiljare mm. Fördelas ur ram 7000

7005   ÖK skola värme o vent -60 0 -100 -100 Kvarstående arbeten från 2016. Fördelas ur ram 7000

7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 -460 -7 000 -7 000 0
7014 Datanät, kablage, övervakning -196 -300 -300 0
7018 Förskola Skogsbyn -2 254 -20 891 -15 000 5 891 Byggstart okt. Viss omfördelning till 2018 krävs.
7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 -579 -2 000 -1 500 500 Programhandling klar 2017, proj 2018
7020 Oförutsett (ombyggnation trafikverkets lokaler samt bibliotek skola) -87 -4 300 -4 300 0 Avser projekt 7020, 7026, 7027
7021 Ombyggnation Västra Karups skola -72 -1 000 -400 600 Programhandling klar i år, proj 2018.

7026   Hjälpmedelscentrl Bjäreda -142 0 0 0 Fördelas ur proj 7020
7027   Verk.anpassning Bjäredale -207 0 0 0 Fördelas ur proj 7020
7030 Reinvestering fastighetsbestånd -60 -6 000 -6 000 0

7031   Fönster, fasad, tak Stran 104 0 0 0 Fördelas ur proj 7030 Reinvestering
7033   Takbyte A-hus Strandäng 14 0 0 0 Fördelas ur proj 7030 Reinvestering
7080 Utemiljö och lekredskap -3 -600 -600 0
7082 Varmförråd till förskolor 0 0 0 0

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) -17 640 -78 967 -67 605 11 362
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. -1 -6 500 -2 550 3 950

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
6000 Ram 0 -1 050 -850 200
6995 Serviser -655 -900 -900 0
6954 Hagalundsgatan/Hagagatan -227 -2 300 -2 300 0
6970 Ventiler -111 -500 -500 0
6077 Brandposter -11 -100 -100 0
6955 Ekorrvägen 0 -100 -100 0
6958 Annas väg vatten ledning -69 -150 -150 0
6959 Lervik, Stora Hult Båstad -213 0 -200 -200
6952 Bjärevägen -739 -1 350 -1 300 50
6956 Fjärdingsmanvägen 0 -150 -150 0
6079 Relining spillvatten Båstad 0 -300 -300 0
6953 Slammarpsvägen -455 -1 500 -1 500 0
6993 Dricksvattenproduktion -806 -970 -970 0
6994 Avloppsrening -845 -5 605 -2 661 2 944 Behoven mindre än planerat

Landsbygdsinvesteringar
6033 Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten -53 -6 200 -6 200 0

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp, nytt reningsverk -6 253 -28 000 -28 000 0
6006 Ledning till Ängstorp -332 -12 500 -10 000 2 500 Osäkert då förfrågan inte gått ut
6058 Nytt tillstånd Torekovs RV -29 -300 -300 0
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion 0 -200 -200 0
6009 Serviser, V S D -673 -800 -900 -100
6012 Mätning V S D -57 -250 -200 50
6014 Åtgärder enl. saneringsplan 0 -1 100 -1 100 0
6015 Skalskydd -251 -500 -500 0
6020 Ny vattenledning Hallandsvägen 0 -500 -500 0
6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) -332 -300 -300 0
6209 Reservkraft Eskilstorp VV -3 -250 -250 0
6075 Samlingskammare, Eskilstorp VV -108 -3 000 -2 000 1 000 Lägre kostnader prognosticeras
6214 Skottorp, nytt vattenverk 0 -4 000 -4 000 0

Exploatering VA
5011 Grevie skoltomt 0 -1 000 -1 000 0
5004 Heden exploatering -2 385 -1 642 -2 385 -743
5010 Förslöv 2:4 exploatering 0 -500 -500 0
5027 Exploatering Trollbäcken VA -209 -1 000 -1 000 0
5028 Ledningsrätt Håle 3:4 -2 -500 -500 0
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv -1 594 -2 000 -2 000 0
5022 Exploatering Åstad v-omr 1 Va -16 0 -16 -16
5025 Hasselbacken nedre -8 0 -8 -8

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) -16 436 -79 517 -73 840 5 677
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020)

1 2017: Arbeten planeras på  Ängsbyn, Centralförrådet, Backabyn samt Post och Polis. Centralförråd och Post- och polis kommer pågå även 2018
2018: Arbeten planeras på Brandstationen Båstad samt Brandstationen i Förslöv
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2017 2017 2017

Anslutningsavgifter
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 0 997 238 -759
5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 0 2 500 2 687 187
5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 0 500 500 0
5217 Anslutningsavgifter Trollbäcken 0 2 000 2 000 0
5202 Övriga anslutningsavgifter 4 657 4 000 4 000 0

Summa Anslutningsavgifter 4 657 9 997 9 425 -572

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

8000 Torekov 98:50
Skattefinansierade investeringar inom "Torekov 98:50"

5311 Toppbeläggning väg 0 -650 -650 0
Summa skattefin. investeringar "Torekov 98:50" 0 -650 -650 0
Övrig exploateringsverksamhet "Torekov 98:50"

8000 Kostnader 0 0 0 0
8000 Intäkter 44 0 44 44 Intäkter efter domslut

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Torekov 98:50" 44 0 44 44

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

5401 Grönområden/park (ägs av kommunen) 0 -200 -200 0
Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 0 -200 -200 0
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"

8005 Övriga exploateringsutgifter -476 0 -500 -500 Annonskostnader tomtförsäljning
8005 Tomtförsäljning 0 2 310 1 800 -510 Tomt för flerbostadshus såld

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -476 2 310 1 300 -1 010

8007 Exp Tunnelpåslag Förslöv
8007   Exp Tunnelpåslag Förslöv -3 0 -3 -3

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Tunnelpåslag Förslövt" -3 0 -3 -3

8012 Hemmeslöv 6:2
8012 Hemmeslöv 6:2 -2 0 -2 -2 Plankostnader

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 6:2" -2 0 -2 -2

8024 Exp Eskilstorp 6:3
8024 Exp Eskilstorp 6:3 -1 0 -1 -1 Plankostnader

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Eskilstorp 6:3" -1 0 -1 -1

8025 Exp Hemmeslöv 8:2
8025 Exp Hemmeslöv 8:2 -18 0 -20 -20 Plankostnader

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Hemmeslöv 8:2" -18 0 -20 -20

8027 Trollbäcken
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom "Trollbäcken"

5327 Vägar -405 -1 000 -1 000 0
Summa skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" -405 -1 000 -1 000 0

8026 Grevie "Skoltomt"
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt"

8026 Rivnings- och planutgifter -601 -3 100 -2 500 600 Lägre kostnader i projektet än beräknat
8026 Tomtförsäljning 0 0 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" -601 -3 100 -2 500 600

8017 Grevie Böske
8017 Övriga exploateringsutgifter -2 0 -900 -900 Rivning av byggnader beräknas under hösten

Tomtförsäljning
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Böske" -2 0 -900 -900

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10
Kostnader
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

5307 Vägar -8 130 -7 500 -7 500 0
5507 Belysning -1 398 -2 500 -2 500 0
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) -262 -4 463 -4 463 0
5437 Lekplats -229 -1 000 -1 000 0

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv -10 019 -15 463 -15 463 0
8015 Övriga exploateringsutgifter -114 -500 -500 0
8015 Tomtförsäljning 200 10 800 16 500 5 700 29 tomter a 570 tkr

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 86 10 300 16 000 5 700

8010 Förslöv 2:4
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

5310 Vägar -72 -500 -500 0
Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 -72 -500 -500 0
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4

8010 Diverse exploateringsutgifter -357 0 -393 -393 Plankostnader
8010 Tomtförsäljning 44 0 44 44

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -313 0 -349 -349

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde

5306 Vägar -1 023 -500 -1 100 -600
5309 Vägar (investeringsbidrag) 0 3 300 3 300 0

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde -1 023 2 800 2 200 -600
8151 Intäkter 0 2 550 3 425 875 Försäljning till Bjärekraft
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2017 2017 2017

8001 Området kring Båstads nya station
Skattefinansierade investeringar

4921 Konstnärlig utsmyckning stationstorg -19 0 -50 -50
3105 Mellanvägen/Karupsvägen -1 314 -1 000 -1 000 0 Avvikelse regleras mot proj 5021
5405 Stationstorget inom planområde Tuvelyckan -179 -300 -300 0
8001 Åstad (Nya Hemmslöv) 159 0 1 745 1 745 Intäkt markförsäljning tuvelyckan  och 

verksamhetsmark vid stationen
Summa skattefin. Investeringar -1 353 -1 300 395 1 695

Övrig exploateringsverksamhet
8052 Oförutsett projektet helhet 0 -2 000 -200 1 800 Monitorer vänthall

Summa Övrig exploateringsverksamhet 0 -2 000 -200 1 800
8960 Intäkter tomtförsäljning 0 1 000 600 -400

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning)
8102 Övriga markinköp -457 -2 000 -1 000 1 000

8099 Ospec exploateringar
8099 Kostnader -821 -3 000 -1 500 1 500 Köp Järnvägen 12
8099 Intäkter 1 433 2 500 1 433 -1 067 Försäljning Lyan

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. -13 329 -18 313 -16 218 2 095
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -674 10 560 17 348 6 788

SAMHÄLLSBYGGNAD
1410 Uppgradering verksamhetssystem miljö 0 -80 0 80 Programuppdatering sker först 2018
1411 Mätinstrument miljö 0 -20 -20 0
1422 Kartstöd i samband med ny ÖP -8 -57 -57 0
1427 Kvalitéetssäkring av befintlig kartdatabas 0 -50 0 50 Mätavdelningen har inte resurser till extraarbete.
1428 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 0 0 0 0

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD -8 -207 -77 130

BARN & SKOLA
1600 Instrument Kulturskola 0 -50 -50 0
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg -58 -200 -200 0
1606 IKT-plan -1 760 -1 800 -1 800 0
1607 Pedagogisk utrustning, grundskola -156 -400 -400 0
1610 Stöd och utveckling -12 -50 -50 0
1612 Datorer förskola, grundskola, personal -677 -1 500 -1 500 0
1621 Barn och elever i behov av särskilt stöd -46 -250 -250 0
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 0 -200 -200 0

SUMMA BARN & SKOLA -2 708 -4 450 -4 450 0

BILDNING OCH ARBETE
1609 Individ och familj, kundmottagning 0 -100 -100 0
1619 IT-utrustning vuxenutbildning -41 -100 -100 0
1635 Socialstyrelsens metod system ASI (köp av licens) 0 -50 -50 0
1641 Datorer bibliotek -56 -78 -78 0
1642 Hyllsystem och inventarier Bibliotek -37 -100 -100 0
1692 Accesspunkter gymnasieskolan -52 -100 -100 0
1693 Bio Scala 0 -250 -250 0
1696 IT-utrustning/teknink AME 0 -50 -50 0
1699 Galleriet Kunskapscentrum 0 -50 -50 0

SUMMA BILDNING & ARBETE -186 -878 -878 0

VÅRD & OMSORG
1702 Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering -24 -963 -50 913 Föra över resterande budget till 2018 pga att projektet 

sträcker sig över ett längre tidsperspektiv

1704 Trygghetstelefoner -180 -878 -250 628 Föra över resterande budget till 2018 pga att projektet 
sträcker sig över ett längre tidsperspektiv

1707 Elcyklar -63 -100 -100 0
1713 Arbetstekniska hjälpmedel 0 -90 -90 0

SUMMA VÅRD & OMSORG -267 -2 031 -490 1 541

TOTALT (inkl. exploatering) -53 543 -184 918 -153 759 31 159
varav:
Skattefinansierad investering -36 433 -109 461 -94 717 14 744
Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -1 -6 500 -2 550 3 950
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -16 436 -79 517 -73 840 5 677
Exploatering -674 10 560 17 348 6 788

Summa Anslutningsavgifter 4 657 9 997 9 425 -572
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) -11 779 -69 520 -64 415 5 105
Summa Exploateringsintäkter 1 677 19 160 23 802 4 642
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet -2 971 -3 800 -729 3 071
Summa Inventarier -371 -1 466 -1 466 0
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Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige - Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Kommunfullmäktige  

och beredningar och 

partistöd -1 112 -1 918 -1 618 300 

	

Verksamhet 
Kommunfullmäktige	 är	 kommunens	 högsta	 be‐
slutande	organ	och	beslutar	 i	 ärenden	av	princi‐
piell	 beskaffenhet	 eller	 annars	 av	 större	 vikt	 för	
kommunen.	 Kommunfullmäktiges	 41	 ledamöter	
under	 mandatperioden	 2015‐2018	 är	 fördelade	
på	 Bjärepartiet	 13,	 Moderaterna	 8,	 Socialdemo‐
kraterna	5,	Sverigedemokraterna	5,	Centerpartiet	
5,	Folkpartiet	3,	Miljöpartiet	2.		

	

	

Ekonomiskt resultat 
Kommunfullmäktige	 beräknas	 få	 ett	 överskott.	
Budget	 före	 ny	 politisk	 organisation	 innebar	 att	
fullmäktige	 hade	 tre	 fasta	 beredningar.	 Nu	 finns	
enbart	 en	 fast	 beredning	 kvar	 och	 det	 tillsätts	
tillfälliga	beredningar	när	så	behövs.	De	tillfälliga	
beredningarna	 är	 betydligt	 billigare	 än	 de	 fasta	
tidigare.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Förändring	i	rambudget	görs	2018.	
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Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Skolpeng 

 

Skolpeng 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -117 028 -166 868 -171 368 -4 500 

Skolpeng, gymnasium -29 724 -42 851 -44 351 -1 500 

Ekonomiskt resultat 
Skolpeng, barnomsorg/ grundskola 
Skolpeng	barn	och	skola	prognostiserar	totalt	en	
negativ	 avvikelse	 om	 ‐4,5	mkr.	 Vid	 tillfället	 för	
månadsuppföljning	 februari	 prognostiseras	 det	
bli	ca	90	fler	barn	och	elever	än	vad	det	budgete‐
rats	med.	Andelen	barn	som	är	inskrivna	mer	än	
15	 timmar/vecka	 och	 därmed	 berättigad	 full	
förskolepeng	 är	 fler	 än	 budgeterat	 och	 andelen	
barn	 som	 är	 inskrivna	 mindre	 än	 15	 tim‐
mar/vecka	 är	 färre	 än	 budgeterat,	 vilket	 ger	
ökade	 kostnader.	 Budget	 2017	 baseras	 på	 det	
antal	 som	 var	 folkbokförda	 i	 Båstads	 Kommun	
september	2016.		

Prognosen	 är	 än	 så	 länge	 oviss	 då	 det	 inte	 har	
tagits	hänsyn	 till	någon	nettoinflyttning	de	kom‐
mande	månaderna	under	2017.	

	

	

Tabell:	Antal	folkbokförda	barn	och	elever	barn‐
omsorg/grundskola	

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 209 2 289 -80 

Fristående regi 329 336 -7 

Annan kommun 49 51 -2 

Summa 2 587 2 676 -89 

	

Skolpeng, gymnasium 
Skolpeng	 bildning	 och	 arbete	 prognostiserar	 en	
negativ	avvikelse	om	‐1,5	mkr.	Kostnaden	för	köp	
av	 gymnasieplatser	 beräknas	 bli	mer	 än	 budget,	
detta	 beror	 på	 att	 eleverna	 som	 går	 i	 den	 egna	
regin	 är	 fler	 än	vad	vi	 har	budgeterat	med	 samt	
eleverna	 som	 går	 på	 annan	 kommun	 och	 fri‐
stående	har	valt	program	som	är	dyrare	än	vad	vi	
har	budgeterat	med.	

	

	

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 159 166 7 77 762 79 621 -1 859 

Fristående regi 111 111 1 126 605 133 550 -6 945 

Annan kommun 181 188 6 98 603 102 953 -4 350 

Summa 458 465 14 302 970  -13 154 
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Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng 

 

Hemvårds- och boendepeng 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Hemvårdspeng -29 745 -50 466 -45 566 4 900 

Boendepeng -38 441 -58 074 -57 974 100 

	

	

Verksamhet 
Hemvårdspeng 
Under	 året	 har	 trenden	 fortsatt	 från	 2016	 med	
lägre	 behov	 av	 hemvårdstimmar	 än	 budgeterat. 
Det	 nya	 mottagningsteamet	 är	 en	 bidragande	
faktor	till	detta,	då	de	avlastar	hemvården	i	ären‐
den	 med	 behov	 av	 många	 insatser,	 i	 förebyg‐
gande	 syfte	 att	minimera	 behovet	 hos	 vårdtaga‐
ren.	Under	perioden	har	mottagningsteamet	regi‐
strerat	 insatser	 uppgående	 till	 ca	 1	500	 timmar.		
Prognosen	 för	hemvårdstimmarna	visar	143	000	
timmar	jämfört	med	budget	154	000	timmar.		

Boendepeng 
Vård	 och	 omsorgsboendena	 har	 inte	 haft	 full	
beläggning	 under	 perioden,	 vilket	 till	 stor	 del	
beror	på	hanteringstiden	 för	ut‐	och	 inflytt	 efter	
att	 vård	 och	 omsorgstagare	 har	 avlidit.	 Belägg‐
ningsgraden	 för	 vård	 och	 omsorgsboende	 var	
97	procent.	

Korttidsboende	 inom	 kommunen	 har	 nyttjat	
samtliga	disponibla	vårdplatser	då	det	fattats	ett	
beslut	 om	 att	 inte	 köpa	 platser	 utanför	 kommu‐
nen.	 Förvaltningen	 arbetar	 med	 att	 minimera	
behovet	av	korttidsplatser	genom	att	så	fort	som	
möjligt	 säkerställa	 en	 trygg	 och	 säker	 hemgång,	
bland	 annat	 genom	 mottagningsteamet.	 Under	
augusti	har	ett	fåtal	korttidsplatser	köpts	externt,	
då	 mottagningsteamet	 arbetat	 i	 hemvården	 för	
att	 tillgodose	 behov	 av	 personal	 till	 insatser	 för	
tillfälliga	vistelser.	

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng  
Köp	av	hemvårdstimmar	prognostiserar	en	posi‐
tiv	 effekt	 på	 resultatet	 i	 jämförelse	 med	 budget	
om	4,1	mkr,	beroende	på	att	prognosen	av	hem‐
vårdstimmar	 understiger	 budgeterat	 antal	 tim‐
mar	 med	 ca	 11	000	 timmar.	 Intäkterna	 för	 om‐
vårdnadsavgifterna	 prognostiseras	 att	 överstiga	
budget	med	800	tkr.	

	
	
	

Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng 

 
Boendepeng 
Köp	av	boendedygn	prognostiserar	ett	överskott	
om	100	tkr,	 rörande	hyresintäkter	 på	Bjärehem‐
met	 som	 under	 året	 gjorts	 om	 till	 ett	 renodlat	
somatikboende.	 För	 korttidsvård	 är	 12	 platser	
budgeterade	och	under	året	har	det	genomsnitt‐
ligt	belagts	11	platser.	Det	finns	ett	större	behov	
av	 demensplatser	 i	 kommunen	 än	 budgeterat,	
och	det	sker	ett	skifte	 från	somatik‐	 till	demens‐
platser.	 Ett	 boendedygn	 på	 demensplats	medför	
en	högre	kostnad	 för	beställaren	än	 en	 somatik‐
plats.	 Den	 sammantaget	 lägre	 beläggningen	 un‐
der	perioden	har	medfört	 att	 verksamheten	 inte	
prognostiserar	 ett	 underskott	 trots	 ovannämnda	
skifte.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
För	 att	möta	 framtidens	 behov	 av	 vård	 och	 om‐
sorg	och	nå	målet	om	att	vara	bland	de	tio	bästa	
äldreomsorgskommunerna	 krävs	 insatser	 i	 syfte	
att	förbättra	kvalitet,	effektivitet	och	medarbetar‐
skap.		

Kommunstyrelsens	 arbetsutskott	 gav	 i	 uppdrag	
att	genomlysa	förvaltningen	och	först	ut	var	Vård	
och	 omsorg.	 Genomlysningen	 är	 nu	 färdigställd	
och	 mynnar	 ut	 i	 ett	 antal	 rekommendationer,	
bland	annat	en	budgetanpassning	genom	tillskott	
om	10,6	mkr.	

Lokaler	är	under	ständig	översyn	och	 i	 takt	med	
att	Vård	och	omsorg	minskar	sitt	behov	minskar	
budget	årligen	för	detsamma.		

Genom	 den	 förflyttning	 av	 medarbetare	 som	
skedde	under	2016	med	samordning	på	två	geo‐
grafiska	punkter	i	kommunen	kommer	en	effekti‐
visering	att	 ses	avseende	planering	av	medarbe‐
tare.	

Verksamheten	är	beroende	av	engagerade,	 inno‐
vativa	och	drivna	medarbetare	som	arbetar	med	
vård‐	och	omsorgstagaren	i	fokus	och	ständigt	ser	
smartare	 lösningar	på	situationer.	Digitalisering‐
en	är	här	för	att	stanna	och	kommer,	rätt	använd,	
att	 bidra	 till	 välfärd	 och	 möjligheten	 att	 rikta	
resurserna	 på	 ett	 ännu	 bättre	 sätt	 till	 dem	 som	
mest	behöver	det.		
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Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse - Kommunstyrelse 

 

Kommunstyrelse 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Kommunstyrelse -1 789 -2 069 -2 669 -600 

	

Verksamhet 
Kommunstyrelsen	är	kommunens	 ledande	organ	
med	13	ledamöter	som	ansvarar	för	samordning,	
planering	och	uppföljning	av	all	kommunal	verk‐
samhet,	dess	utveckling	och	ekonomi,	 samt	upp‐
sikt	över	kommunala	verksamheter	som	bedrivs	i	
hel‐	eller	delägda	bolag.	

Kommunstyrelsens	 arbetsutskotts	 5	 ledamöter	
bereder	ärenden	till	kommunstyrelsen.	Arbetsut‐
skottet	är	även	kommunens	krisledningsnämnd.	

Kommunens	 förhandlingsutskotts	 5	 ledamöter	
ansvarar	 för	 kommunens	 lönerevision	 och	 är	
tillika	pensionsmyndighet	för	förtroendevalda.	

Till	kommunstyrelsen	hör	även	två	råd:		

Pensionärsrådet	 är	 ett	 organ	 för	 samråd	mellan	
företrädare	 för	 pensionärsorganisationer	 i	 kom‐
munen	och	kommunens	politiska	ledning	i	frågor	
som	rör	de	äldre	i	samhället.		

Handikapprådet	 är	 ett	 organ	 med	 uppgift	 att	
verka	för	att	funktionshindersperspektiv	beaktas	
i	 kommunens	 verksamheter,	 samt	 att	 vara	 refe‐
rensorgan	i	de	frågor	som	rör	funktionsnedsatta.	

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen	 beräknas	 få	 ett	 stort	 under‐
skott	2017.	Budget	 för	kommunstyrelsen	är	 inte	
anpassad	 till	 kostnaderna	 för	 antal	 ledamöter	 i	
styrelsen,	dess	utskott	och	råd.	

Kommunstyrelsen	 ansvarade	 för	 rekrytering	 av	
ny	kommunchef	vilket	medförde	stora	kostnader	
för	annonsering.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Kommunstyrelsens	underskott	beror	till	stor	del	i	
att	budget	ej	justerats	till	den	nya	politiska	orga‐
nisationen	 och	 dess	 arvodesbestämmelser	 som	
trädde	i	kraft	1	januari	2015.		
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Kommunledningskontor 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR  -34 553 -51 316 -51 466 -150 

Kommunchef -3 893 -5 350 -5 350 0 

Kommunledningsstab -1 567 -3 366 -3 366 0 

Kundcenter -1 198 -2 310 -2 310 0 

Kommunikationsavdelning -983 -1 819 -1 819 0 

Kommunkansli -2 791 -4 199 -4 199 0 

Ekonomiavdelning -8 847 -13 466 -13 316 150 

HR-avdelning -7 356 -10 495 -10 695 -200 

IT-avdelning -7 183 -10 311 -10 411 -100 

INVESTERING -2 295 -4 615 -4 999 -384 

	

Verksamhet 
Kommunchef 
Följande	 har	 genomförts.	 Bredbandsutbyggnad	
med	hjälp	av	Bjärekraft.	EU‐projekt	via	Familjen	
Helsingborg.	Trainee‐programmet	har	avvecklats.	
Tennisavtalet	 har	 fullföljts.	 Allt	 ovan	 enligt	 plan.	
Ersättning	 för	 näringslivsinsatser	 samt	 övriga	
verksamheter	görs	enligt	budget.		

Kommunledningsstab 
Kommunledningskontorets	 stab	 arbetar	 för	 att	
stötta	 kommunens	 verksamhetsområden	 och	
arbetar	 utifrån	 ett	 kommunövergripande	 per‐
spektiv	 inom	 juridik,	 upphandling,	 näringslivs‐
frågor,	 analys,	 hållbar	 utveckling,	 EU‐frågor	 och	
externt	finansierade	projekt.		

Staben	 projektleder	 även	 kommunövergripande	
projekt	 tillsammans	med	berörda	verkssamhets‐
områden	 och	 externa	 samarbetspartners	 samt		
stöttar	 ansökningar	 och	 genomförande	 i	 verk‐
samheterna	för	att	nå	kommunens	mål.	

Kundcenter 
Kundcenter	 tar	 hand	 om	 de	 besök,	 frågor,	 syn‐
punkter	mm	som	kommer	 från	 invånare	och	be‐
sökare	 som	 önskar	 kontakt	 med	 kommunen.	
Deras	uppdrag	är	att	ge	god	service	och	ett	pro‐
fessionellt	 bemötande	 för	att	 om	möjligt	 ge	 svar	
och	hjälp	vid	första	kontakt	med	kommunen;	”en	
väg	 in”.	 Under	 2017	 fortsätter	 arbetet	 med	 att	
successivt	 ta	hand	om	frågor	 från	samtliga	verk‐
samhetsområden,	för	att	underlätta	deras	arbete,	
öka	tillgängligheten	och	servicenivån	externt.			

 
Kommunikationsavdelning 
I	 januari	 lanserade	 vi	 Båstads	 kommuns	 nya	
webbplats	vilket	fortfarande	tar	en	hel	del	resur‐
ser	i	anspråk.	Vårt	operativa	fokus	ligger	i	största	
möjliga	mån	på	digitala	kanaler	och	media	för	att	
möta	upp	målgruppernas	allt	högre	 förväntning‐
ar	 på	 tillgänglighet	 och	 närvaro.	 Av	 den	 anled‐
ningen	 uppdaterar	 vi	 ständigt	 vår	 bildbank,	 ut‐
vecklar	 våra	nyhetsfilmer	 –	 som	är	mycket	 upp‐
skattade	–	och	har	 för	ändamålet	 inrett	en	enkel	
inspelningsstudio.	 I	 takt	 med	 att	 insikten	 om	
kommunikationens	 värde	 och	 genomslagskraft	
växer,	ökar	också	behovet	av	kommunikativ	hjälp	
och	 stöd	 ute	 i	 kommunens	 verksamheter.	 Detta	
syns	 tydligt	 på	 orderingången	 till	 kommunikat‐
ionsavdelningen.		

Kommunkansli 
Kommunkansliet	 ansvarar	 för	administration	 till	
samtliga	 politiska	 organ	 i	 kommunen	 samt	 regi‐
stratur	 för	 dessa.	 Kansliet	 har	 även	 ansvar	 för	
kommunens	arkiv.			

Ekonomiavdelning 
Utvecklingen	 av	 kommunens	 ekonomistyrning	
fortgår	enligt	plan.	Ambitionen	är	att	en	uppgra‐
dering	 av	 beslutstödsystemet	 Hypergene	 ska	
genomföras	under	året.	Uppgraderingen	är	tänkt	
att	följas	upp	med	utbildningar	i	den	nya	version‐
en.		

HR-avdelning 
Efter	ett	politiskt	beslut	har	HR‐avdelningen	un‐
der	 perioden	 avslutat	 vårt	 chefsutvecklingspro‐
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gram	 CUB	 (chefsutveckling	 i	 Båstads	 Kommun).	
Andra	 och	 sista	 omgången	 chefer	 har	 tagit	 exa‐
men	och	fått	diplom.	

Under	 våren	 har	 ett	 stort	 utvecklingsarbete	 på‐
börjats	 gällande	 HR‐servicecenter.	 Samtliga	 sex	
kundkommuner	 deltager.	 Stora	 delar	 av	 arbetet	
beräknas	vara	färdigt	december	2017.		

IT-avdelning 
Genomförd	verksamhet,	kommunen	är	den	första	
myndigheten	 som	 skickar	 fakturor	 via	 en	digital	

brevlåda.	 En	 integrations	 motor	 Mule	 har	 satts	
upp	för	att	underlätta	kommunens	digitalisering.	
Fritt	 Wi‐Fi	 finns	 tillgängligt	 där	 kommunen	 har	
trådlösa	accesspunkter	vilket	är	på	ca	50	platser.	
Ett	säkerhetssystem	har	satts	upp	som	letar	sår‐
barheter	 på	 våra	 servrar.	 Övervakning	 av	 dom	
digitaliserade	trygghetslarmen	är	nu	igång.	

Pågående	verksamhet,	ett	gemensamt	rapportsy‐
stem,	 införande	 av	 GDPR,	 nytt	 intranät,	 nytt	
ärendesystem	till	kundcenter	och	IT,	flera	mobila	
system	till	vården.	

	

IT-avdelningen i siffror 2003 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal system inklusive applikationer 300 550 420 353 373 394 384 394 

Antal datorer 600 1 200 1 600 1 700 1 750 1 700 1 500 1 500 

Antal mobiltelefoner 70 160 550 600 600 600 650 650 

Antal surfplattor   200 400 500 1 200 2 200 2 400 

Antal ärenden ej felanmälan  3 000 4 526 6 780 5 956 10 478 7 961 5905 

Antal felanmälningar  1 000 1 114 957 221 404 109 120 

Handläggningstid felanmälan inom 24 timmar   67 % 74 % 76 % 70 % 52% 58% 

Antal anställda på IT-avdelningen 6 6 6 (7) 6 (8) 6 (8) 6  7(7,5) 7(9) 

Omkostnader IT (tkr) 5 147 7 003 7 937 9 696 9 748 9 637 9 565 10 311 

	

Ekonomiskt resultat 
Kommunkansli 
Kommunkansliet	beräknar	hålla	budget.	

Ekonomiavdelning 
Underskottet	 från	 avtalet	 om	 färdtjänst	 uppgår	
till	 ‐230	 tkr	 innevarande	 år	 med	 anledning	 av	

utebliven	inflationsuppräkning	av	budgetramen.	
Underskottet	 inom	 färdtjänsten	 är	 planerat	 att	
täckas	 av	 överskott	 inom	 avdelningens	 övriga	
områden.	
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Teknik och service 

		

	

Verksamhet 
Skattefinansierad verksamhet 
Verksamheten	 har	 under	 året	 drabbats	 av	 flera	
uppsägningar	på	det	tekniska	kontoret	vilket	har	
påverkat	 verksamheten	 negativ.	 Arbetsbelast‐
ningen	 har	 varit	 hög	 och	 verksamheten	 har	 fått	
prioritera	bland	arbetsuppgifterna.	

Sommarens	 många	 evenemang	 löpte	 på	 utan	
några	större	problem	eller	störningar.	Stränderna	
och	badvattnet	höll	en	acceptabel	kvalitet.	Ett	par	
provtagningar	 gav	 resultat	 tjänligt	med	 anmärk‐
ning	och	tyvärr	uppmättes	i	juni	otjänligt	badvat‐
ten	på	två	platser.	För	våra	offentliga	ytor,	gator,	
torg,	 parker,	 skogar	 och	 stränder	 har	 verksam‐
heten	 fortskridit	 på	 ett	 normalt	 vis.	 Våren	 och	
sommarens	 väderlek	 har	 varit	 väldigt	 gynnsam	
för	 växtligheten	 vilket	 medfört	 att	 grönytor	 och	
planteringar	har	krävt	intensiv	skötsel.		

Uppdraget	 att	 se	 över	 fastighetsorganisationen	
har	tagit	en	del	resurser	i	anspråk.	Utredningsar‐
betet	presenterades	med	ett	förslag	om	ny	fastig‐

hetsorganisation.	 Detta	 återremitterades	 för	 yt‐
terligare	utredning	och	förväntas	pågå	året	ut.	

Verksamheten	 under	 fritidskontoret	 har	 i	 stort	
sett	 fortskridit	 enligt	 planer	 och	 nytt	 för	 i	 år	 är	
implementeringen	av	det	nya	bidragssystemet	till	
föreningar	 tillsammans	 med	 aktivitetskort	 på	
nätet.	 Det	 sistnämnda	 är	 ett	 verksamhetssystem	
som	 underlättar	 kontroll	 och	 uppföljning.	 Be‐
söksantalet	 på	 Malenbadet	 har	 varit	 lågt	 vilket	
genererat	 lägre	intäkter	än	budgeterat.	Malenba‐
det	 som	 har	 eftersatt	 underhåll	 har	 under	 som‐
maren	haft	 en	del	driftstörningar	 i	 anläggningen	
under	sommaren.		

Måltidsverksamheten	 bibehåller	 bra	 kvalitet	
inom	 både	 skola	 och	 vård	 och	 omsorg.	 Utveckl‐
ingsarbetet	på	Skogslidens	vårdboende	har	blivit	
särskilt	 uppmärksammat.	 Skogsliden	 vann	 Arla	
Guldko	 och	 har	 dessutom	blivit	 nominerat	 inom	
White	Guide	senior.	Båda	utnämningarna	är	inom	
hela	riket.	

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

TEKNIK OCH SERVICE -31 265 -48 846 -50 046 -1 200 

Tekniska kontoret -504 -2 011 -1 711 300 

Park, Gata och Natur -14 114 -22 666 -22 866 -200 

Fastighet -2 637 -4 361 -4 361 0 

Fritidsverksamhet -5 663 -8 365 -8 265 100 

Service (kontor, lokalvård och måltid) -1 259 -1 794 -1 894 -100 

Räddningstjänst -7 088 -9 649 -10 949 -1 300 

Renhållningsverksamhet -27 0 0 0 

VA-verksamhet -1 222 -995 -995 0 

Återställning VA-regleringsfond 1 222 955 955 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad verksamhet 
-30 969 -97 280 -83 823 13 457 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 

-1 -6 500 -2 550 3 950 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -16 436 -79 517 -73 840 5 677 

Övrig Exploateringsverksamhet -674 10 560 17 348 6 788 
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En	 större	 industribrand	 med	 brandpåverkade	
gasflaskor	 14	 juli	 medförde	 ett	 VMA	 (viktigt	
meddelande	 till	 allmänheten)	 över	 Båstad	 där	
utrymning	 av	 två	 fastigheter	 och	 inrymning	 av	
övriga	i	 farozonen	skedde.	Insatsen	kunde	avslu‐
tas	under	natten.	

Krisberedskapen	 enligt	 Lagen	 om	 extraordinära	
händelser	 (LEH)	 hanteras	 av	 räddningstjänsten.	
För	att	få	tydligare	riktlinjer	är	en	workshop	pla‐
nerad	 tillsammans	 med	 kommunens	 lednings‐
grupp	i	höst.	

Renhållningsverksamhet 
Frågan	om	lokalisering	av	ny	återvinningscentral	
är	aktuell	och	är	under	fortsatt	utredning.	Ett	nytt	
aktieägaravtal	 mellan	 ägarkommunerna	 har	 ar‐
betats	fram	och	är	under	utredning	efter	politiskt	
uppdrag.	

VA-verksamhet 
En	uppdaterad	landsbygdsstrategi	har	tagits	fram	
och	 blivit	 politiskt	 beslutad.	 Länsstyrelsen	 har	
beslutat	 förelägga	Båstads	kommun	om	att	 även	
inrätta	verksamhetsområde	 för	allmänna	vatten‐
tjänster	 för	 del	 av	 Öllövsstrand.	 NSVA	 arbetar	
med	att	ta	fram	vattenskyddsföreskrifter	för	vat‐
tentäkterna	 Eskilstorp	 och	 Idrottsplatsen/Ax‐
elstorp/Malen.	 I	 övrigt	 har	 VA‐verksamheten	
fortskridit	som	planerat.		

Investeringar 
Skattefinansierad	verksamhet	
För	närvarande	pågår	arbete	med	Skogsbyns	nya	
förskola.	Rivning	av	befintlig	förskola	är	slutförd	
och	entreprenör	är	upphandlad.	Byggnadsarbete	
beräknas	påbörjas	i	oktober	och	arbetena	färdig‐
ställs	under	hösten	2018.		

För	 Förslövs	 skola	 F‐6	 tas	 ett	 helhetsgrepp	 och	
för	närvarande	pågår	arbete	med	framtagande	av	
programhandlingar.	Även	för	Västra	Karups	skola	
pågår	arbete	med	framtagande	av	programhand‐
lingar.	 Entreprenör	 har	 upphandlats	 avseende	
energi‐	 och	 vvs‐åtgärder	 för	 Ängsbyns‐	 och	
Backabyns	 förskola.	 För	 likartat	 projekt	 vid	
Centralförrådet	 pågår	 upphandling.	 Åtgärderna	
innefattar	också	underhållsarbeten.	

Grevie	skola	har	rivits	och	området	kommer	åter‐
ställas	provisoriskt	under	hösten.		

Projektet	med	att	uppföra	en	friidrottsanläggning	
i	 Båstad	 pågår.	 Beslutet	 att	 även	 låta	 uppföra	
läktare,	 förråd	och	bro	kommer	att	 försena	 slut‐
datum	 för	 projektet	 i	 sin	 helhet.	 Friidrottsba‐
norna	beräknas	dock	vara	klara	 vid	månadsskif‐
tet	september/oktober.	

Reinvestering	 inom	 gatuverksamheten	 pågår	
enligt	 plan.	 En	 förstudie	 är	 utförd	 för	 gång‐	 och	
cykelväg	 på	 banvallen	mellan	 Grevie	 och	Båstad	
och	under	hösten	beräknas	upphandling	ske.	

Byggnationen	 av	 gator,	 VA,	 grönområden	 med	
mera	 i	 exploateringsområdet	 Heden	 har	 färdig‐
ställts	och	tomterna	har	lagts	ut	till	försäljning.	

De	 kommunala	 tomterna	 i	 Östra	 Karup	 lades	 ut	
till	försäljning	under	första	tertialet.		

VA‐verksamhet	
Entreprenör	har	handlats	upp	av	Laholmsbuk‐
tens	VA	för	projektet	Ängstorps	reningsverk	och	
projektering	är	påbörjad,	ombyggnationen	ska	
vara	klar	i	mitten	av	2018.	

Ekonomiskt resultat 
Skattefinansierad verksamhet 
Tekniska	 kontoret	 prognostiserar	 en	 positiv	 av‐
vikelse	om	+200	tkr	som	beror	på	vakanta	tjäns‐
ter.	

Park,	 gata	 och	 natur	 prognostiserar	 en	 negativ	
avvikelse	 om	 ‐300	tkr.	 Mindre	 efterfrågan	 på	
allmän	platsmark	i	samband	med	evenemang	i	år	
medför	en	negativ	prognostiserad	avvikelse.	Bad‐
stränder	 och	 bryggor	 prognostiserar	 en	 positiv	
avvikelse	 på	 grund	 av	 mindre	 tånghantering.	
Utförarenheten	 för	 gata	 och	 park	 har	 haft	 lägre	
personalkostnader	 jämfört	med	budget	på	grund	
av	hög	 frånvaro	vilket	också	påverkat	 intäktsde‐
biteringen	negativt.		

Förändringen	 av	 bidragssystemet	 till	 föreningar	
ger	en	positiv	avvikelse	då	den	nya	förändringen	
endast	 slår	 igenom	 på	 halvårseffekt,	 samt	 att	
budgeten	är	lagd	för	att	klara	av	en	viss	ökning	av	
föreningsaktiviteter	 som	ännu	 inte	 skett.	Antalet	
besökande	på	Malenbadet	har	 i	 år	varit	 lägre	än	
budgeterat	vilket	inneburit	lägre	entréintäkter.	
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Service	 prognostiserar	 en	 negativ	 avvikelse	
om	‐100	tkr.	Lokalvården	prognostiserar	en	posi‐
tiv	 avvikelse	 på	 +700	tkr	 som	 delvis	 beror	 på	
förmånligt	 entreprenadavtal.	 Båstads	 kommun‐
restauranger	prognostiserar	en	negativ	avvikelse	
om	 ‐800	tkr.	 Förutom	 problemet	 med	 minskad	
volym	på	grund	av	privatiseringen	av	Åsliden,	har	
portionerna	 inom	 hemvården	minskat	 drastiskt.	
Minskningen	 från	 januari	 till	 och	med	 juli	 är	 ca	
5	900	 portioner	 jämfört	 med	 2016,	 vilket	 mots‐
varar	 ca	 350	tkr	 i	 minskade	 intäkter.	 Vid	 årets	
slut	kan	detta	fördubblats.	Det	finns	tre	olika	skäl,	
färre	får	beslut	om	matdistribution,	bättre	rutiner	
vid	 av‐	 och	 påbeställningar	 samt	 förändrat	mål‐
tidspris.	

Räddningstjänsten	 prognostiserar	 en	 negativ	
avvikelse	med	‐1	300	tkr.	Avvikelsen	beror	delvis	
på	en	lyckad	rekrytering	av	deltidsbrandmän	som	
medfört	 utbildningskostnader	 samt	 ökade	 öv‐
ningskostnader.	 Ett	 nytt	 avtal	 för	 Räddnings‐
tjänstpersonal	 i	 beredskap	 (RiB	17)	 har	medfört	
ökade	lönekostnader.		

Renhållningsverksamhet 
Ingen	avvikelse	har	rapporterats	från	NSR.	

VA-verksamhet 
Ingen	avvikelse	har	rapporterats	från	Nordvästra	
Skånes	Vatten	och	avlopp	(NSVA).	

Årets investeringar 
Sammantaget	prognostiseras	en	positiv	avvikelse	
om	 +13,5	mkr	 för	 den	 skattefinansierade	 verk‐
samheten.	 Största	 avvikelserna	 är	 Skogsbyns	
förskola	där	en	stor	del	av	projektet	utförs	under	
2018.	 Vidare	 prognosisteras	 positiva	 avvikelser	
för	GC‐väg	Förslöv/Fogdarp	på	grund	av	att	pro‐
jektet	försenats.	

En	negativ	 avvikelse	prognostiseras	 för	 tomtför‐
säljningen	 i	 Östra	Karup	 som	 inte	 kommit	 igång	
som	planerat	 samt	 att	 Båstadhem	 inte	 längre	 är	
köpare	av	tomt	planerad	för	dem.	

En	 positiv	 avvikelse	 om	 +6	mkr	 prognosticeras	
för	avgiftsfinansierade	investeringsprojekt	grund	
av	mindre	behov	gällande	reinvestering	avlopps‐
rening,	 lägre	 kostnader	 för	 ledningen	 till	 Ängs‐
torp	 samt	 samlingskammare	 Eskilstorps	 vatten‐
verk.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Måltid:	 allmän	 försiktighet	 med	 vikarier	 och	
övertid.	 En	 prisjustering	 föreslås	 gentemot	 vård	
och	omsorg	från	augusti	och	resten	av	året.	

.
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Samhällsbyggnad 

	

	

	

	

	

	

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd	har	varit	fortsatt	stor	för	alla	delar	
av	verksamheten.	Administratörerna	har	 fortsatt	
utveckla	arbetsformer	för	ett	gemensamt	stöd	till	
hela	Samhällsbyggnad.	Parallellt	har	den	digitala	
hanteringen	 fortsatt	 för	 ökad	 effektivitet.	 Under	
perioden	 har	 expediering	 av	 handlingar	 för	mil‐
jöärenden	börjat	genomföras	med	hjälp	av	myn‐
dighetsposten	 Idata	 och	 expedieringen	 av	 alla	
remisser	och	beslut	för	bygglov	sker	nu	helt	digi‐
talt	 genom	 en	 tilläggsmodul	 till	 ByggR.	 Digital	
kartbeställningar	 har	 också	 införts	 under	 peri‐
oden	genom	Mitt	Bygge.	 	Arbetet	med	förbättrad	
tilgänglighet	 och	 service	 gentemot	 våra	 kunder	
och	besökare	fortsätter	att	utvecklas	och	förfinas	
i	 samverkan	 med	 kundtjänst.	 Ett	 utvecklingsar‐
bete	 har	 också	 startats	 med	 fokus	 på	 förbättrat	
och	professionellt	bemötande.		

Planarbete 
Arbetet	 med	 Båstads	 kommuns	 översiktsplan	
fortskrider	 enligt	 planerat	 och	 en	 avstämning	
hölls	 i	 maj	 .	 Även	 länstyrelsen	 deltog	 och	 infor‐
merade	 kommunens	 förtroendevalda	 om	 dess	
nya	roll	som	rådgivande	till	kommunerna.	Under	
perioden	 har	 både	 Inriktningsdokument	 Förslöv	
och	Grevie	varit	på	samråd		

Samverkansmöten	 med	 Laholms	 kommun	 har	
fortsatt	 mellan	 respektive	 kommuns	 samhälls‐
byggnadsenhet.		

Det	är	fortsatt	högtryck	gällande	framtagande	av	
detaljplaner.	 Aktuella	 detaljplaner	 under	 peri‐
oden	 har	 bland	 annat	 varit	 detaljplanen	 för	 Bå‐
stads	 hamn,	 nytt	 vård‐	 och	 omsorgsboende	 i	

Förslöv	och	ett	större	antal	nya	bostäder	i	områ‐
det	 kallat	 Förslöv	 2:4.	 Detaljplanen	 för	 Grevie	
skola	har	under	perioden	både	antagits	och	över‐
klagats.	 Planbesked	 har	 givits	 för	 Sandbäcksom‐
rådet	 i	 Förslöv,	 utbyggnad	 av	 Torekov	 hotell,	
Vretvägen	 i	Båstad	och	parkeringsgarage	 till	 bo‐
stadsprojektet	Norrvikens	kust.	

Plan	har	även	under	perioden	stöttat	Teknik	och	
Service	med	en	tjänst	på	30	procent	som	projekt‐
ledare	för	Heden	10:10.	

Kart/GIS 
Antalet	 nybyggnadskartor	 och	 förenklade	 ny‐
byggnadskartor	 som	 producerats	 är	 ungefär	
samma	till	antalet	som	motsvarande	period	före‐
gående	år.		

Vid	 halvårsskiftet	 sade	 Lantmäteriet	 upp	
ABT/DRK‐avtalet	 med	 alla	 kommuner	 efter	 att	
vårens	 förhandlingar	 strandat.	 Förhandlingarna	
mellan	 Sveriges	 kommuner	 och	 Landsting	 (SKL)	
och	 Lantmäteriet	 återupptas	 under	 hösten	 med	
förhoppningar	om	ett	nytt	avtal	 innan	årsskiftet,	
då	det	gamla	löper	ut.	

Tillsammans	 med	 Ängelholm,	 Höganäs,	 Helsing‐
borg,	 Landskrona	 och	 Lantmäteriet	 har	 samar‐
bete	 inletts	 med	 att	 gemensamt	 utöka	 antalet	
antenner	 för	mätning	med	 GPS‐utrustning	 inom	
SWEPOS‐systemet.	 En	 förtättning	 innebär	 att	 all	
GPS‐mätning	 kan	 utföras	 i	 ett	 större	 geografiskt	
område	och	med	högre	precision.	

Fortlöpande	 arbetsuppgifter	 fortskrider	 enligt	
plan.	

	

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

KS - SAMHÄLLSBYGGNAD -899 -2 605 -2 605 0 

Planarbete 451 -1 497 -1 497 0 

Kart och mätningsverksamhet -1 207 -1 033 -1 033 0 

Miljö- och hälsoskydd 

 – hållbar utveckling -143 -75 -75 0 

INVESTERING -8 -107 -57 50 
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Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	 som	 helhet	 förväntas	 hålla	
årets	budget.	

Plan 
Plan	 redovisar	 ett	 mindre	 överskott.	 För	 Inrikt‐
ningsdokumnent	 för	 Förslöv	 har	 avsatta	 medel	

upparbetats	 utan	 att	 dokumentet	 ännu	 är	 anta‐
get.	 Extra	 tillskott	 har	 eskats	men	nekats	 för	 att	
slutföra	projektet,	 risk	 finns	därför	att	plansidan	
inte	kan	hålla	årets	budget.	

Kart/GIS 
Kart/GIS	 når	 inte	 upp	 till	 budgeterade	 intäkter	
och	kostnader	är	något	högre	än	budget.	Budge‐
ten	beräknas	vara	i	balans	vid	årets	slut.	
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Bildning och arbete 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

KS - BILDNING OCH ARBETE -25 190  -40 097 -39 197    900 

Verksamhetsövergripande -812 -1 229 -1 229  0 

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -3 513 -7 033 -7 033 0 

Yrkeshögskola och Yrkesvux -831 -563    -563 0 

Arbetsmarknad -4 595 -8 043 -7 143 900 

Bibliotek -5 928 -9 248 -9 248 0 

Kultur -1 346 -2 186 -2 186 0 

Ungdomens hus -2 020 -3 175 -3 175 0 

Ekonomiskt bistånd -5 980 -8 761 -8 761 0 

Flyktingmottagning och integration 10 0 0 0 

Alkoholtillstånd -175 140 140 0 

INVESTERING -134 -878 -878 0 

	

Verksamhet 
Vuxenutbildning och SFI 
Vuxenutbildningens	 verksamhet	 inom	närunder‐
visning	 har	 sedan	 i	 våras	minskat.	 Däremot	 har	
efterfrågan	 på	 distansupplägg	 ökat	 och	 antalet	
elever	 som	 studerar	 på	 distans	 har	 blivit	 fler.	
Inom	 Akademi	 Båstad	 Vuxenutbildning	 erbjuds	
idag	 endast	 närundervisning,	men	 från	 och	med	
1	januari	 2018	 kommer	 vuxenutbildningen	 att	
erbjuda	distansupplägg	 för	 att	matcha	 elevernas	
önskemål	 i	 svenska,	 matematik,	 engelska	 och	
samhällskunskap.	Distanskurser	köps	in	från	när‐
liggande	 kommuner.	 	 Statliga	 bidrag	 finansierar	
delar	av	verksamheten.	

En	fortsatt	efterfrågan	på	studier	inom	grundläg‐
gande	 vuxenutbildning	 finns,	 då	 fler	 elever	 från	
SFI	 studerar	 vidare.	 Inom	 SFI	 (svenska	 för	 in‐
vandrare)	fortsätter	sök‐trycket	att	vara	högt	och	
även	 distansupplägg	 efterfrågas	 allt	 mer.	 Verk‐
samheten	ställer	högre	krav	på	elevers	progress‐
ion,	vilket	gjort	att	fler	elever	under	året	skrivits	
ut	på	grund	av	utebliven	progression.	Detta	inom	
skollagens	 ram.	 Samarbetet	 med	 arbetsför‐
medlingen	 har	 fördjupats	 och	 gemensamma	 av‐
stämningar	sker	kontinuerligt.	Verksamheten	har	
infört	så	kallade	snabbspår	för	de	elever	som	har	
möjlighet	 att	 ta	 sig	 genom	 snabbare,	 vilket	 fallit	

väl	 ut.	 Antalet	 kommuninvånare	 som	 behöver	
studie‐	och	yrkesvägledning	har	ökat.	

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Yrkeshögskolan	har	under	året	tappat	tre	utbild‐
ningar,	 som	 inte	 fick	 beviljad	 uppstart	 i	 höst.	
Detta	 innebär	 att	 antalet	 studerande	 minskat	
med	ca	30	procent.	Inför	höstens	utbildningsstart	
erbjuds	 utbildning	 för	 koordinator	 inom	 be‐
söksnäringen,	 specialistundersköterska	 inom	
kvalificerad	 sjukvård	och	 kvalificerad	 trädgårds‐
anläggare.	

Yrkesvux,	som	bedrivs	inom	samverkansområdet	
familjen	Helsingborg,	har	utökats	med	ytterligare	
en	 utbildning	 i	 Båstad,	 kock.	 I	 dagsläget	 finns	
elever	 inom	 trädgård	 och	 restaurang.	 Samtliga	
yrkesutbildningar	bygger	på	ett	efterfrågat	behov	
hos	näringslivet	som	matchar	till	jobb	direkt	efter	
avslutad	utbildning.	

Arbetsmarknad (AME) 
Verksamheterna	hos	Jv9	har	flutit	på	bra,	trots	en	
lågsäsong	 under	 sommaren.	 Projekt	 BiBi	 har	 en	
god	 omsättning	 av	 inventarier.	 Efterfrågan	 går	
lite	 i	 vågor,	 vilket	 förmodligen	 styrs	 av	 andra	
verksamheters	 årscykler.	 Det	 har	 också	 blivit	
vanligare	 att	 man	 byter	 inventarier	 med	 BiBi.	
Projekt	 Samsyn,	 en	 samverkan	mellan	 IoF,	 AME	
och	Arbetsförmedlingen	kring	personer	som	står	
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långt	 från	 arbetsmarknaden	 fortgår	 och	 har	 18	
avslutade	ärenden	hittills	i	år,	varav	fem	personer	
har	 fått	arbete,	 två	personer	har	gått	 till	 studier,	
tre	 personer	uppbär	 föräldrapenning,	 två	 perso‐
ner	har	beviljats	sjukersättning	och	personer	har	
antingen	 flyttat	 från	 kommunen	 eller	 av	 någon	
annan	okänd	orsak	avbrutit	sin	kontakt	med	IoF	
och	Arbetsförmedlingen.		

Fram	till	i	augusti	har	16	personer	fått	extratjäns‐
ter	 inom	skola,	 äldreomsorg,	 integration,	 arbets‐
marknad	och	kultur.	Utöver	dessa	har	22	perso‐
ner	haft	anställningar	med	någon	form	av	bidrag	
varav	två	gick	vidare	till	annan	anställning	och	en	
till	 studier.	64	personer	har	varit	 i	åtgärder	som	
arbetsträning,	motivationsprogram	 för	 unga	 och	
språkpraktik.	 Sommarens	 feriejobb	 resulterade	 i	
40	 platser	 inom	 park,	 kök,	 café,	 barn‐och	 äldre‐
omsorg.	Caféverksamheterna	har	varit	välbesökta	
under	 perioden	 och	 nya	 stationen	 bemannades	
under	 högsäsong	 och	 gav	 service	 åt	 kommunin‐
vånarna	och	besökare.	

Bibliotek 
Under	 2017	hade	 biblioteket	 ett	 projekt	 tillsam‐
mans	 med	 Bjäre	 bokhandeln:	 VI	 LÄSER	 FILM	
(med	 bidrag	 från	 Region	 Skåne	 och	 Sparbanken	
Gripen).	 Sammanlagt	 har	 dessa	 böcker	 utgjort	
manusgrund	 för	 nio	 filmer	 som	 vi	 alla	 visat	 och	
samtalat	 kring.	 I	 samband	 med	 filmvisningarna	
har	 vi	 bjudit	 in	 namnkunniga	 gäster	 och	 förelä‐
sare	 som	 fördjupat	 och	 ökat	 förståelsen	 för	 ut‐
trycksformerna.	På	biblioteket	i	Grevie	startade,	i	
samarbete	med	Anhörigstödet	i	maj	månad	2017	
en	mötesplats,	”Grevie	Träffpunkt”,	En	mötesplats	
för	 de	 äldre	 som	 vill	 ha	 en	 stund	 i	 gemenskap	
med	 andra	 och	 där	man	 erbjuder	 olika	 aktivite‐
ter.	 Kommuninnevånarna	 och	 gymnasieelever	
fick	 under	 våren	 ta	 del	 av	 de	 populära	 föreläs‐
ningarna	från	Lunds	universitet.	Ny	dokumentär‐
film	och	direktsänt	samtal	från	Doc	Lounges	egna	
visningar	 i	 Malmö	 har	 visats	 två	 tisdagkvällar	 i	
Agardhsalen	på	Båstads	bibliotek.	Nu	i	samarbete	
med	Film	i	Båstad	där	utbudet	ingår	i	deras	pro‐
gramverksamhet.	

Kultur 
Kulturgarantin	 ”Kultur	 för	 lärande”	har	utvärde‐
rats	 och	 i	 samverkan	 med	 förskola/skola/kul‐
turskola	 och	 kulturavdelning	 har	 innehållet	 ut‐

vecklats	 på	 olika	 sätt.	 Äldreboendet	 Skogsliden	
har	fått	ny	konst	mot	bakgrund	av	att	Landstinget	
återtog	 den	 konst	 som	 lånats	 ut.	 Kulturavdel‐
ningen	 har	 arrangerat	 klädbytardagar,	 sago‐
soppor	 och	 en	 utställning	 där	 boendet	 i	 Hem‐
meslöv	visade	sitt	arbete.	Lunchdans	har	genom‐
förts	 och	 kulturavdelningen	 har	 samverkan	 om	
tre	 konserter	med	Kammarmusikföreningen	 och	
en	 konsert	 med	 Visans	 vänner	 samt	 en	 konsert	
med	kinesiska	musiker	i	biblioteket.	Ett	sommar‐
program	 för	 barn	 och	 ungdomar	 genomfördes	 i	
samverkan	med	andra	verksamhetsområden	med	
medel	 från	 en	 statlig	 myndighet.	 En	 utställning	
påbörjade	 temat	 ”Ung	 konst”	 i	 Galleriet	 under	
några	sommarveckor.	Kulturpriset	delades	ut	 till	
Lena	Göransson	i	samband	med	näringslivsfesten	
på	 Norrviken	 i	 maj.	 Projektet	 Land	 art	 har	 ge‐
nomförts	 på	 Kattegattleden.	 Kulturprogrammet	
har	reviderats.		

Fritidsgårdar 
På	Musteriet	i	Båstad	är	en	stor	del	av	besökarna	
nyanlända	och	på	UH	i	Förslöv	är	det	i	huvudsak	
ungdomar	 som	 går	 på	 Förslövs	 skolas	 högsta‐
dium.		

Ekonomiskt bistånd 
Antalet	hushåll	som	ansöker	om	försörjningsstöd	
beräknas	ligga	i	nivå	med	föregående	år.	

Arbetet	inom	ekonomiskt	bistånd	har	präglats	av	
resursbrist	 då	 två	 av	 fem	medarbetare	har	 varit	
sjukskrivna	 sedan	 november	 2016.	 Vakanserna	
är	 nu	 tillsatta.	 Bristen	 på	 personal	 har	 gjort	 att	
utvecklingsarbetet	 inom	 enheten	 har	 fått	 stå	
tillbaka	 för	 att	 hantera	 ansökningar	 av	 försörj‐
ningsstöd.	 Det	 har	 också	medfört	 att	många	 an‐
sökningar	 om	 försörjningsstöd	 inte	 har	 kunnat	
hanteras	 inom	skälig	tid.	Detta	 leder	 i	sin	 tur	till	
akuta	 nödansökningar.	 Vilket	 naturligtvis	 är	
djupt	beklagligt	ur	klientperspektiv.	Enheten	har	
också	 varit	 delaktig	 i	 hanteringen	 av	 en	 stor	
mängd	ansökningar	av	boenden.	Denna	mängd	av	
ansökningar	 har	 verksamheten	 inte	 varit	 rustad	
för	vilket	har	inneburit	en	tungrodd	hantering	av	
ärendena.	Arbetet	med	försörjningsstöd	kommer	
att	 kunna	 struktureras	 om	 så	 att	 socialsekrete‐
rarna	 kommer	 att	 kunna	 träffa	 sina	 klienter	 re‐
gelbundet.	 Vi	 planeraratt	 låta	 en	 socialsekrete‐
rare	inrikta	sig	på	långtidsaktuella	för	att	få	dem	
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vidare	 utifrån	 deras	 behov	 och	 möjligheter.	 Att	
träffa	 klienterna	 regelbundet	 kommer	 att	 för‐
bättra	 kvaliteten	 på	 arbetet	 och	det	 kommer	 att	
ge	ett	bättre	stöd	 till	klienten	som	snabbare	kan	
få	rätt	insatser.	De	som	ansöker	om	försörjnings‐
stöd	kräver	ofta	en	mer	omfattande	utredning	än	
tidigare	då	problematiken	är	mer	mångfasetterad	
i	 dag.	 De	 som	 i	 dag	 inte	 har	 arbete	 när	 arbets‐
marknaden	 är	 gynnsam	 har	 ofta	 en	 annan	 pro‐
blematik	än	bara	arbetslöshet.	Det	kan	vara	soci‐
ala,	psykiska	eller	fysiska	hinder.	Försäkringskas‐
san	har	också	ett	större	krav	på	de	som	ansöker	
om	 till	 exempel	 sjukersättning	 om	att	 arbetsför‐
mågan	 hos	 den	 som	 söker	 ska	 vara	 utredd.	 Ett	
större	 antal	 än	 tidigare	 av	 de	 sökande	 har	 inte	
svenska	 som	 modersmål	 och	 därmed	 blir	 det	
svårare	 och	 kräver	 mer	 resurser	 att	 utreda	 en	
ansökan	 då	 det	 oftast	 krävs	 en	 tolk.	 Samarbete	
med	Arbetsförmedling	och	Arbetsmarknadsenhet	
är	bra,	men	de	resurser	som	Arbetsmarknadsen‐
heten	kan	erbjuda	stämmer	inte	alltid	med	beho‐
vet	 hos	 klienten.	 Ett	 Finsam	 samarbete	 där	 För‐
säkringskassan	 och	Arbetsförmedlingen	 ingår	 är	
starkt	efterlängtat	då	många	klienter	inte	är	redo	
för	den	öppna	arbetsmarknaden.		

Flyktingmottagning och integration 
Första	delåret	2017	har	varit	ett	händelserikt	år	
på	 integrationsområdet.	Det	 har	 varit	 flera	posi‐
tiva	besked	gällande	extra	tillskott	till	projektme‐
del	 för	 ”Byamor”	 från	 Sparbanken	 Gripen,	 ”Min	
kropp,	min	 hälsa”	 från	Region	 Skåne	 samt	 ”DUA	
medel”	 från	 staten.	 Därtill	 har	 vi	 utvecklat	 och	
stärkt	vårt	arbete	i	olika	delar	så	som	syftar	till	en	
effektivare	 etablering	 och	 snabbare	 vägar	 ut	 på	

arbetsmarknaden.	 Inom	 ramen	 för	 detta	 arbete	
är	 bland	 annat	 konceptet	 Game,	 set,	 matchning	
startat	 som	 är	 ett	 samarbete	 mellan	 Båstads	
kommun,	Arbetsförmedlingen	och	Båstad	Turism	
och	näringsliv.	När	det	gäller	arbetet	med	ensam‐
kommande	barn	och	ungdomar	pågår	det	organi‐
sationsförändringar	 då	 ersättningsstrukturen	
från	 staten	 har	 minskat	 från	 och	 med	
2017‐07‐01.	 I	 detta	 arbete	 varslas	 personal	 och	
HVB	hemmet	 Ekan	kan	 komma	 att	 göras	 om	 till	
stödboende	 alternativt	 läggas	 ner	 helt	 beroende	
på	 hur	 förutsättningarna	 och	 behoven	 ser	 ut	
framöver	 gällande	 antalet	 ungdomar	 i	 verksam‐
heten.	 En	 ny	 enhetschef	 rekryteras	 även	 in	 då	
nuvarande	enhetschef	har	sagt	upp	sig.	 Integrat‐
ionsavdelningen	fortsätter	därtill	sitt	arbete	med	
MEDI,	det	vill	säga	processerna	och	organisation‐
en	hur	”integrationsarbetet”	ska	bedrivas	och	det	
är	 även	 utifrån	 denna	 modell	 och	 den	 integrat‐
ionsplan	som	KS	fastställt	som	nytt	initiativ,	sats‐
ningar	 eller	 åtgärder	 planeras.	 Avslutningsvis	 är	
det	 viktigt	 att	 uppmärksamma	 att	 Båstads	 kom‐
mun	 tagit	 emot	 sina	 27	 av	 sina	 30	 anvisade	 för	
2017	redan.	

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen	Bildning	och	arbete	prognosti‐
serar	totalt	en	positiv	avvikelse	om	+900	tkr.	

Arbetsmarknadsenheten	prognostiserar	totalt	en	
positiv	 avvikelse	 om	 +900	tkr	 som	 avser	 verk‐
samheten	 utväxling	 och	 ska	 därmed	 kopplas	 till	
försörjningsstöd.	 Överskottet	 beror	 främst	 på	
ökade	 vakanser	 inom	 verksamheten	 utväxling	
samt	ökade	försäljningsintäkter.	
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Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Myndighetsnämnd -152 -413 -253 160 

	

Verksamhet 
Myndighetsnämnden	med	7	ledamöter	ansvarar	
för	 myndighetsutövning	 inom	 miljö,	 bygg	 och	
säkerhet.	Nämnden	ansvarar	 även	 för	verksam‐
hetens	ekonomi	och	uppföljning.		

Ekonomiskt resultat 
Myndighetsnämnden	får	ett	överskott.	Budgeten	
för	nämnden	är	väl	tilltagen.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Myndighetsnämnden	består	av	7	 ledamöter,	har	
inget	utskott	och	antal	möten	innebär	att	budget	
för	 nämnden	 är	 hög	 i	 förhållande	 till	 andra	
nämnder.	 Nämndens	 ram	 kan	 sänkas	 inför	
kommande	år.	
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Teknik och service 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Räddningstjänst -198 -266 -266 0 

	

Verksamhet 
Det	löpande	tillsynsarbetet	enligt	lagen	om	skydd	
mot	 olyckor	 samt	 lagen	om	brandfarliga	och	 ex‐
plosiva	 varor	 sker	 enligt	 tillsynsplanen.	 Vår	 an‐
tagna	tillsynsplan	följer	vi	med	goda	resultat	från	
verksamhetsutövare.	 Under	 sommaren	 har	 ge‐
mensamma	 tillsyner	 tillsammans	 med	 miljöav‐
delning	 och	 alkoholhandläggare	 skett	 under	
evenemangsveckorna.	

Båstads	 Sotningsdistrikt	 AB	 har	 genomfört	 ren‐
göring	och	sotning	enligt	fristerna.	En	kontinuer‐
lig	uppdatering	av	kontrollboken	sker	under	året.	

Ekonomiskt resultat 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	
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Samhällsbyggnad 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

MN - SAMHÄLLSBYGGNAD -951 -2 544 -2 544 0 

Bygglov 853 349 449 100 

Bostadsanpassning -959 -1 478 -1 478 0 

Miljö- & hälsoskydd  -845 -1 415 -1 515 -100 

INVESTERINGAR 0 -100 -20 80 

	

	

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd	har	varit	 fortsatt	 stor	 för	alla	de‐
lar	 av	 verksamheten.	 Administratörerna	 har	
fortsatt	 utveckla	 arbetsformer	 för	 ett	 gemen‐
samt	 stöd	 till	 hela	 Samhällsbyggnad.	 Parallellt	
har	 den	 digitala	 hanteringen	 fortsatt	 för	 ökad	
effektivitet.	 Under	 perioden	 har	 expediering	 av	
handlingar	 för	 miljöärenden	 börjat	 genomföras	
med	hjälp	av	myndighetsposten	Idata	och	expe‐
dieringen	av	alla	remisser	och	beslut	för	bygglov	
sker	nu	helt	digitalt	genom	en	 tilläggsmodul	 till	
ByggR.	 Digital	 kartbeställningar	 har	 också	 in‐
förts	under	perioden	genom	Mitt	Bygge.		Arbetet	
med	 förbättrad	 tilgänglighet	 och	 service	 gente‐
mot	 våra	 kunder	 och	 besökare	 fortsätter	 att	
utvecklas	 och	 förfinas	 i	 samverkan	 med	 kund‐
tjänst.	 Ett	 utvecklingsarbete	 har	 också	 startats	
med	 fokus	 på	 förbättrat	 och	 professionellt	 be‐
mötande.		

Bygglov 
Byggaktiviteten	i	kommunen	är	fortsatt	hög	och	
antalet	 ansökningar	 om	bygglov	 eller	 förhands‐
besked	 har	 ökat	med	 drygt	 sjuttio	 ärenden	 hit‐
tills	 under	 året	 jämfört	 med	 samma	 tid	 i	 fjol.	
Under	de	senaste	12	månaderna	har	det	lämnats	
startbesked	 för	 273	 nya	 bostäder	 i	 kommunen.	
Antalet	ärenden	som	rör	anmälan	och	tillsyn	har	
under	samma	period	minskat	med	tio	respektive	
ökat	med	tio	ärenden	per	ärendegrupp.	

Handläggningstiden	 för	 bygglov‐	 och	 anmälans‐
ärenden	har	ökat	under	sommaren	men	förvän‐
tas	minska	efterhand	som	vår	nye	bygglovhand‐
läggare	kommit	in	i	arbetet.	Tillsynsärenden	har	
prioriterats	ner	och	endast	akuta	ärenden	hand‐
läggs	aktivt.	

 
 

Bostadsanpassning 
Antalet	 ärende	 har	 varit	 färre	 än	 motsvarande	
period	förra	året.	Ärendena	har	också	varit	mer	
komplicerade	med	bland	annat	sex	hissärenden.	
Knappt	30	procent	av	ansökningarna	om	bidrag	
får	helt	eller	delvis	avslag.	

Miljö- och hälsoskydd 
Under	 perioden	 har	 arbetsbelastningen	 på	
kommunens	 miljösida	 varit	 hög.	 Den	 höga	 ar‐
betsbelastningen	beror	på	att	semetserperioden	
sammanfaller	 med	 att	 många	 livsmedelsverk‐
samheter	 och	 hälsoskyddsverksamhete	 endast	
är	verksamma	under	en	begränsad	period	precis	
under	sommaren.		

Under	 sommaren	 har	 inspektörer	 från	 miljösi‐
dan	 tillsammans	 med	 alkoholhandläggare	 och	
räddningstjänst	varit	ute	vid	ett	par	tillfällen	för	
tillsyn	 av	 evenemang	 kvälls‐	 och	 nattid	 inom	
kommunen.			

Färre	 klagomål	 på	 musikbuller	 har	 inkommit	
under	 denna	 sommar.	 Miljö	 har	 under	 de	 sen‐
aste	åren	aktivt	arbetat	med	informationinsatser	
till	 verksamhetsutövare	 som	 har	 evenemang	
som	bullrar	vilket		verkar	ha	gett	resultat.		

Upptäckta	 rester	 av	 bekämpningsmedlet	 BAM	 i	
en	 av	 kommunens	 vattentäkter	 ute	 i	 Torekov	
föranledde	att	miljösidan	tillsammans	med	NSVA	
höll	informationsmöten	ute	i	Torekov	i	somras.	

Den	 påträffade	 substansen	BAM	 är	 en	 nedbryt‐
ningsprodukt	 från	diklobenil	 som	 ingick	 i	 total‐
ogräsbekämpningsmedlet	 Totex	 Strö	 som	 för‐
bjöds	1989.	Den	uppmätta	halten	av	BAM	låg	på	
en	 procent	 av	 den	 hälsomässigt	 acceptabla	
högsta	 halten,	 den	 halt	 då	 vår	 hälsa	 påverkas	
negativt.	 	 Detta	 innebar	 trots	 att	 BAM	 låg	 över	
gränsvärdet	för	otjänligt	dricksvatten	kunde	det	
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ändå	 förtäras	 utan	 negativ	 risk	 för	 människors	
hälsa.		

Miljösidan	 ligger	 något	 efter	 planerad	 kontroll‐	
och	 tillsyn	 enligt	 antagen	 kontroll‐	 och	 tillsyns‐
plan	 då	 verksamheten	 hade	 en	 vakant	 tjänst	
under	 delar	 av	 första	 tertialet	 Miljösidan	 har	
under	 perioden	 även	 handlagt	 händelsestyrda	
ärenden	 som	 tagit	 mycket	 handläggartid	 i	 an‐
språk.	 Tillsyn	 av	 verksamheter	 med	 timavgift,	
enligt	 den	 riskbaserade	 taxan,	 kan	 därför	
komma	att	utebli.	

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	 som	 helhet	 förväntas	 hålla	
årets	budget.	

Bygglov 
För	närvarande	visar	bygglov	ett	totalt	överkott	
på	drygt	750	 tkr	vilket	 i	huvudsak	beror	på	av‐
gifter	 för	 beslutade	 bygglov	 och	 startbesked	 är	
högre	än	budgeterat.	På	kostnadssidan	visas	ett	

underskott	som	i	huvudsak	beror	på	att	vakans‐
en	 på	 handläggarsidan	 troddes	 vara	 längre	 och	
att	 kostnaderna	 för	 kompetensutveckling	 och	
utveckling	 av	 ärendehanteringssystemet	 blivit	
dyrare	än	budgeterat.	Prognosen	för	2017	är	att	
bygglov	redovisar	ett	plus	med	+100	tkr.	

Bostadsanpassning 
Några	 dyrare	 anpassningsåtgärder	 med	 hissar	
har	utförts	under	perioden	maj	till	augusti	vilket	
ger	en	budget	i	balans.	Prognosen	för	hela	2017	
är	ett	nollresultat.	

Miljö- och hälsoskydd 
Miljö	ligger	något	efter	intäktsmässigt.	Avvikerl‐
sen	 beror	 främst	 på	 att	 lantbruksinventeringen	
inte	 kommit	 igång	 under	 våren	 som	 planerat	
utan	 först	 under	 sommaren	 Prognosen	 för	 års‐
skiftet	är	att	miljö	 inte	håller	budget	utan	kom‐
mer	att	redovisa	ett	underskott	på	‐100	tkr.	För	
att	 de	negativa	utfallet	 inte	 ska	bli	 större	 krävs	
det	att	kontroll	och	tillsyn	fortgår	som	planerat.	
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Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Utbildningsnämnd -320 -390 -490 -100 

	

Verksamhet 
Utbildningsnämnden	med	9	 ledamöter	ansvarar	
för	de	strategiska	frågorna	på	kort	och	lång	sikt	
för	 all	 utbildning	 och	 barn	 och	 unga	 i	 Båstads	
kommun.	 Nämnden	 ansvar	 för	 ekonomi,	 myn‐
dighetsutövning	 och	 verksamhet	 samt	 uppfölj‐
ning.	Utbildningsnämnden	har	följande	ansvars‐
områden:	 Öppen	 förskola,	 förskola	 1‐5	 år,	
Grundskola	 F‐9,	 Fritidshem,	 Grundsärskola,	
Gymnasium,	 Gymnasiesärskola,	 Individ	 och	 fa‐
milj	för	barn,	unga	och	familj.		

Utbildningsnämnden	 har	 ett	 arbetsutskott	 som	
består	av	5	ledamöter.		

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	får	ett	underskott	som	dels	
beror	 på	 att	 nämnden	 har	 ett	 utskott,	 dels	 att	
nämnden	 har	 flera	 yrkesverksamma	 som	 har	
rätt	 att	 få	 förlorad	arbetsförtjänst.	Ovanstående	
har	ej	beaktats	vid	budgetarbetet.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Utbildningsnämndens	 ram	 bör	 justeras	 och	 an‐
passas	till	att	nämnden	har	ett	arbetsutskott	och	
flera	 yrkesverksamma	med	 rätt	 till	 förlorad	 ar‐
betsförtjänst.	
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Barn och skola 

 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

UN - BARN & SKOLA -51 525 -79 654 -80 254 -600 

Verksamhetsövergripande  

(inklusive tilläggsbelopp) -44 417 -65 947 -65 947 0 

Kulturskola -1 837 -2 931 -2 931 0 

Öppen förskola (familjecentral) -895 -1  369 -1 369 0 

Grundsärskola och specialskola -5 083 -9 407 -9 707 -300 

Summa -52 232 -79 654 -79 954 -300 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år 767 0 0 0 

Grundskola F-9 inklusive fritids -60 0 -300 -300 

Summa 707 0 -300 -300 

INVESTERING -2 709 -4 450 -4 450 0 

	

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. resultat 

 Disponerat 

2017-08-31  

   Utgående 

 ack. resultat 

 Förskola 1-5 år 1 751 -31  1 720 

Grundskola F-9 inklusive fritids 5 149 -1 159  3 990 

Summa 6 900 -1 190  5 710 

 

	
Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Barn	och	skola	befinner	sig	i	en	intensiv	och	aktiv	
förändringsprocess	 i	 syfte	 att	 identifiera	 verk‐
samhetens	 prioriteringar	 för	 att	 uppnå	 nämnds‐
målet	 och	 bli	 en	 av	 Sveriges	 10	 bästa	 skolkom‐
muner.	Förvaltningen	arbetar	med	att	ta	fram	en	
ny	 nämndsplan	 i	 dialog	 med	 utbildningsnämn‐
den,	 föräldrar,	 pedagoger	 och	 chefer.	 Förvalt‐
ningen	har	även	arbetat	hårt	med	att	 ta	fram	ett	
digert	 och	 omfattande	 underlag	 för	 en	 optimal	
grund‐	och	förskoleorganisationen.		

En	 barnrättstrateg	 är	 projektanställd	 för	 att	 in‐
tensifiera	 arbetet	 med	 att	 öka	 förståelsen	 för	
barns	perspektiv	och	implementera	rutiner,	verk‐
tyg	 och	 öka	 kunskapen.	 Förvaltningens	 gemen‐
samma	avsikt	är	att	utgå	från	barnets	perspektiv	i	
samtliga	beslut	och	prioriteringar.	

Skolinspektion	 av	 huvudman	 har	 genomförts	
under	 våren	 och	 svar	 väntas	 i	 slutet	 av	 septem‐
ber.		

Genomlysning	 av	 ekonomin	 och	 andra	 utma‐
nande	 frågor	 förvaltningen	 står	 inför,	 har	 hög	
prioritet.	 Det	 akuta	 rekryteringsläge	 som	 rekto‐
rer	och	 förskolechefer	aviserar	återigen,	 föranle‐
der	ett	vidare	arbete	 för	att	vara	en	attraktiv	ar‐
betsgivare	 som	 behåller	 befintlig	 personal	 och	
lockar	 ny	 personal	 att	 välja	 Båstad	 som	 arbets‐
plats.	 Det	 förändrade	 arbetsmarknadsläget	 har	
redan	påverkat	och	lett	till	stora	löneökningar.	

De	statsbidrag	förvaltningen	ansökt	om	och	bevil‐
jats	 under	 våren	 är	 följande;	 karriärtjänster,	 lä‐
rarlönelyft,	 lågstadiesatsning,	 fritidshemssats‐
ning,	 statsbidrag	 för	 mindre	 barngrupper,	 gym‐
nasielärlingsplatser	samt	för	nyanländas	lärande.	
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Stora	 behov	 av	 studiehandledning,	 samt	 i	 viss	
mån	modersmålsundervisning	 kvarstår,	 rekryte‐
ring	pågår	fortlöpande	när	det	gäller	vissa	språk,	
men	 då	medel	 avsatta	 för	 denna	 verksamhet	 är	
små,	 blir	 tjänsterna	 för	 små	 för	 att	 det	 ska	 vara	
intressant	 att	 söka.	 Kostnader	 för	 tilläggsbelopp	
ökar	 i	 förskola,	 grundskola,	 fritids	 på	 grund	 av	
fler	 elever	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd	 under	 ht	 17	
men	också	möjligheten	för	elever	som	inte	klarar	
målen	att	gå	ett	 tionde	skolår.	Fler	barn	och	ele‐
ver	med	 stora	 stödbehov	 går	 allt	 längre	 dagar	 i	
förskola	och	på	fritids.	

Kulturskolan 
Kulturskoleutredningen	presenterades	för	nämn‐
den	 i	 maj.	 En	 nationell	 angelägenhet	 lyftes	 för	
nämnden.	 Kulturmix	 för	 barn,	 ungdomar	 och	
föräldrar,	 lyftes	 fram	 som	viktigt	 integrationsar‐
bete	i	Båstad.	

Förskola 1-5 år 
Att	lyckas	rekrytera	legitimerade	förskollärare	är	
av	högsta	prioritet.	Under	våren	har	flertalet	för‐
skolor	 i	Båstads	kommun	 ingått	ett	samverkans‐
avtal	 med	 Halmstad	 Högskola	 kring	 övningsför‐
skolor.	Detta	 innebär	både	en	 tydligare	koppling	
till	forskning	och	beprövad	erfarenhet	och	ett	sätt	
att	marknadsföra	vår	kommun	för	blivande	förs‐
kollärare.	 Förskolans	 kompetensinsatser	 har	 till	
största	del	riktats	mot	högskolans	VFU‐utbildning	
på	7,5	hp,	avancerad	nivå.	Fortsatt	arbete	ute	på	
förskolorna	 kring	 Skolinspektionens	 rapport	
”Förskolans	pedagogiska	uppdrag”	för	att	koppla	
begreppet	 undervisning	 till	 det	 pedagogiska	 ar‐
betet	i	förskolan.		

Det	 riktade	 statsbidraget	 för	 att	 minska	 barn‐
grupperna	omfattade	nästan	alla	förskolor	under	
våren	men	kommer	fr.o.m.	hösten	att	endast	gälla	
för	 Backabyns‐,	 Päronbyns‐	 och	 Fiskebyns	 för‐
skolor	 vilket	medför	 att	 barngruppernas	 storlek	
på	övriga	förskolor	åter	höjs.	

Barnens	vistelsetid	på	förskolan	fortsätter	att	öka	
medan	förskolepengen	är	densamma.	Hög	vistel‐
setid,	bristen	på	både	utbildad	personal	och	stor	
brist	 på	 vikarier	 vid	 sjukdom	 försvårar	 möjlig‐
heter	 till	 reflektion	 och	 det	 kollegiala	 lärandet.	
Slitna	 och	mindre	 lämpade	 lokaler	 försvårar	 ar‐
betet	 för	 befintlig	 personal	 och	 minskar	 möjlig‐
heten	till	bra	rekryteringar.	

	

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Rektorsgruppen	har	arbetat	fram	ett	systematiskt	
kollegialt	lärandeformat	för	lärarna	mellan	samt‐
liga	 skolenheter,	 så	 kallade	 kommungemen‐
samma	 träffar.	 Initiativ	 till	 samverkan	 mellan	
förskola	och	skola	har	inletts.	Gemensamma	prio‐
riteringar	med	stöd	i	forskning	för	lärande	såsom	
fokus	på	språkutvecklande	arbete,	 formativt	 för‐
hållningssätt	 och	 digitalisering	 ligger	 till	 grund	
för	 fortsatt	 utvecklingsarbete.	 Utmaningar	 kvar‐
står,	 att	 finna	 vägar	 för	 att	 utbilda	 lärargruppen	
att	möta	nya	krav	enligt	Lgr	11´s	förstärkta	skri‐
velser	kring	digitalisering	av	skolan.	Efter	utvär‐
dering	 för	 2016‐2017	 av	 de	 kommungemen‐
samma	mötena,	uttrycks	starkt	en	önskan	om	att	
lära	mer	kring	olika	digitala	tjänster	för	kommu‐
nikation	mellan	elev‐lärare,	 förälder‐lärare,	elev‐
elev,	 som	 Unikum,	 G‐Suite	 (GAFE)	 kan	 erbjuda.	
Utvärderingen	 visar	 också	behov	 av	 att	 utveckla	
förmågan	 att	 förstärka	 lärandeprocesser	 med	
stöd	av	digitala	verktyg.		

Enligt	vårens	elevenkät	för	år	5	och	9	är	83	pro‐
cent	 nöjda,	 eller	 mycket	 nöjda.	 Samt	 att	 129	 av	
130	elever	är	behöriga	att	kunna	söka	till	gymna‐
sieprogram.	

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	Barn	 och	 skola	 ramfinansi‐
erade	 verksamheter	 prognostiserar	 totalt	 en	ne‐
gativ	avvikelse	mot	budget	på	‐300	tkr.	

Elevvård/Tilläggsbelopp	 till	 grundskolan	 pro‐
gnostiserar	ett	underskott	om	‐300	tkr	på	grund	
av	ökat	antal	barn	med	särskilda	behov	samt	ny‐
anlända.	Retroaktiv	utbetalning	av	tilläggsbelopp	
från	januari	belastar	också	april	månads	resultat.		

Resultatenheter 
Kommunens	 resultatenheter	 visar	 tillsammans	
en	 positiv	 avvikelse	 om	 +707	tkr	 per	 den	 31/8	
2017.	Den	positiva	avvikelsen	beror	främst	på	en	
positiv	 semesterlöneskuld	 som	 kommer	 att	 ut‐
jämnas	 under	 året.	 Tilldelad	 budget	 för	 tilläggs‐
belopp	till	grundskolorna	räcker	inte	till	på	grund	
av	 att	 antal	 barn	med	 särskilda	 behov	 har	 ökat.	
Grundskolorna	F‐9	prognostiserar	totalt	en	nega‐
tiv	 avvikelse	om	 ‐300	tkr.	Resultatenheterna	har	
under	jan‐aug	fått	3	658	tkr	i	riktade	statsbidrag.	
Om	 resultatenheterna	 inte	 uppfyller	 kriterierna	
för	 statsbidragen	 kommer	 kommunen	 att	 bli	
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återbetalningsskyldig	 till	 skolverket.	 Resultaten‐
hetscheferna	planerar	att	använda	del	av	tidigare	
års	 överskott	 till	 riktade	 engångsinsatser	 såsom	
personalförstärkning,	 inköp	 av	 läromedel,	 för‐
bättra	 arbetsmiljön,	 intensivundervisning	 i	 ma‐
tematik	 samt	 hjälpa	 barn	 och	 elever	 i	 behov	 av	
särskilt	stöd.	

Investeringar 
Samtliga	årets	budgeterade	investeringar	bedöms	
utnyttjas.	 Investeringarna	 avser	 främst	 inköp	 av	
en‐till‐en	 datorer	 eller	 läsplattor	 enligt	 IKT‐
planen.	Inköp	av	IT‐utrustning	inom	förskola	och	
grundskola,	pedagogiska	läromedel,	möbler	samt	
förbättring	av	arbetsmiljön.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Åtgärder	 för	 att	 hålla	 ekonomin	 är	 samma	 som	
tidigare	vilket	innebär	att	nyanlända	barn/elever	
får	mindre	stöd	och	elever	i	behov	av	omfattande	
särskilt	stöd	kan	inte	tillgodoses.	Måluppfyllelsen	
påverkas	negativt.	

Skolor	 med	 elever	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd,	 får	
mindre	 resurstilldelning.	 Måluppfyllelsen	 kan	
påverkas	 negativ.	 Översyn	 vad	 gäller	 tilläggsbe‐
lopp	 behöver	 göras	 inför	 2018.	 Även	 kring	 ut‐
vecklingsarbete	 gällande	 förskolan	 och	 skolans	
förutsättningar	 att	 nå	 alla	 barn/elever	 med	 ett	
flexibelt	och	inkluderande	lärande.	
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Bildning och arbete 

	

	

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2017-08-31 

Utgående 

ack. resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 1 968 -212 1 756  

	

Verksamhet 
Gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolan	 köps	 in	 i	 Ängelholm	 och	
Halmstad,	efter	planering.		

Gymnasieskola 
Gymnasieexamen	 uppnåddes	 av	 88	 procent	 av	
eleverna	 (57	 av	 65)	 på	Akademi	Båstad	Gymna‐
sium	 2017.	 Riksgenomsnittet	 för	 gymnasieexa‐
men	 år	 2016	 var	 87,5	 procent.	 En	 uppdelning	 i	
högskoleförberedande‐	och	yrkesexamen	visar	på	
följande	resultat	för	Akademi	Båstad	Gymnasium;	
92	 procent	 (43	 av	 47)	 samt	 72	 procent	 (13	 av	
18).	De	elever	som	inte	uppnådde	högskoleförbe‐
redande‐	 eller	 yrkesexamen	 erhöll	 studiebevis.	
Statistiken	kan	jämföras	med	förra	läsårets;	gym‐
nasieexamen	 uppnåddes	 sammantaget	 av	 94	
procent	 av	 eleverna	 efter	 92	 procent	 högskole‐
förberedande	examen	och	100	procent	yrkesför‐
beredande	examen.	Genomsnittligt	meritvärde	på	
högskoleförberedande	 program	 är	 15,6	 och	 på	
yrkesförberedande	program	13,5	att	jämföra	med	
förra	 årets	 genomsnittliga	 meritvärden	 som	 var	
14,3	och	11,4.	Riksgenomsnittet	var	år	2016	14,6	
på	 högskoleförberedande	 program	 och	 13	 på	
yrkesförberedande	program.	

Det	är	65	elever	som	i	dagsläget	går	på		nationella	
program	 i	 årskurs	 1.	 Totalt	 finns	 66	 elever	 på	
Introduktionsprogram,	där	de	som	går	på	språk‐
intro	 är	 största	 elevgrupp.	 I	 årskurs	2	och	3	 går	
106	 elever.	 Detta	 ger	 en	 summa	 av	 237	 elever	
totalt	varav	128	flickor	och	109	killar.	

Akademi	Båstad	Gymnasium	är	en	av	18	gymna‐
sieskolor	som	är	med	i	ett	pilotprojekt	för	Gymn‐
asial	 Lärlingsanställning	 som	 drivs	 i	 samverkan	
med	Skolverket	och	näringslivet.	Vid	terminsstar‐
tensjösattes	 Industritekniskaprogrammet	 som	
GLA,	 Gymnasial	 Lärlingsanställning,	 genom	 att		
fem	elever	gick	ut	som	anställda	lärlingar	på	fyra	
olika	 Industriföretag	 i	 Båstads	 kommun,	 Lindab,	
NP	Nilsson,	 Kranpunkten	 och	 Hammerglass.	 För	
att	detta	skulle	vara	genomförbart	har	det	krävts	
ett	 gediget	 förarbete	med	 avtal,	 lokala	 avtal	 och	
utbildningskontrakt	 samt	 utformandet	 av	 pro‐
gram	 och	 yrkesutgångar.	 Det	 har	 också	 hållits	
elevintervjuer	 av	 både	 skola	 och	 arbetsgivare,	
gjorts	 studiebesök	 och	 varit	 flera	 olika	 gemen‐
samma	 informationsmöten,	 facklig	 samverkan	
mm.	Detta	är	ett	program	där	man	 får	möjlighet	
till	 gymnasiexamen	 med	 högskolebehörighet,	
men	 även	 arbetslivserfarenhet	 och	 lön	 under	
utbildningstiden.	Vi	har	också	startat	en	Fotbolls‐
profil,	sen	tidigare	har	vi	idrotts‐	och	tennisprofil.	

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

UN - BILDNING OCH ARBETE -35 107  -33 699 -43 099 -9 400 

Gymnasiesärskola -1 114 -2 970 -2 370 600 

Gymnasium ramfinansierad  -6 858 -10 903 -10 903 0 

Individ- och familjeomsorg -25 885 -19 826 -29 826 -10 000  

Summa -33 857 -33 699 -43 099 -9 400 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium 1 250 0 0 0 

Summa resultatenhet 1 250 0 0 0 

44

603

603



Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Bildning och arbete 

 

	

Två	 lektioner	 i	 veckan	 ägnas	 åt	 fotboll	 tillsam‐
mans	 med	 kunniga	 och	 duktiga	 tränare	 och	 in‐
struktörer.	 Totalt	 tar	 21	 elever	 del	 av	 denna	
verksamhet.	

Individ och familj 
Personalsituationen	har	tidigare	under	året	varit	
besvärlig.	 Under	 sommaren	 har	 de	 flesta	 vakan‐
ser	 blivit	 tillsatta.	 Personalomsättningen	 som	
tidigare	var	stor	har	nu	stabiliserats	

Målsättningen	 inom	 avdelningen	 är	 att	 arbeta	
med	förebyggande	insatser	för	att	minska	antalet	
placeringar.	 Samtidigt	 har	 antalet	 personer	 som	
jobbar	 inom	 öppenvårdsenheten	 minskat	 från	
fem	 årsarbetare	 under	 2016	 till	 tre	 årsarbetare	
2017.	Det	tar	tid	att	ställa	om	en	organisation	för	
att	minska	 placeringar.	 Under	 året	 som	har	 gått	
har	 en	 ny	 öppenvård	 skapats	 bestående	 av	 tre	
behandlare,	 två	som	arbetar	mot	barn	och	familj	
och	en	person	har	from	april	månad	börjat	arbeta	
mot	 vuxna	 i	missbruk.	Behandlaren	har	nu	 i	 vår	
gått	 en	 utbildning	 gällande	 återfallsprevention	
och	kommer	 i	höst	att	kunna	starta	en	gruppbe‐
handling	 för	 personer	 med	 missbruksproblem	
alternativt	 arbeta	 med	 programmet	 enskilt.	 Be‐
handlarna	 har	 under	 året	 arbetat	 hårt	 för	 sam‐
verkan	 utåt,	 bland	 annat	 gentemot	 skola,	 fritids	
och	 polis.	 Behandlarna	 har	 gått	 en	 utbildning	 i	
Active	parenting	som	är	en	förebyggande	föräld‐
rastödsutbildning.	 Denna	 kommer	 de	 att	 hålla	 i	
tillsammans	med	utbildare	i	skolan.	Behandlarna	
har	även	utbildats	 i	Marte	Meo	som	är	en	metod	
för	att	stärka	föräldraförmågan.		Behandlarna	har	
också	utbildats	i	att	hålla	i	samarbetssamtal	vilket	
är	 ett	 mycket	 stort	 förebyggande	 arbete	 för	 att	
minska	 föräldrakonflikter	 för	 att	 se	 till	 barnens	
bästa.	Behandlarna	håller	även	i	övervakade	um‐
gängen.	Öppenvården	deltar	också	i	samverkans‐
forum	såsom	SPUFF	(samarbete	med	nland	annat	
polisen).	De	ansvarar	även	för	de	ungdomar	som	
döms	till	ungdomstjänst.	

Avseende	placeringar	 enligt	 LVU	och	LVM	är	 ett	
fåtal	ärenden	mycket	kostnadskrävande.		

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	 BA	 ramfinansierade	 verk‐
samheter	 prognostiserar	 totalt	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	om	‐8	850	tkr	

Gymnasiesärskolan	 prognostiserar	 en	 positiv	
avvikelse	 om	 600	tkr,	 som	 beror	 på	 att	 det	 är	
färre	inskrivna	elever	än	vad	det	finns	budget	för.		

Individ	och	familj	prognostiserar	en	negativ	avvi‐
kelse	 om	 ‐10	000	tkr	 vilket	 är	 en	 försämring	 av	
prognosen	 med	 –3	000	tkr	 sedan	 tertialuppfölj‐
ningen.	En	orsak	 till	 försämringen	av	prognosen	
beror	 främst	 på	 långa	 och	 vårdkrävande	 place‐
ringar	 av	 främst	 familjehemsvård	 för	 barn	 och	
ungdomar	 men	 även	 institution	 vård	 för	 vuxna.	
Prognosen	är	än	så	länge	osäker	eftersom	det	inte	
går	 att	 förutse	 hur	 många	 som	 kommer	 att	 be‐
höva	placeras	under	året.	

Resultatenhet	
Akademi	 Båstad	 Gymnasium	 visar	 en	 positiv	
avvikelse	om	+1	250	tkr	per	den	31/8	2017.	Den	
positiva	 avvikelsen	 beror	 främst	 på	 en	 positiv	
semesterlöneskuld	 som	 kommer	 att	 utjämnas	
under	 året	 samt	ökade	 intäkter	på	grund	av	 fler	
elever	 i	 verksamheten.	 Flera	 av	 dessa	 är	 nyan‐
lända	elever	som	har	stora	behov	av	anpassning‐
ar	 och	 särskilt	 stöd.	 Därför	 prognostiseras	 ett	
nollresultat	vid	årets	slut.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Individ och familj 
Enheten	har	kommit	långt	under	året	gällande	att	
bygga	 upp	 en	 professionell	 öppenvård.	 För	 att	
minska	kostnader	för	placeringar,	främst	på	vux‐
ensidan	 krävs	 dock	 sannolikt	 långsiktigt	 en	 re‐
sursförstärkning.	 Vad	 gäller	 familjehemsplace‐
ringar	 betalas	 höga	 ersättningar	 för	 konsulent‐
stödda	 familjehem.	 Målet	 är	 att	 ha	 alla	 familje‐
hemsplaceringar	 i	 egen	 regi.	 Sedan	 den	 1	 juli		
finns	 en	 familjehemssekreterare	 som	kan	 arbeta	
med	 att	 ge	 handledning	 åt	 familjehemmen.	Mål‐
sättningen	är	att	alla	placeringar	ska	ske	 i	 famil‐
jehem	 i	egen	regi	vilket	kommer	minska	kostna‐
derna	avsevärt.		

Under	årets	första	del	kan	konstateras	en	kraftig	
ökning	 av	 kvinnofridsärenden	 i	 ljuset	 av	 den	
stora	 flyktingvågen.	 Under	 året	 har	 högre	 kost‐
nader	 för	 kvinnojoursplaceringar	 undvikits	 ge‐
nom	att	hjälpa	de	utsatta	kvinnorna	till	egen	bo‐
stad	vilket	ofta	är	ett	tillräckligt	skydd.	Prognosen	
är	att	skyddsärenden	fortsatt	kommer	att	öka.		
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Antalet	 boendeansökningar	 har	 totalt	 sett	 ökat	
avsevärt	 och	 det	 vilket	 varit	 väldigt	 resurskrä‐
vande.	För	att	hantera	detta	genomförs	en	orga‐
nisationsförändring	 från	 och	 med	 1	 september	
2017.	 Förändringen	 innebär	 att	 en	 ny	 enhet	 för	
administration,	 boende	 och	 service	 bildas.	 I	 och	

med	 organisationsförändringen	 kommer	 enhets‐
chefen	för	ekonomiskt	bistånd	ha	mer	tid	att	leda	
och	 utveckla	 arbetet	 på	 enheten	 samtidigt	 som	
boendefrågorna	 kan	 hanteras	 sammanhållet	 och	
därmed	mer	effektivt	på	den	nya	enheten.	
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Vård- och omsorgsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Vård- och omsorgsnämnd -244 -389 -389 0 

Verksamhet 
Vård‐	 och	 omsorgsnämnden	 med	 9	 ledamöter	
ansvarar	 för	de	 strategiska	omsorgsfrågorna	på	
kort	och	lång	sikt	med	syfte	att	möjliggöra	ett	så	

självständigt	och	tryggt	liv	för	kommunens	vård‐	
och	 omsorgstagare	 som	 möjligt.	 Nämnden	 an‐
svarar	 för	 verksamhet,	 ekonomi	 och	 myndig‐
hetsuppföljning.	
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Vård och omsorg 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

VN- VÅRD OCH OMSORG -80 055 -107 691  -121 211 -13 520 

Centralt -6 633 -9 788 -9 788 0 

Myndighetsenhet -3 089 -4 553 -4 553 0 

Stöd och omsorg -26 160 -35 119 -40 184 -5 065 

Hälso- och sjukvård -18 997 -28 740 -29 560 -820 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -17 809 -29 491 -28 726 765 

Summa -72 688 -107 691 -112 811 -5 120 

Resultatenheter     

Hemvård -2 957 0 -3 100 -3 100 

Vård- och omsorgsboende -4 410 0 -5 300 -5 300 

Summa -7 367 0 -8 400 -8 400 

     

INVESTERING -267 -2 031 -490 1 541 
	

	

Verksamhet 
Genomlysningen	 som	 gjorts	 under	 våren	 är	 nu	
slutförd.	 I	 genomlysningen	 dras	 slutsatsen	 att	
verksamhetens	underskott	kan	förklaras	av	några	
kostnadsposter	 som	 inte	 inkluderats	 i	 budgeten,	
några	 kostnadsposter	 som	 inte	 har	 tillräcklig	
täckning	 genom	 budgeten	 men	 också	 ett	 antal	
områden	 där	 besparingspotential	 finns.	 Nu	 på‐
börjas	 arbetet	med	att	 omsätta	 besparingsåtgär‐
derna	till	verksamhetens	förutsättningar.	

Vård	 och	 omsorg	 deltar,	 tillsammans	 med	 nio	
andra	 skånska	kommuner,	 i	 en	 ansökan	om	me‐
del	från	Europeiska	Socialfonden.	Ansökan	riktar	
in	sig	på	att	höja	den	digitala	kompetensen	bland	
medarbetare	 inom	 vård‐	 och	 omsorgsverksam‐
heter.		

Anhörigcenter	 startade	 under	 våren	 och	 ger	 nu	
stöd	 till	 anhöriga	 genom	 bland	 annat	 drop‐in‐
verksamhet	 två	 gånger	 i	 veckan	 men	 också	 ge‐
nom	 bokade	 enskilda	 möten.	 Studiecirklar	 och	
aktiviteter	 är	 inbokade	 i	 höstens	 program	 som	
aviseras	 genom	 olika	 kanaler.	 Arbetet	 bedrivs	 i	
samarbete	med	intresseorganisationer	och	studi‐
eförbund.		Arbetet	inom	socialt	innehåll	har	ytter‐

ligare	 intensifierats	och	allt	mer	samordnas	med	
frivillig‐	och	intresseorganisationer.		

Som	ett	led	i	att	förbättra	verksamhetens	kvalitet	
och	 effektivitet	 har	 en	 rad	 förbättringspro‐
jekt/processkartläggningar	 påbörjats	 och	 några	
av	 dem	 har	 avslutats.	 Genom	 att	 strukturerat	
kartlägga	 processer	 identifieras	 möjliga	 förbätt‐
ringsområden,	både	vad	gäller	kvalitet	och	effek‐
tivitet.		

Inom	verksamheten	 finns	ett	 samarbete	med	ar‐
betsförmedlingen	 kring	 såväl	 olika	 former	 av	
praktikplatser	som	extratjänster.	

Vård	och	omsorg	har	sammantaget	ett	stort	antal	
bilar.	Under	våren	har	en	översyn	gjorts	för	att	nå	
ett	resurseffektivt	utnyttjande	av	bilarna.	Utnytt‐
jandet	 var	 gott	 men	 har	 ytterligare	 kunnat	 för‐
bättras.	

Båstadhem	och	Vård	och	omsorg	fortsätter	arbe‐
tet	 med	 att	 planera	 för	 det	 nya	 vård	 och	 om‐
sorgsboendet	i	Förslöv.		

Åsliden	går	över	i	kommunal	regi	från	och	med	1	
oktober	2017	och	förberedelser	för	detta	har	på‐
gått	sedan	tidig	vår.	De	flesta	medarbetarna	följer	
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med	 över	 till	 kommunal	 regi	 vilket	 ger	 en	 ökad	
trygghet	för	vård	och	omsorgstagarna	på	Åsliden.	

Fastigheten	Bjäredalen	 kräver	 ombyggnation	 för	
att	möta	det	som	krävs	av	att	många	medarbetare	
finns	 samlat	 på	 en	 geografisk	 punkt	 samt	 att	
hjälpmedelsförrådet	 ska	 inrättas	 där.	 Genom	 ett	
intensivt	 arbete	 har	 verksamheten	 lyckats	mini‐
mera	 ombyggnationsbehovet.	 Samtidigt	 har	 nu	
de	 positiva	 effekterna	 av	 samlokaliseringen	 bör‐
jat	 synas	 genom	 till	 exempel	 ytterligare	 samar‐
bete	vid	bemanningsproblematik.	

Vård och omsorg 
Sommaren	 är	 en	 speciell	 period	 i	 en	 kommun	
med	 många	 turister.	 Samtidigt	 som	 samtliga	
medarbetare	 inom	 vård	 och	 omsorg	 ska	 ta	 ut	
sommarsemester	 ökar	 vår	 verksamhet	 avsevärt	
då	 tillfälliga	 vistelser	 ökar,	 framför	 allt	 inom	
äldreomsorgen.	 Under	 2017	 har	 detta	 varit	 än	
mer	påtagligt	än	tidigare.	Rekryteringsproblema‐
tiken	 leder	 ibland	 till	 dyra	 lösningar.	 Samtliga	
medarbetare	 i	 verksamheten	 har	 haft	 en	 positiv	
anda	och	har	gjort	en	stor	insats	för	att	bibehålla	
hög	 kvalitet	 i	 verksamheten.	 Ett	 tecken	 på	 att	
kvaliteten	 varit	 hög	 är	 att	 antalet	 klagomål	 på	
verksamheten	varit	få.	

Rekryteringsproblematiken	 är	 påtaglig	 även	 ut‐
anför	 sommarperioden	 och	 det	 har	 under	 året	
varit	 allt	 svårare	 att	 rekrytera,	 även	 vikarier.	
Detta	är	en	problematik	verksamheten	aktivt	ar‐
betar	med	på	olika	sätt.	Både	med	att	erbjuda	hel‐
tid	 till	 befintliga	medarbetare	men	 också	 att	 er‐
bjuda	fast	anställning	där	det	lämpar	sig.	

Mottagningsteamets	 verksamhet	 har	 varit	 vi‐
lande	under	sommaren	vilket	 i	slutet	av	somma‐
ren	 ledde	 till	 en	 hög	 beläggning	 inom	 korttids‐
verksamheten	 och	 under	 ett	 par	 veckor	 har	 det	
för	två	vård	och	omsorgstagare	varit	nödvändigt	
att	 köpa	 platser	 utanför	 kommunens	 egen	 regi.	
Många	på	korttiden	har	väntat	på	särskilt	boende.	

Integration	 och	 Vård	 och	 Omsorg	 har	 tillsam‐
mans	 planerat	 för	 och	 arrangerat	 den	 första	 av	
höstens	Kulturmiddagar.	Kvällen	bjöd	på	en	posi‐
tiv	 upplevelse	 med	 nya	 intryck	 för	 alla	 inblan‐
dade.	 Under	 ytterligare	 några	 fredagkvällar	 ska	
olika	 matlag	 bjuda	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 på	
mat	och	musik	från	sina	hemländer.		

Skogsliden	 vann	 Arlas	 Guldko	 tillsammans	 med	
Teknik	 och	 Service.	 ”Matglädje”	 som	 ligger	 till	
grund	för	nominering	och	vinst	finns	vid	samtliga	
särskilda	boende	i	kommunen.	

Stöd och omsorg 
Under	våren	har	vård	och	omsorgsnämnden	 fat‐
tat	 beslut	 om	 vägledningsdokument	 inom	 Soci‐
alpsykiatri	och	LSS.	Dessa	ska	ligga	som	grund	för	
myndighetsutövning	 vid	 individuell	 utredning,	
bedömning	och	beslut.	

Bjäredalen	 är	 en	 stor	 arbetsplats	 och	 där	möter	
daglig	 verksamhet	 upp	 med	 caféverksamhet	 en	
dag	i	veckan.	Detta	upplevs	positivt	av	både	vård	
och	omsorgstagare	och	medarbetare	på	Bjäreda‐
len	och	det	planeras	för	en	utökning	av	verksam‐
heten.	

Cafe	 SoL	 bedrivs	 som	 en	 öppen	 verksamhet	 och	
vänder	sig	 till	personer	med	en	upplevd	psykisk	
ohälsa.	 	 Verksamhetens	 syfte	 är	 förebyggande	
genom	att	 skapa	 en	plats	där	 alla	 kan	känna	 sig	
sedda	och	trygga.	Verksamheten	har	lyckats	rikta	
sig	 mot	 en	 målgrupp	 som	 till	 stor	 del	 inte	 har	
några	andra	insatser	från	vård	och	omsorg.	

Ekonomiskt resultat 
Sammantaget	har	utförarsidan	en	negativ	avvi‐
kelse	om	‐13,5	mkr.	

Övriga enheter  
Genomlysningen	 av	 Vård	 och	 omsorgs	 verksam‐
het	resulterade	bland	annat	i	en	rekommenderad	
budgetanpassning,	med	utökning	av	budgeten	om	
10,6	mkr.	Det	handlar	i	stora	drag	om	antaganden	
i	 budgeten	 som	 inte	 ger	 verksamheten	 täckning	
för	vissa	kostnader,	såsom	semesterersättning	till	
timanställda	 (2,6	mkr),	 budgeterad	 schablon	 för	
semesterdagar	 på	 25	 dagar	 per	 anställd	 istället	
för	faktiskt	antal	om	30	dagar	(2	mkr),	låg	kring‐
tid	i	hemvårdspengen	(3,7	mkr)	och	hemvårdens	
bilkostnader	(1,2	mkr).	

Stimulansmedel	 om	 +4,2	mkr	 för	 ökad	 beman‐
ning	 inom	 äldreomsorg	mottogs	 i	 februari	 2017	
och	har	hittills	fördelats	på	verksamheterna	Alm‐
gården,	 nattpatrull	 i	 ordinärt	 boende	 och	 mot‐
tagningsteam.	
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Underskottet	 om	5	mkr	 för	 stöd	och	omsorg	be‐
ror	 på	 ett	 antal	 poster	 där	 Vård	 och	 omsorgs	
budgetram	inte	utökats	2017.	Det	rör	sig	om	två	
platser	på	 gruppboendet	Myllefallet	 (‐3	mkr),	 en	
extra	köpt	plats	inom	psykiatrin	under	ett	halvår	
(‐400	tkr)	samt	ett	utökat	behov	av	boendestöd	(‐
400	tkr).	 Ett	 nytt	 ärende	 av	 personlig	 assistans	
har	också	påbörjats	under	året	(‐700	tkr).	

Bemanningen	 av	 sjuksköterskor	 på	 Skogsliden	
har	inte	varit	patientsäker	fullt	ut	och	har	därför	
förstärkts.	 Detta	 tillsammans	med	 bemanningen	
av	sjuksköterskor	under	sommaren	prognostise‐
ras	till	800	tkr	i	underskott.	Under	sommaren	har	
en	 hyrsjuksköterska	 arbetat	 under	 fyra	 veckor	
vilket	är	avsevärt	mindre	än	föregående	år.	

Verksamhetsövergripande	 äldreomsorg	 progno‐
stiserar	 ett	 överskott	 om	 765	tkr,	 främst	 bero‐
ende	på	att	demensteamet	 inte	startats	upp	 fullt	
ut	ännu.	Hyreskostnaden	för	hjälpmedelsförrådet	
på	 Köpmansgatan	 är	 inkluderat	 i	 ovanstående	
överskott	med	en	negativ	prognos	om	80	tkr.		

Kostnaden	för	återgång	av	Åsliden	till	kommunal	
regi	årets	tre	sista	månader	finns	medtagen	i	pro‐
gnosen	uppgående	till	‐520	tkr.	

Resultatenheter  
Introduktion	av	sommarvikarier	är	en	del	av	 re‐
sultatenheternas	 underskott,	 eftersom	 verksam‐
heten	 under	 perioden	 för	 bredvid	 gång	 har	
dubbla	lönekostnader.	Det	råder	brist	på	timvika‐
rier	inom	hela	äldreomsorgen,	vilket	har	innebu‐
rit	att	det	i	vissa	fall	tvingat	sättas	in	dyra	vikarie‐
lösningar,	där	vikarietid	har	fallit	ut	som	övertid.	
Åtgärder	har	satts	 in	för	att	minimera	övertiden,	
men	problematiken	kvarstår	 på	 grund	av	perso‐
nalbristen.	

Hemvårdens	 utförare	 prognostiserar	 ett	 under‐
skott	 om	 3,1	mkr,	 utöver	 ovanstående	 punkter	
från	 genomlysningen	 beror	 underskottet	 främst	
på	ett	avgångsvederlag,	som	beslöts	för	ett	par	år	
sedan,	 ett	 antal	 ärende	 med	 dubbelbemanning	
samt	vikariekostnader	för	vård	i	livets	slut.	

Under	 perioden	 har	 vård‐	 och	 omsorgsboende	
haft	en	beläggning	på	97	procent,	vilket	beror	på	
att	många	lägenheter	tomställts.	Flera	lägenheter	
har	varit	i	behov	av	renovering,	vilket	medför	in‐

komstbortfall.	Utförarna	kompenseras	i	dagsläget	
inte	 under	 den	 tomställda	 perioden,	 men	 enligt	
rekommendation	 i	 genomlysningen	 bör	 boende‐
peng	utgå	i	två	dagar	efter	att	en	vårdtagare	avli‐
dit.	 	 Underskottet	 om	 4,45	mkr	 beror	 delvis	 på	
den	 lägre	 beläggningen,	 vilket	 innebär	 lägre	 in‐
täkter	 för	utförarna	 (ca	 ‐500	tkr).	Andra	orsaker	
till	 underskottet	 är	punktinsatser	 för	 vårdtagare	
som	 ej	 kan	 lämnas	 utan	 uppsikt,	 samt	 ett	 ökat	
behov	 av	 bemanning	 då	 många	 vård‐	 och	 om‐
sorgstagare	befunnit	sig	i	livets	omedelbara	slut.	

Förändringen	 till	 särskilt	 boende	 på	 Bjärehem‐
met	är	nu	slutförd	och	 inga	korttidsplatser	 finns	
kvar	 där.	 Ovanstående	 underskott	 för	 vårdbo‐
ende	 inkluderar	 även	 ett	 underskott	 för	 Bjäre‐
hemmet	 rörande	 förändringen	 till	 ett	 renodlat	
somatikboende	 som	 aviserades	 vid	 det	 politiska	
beslutet	(‐550	tkr).	

Skogslidens	korttidsboende	har	 inte	 varit	 fullbe‐
lagt	 under	 hela	 perioden,	 i	 genomsnitt	 har	 11	
platser	 varit	 belagda.	 Korttiden	 prognostiserar	
850	tkr	i	underskott	då	vårdtyngden	har	varit	hög	
vilket	kräver	en	ökad	bemanning.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	beman‐
ningsnivåer	utifrån	vårdtyngd	för	att	säkra	en	väl	
avvägd	bemanningsstruktur.		

Utbildningar	 har	 under	 innevarande	 år	minime‐
rats	som	en	del	i	att	nå	en	ekonomi	i	balans.	Detta	
då	medarbetare	 inom	 vård	 och	 omsorg	 som	 går	
någon	form	av	utbildning	kräver	ersättare	i	verk‐
samheten.	

Samtliga	 enhetschefer	 har	 nu	 tillträtt	 vilket	 ger	
ökat	fokus	på	bland	annat	arbetsmiljö,	sjukskriv‐
ningar	 och	 övertid.	 Detta	 arbete	 ger	 i	 förläng‐
ningen	en	ökad	kvalitet	 för	vård	och	omsorgsta‐
garna	i	Båstads	kommun.	

Arbetet	 med	 att	 minska	 övertidsuttaget	 pågår	 i	
verksamheten	 genom	 att	 säkra	 en	 adekvat	
grundbemanning.	 I	 detta	 arbete	 ingår	 också	 att	
rekrytera	 lämplig	 mängd	 vikarier	 för	 att	 täcka	
oförutsedd	 frånvaro	 på	 mest	 kostnadseffektiva	
sätt.		
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Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

 

Sjukfrånvaron	 ligger	 på	 en	 hög	 nivå	 inom	 vård	
och	 omsorg	 och	 arbetet	 med	 att	 minska	 sjuk‐
skrivningar	 intensifieras	 under	hösten.	 En	mins‐
kad	sjukfrånvaro	ger,	förutom	lägre	kostnader,	en	
ökad	kontinuitet	och	kvalitet	i	verksamheten.	

Genom	 den	 förflyttning	 av	 medarbetare	 som	
skedde	under	2016	med	samordning	på	två	geo‐
grafiska	punkter	i	kommunen	kommer	en	effekti‐
visering	att	 ses	avseende	planering	av	medarbe‐
tare.	

Verksamheten	är	beroende	av	engagerade,	 inno‐
vativa	och	drivna	medarbetare	som	arbetar	med	

vård‐	och	omsorgstagaren	i	fokus	och	ständigt	ser	
smartare	 lösningar	på	situationer.	Digitalisering‐
en	är	här	för	att	stanna	och	kommer,	rätt	använd,	
att	bidra	till	välfärd	och	möjligheten	att	rikta	re‐
surserna	på	ett	ännu	bättre	sätt	till	dem	som	mest	
behöver	det.		

Verksamheten	 kommer	 nu,	 med	 avstamp	 i	 ge‐
nomlysningen,	 att	 ta	 fram	en	 åtgärdsplan	 för	 ef‐
fektiviseringar.	 Dessa	 effektiviseringar	 kommer	
att	vidtas	inom	de	områden	verksamheten	ansva‐
rar.	 Budgetfrågan	 hanteras	 politiskt	 under	 hös‐
ten.			
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Verksamhetsberättelse Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Valnämnd -7 -113 -18 95 

Överförmyndare     

Överförmyndare -763 -282 -1 132 -850 

Överförmyndarkansli -218 -885 -785 100 

Överförmyndare ensamkommande barn -221 0 0 0 

Överförmyndare totalt -1 202 -1 167 -1 917 -750 

Kommunrevision -440 -845 -845 0 

	

Verksamhet 
Valnämnd 
Valnämndens	 5	 ledamöter	 ansvarar	 för	 att	 ge‐
nomföra	 allmänna	 val.	 Valnämndens	 planering	
inför	valet	2018	påbörjas	under	hösten	2017.	

Överförmyndare totalt 
Överförmyndaren	 är	 en	 lagstadgad	 verksamhet	
med	 ansvar	 att	 utöva	 tillsyn	 över	 förmyndare,	
förvaltare	 och	 gode	 män.	 Överförmyndarverk‐
samheten	 i	 Båstad	 granskades	 av	 länsstyrelsen	
den	29	mars	2017.	

Överförmyndaren	 granskades	 av	 kommunens	
revision	 2016.	 Som	 ett	 led	 av	 denna	 granskning	
har	 överförmyndarens	 ekonomi	 delats	 upp	 i	 tre	
delar:	överförmyndare,	överförmyndarens	kansli	
och	överförmyndare	ensamkommande	barn.	

Överförmyndare 
Under	 denna	 rubrik	 redovisas	 kostnaderna	 som	
kommunen	har	 för	 gode	män	 och	 förvaltare	 när	
huvudmannen	själv	inte	kan	betala.	Här	redovisas	
också	kostnader	 för	utbildning	av	gode	män	och	
förvaltare.	

Överförmyndarkansli 
Överförmyndarens	 kansli	 avser	 den	 administra‐
tiva	delen	av	överförmyndarens	verksamhet	med	
personalkostnader	för	tjänstepersoner	och	admi‐
nistrativa	verksamhetskostnader.	

Överförmyndare ensamkommande barn 
Överförmyndarens	verksamhet	avseende	ensam‐
kommande	barn	har	ingen	budget.	Alla	kostnader	
återsöks	 från	 migrationsverket.	 Under	 en	 över‐
gångsperiod	 under	 andra	 halvåret	 kan	 statlig	
ersättning	sökas	för	uppgift	för	god	man	fram	till	

2017‐12‐31	 varför	 det	 troligen	 inte	 blir	 större	
förändringar	för	dessa	kostnader.	

Kommunrevision 
Kommunrevisonen	 med	 sju	 ledamöter	 granskar	
och	bedömer	årligen	all	verksamhet	som	bedrivs	
i	 nämnder	 och	 styrelser	 avseende	 ändamålsen‐
lighet,	ekonomi,	räkenskaper	och	intern	kontroll.	
Kommunrevisionen	är	samordnad	vilket	 innebär	
att	även	bolag	och	stiftelser	ingår	i	uppdraget.	

Ekonomiskt resultat 
Valnämnd 
Valnämnden	 får	 ett	 överskott	 då	 förberedelser	
inför	val	2018	endast	påbörjats	2017.	

Överförmyndare 
Överförmyndaren	 får	 ett	 stort	 underskott.	 Det	
beror	på	att	kommunen	får	stå	för	kostnader	för	
ställföreträdare	 (gode	 män	 och	 förvaltare)	 när	
den	 enskilde	 huvudmannen	 inte	 har	 ekonomisk	
möjlighet	att	betala	detta	själv.		

Överförmyndarkansli 
Överförmyndarens	kansli	håller	budget.	

Överförmyndare ensamkommande barn 
Verksamheten	beräknas	hålla	budget.	

Kommunrevision 
Kommunrevisionen	håller	budget.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Valnämnd  
Överförmyndare 
Överförmyndarens	 organisation	 ses	 över	 inför	
nästa	mandatperiod.		
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Verksamhetsberättelse Finansiering 

 

Finansiering 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Finansiering 492 468 707 205 725 205 18 000 

Finansförvaltning 492 468 708 205 725 205 17 000 

Demografireserv 0 -1 000 0 1 000 

	

	

Ekonomiskt resultat 
Finansförvaltning 
Helårsprognosen	 för	 finansförvaltningen	 efter	
mars	 månad	 landar	 på	 +18	 mkr.	 Det	 positiva	
resultatet	för	finansverksamheten	går	att	härleda	
till	 flera	 olika	 omständigheter.	 Främsta	 anled‐
ningen	 till	 det	 positiva	 resultatet	 är	 ökade	 skat‐
teintäkter	 och	 generella	 bidrag	 om	 närmare	
+6,5	mkr	 jämfört	 med	 budget.	 Främst	 är	 den	
ökade	 befolkningstillväxten	 under	 2016	 som	

ligger	 bakom	den	positiva	 avvikelsen.	Därutöver	
har	intäkterna	från	den	kommunala	fastighetsav‐
giften	ökat	jämfört	med	budget	om	ca	3,2	mkr.		

Övriga	positiva	prognostiserade	budgetavvikelser	
är	 lägre	 räntekostnader,	 lägre	 avskrivningskost‐
nader,	 lägre	 pensionskostnader	 samt	 högre	 ut‐
delnings‐	 och	 borgensintäkter	 än	 budgeterat.	
Prognosen	baseras	också	på	att	delar	av	budgete‐
rade	medel	till	KS	förfogande	inte	används	under	
året.		
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 196  Dnr KS 000916/2017 - 900 

Medelpunkten - borgensåtagande 
 
Beskrivning av ärendet Kommunalförbundet Medelpunktens direktion har 2017-05-23 beslutat att 

rekommendera medlemskommunerna att godkänna ett nytt borgensåtagande 
för Medelpunkten. Förslaget till nytt borgensåtagandet baseras på en 
fördelning utifrån kommunens andel av de senaste tre årens förbrukning. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Johan Lindén 
 Bilaga: brev från Medelpunkten  
 
Förvaltningen förslag 1. Godkänna ett borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns andel av 

de senaste tre årens förbrukning. 
 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänner ett borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns andel 
av de senaste tre årens förbrukning. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum : 2017-09-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000916/2017 – 900 
 
 

Skrivelse - Medelpunkten - borgensåtagande 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
1. Godkänna ett borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns andel av de senaste  
tre årens förbrukning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Medelpunktens direktion har 2017-05-23 beslutat rekomendera med-
lemskommunerna att godkänna ett nytt borgensåtagande för Medelpunkten. Förslaget till nytt 
borgensåtagandet baseras på en fördelning utifrån kommunens andel av de senaste tre årens 
förbrukning. 
 

Bakgrund 
Klicka här för att ange text. Medelpunktens tillgångar finansieras idag till mer än 2/3 av externt 
kapital. Av dessa är 16 mnkr ett långfristigt lån i Swedbank och cirka 8 mnkr inbetalda förskott 
från medlemskommunerna. När förskottsfaktureringen upphör måste förskotten ersättas med 
annat externt kapital. Till detta kommer ett behov av ytterligare 6 mnkr för att stärka Medel-
punktens likviditet och möjliggöra nödvändiga hjälpmedelsinköp och andra investeringar un-
der året. Totalt sett har därför Medelpunkten ett lånebehov om 30 mnkr. 
  
Aktuellt 
Eftersom kommunalförbundet Medelpunktens alla samtliga medlemmar inte är medlemmar i 
Kommuninvest är lån från dem inte möjligt. Istället finns möjligheten att låna av Helsingborgs 
stad. Förslaget är att Medelpunkten lånar 30 mnkr till fast, förmånlig ränta samt en checkkredit 
på ytterligare 10 mnkr. Detta innebär, förutom kapitalförstärkning, att också lånet i Swedbank 
kommer att återbetalas.  
 
För att Helsingborgs stad ska kunna behandla en låneansökan måste denna vara kompletterad 
med borgensförbindelser från samtliga medlemskommuner till ett totalt belopp som motsva-
rar det önskade lånebeloppet. För de tio medlemskommunerna innebär detta ett åtagande som 
motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre årens förbrukning. Utifrån Båstads 
andel av förbrukningen motsvarar det för Båstads del en borgensandel av 5,6 %, dvs 2,2 mkr. 
 
 
Johan Lindén, kommunledningskontoret 
Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunalförbundet Medelpunktens direktion  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: brev från Medelpunkten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-19 1 av 1 

 

 

KS au § 197  Dnr KS 000919/2017 - 900 

Medelpunkten- medlemsansökan från Höganäs kommun  
 
Beskrivning av ärendet Höganäs kommun har ställt en fråga om att utreda möjligheten att bli 

medlemmar i förbundet. 
 I förslaget till ny förbundsordning, som kommer att sändas ut för godkännande 

under 2017, anges under rubriken Tillträde av ny medlem: Reglering av de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande 
förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. 

 Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten fattade den 29:e augusti 
beslut om att godkänna förslaget till ekonomisk reglering för Höganäs inträde 
den 1 januari 2018. Direktionen beslutade även att detta förslag ska sändas ut 
till medlemskommunerna för vidare hantering. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Johan Lindén, daterad 2017-09-08 
 Två skrivelser från medelpunkten om borgensåtagande och medlemsansökan 

Höganäs     
 
Förvaltningen förslag 1. Båstads kommun godkänner Höganäs inträde i Kommunalförbundet 

Medelpunkten.  
 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Båstads kommun godkänner Höganäs inträde i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000919/2017 – 900 
 
 

Skrivelse - Medelpunkten- medlemsansökan från Höganäs kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  
 
1. att godkänna Höganäs inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Höganäs kommun har ställt en fråga om att utreda möjligheten att bli medlemmar i förbundet. 
I förslaget till ny förbundsordning, som kommer att sändas ut för godkännande under 2017, 
anges under rubriken Tillträde av ny medlem: Reglering av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild över-
enskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten fattade den 29:e augusti beslut om att 
godkänna förslaget till ekonomisk reglering för Höganäs inträde den 1 januari 2018. Direktion-
en beslutade även att detta förslag ska sändas ut till medlemskommunerna för vidare hante-
ring. 
 

Bakgrund 
Höganäs kommun har ställt en fråga om att utreda möjligheten att bli medlemmar i förbundet. 
I förslaget till ny förbundsordning, som kommer att sändas ut för godkännande under 2017, 
anges under rubriken Tillträde av ny medlem: Reglering av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild över-
enskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
 
Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten fattade den 29:e augusti beslut om att 
godkänna förslaget till ekonomisk reglering för Höganäs inträde den 1 januari 2018. Direktion-
en beslutade även att detta förslag ska sändas ut till medlemskommunerna för vidare hante-
ring. 
 

Aktuellt 
När en ny kommun inträder som medlem i ett befintligt kommunalförbund får denna samma 
rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar. Varje medlem har rätt till en bestämd 
andel av förbundets nettotillgångar i de fall då medlemmen önskar lämna förbundet eller om 
förbundet läggs ned. Varje medlems andel beräknas efter medlemmens totala treårsförbruk-
ning i relation till den totala förbrukningen under samma tid. Innan en ny medlem antas ska 
befintliga medlemmar enas kring ett förslag till vad en tillträdande medlem ska betala som 
inträdesavgift. Även övrig ekonomi, som värdering vid övertagande av befintlig utrustning, ska 
regleras med den ansökande kommunen. 
För att beräkna Höganäs preliminära inträdesavgift har antaganden gjorts om Höganäs andel 
av förbrukningen. Dessa antaganden har gjorts utifrån Höganäs nuvarande verksamhet. Höga-
näs medlemsandel har beräknats till 4,8 %. Efter tre år kan det verkliga utfallet jämföras med 
det vid tillträdet antagna värdet. 
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2 (2) 

 

Beräkningar och antaganden framgår utav den bifogade skrivelse som skickats ut från Medel-
punkten inför beredningen av detta ärende ute i respektive medlemskommun. 
 
 
Johan Lindén, kommunledningskontoret 
Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Medelpunkten, Vård och omsorg     
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från medelpunkten om borgensåtagande och medlemsansökan Höganäs     
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 Tjänsteskrivelse  
 

170830\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000008/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Beslutsloggen daterad 2017-09-27 godkänns och läggs till handlingarna.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
kommer en förteckning bifogas över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras 
eller som remitterats för beredning.   
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsloggen, daterad 2017-09-27.   
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2017 
 
 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2017-09-27 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

000510/ 
2012 

En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingsplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 

HR chefen Information på förhandlings-
utskottet 170118. 

Löpande 
arbete 
pågår. 

§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

000582/ 
2015 

Beslut i KS 13 april 2016: Ärendet följs upp i april 2017 med redovisning av 
förslag till åtgärder angående det rapporten tar upp. 

Kommunled-
ningskontoret 

Ärendet utgick på Ks au 
170418. 

Uppfölj-
ning april 
2017. 

§ 191, KS 2017-09-06 
Upprättande av en policy 
för arbetskläder 

000882/ 
2017 

Återremiss i KS den 6 september 2017: Förvaltningen får i uppdrag att en 
kommungemensam policy, enligt fullmäktiges beslut, tas fram som ser över 
och likställer resurser för arbetskläder. 

HR-
avdelningen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Hösten 
2017. 

§ 11, KS 2017-01-01 
Verksamhetsplan 
2017-2019 för Familjen  
Helsingborg 
 

000576/ 
2016 

Av de fem målområden som finns i verksamhetsplan 2017-2019 för  
Familjen Helsingborg och som direkt berör Båstads kommun, ska detta 
kommuniceras till kommunstyrelsen en gång per kvartal. 

Kommunled-
ningskontoret 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Återkopp-
ling på KS i 
april 2017. 
 
Informat-
ion på KS 
170405. 

Arbetsmiljön i Båstads 
kommun 

 Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-19, § 82, om att förvaltningen ska 
redovisa Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i kommunstyrelsen. 
Detta utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

HR-
avdelningen 

 Ärendet 
ska redovi-
sas årligen 
i KS. 
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§ 207, KS 2017-09-06 
Utredning gällande  
HR-servicecenter 

000440/ 
2017 

1. Båstads kommun kvarstår i samverkansavtal med HR-servicecenter då 
utvecklingsarbete pågår. 2. Båstads kommun vill ha förslag på SLA (Service 
Level Agreement). 3. Båstads kommun vill ha utvecklingsarbetet konkreti-
serat så att det är möjligt att följa upp politiskt. 4. Det konkretiserade  
utvecklingsarbetet ska följas upp senast i februari 2018. 

HR-
avdelningen 

 Februari 
2018 

§ 213, KS 2017-09-06 
Ansöka om dispens för 
sluttäckning av Svenstad 

000935/ 
2017 

Beslut i KS 2017-09-06 om att ärendet får väckas och förvaltningen får i 
uppdrag att bereda ärendet om sluttäckning av Svenstad. 

Kommunchef/ 
T&S-chef 

  

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Teknik och service 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och  
ventilationsanläggningar 

000085/ 
2012 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående.  
 
Genomförd kontroll hösten 2014 resulterade i ett antal objekt med icke 
godkänd OVK. Efter redovisning av sammanställning för 2015 på KS au 
160525 har Båstadhem tillsammans med kommunen vidtagit åtgärder för 
att få dessa godkännda. 

Teknik och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med Teknik- och 
service. 
 
Muntlig information efter 
årsskiftet. 
 
Muntlig och skriftlig inform-
ation på KS au 170301. Skrift-
lig information till KS 
170315. 

Samman-
ställningen 
redovisas 
årligen för 
KS au. 

§ 109, KS 2015-04-15 
Avtal med Sydvatten 

001572/ 
2013 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 om uppdrag till förvaltningen 
att i samarbete med Sydvatten ta fram ett nytt avtalsförslag. 

Teknik och 
service 

Informationspunkt på KS 
160907. 
Informationspunkt på KS au 
161214. 
På Ks au 161214 fick kom-
munchef och KS-ordförande i 
uppdrag att samråda med 
sydavatten och sedan åter-
koppla till KS. 
Muntlig information på KS au 
170301. 
Återkoppling gjord på KS au 
170523 av KSO och kom-
munchef. 
Muntlig information på KS au 
2017-09-19. 

Hösten 
2016. 
 
Avhängigt 
Sydvattens 
förhand-
ling med 
Ängelholm. 
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§ 311, KS 2015-12-02 
Överlämnande av 
badanläggningar i  
Torekov 

000088/ 
2014 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02 om att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anläggningen, arrendefrågor 
samt återställningsansvaret. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 
 
Eventuellt till KS au 170523. 
 
Till KS 170607 för beslut. 
 
Avtal godkända på KS 
170607 och därefter under-
tecknade av samtliga parter. 

Osäkert. 
 
Våren 
2017. 
 
Beslutat på 
KS 170607. 

§ 105, KS 2016-05-11 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/ 
2015 

I samband med antagande av policyn för mat och måltider fick förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en utvärdering i maj 2017.  

Teknik och 
service 

Policy antagen på KF 160525. 
 
Muntlig information hållen på 
KS au 170418. 
 
Skriftlig information till KS 
170503. 
 
Skriftlig och muntlig inform-
ation redovisad på KS 
170503. 

Till KS i 
maj 2017. 
 

§ 102, KS 2016-04-27 
Översyn av kommunens 
fastigheter 

000593/ 
2016 

Förvaltningen fick på KS 2016-04-27 i uppdrag att göra en översyn av 
kommunens fastigheter. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
Informationspunkt på KS au 
161214. 
Till KS 170607 för beslut. 
 
Ärendet återremitterat på KS 
2017-06-07 för ytterligare 
beredning. 

Till KS au 
160928 
och KS 
161012. 
Våren 
2017. 
Hösten 
2017. 
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§ 93, KS 2016-06-13 
Kommunalt huvudmanna-
skap av vägföreningar/ 
samfällighetsföreningar 

000511/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-04-13 i uppdrag att göra en ut-
redning vad kommunalt huvudmannaskap får för konsekvenser samt att 
upprätta en tidsplan över hur detta skulle kunna genomföras. Till ärendet 
hör även frågan om driftning av lekplatser i kommunen  
(KS 001262/2016-100). 

Teknik och 
service 

För handläggning i  
förvaltningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 

Våren 
2017. 
 
 
Hösten 
2017 

§ 192. KS 2017-09-06 
Försäljning av  
Bjärehemmet 

001295/ 
2016 

Beslut i KS den 6 september 2017: Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-23, punkt d, dvs. 
undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika liknande utfall i 
framtiden. Förvaltningen redovisar till kommunstyrelsen i november 2017. 
Därefter begärs hos styrelsen för Båstadhem AB att man kallar till extra 
bolagsstämma. Syftet är att med styrelsen och verkställande ledning gå  
igenom den juridiska granskningen och säkerställa att bolaget i  
fortsättningen följer ägardirektiven.   
 

Teknik och 
service 

För handläggning i  
förvaltningen. 

November 
2017. 
 

 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
§ 22, KS 2016-02-03 
Anvisning av flyktingar 
2016-2017 
 
 

001417/ 
2015 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av 
tilldelade medel samt redogöra för det arbete som bedrivits. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
160928 och KS 161130. För-
nyad rapportering sker på KS 
i juni och november 2017. 
 
Återrapportering kommer 
ske på KS 170607. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning sker 
på KS i 
november 
2016. 
 
Återrap-
portering 
på KS i juni 
2017. 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta  
insatstider vid akut  
sjukdomstillstånd 

000781/ 
2014 

Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård- och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-
betsmiljö. 

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 
 
Håkan Kerrén från Region 
Skåne kommer till KS au 
2017-10-25. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
2016. 
 
Redovis-
ning gjord 
på KS au 
160525. 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

000478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i  
förvaltningen.  
 
Vilande i avvaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Avhängigt 
avtal med 
Sydvatten. 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

001467/ 
2015 

Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

Beslut om samråd hösten 
2016. 
 
Informationspunkt på KS 
161130. Samråd våren 2017 
och antagande till sommaren 
2017. 
 
Beslut om samråd på KS 
170315. 
 
Beslut om budget till KS 
2017-09-06 avslås. 

Hösten 
2017. 
 

§ 41, KS 2016-03-09 
Inriktningsdokument för 
Grevies utveckling 

000032/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-03-09 i uppdrag att upprätta ett 
inriktningsdokument för Grevies utveckling. Uppdragsbeskrivning antagen 
på KS 2016-04-13, § 76. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118 och KS 170201. 
 
Beslut om samråd våren 
2017. 
 
Beslut om samråd uppe på KS 
au 170418. Kommer till KS 
för beslut 170503. 
 
Inriktningsdokumentet god-
känt att ställas ut för samråd 
på KS 170503. 

Sommaren 
2017. 

§ 195, KS 2017-09-06 
Detaljplan för Sunnan 10 
m.fl. - Beslut om fortsätt-
ning av projektet 

001447/ 
2012 

Beslut i KS 2017-09-06 om att återremittera ärendet med yrkande om att 
förvaltningen utreder om det är möjligt att avtala om upplåtelseform. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i  
förvaltningen. 
 

Hösten 
2017. 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Vård och omsorg 
§ 114, KS 2016-05-11 
Demenscenter i Båstads 
kommun – Upphävande av 
beslut om Almgården 

000458/ 
2016 

På KS 2016-05-11 upphävdes tidigare beslut från 2014-09-10 om att skapa 
ett modernt demenscenter på Almgården och förvaltningen fick i stället i 
uppdrag att hitta alternativa placeringar med liknande innehåll. 

Vård och om-
sorg 

För handläggning i  
förvaltningen. 

Våren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-27 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000005/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.   
 
 
Delgivningar 
 
a). Kommunala handikapprådets mötesanteckningar 2017-09-05 
 
b). Föreläggande om att åtgärda brister i damernas och herrarnas omklädningsrum 
      på Malenbadet 
 
c). Styrelseprotokoll nr 5 från Båstadhem AB 2017-09-14 
 
d). Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2017-09-14 
 
e). Båstadhem - kallelse till styrelsesammanträde 2017-09-14 - förslag på nya ägardirektiv 
 
f). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2017-04-25 
 
g). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2017-06-13 
     
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delgivningar   
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2017-09-14, kl. 09.30-11.30 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Laila Jönsson, tjänstgörande ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Stellan Andersson, ersättare, del av mötet 

1 (3) 

Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Laila utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen för sammanträdet, med ett 
par tillägg under punkten Övriga frågor. 

3. Information från Vård och omsorg samt nämndens ordförande 
Eddie Grankvist och Emma Pihl informerar. 

Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun: 
Slutrapporten från konsulten som genomlyst hela vård- och omsorgsverksamheten 
är klar. Nämnden beslutade om genomlysningen i augusti, som nu ska vidare till KS 
och KF med följande förslag: 1. Godkänna genomlysningen av vård- och omsorgs
verksamheten och som sin egen sända den till kommunstyrelsen. 2. Genom
lysningen ska ligga som en vägledning för verksamhetens arbete framåt. 3. Begära 
omedelbar budgetanpassning för innevarande år (2017). 4. Begära budgetanpass
ning enligt rapportens rekommendation 1 för 2018 i enlighet med rapporten. 
5. Uppdra till verksamhetsområdeschefen för Vård och omsorg att senast till 
nämndsmötet i november 2017 inkomma med handlingsplan för rapportens 
rekommendationer 2-11 att genomföras senast under 2018. Justera Båstads 
kommuns rangordning enligt brukarundersökningar utifrån föreslagen beräkning 
för uppföljning av kvalitetsmålet. 7. Tilldela verksamhetsområdeschefen för Vård 
och omsorg resurser för kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Dnr: KS 000313/2017-900674
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Ett par frågor uppkommer gällande vård/omsorg kontra skolan. Jämför skolpengen 
mellan Båstad och Laholm/ Ängelholm. Inte aktuellt, enligt Eddie. Istället tittar man 
över lokaler mm. 

Malens trygghetsboende och samlingslokal: Medfinansieringen ej längre aktuell. 
Båstadhem AB menar att lokalen enbart ska nyttjas av de som bor där. 
Matservering? Nej, åtminstone inte i kommunal regi. 

Bjärehemmet och 3-4:an i Västra Karup: Hur har informationen om fastighets
försäljningen nått ut? Bristfälligt, menar Tord. De som nu bor i de nio lägenheterna 
där har fortfarande Vård och omsorg som hyresvärd, oavsett vem som äger 
fastigheten. 

Bassängen på Vårliden i Båstad: Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 12 juni 
att stå kvar vid tidigare fattat beslut om att förhyrning av resterande lokaler på 
Vårliden upphör den 31december2017. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 
även av säkerhetsskäl att utomstående inte äger rätt att bada i bassängen på 
Vårliden under resterande hyresperiod, höst och vinter 2017. Detta har skapat en 
hel del upprörda miner under sommaren. Nya tag i ärendet på nämnden den 25 
september? KPR funderar på att sätta samman en skrivelse i ärendet. Vem vill driva 
badet nästa år? Kommunen behöver ett bad! Det kostar 20 kr per person att gå dit: 
höj priset! Ta Laholm som ett bra exempel som erbjuder badtillfällen med ledare 
fyra gånger i veckan för reumatiker m fl 

Nämnden har beslutat att semesterresor utomlands inte ingår i personlig assistans 
som utförs av Båstads kommun. Beslutet ligger nu för överprövning hos förvalt
ningsrätten. 

Nu finns det ett utkast till ritningar på det planerade vård- och omsorgs boendet i 
Förslöv. Emma berättar att det kommer att bli ett somatikboende med 48 lägen
heter med egna tvättutrymmen mm, byggt i två plan i vinkel med trevlig utemiljö, 
frisör, fotvård, gemensamhetsutrymmen mm. Emma kommer så småningom att 
bjudas in till ett stormöte om detta via SPF i Förslöv. 

Kommentar från Eddie kring hyran av skolköken för att anordna matlagnings
kurser, som sägs ligga på hela 700 kr per tillfälle. Eddie menar att pensionärs
föreningarna eller motsvarande nu ska kunna hyra i stort sett utan någon kostnad. 

Åsliden i Östra Karup: Kommunen tar åter över Åsliden från och med den 1 oktober. 
Större delen av personalen samt chefen stannar kvar, vilket känns tryggt och bra. 

Mat och matdistribution nämndes kort. 71 kr per portion låter dyrt. 

Nämnden gör ett ständigt underskott. Skattehöjning att vänta? 

Inbrott på Bjäredalen i Förslöv i augusti, med försvunna datorer och telefoner 
som beklaglig följd. 

4. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 31 maj godkänns och läggs till handlingarna. 
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5. Övriga frågor och information/Ledamöterna runt 
Uppdaterad broschyr från anhörigföreningen delas ut på mötet - se bilaga. 
Anhörigmässa äger rum den 6 oktober tillsammans med kommunens anhörig
center. 

Christer delar ut en ny mall beträffande framtidsfullmakt. Sekreteraren mejlar även 
ut den till alla i rådet. 

Christer nämner SPF:s uppföljningsfrågor som skickades till Region Skåne med 
anledning av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Gratis bussåkning för alla som fyllt 70 år? Detta vore toppen nu om det kommer bli 
svårare för alla äldre att ta om sina körkort. Ärendet ligger hos kommunalrådet. Vad 
kommer det egentligen att kosta? Christer har skickat in en skrivelse från SPF om 
detta, både till regionen och Skånetrafiken. 

Claes frågar om tillgänglighetsguiden. Råden m fl har skickat in sina yttranden. 
Utvecklingsstrategen på kommunledningskontoret ska nu sammanställa dessa och 
göra en ny tjänsteskrivelse med förslag till beslut som beräknas komma upp i KS 
i oktober. 

Claes berättar kort kring historiken när det gäller SPF:s lokalavdelning på Bjäre. 

Karin berättar om osäkerheter kring SPF:s hyrda lokal via kyrkan i Östra Karup. 

Tore berättar det senaste kring SMART Cards, som nu införts i Tyskland och inom 
kort även ett snarlikt system i N arge. Det ser dock fortfarande mörkt ut för svenskt 
vidkommande. 

Flera ledamöter lyfter fram klagomål på personalen vid Båstads apotek och 
kontakten/bemötandet där vid uthämtning av läkemedel. 

Ingela efterlyser tydligare adresser till våra äldreboenden mm. Det står tyvärr inget 
om detta i populärversionen av kommunens vård- och omsorgsprogram. 

SPF i Båstad startar en introduktionsutbildning för äldre angående läsplattor /iPads 
och mobiltelefoner/smartphones. Utbildningen kräver en kunnig pedagog. 

Fundera redan nu på frågor till den kommande utfrågningen av politikerna inför 
nästa års val. Även en uppföljande utfrågning bör äga rum strax efter valet. Gratis 
bussåkning för alla som fyllt 70 år kan vara ett sådant ämne att ta upp. 

6. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 19 oktober kl. 09.30 i Ingrid-Marie, med inledande kaffe/macka. 

Ordförande 
H~~~on 
Sekreterare Justera?' 
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Lokalförening för 

anhörigvårdare i 

Båstad och Laholm 

' 
\ 
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Är Du anhö.~ig/vårdare eller stödjer någon som behöver stöd 
eller som är långvarigt"sjuk eller funktionshindrad finns en 
förening för Dig. 

Vem är anhörig 
Anhörig är den som hjälper och stödjer någon som inte klarar vardagen 
på egen hand. Exempel på anhörig kan vara partner, förälder, barn, 
barnbarn, vän, granne, arbetskamrat. 

Vem är nä.rstående 
Närstående är den som tar emot hjälpen och stödet. 

Lokalförening för anhörigvårdare i Båstad och Laholm 
är ansluten till Anhörigas Riksförbund, AHR och är verksam i 
Båstad och Laholms kommuner. 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar helt ideellt. 

Bokskogen Hallandsåsen, Båstad, Laholm 
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Vår målsättning är 

att tillgodose behov av stöd och rådgivning till medlemmar '· 
och övriga anhöriga. 
att försöka vara behjälplig i såväl praktiska som mänskliga 
frågor. 
att skapa kontakter med politiker och andra beslutsfattare. 
att arbeta i nära samverkan med kommunens anhörigteam. 
att anordna och medverka i gemenskapsfrämjande aktiviteter. 
att visa att ingen behöver stå helt ensam i sin vårdarroll. 

~ -# ~ - ' ' i .... . ~ , • 

~-' , . ·' ... " .' ··' . .. . • • -:. ;.1 ~- · • .-. • • .• f ... , .. .. ·. : ·.. ,• ~ .. -· ~ ..... ; . . . . 
~ · ~ · . , "' ~, 

En droppe dropp.a~ i livets älv · · .. :" .. ·-~ / .>: · ... \ ... 
_, . • • ... . :.' . ·! - • • .. 

_, .. . : l • • • • 

har ingen kraft att ftyf:~ ~j~/~:. , ; ~ ~.:1 ~·· ;J'. - ~·: . 
Det ställs ett.lcrav·ptlJ6rehda c!~pppe: ::. ·· "~~ 

. .. . ..\ : . ·:. ,, _: - : . ·~ · · · . -"' .. 
• . . ~ . •. ~ - fl . , ,. \ • : !Il 

Hjälp till att hålla de tindr_d ·apper~~; · -~ . . ·,, ·.. : 
... . • ._/j 

·:· •.. . [ag~ Danielsson 
• • • • ••••• •• 

• • 
• 

Anhörigas Riksförbund 
Som medlem i Lokalförening för anhörigvårdare i Båstad och Laholm 
blir du även medlem i Anhörigas Riksförbund (ingår i medlemsavgiften). 
Riksförbundet stöder de lokala anhörigföreningarna och arbetar för att 
anhörigvårdare ska få samma stöd och rättigheter över hela landet. 
Du kan läsa mer om förbundet på www.anhorigasriksforbund.se. 
Som medlem får du även tidningen Vi anhöriga med fyra nummer per år. 

\ 
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Bli medlem i föreningen! 

Årsavgiften är 100 kr som betalas till bankgiro 529-8997 

Kontakter 

Lillemor Johnsson, ordförande 
Telefon: 0430-303 52, 070-296 24 66 
Mail: lillemor.tore.johnsson@gmail.com 

Pia Sturesson, kassör 
Telefon: 070~692 69 67 
Mail: pia.sturesson@bjarenet.com 

Inger Westin, sekreterare 
Telefon: 0431-716 89, 073-229 82 82 
Mail: inger.westin.bastad@hotmail.com 

ANHÖRIGAS 
RIKSFÖRBUND 
Lokalförening för anhörigvårdare 
i Båstad & Laholm 

Version 2017-08-25 

680

680



Kallelse till 
styrelsesammanträde 

BÅSTADHEM 

Torsdagen den 14 september 2017 kl 14.00 till ca 17.00 i Malens Trygghetsboendes 
samlingslokal, Vången kallad. 

Observera att den halvdagskonferens som är upptagen i Arbetsordning 2017 för styrelsen 
har utgått. Vi ser inget behov av en konferens i dagsläget. Planering av ny styrelsekonferens 
får tas upp vid antagande av Arbetsordning 2018. 

För de som är intresserade kan vi visa Trygghetsboendets utemiljö och en lägenhet. Ni ges 
också möjlighet att bese en av lägenheterna på Trollbäcken. Samling vid ingången till 
Trygghetsboendets samlingslokal kl 13.00 (mot den nyanlagda trädgården). 

Meddela Petra Bramsell på mail: petra.bramsell@bastadhem.se om du INTE kan närvara. 
Om du inte kan närvara SKA du meddela din suppleant. 

Dagordning 

§ 39 Sammanträdet öppnas 

§ 40 Val av justerare 
I tur: lb Nilsson 

§ 41 Fastställande av dagordningen 

§ 42 Föregående protokoll nr 4 2017 
Tidigare utsänt 

§ 43 VD rapporter. 

§ 44 Ekonomichef rapporter 

§ 45 Förslag på nya ägardirektiv framtagna av styrelsen. Förslaget bifogas 

§ 46 Nytt äldreboende i Förslöv. Fråga om Båstadhem ska äga och förvalta 
det? Beslutsärende 

§ 47 Utredningen om förvaltningen av de kommunala fastigheterna. 
Beslutsärende 

§ 48 Förvärv av en av Lindabs fastigheter. Förslag till beslut och ritning 
bifogas. Beslutsärende 
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§ 49 Båstadhems krav på kommunen avseende nedlagda kostnader för 
bergvärmen i Örebäcksparken. Beslutsärende 

§ 50 Övrigt 

§ 51 Sammanträdet avslutas 

Välkomna! 

Båstad 2017-06-08 

Hans Grönqvist 
Ordförande 

Robert Falk 
VD 
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Ägardirektiv för Båstadhem AB (Styrelsens förslag till nya direktiv). 
Presenterade på ägarmötet 20170918 

1. Bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den lokalrättsliga 
lokaliseringsprinclpen, i allmännyttigt syfte främja kommunens försörjning av bostäder, inklusive 
äldrebostäder. Detta ska ske genom att bolaget aktivt förvärvar, avyttrar, äger, bebygger och 
förvaltar bostadsfastigheter. Bolaget ska härvid beakta bl.a. a möjligheterna att genomföra 
försäljningar och byggnadsprojekt avseende annat än hyresrätter som ett led i att finansiera 
hyresrättsproduktion. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, 
givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare 

på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga 
principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar det ekonomiskt i 
förhållande till privata konkurrenter. 

Bolaget är en del av den totala verksamheten i Båstads kommun och ska tillsammans med 
kommunstyrelsen och verksamhetsområdena bidra till kommunens positiva utveckling och tillväxt. 
Båstadhem ska bidra till att nå de visioner och mål som Båstads kommun satt upp. Genom att erbjuda 
prisvärda och kvalitativa bostäder och boendemiljöer ska bolaget medverka till kommunens attraktivitet som 
boendeort. 

Utifrån motiv för kommunens ägande och gällande bolagsordning fastställs nedanstående inriktning för 
verksamheten: 

Bolaget ska: 

o Medverka till att trygga bostadsförsörjn!ngen I kommunen genom produktion och förvärv samt aktiv 
fastighetsförvaltning tillgodoser att bostäder finnas att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
kvalitet. 

• Medverka till att kommunen har attraktiva bostadsorter 
• Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• Arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. Bolaget ska följa kommunens 
Miljöprogram. 

o Medverka till att utveckla boendet i Båstads kommun genom att vara en aktiv aktör på 
bostadsmarknaden även genom köp respektive försäljning av fastigheter 

Mål: 
Behovet av fler bostäder med hyresrätter som upplåtelseform i Båstads kommun är känt sedan länge. 
Båstadhem AB ska aktivt medverka till att antalet bostäder för åretruntboende i kommunens 
bostadsbestånd ökar. Efterfrågan och bolagets ekonomi ska styra nyproduktionen. Långsiktigt bör 
allmännyttans andel av hyresrättsbeståndet I kommunen inte överstiga 50 %. 
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2. Bolagets roll I Båstads kommun 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Båstads kommun. Bolaget står i sin 
verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av 
kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhets förhållande till kommunen genom: 

a) kommunens företagspolicy 

b) gällande bolagsordning 

c) gällande ägardirektiv 

d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

Bolaget och kommunen ska gemensamt verka för såväl ett gott informationsutbyte som att nå effektivt 
resursutnyttjande inom kommunens samlade verksamhet oavsett organisationsform och undvika att 
onödiga dubbelresurser byggs upp. 

I de fall kommunen önskar nyttja bolagets ljänster för olika uppgifter I den kommunala verksamheten ska 
avtal om villkoren för sådana uppdrag och åtaganden träffas för varje särskilt fall på affärsmässiga principer. 

3. Tolkning av ägardirektiv 

Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv ska tolkas ska frågan utan 
dröjsmål hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande. 

4. Kommunens uppsikt enligt kommunallagen 

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av kommunstyrelsen i Båstads kommun. Det ankommer på 
bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktören att följa av kommunfullmäktige och av 
kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade direktiv för verksamheten om de inte står i strid med 
tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL) eller annan lag eller författning. 

5. Frågor som ska underställas kommunfullmäktige 

Enligt § 5 bolagsordningen, ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta 
ställning Innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller som annars är av större vikt för bolaget eller 
den gemensamma utvecklingen i kommunen. Kommunfullmäktiges roll uppdelas här i 1) rätt att ta ställning 
och 2) inhämtande av godkännande. 

För att bolagets verksamhet inte ska drabbas av en långsam politisk hantering av frågor som omfattas av 
punkt 5 kommer kommunfullmäktige att behandla frågor som här berörs senast efter 3 
kommunfullmäktigesammanträden räknat från det att bolaget anmält ärendet till kommunfullmäktige. 

5.1 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning Innan sådana beslut I verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Bland annat följande ärenden är 
av större vikt: 

• Större, strategiska investeringar 
o lnvesteringsbeslut eller beslut om avyttring av större omfattning, överstigande 10 miljoner 

kronor 
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• Förvärv av dotterbolag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets verksamhet på 
dotterbolag 

• Årsredovisningen, med förslag på utdelning, föreläggs kommunfullmäktige före 
bolagsstämman 

5.2 Inhämtande av godkännande 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan något av följande ärenden förs till 
beslut: 

• Ändring av bolagsordningen 
• Ändring av aktiekapitalet 
• Förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller 

lämnande av ägartillskott eller dylikt i företag som inte är helägt dotterbolag 
• Fusion av företag 
• Förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag, med undantag av bildande av dotterbolag i 

syfte att avyttra fastigheter 

6. Kommunstyrelsens insynsrätt och uppföljning 

Enligt§ 16 bolagsordningen äger kommunstyrelsen i Båstads kommun rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta innebär bl.a. 
att bolaget till kommunstyrelsen ska lämna återkommande rapportering, minst två gånger per år, om 
den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget. Vid mist två tillfällen per år ska 
bolagets ledning delta i dialogmöte med kommunledningen, sk ägarmöten. Vid minst ett tillfälle per 
år ska bolagets ledning presentera bolagets aktuella situation för kommunfullmäktige. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit 
förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen. 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dess direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till 
grund för lekmannarevisorernas granskning, liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 
kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen. 

Bolaget ska vidare till kommunen lämna underlag för kommunens koncernredovisning. Detta 
underlag ska inlämnas till kommunens ekonomikontor senast den 15 mars året efter 
verksamhetsåret. 

I årsredovisningen ska även uppgifter lämnas om hur styrelsen och verkställande direktören anser att 
ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året. 

7. Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin gransknlngsrapport särskilt yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen 
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som omnämns I första stycket. 
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8. Bolagsstämma 

Kommunstyrelsen ledamöter och ersättare har närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma och ska 
underrättas om tid och plats för stämman. 

Ägarrepresentant vid bolagsstämma väljs av Båstads kommunfullmäktige och är kommunstyrelsens 
ordförande eller någon som denne sätter i sitt ställe. 

9. Ekonomi 

Bolaget ska drivas enligt marknadsorienterade och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget 
ska skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska kunna fullgöra kommunens 
intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet. En finansieringskälla för bolagets 
deltagande I samhällsbyggnadsprocessen, d v s byggnation av hyresrätter, kan vara försäljning av 
fastigheter. Försäljning av hyresfastlgheter bör dock ske på ett sådant sätt att fastigheterna bibehålls 
som hyresfastigheter, 

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare 
samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar. 

Bolaget ska varje år till kommunen lämna utdelning med belopp motsvarande det av kommunen som 
betalning för aktier tillskjutna kapitalet multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan plus en 
(1) procentenhet. Utdelning får dock, tillsammans med eventuella övriga värdeöverföringar under ett 
räkenskapsår, inte överstiga hälften av föregående års vinst. 

I syfte att minimera externa räntekostnader ska bolaget vid upplåning av kapital utnyttja den 
säkerhet som en kommunal borgen innebär. Dock ska möjlighet att låna med pantbrev som säkerhet 
Finnas för att kunna säkerställa marknadsmässig avstämning av borgensavgiften. 

Bolaget ska varje år, per den 31/12 till kommunen betala marknadsmässig borgensavgift av 
borgenssumman. Borgensavgiften fastställs årligen av kommunen. 

Bolaget ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig direktavkastning 
motsvarande 4 %. Direktavkastning definieras som bruttovinsten (rörelseresultatet+ av
/nedskrivningar)/marknadsvärdet av fastigheterna. 

10. Övrigt 

Upphandling av lekmannarevisorernas biträde samordnas av kommunens revisorer. 
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§ 48 Förvärv av en av Lindabs fastigheter (huvudkontoret) 

Bakgrund: Undertecknad har i våras kontaktats av Lindabs vice VD 
Fredrik Liedholm där denne efterfrågade Båstadhems intresse av ett 
eventuellt förvärv av fastigheten som inbegriper Lindabs huvudkontor. Jag 
konstaterade ganska snabbt att fastigheten har ett bra läge på orten, men att 
den inte passar för vårt ändamål. Jag meddelade detta till Fredrik. 
Undertecknad har nu genom tf KC Jan Bernhardsson kontaktats och då 
närmast fått en vädjan att Båstadhem väl kan förvärva fastigheten då det 
ligger i Lindabs intresse - en av kommunens större arbetsgivare. Vi kommer 
att ta upp frågan på kommande ägarmöte den 18 september och vill höra 
styrelsens uppfattning i frågan. 

Mitt förslag är att vi meddelar ägaren och Lindab att vi inte är intresserade av 
ett förvärv. 

Förslag till beslut: Styrelsen meddelar Båstads kommun och Lindab att 
företaget inte har något intresse av att förvärva Lindabs 
huvudkontorsfastighet. 

Båstad 2017-09-06 

Robert Falk 
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Bästa styrelseledamöterl 

I dagens HD finns en artikel rubriksatt med fet rubrik" Båstadhem får kritik- följde Inte 
ägardirektiv". 

För att ni ska få lite balans på detta efter att ha tagit del av tidningsartikeln vill jag att ni läser det 
yttrande som vi inhämtat från Gunnar Granholm, konsulten som hjälpte oss med styrelseutbildning 
och utvärdering av styrelsen och mig. 

Jag har inhämtat hans yttrande sedan Hans Grönqvist bett mig göra det. Grönqvist har fått ta del av 
ett advokatyttrande som kommunen inhämtat om Bjärehemsförsäljningen. Hans har tillsett att 
samtliga KS-ledamöter får ta del av Granholms yttrande. Så KS-ledamöterna har den kännedomen 
när de idag i KS ska behandla frågan om Bjärehemsförsäljningen. 

Vänliga hälsningar 

Båstad 2017-09-06 

Robert Falk 
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$ 
Granholm I(onsultation AB 

Att bereda Båstads l<F möjlighet att ta ställning -

- en kommentar till aktieägarens roll i förhållande till bolagsstyrelsens 

Regleringen i aktiebolagslagen och kommunallagen 

AB som redskap för kommunal verksamhet 
Aktiebolagsformen är en väl reglerad associationsform med mer än 800 paragrafer, som 

riktar sig till både små bolag med en enda aktieägare och till stora, börsnoterade bolag 

med obegränsat antal ägare, spridda över världen. Vissa paragrafer riktar sig därför till 

enbart t ex publika bolag, som vänder sig till allmänheten för finansiering, vissa andra till 

bolag med t ex en kommun som dominerande aktieägare, som då har att följa .i;egler om 

viss offentlig insyn osv. 

Aktieägarens insyn och styrning är noggrant reglerade i aktiebolagslagen. Ett gemensamt 

drag för alla typer aktiebolag är, att det enbart är bolagsorgan som kan fatta bindande 

beslut om bolagets verksamhet. Till och med det dokument, som definierar aktieägarnas 

syfte och ramar för verksamheten, bolagsordningen, måste beslutas av bolagsstämman, 

som är ett bolagsorgan, för att Bolagsverket ska registrera den. 

Bolagsordning och ägardirektiv 
Advokaterna Ahlquist och Svensson uppehåller sig kring förhållandet mellan Båstadhem 

ABs bolagsordning och ägardirektiv. Det dokument, som def111ierar styrelsens uppdrag 

och därmed behörighet att agera, är bolagsordningen. Aktieägaren har möjlighet att ytter

ligare precisera sina önskemål genom ägardirektiv vid bolagsstämma, som är ett bolags

organ. Ett uttryck för styrelsens långtgående ansvar för bolaget, även i förhållande till 
aktieägaren, är att styrelsen enligt ABL 8 kap 41 § är skyldig att självständigt bedöma, om 

det är förenligt med bolagets bästa att efterleva även sådana ägardirektiv, och det 

avgörande är just bolagsordningen: 

"Styrelsen eller [VD) för bolaget får inte företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är 
ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller 
någon annan aktieäga re. 

En ställföreträdare för bolaget får inte heller följa en anvisning av bolagsstämman eller något annat 
bolagsorgan, om anvisningen inte gäller därför att den strider mot denna lag, tillämplig lag om 
årsredovisning eller bolagsordningen." 

Gunnar Grnnholm Konsul ta tion AB, Oclenslunda Sörgåcclen 4, 549 91 Ticlan. 
13esöksaclcess: Hornsgatan 98, Stockholm. 

Telefon: 0500-41 83 21. Mobiltel: 070-607 49 09. e-post: granholm.konsultation@swipnet.se 
Bankgiro: 304-3247. l\[omsreg nc: SE55626430710l. Styrelsens säte: Skövde. 
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Granholm I(onsultation AB 

De som ges ett lagstadgat skydd genom denna paragraf är aktieägarminoriteter och 

bolaget självt. Eftersom Båstad kommun är ensam aktieägare, bortfaller andra aktieägare, 

och kvar är enbart själva bolaget - vilket också sammanfaller med styrelseledamöternas 

och VDs sysslomannaansvar, som enbart riktas mot aktiebolaget som deras huvudman. 

Det är således inte alldeles rättvisande att kalla ägardirektiven för "juridiskt bindande" så 

som görs i Advokatfirman Måns Ahlquist ABs utlåtande. 

Visserligen nämner man styrelseledamöternas och VDs lojalitetsplikt mot bolaget i avsnitt 

2.3, men utan att precisera vad eller vem som definierar bolagets bästa, och går i stället 

direkt över till att nämna att en viss åtgärd i ett särskilt fall kan bedömas som kompetens

överskridande och att bolagsstämman i vissa fall kan vägra att bevilja ansvarsfrihet, och 

därmed öppna vägen för bolagsstämman eller någon annan att väcka skadeståndstalan. 

I det ärende som avser försäljningen av Bjärehemmet har styrelsen behandlat ärendet i 

enlighet med bolagsordningens 3 §: 

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta 
fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. 
Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftsuppdrag för annan 
uppdragsgivares räkning." 

Därmed har styrelsen full, lagstadgad behörighet - "kompetens" i den kommunala 

terminologin - att handlägga frågan. Likaså har man i enlighet med bolagsordningens § 5, 

"Innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt, ska bolaget bereda 
kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta ställning i ärendet." 

tillsammans med ägardirektivets precisering av vad som avses med "ärende ... av större 

vikt", nämligen "beslut om avyttring ... överstigande 10 miljoner kronor" vid flera till

fällen meddelat Båstads kommun sin önskan och avsikt att sälja Bjärehemmet, dels 2014, 

dels den 14 oktober 2016 och dels vid flera ägarmöten därefter, vilket också framgår av 

Advokatfirman Måns Ahlquist ABs utlåtande. 

Det är förvisso ett hypotetiskt fall, men i händelse av att KF skulle ha tagit ställning mot 

en försäljning, men utan att anvisa en annan, likvärdig lösning, skulle antagligen styrelsen 

ha sett sig tvingad att genomföra försäljningen ändå för att inte riskera att skada bolagets 

intresse enligt bolagsordningen. Ansvaret för bolaget skulle fortfarande ha varit styrelsens, 

inte aktieägarens, enligt ABL. 

Demol<ratiutredningens förslag och propositionen till ändringar i 
lwmmunallagen 2001/02:80 
Redan i 1975 års aktiebolagslag gällde att fullmäktige skulle få yttra sig innan viktiga beslut 

fattades i helägda kommunala bolag. Regeringen var dock inte beredd att föreslå en lag-

2 
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Granholm l(onsultation AB 

reglering som innebär att fullmäktiges godkå'nnande av sådana beslut skulle krävas. Som 

flera remissinstanser påpekade fanns det en risk för att ett lagstadgat krav på fullmäktiges 

godkännande skulle komma i konflikt med gt.undläggande associations rättsliga bestäm

melser om bolagsstyrelsens och styrelseledamöternas ansvar, ABL 8 kap 4 §: "Styrelsen 

svarar för bolagets organisation och fö1valtningen av bolagets angelägenheter." 

Om aktieägaren skulle överta bolagsstyrelsens beslutsfunktioner och ansvar, skulle bolaget 

helt enkelt inte längre vara ett aktiebolag. En så långtgående lösning som kommitten 

föreslagit i denna del valdes därför inte heller i vare sig 2005 års aktiebolagslag (ABL) eller 

i kommunallagen (KL 3 kap 17 § p 4). 

Enligt regeringens mening var det tillräckligt att fullmäktige fick en skyldighet att se till att 

få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattades. Lagrådet förordade att det tidigare kravet på att fullmäktige 

skulle se till att få yttra sig skulle behållas, med motivering att den föreslagna lydelsen inte 

tillför något i sak och kunde föranleda missuppfattningen att fullmäktige hade en formell 

vetorätt. 

I själva verket innebar naturligtvis redan sådana yttranden i praktiken, att KF hade tagit 

just ställning i de ärenden, som presenterades där även under den tidigare lagregleringen. 

Mot denna bakgrund kunde regeringen inte finna att innebörden av lagändringen skulle 

kunna missuppfattas och KL 3 kap 17 § ändrades i enlighet med Regeringens förslag. 

KL respektive ABL - hur tillämpas lagarna? 
Professor Daniel Stattin, Uppsala universitet har under åren uppehållit sig vid kommuner

nas ägarstyrning av bolag i ett flertal skrifter, däribland Företagsstyrning - en studie av 

aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 2 upplagan, Uppsala universitet 

2008. I boken Kommunal aktiebolagsrätt, Norstedts Juridik, 2 upplagan 2007 inleder han 

med att konstatera, att aktiebolagsrätten och kommunalrätten möts och lätt kommer i 

konflikt med varandra i de kommunala aktiebolagen. Han citerar också vid flera tillfällen 

den skrift, som Sveriges Kommuner och Landsting publicerade 2006, Principer för 

styrning av kommun- och landstingsägda bolag. Där sägs bland annat: 

"Vissa ägarfrågor kan i kommunalrättsligt avseende vara av sådan vikt att de måste besluta i 
fullmäktige enligt 3 kap 9 § kommunallagen. Kommun ... fullmäktige är dock inte lämpligt sammansatt 
för djupare diskussioner i mer komplicerade strategiska eller operativa ägarfrågor. Fullmäktige bör 
delegera sådana ägarfrågor som inte är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt till 
kommun-... styrelsen." (SKL 2006, s. 20.) 

För tillämpningen av de båda lagarna gäller, att ABL reglerar även de kommunala bolagen 

fullt ut, medan KL reglerar kommunens hantering av bolagen utan inskränkningar i ABL. 
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Granhohn I<.onsultation AB 

Diskussion om styrelsens ansvar för kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Styrelsens skyldighet är att bereda KF möjlighet att ta ställning. Detta har man gjort, dels 

genom att ta upp förslaget i förväg med kommunstyrelsens, KS', arbetsutskott, dels 

genom att översända förslaget till beslut den 14 oktober 2016, och därefter diskutera det 

vid återkommande ägarmöten. Inte heller på bolagsstämman den 20 april 2017 kommen

terade aktieägarens företrädare, KS' vice ordförande Inge Henriksson, den nära före

stående försäljningen eller att KS valt att inte ta upp ärendet i KF. 

Både Vård- och omsorgsnämnden och teknik- och servicechefen Jan Bernhardsson 

förordade ett positivt stälLungstagande från KFs sida - något godkännande är det, som 

framgår här ovanför - inte fråga om. Ärendet stod redan upptaget på dagordningen och 

drogs tillbaka och detta har styrelsen för Båstadhem AB inga åsil{ter om. 

Styrelsen för Båstadhem AB har självfallet inte ansvar för vare sig KS AUs, KS' eller KFs 

handläggning av ett ärende - och kan inte heller lastas för ett uteblivet ställningstagande i 

KF vid sammanlagt sex I<F-möten fram till försäljningsdatum i maj . 

Däremot har styrelsen fullt ansvar för att inte utsätta Båstadhem AB för en ekonomisk 

förlust genom att förhala, och därmed riskera, en utebliven försäljning av Bjärehemmet 

för 18 nuljoner kronor. 

Slutsatser 
Det är fullständigt klart i både KL 3 kap 17 § och förarbetena till lagen, att det är kom

munens ansvar att se till att få ta ställning innan Båstadhem AB avyttrade Bjärehemmet. 

Likaså var det Båstadhem ABs skyldighet att ge Båstad kommun denna möjlighet. Det 

framgår av Advokatfirman Måns Ahlquist ABs utlåtande, att Båstadhem AB har fullgjort 

alla sina skyldigheter fullt ut. 

Båstad kommun har naturligtvis frihet att välja att inte använda sig av möjligheten att ta 

ställning, men detta är inte en fråga för Båstadhem ABs styrelse och VD. Tvärtom, de har 

skyldighet att tillvarata bolagets intresse och genomföra försäljningen. 

Att överväga att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet i den här situationen saknar stöd i såväl 

kommunallagen som aktiebolagslagen. 

Skövde den 5 september 2017 

Gunnar Granholm Konsultation AB 

Gunnar Granholm 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-27 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000006/2017 – 904 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.    
 
Delegationsbeslut 
a). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan - Katharina Arvidsson 
 
b). Delegationsbeslut - Personalärenden - Christoffer Eriksson   
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut   
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommun: :vrelsIDn 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Delegationsbeslut 
2017 -09- 2 5 

Kommunledningskontoret 
Unrkf'!(f>YQQV. 
"~.(.T.~J?..7. ...... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tians-
ordning 
KS/A026 2017-09-11 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. Ba§ Dödsboanmä Katharina Arvidsson 

Ian till 
Skatteverket 

KS/A026 2017-09-11 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. Ba§ Dödsboanmä Katharina Arvidsson 
Ian till 
Skatteverket 

Underskrift 

2017-09-25 
Underskrift~ Datum 

Namnförtydligande 

Katharina Arvidsson, Kundcentermedarbetare 
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