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Båstad den 13 juni 2018 
 

Håkan Mörnstad 
ordförande 
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 Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr:KS000019/2018 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Mats Lundberg (L) och Inge Henriksson (BP) som justeringspersoner. 
2. Utse Claes Sundin (-) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2018-06-26 klockan 15.00 på kommunkansliet 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180611\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-06-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000020/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen till kommunfullmäktige 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
 
 

3



 Tjänsteskrivelse  
 

180613\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-06-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000021/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
- Budgetuppföljning tertial 1, 2018. 
- Översikt gällande ej verkställda beslut – kvartal 1, 2018. 
- Verksamhetsberättelse tertial 1, 2018, för vård- och omsorgsnämnden 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning tertial 1, 2018. 
Översikt gällande ej verkställda beslut – kvartal 1, 2018. 
Verksamhetsberättelse tertial 1, 2018, för vård- och omsorgsnämnden 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN§47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2018-05-21 

DnrVN 000059/2018 - 700 

Verksamhetsberättelse tertial 12018 för vård- och 
omsorgnämnden 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och 

Sida 

5av12 

verksamhets berättelse för årets första fyra månader. Budget i balans är fortsatt 
i fokus. Trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 2,6 mkr. Detta 
beror till största delen på ej budgeterad verksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2018-05-14, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl och ekonom Marcus Åberg föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgnämnden beslutar: 

1. Verksamhets berättelse tertial 1 2018 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

2018-05-28 

Dnr: KS 000021/2018-900
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-14 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000059/2018-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Verksamhetsberättelse tertial 12018 för vård- och omsorgnämnden 

Förslag till beslut: 

1 (1) 

1. Verksamhetsberättelse tertial 12018 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 
2. Verksamhetsberättelsen delges kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhets berättelse för årets 
första fyra månader. 

Budget i balans är fortsatt i fokus. Trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 
2,6 mkr. Detta beror till största delen på ej budgeterad verksamhet. 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse tertial 1 2018 
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Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2108-04-30 

 

Vård och omsorg 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

VN- VÅRD OCH OMSORG -45 038 -115 881 -122 381 -6 500 

Centralt -1 733 -8 490 -7 100 1 390 

Myndighetsenhet -1 789 -5 158 -5 158 0 

Stöd och omsorg -16 352 -40 556 -46 576 -6 020 

Hälso- och sjukvård -10 997 -31 816 -31 966 -150 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -9 728 -29 861 -28 961 900 

Summa -40 600 -115 881 -119 761 -3 880 

Resultatenheter     

Hemvård -1 805 0 -680 -680 

Vård- och omsorgsboende -2 633 0 -1 940 -1 940 

Summa -4 438 0 -2 620 -2 620 

     

INVESTERING -471 -3 294 -3 294 0 
	

Hänt i verksamheten 
Runt	 årsskiftet	 gick	 samtliga	 medarbetare	 över	
till	 fasta	 scheman	 efter	 en	 utvärdering	 av	 den	
modell	som	fanns	tidigare.	Övergången	fungerade	
bra	 och	 det	 är	 redan	 möjligt	 att	 se	 effektivise‐
ringsvinster	 i	 verksamheten	 i	 form	 av	 minskad	
vikarieanvändning	och	ökat	socialt	innehåll.	

Arbete	 pågår	 kontinuerligt	 kring	 Handlingsplan	
för	 en	 ekonomi	 i	 balans	 och	 styrkorten	 används	
på	 alla	 nivåer	 i	 verksamheten,	 allt	 ifrån	 arbets‐
platsträffar	till	nämndsmöte.	

Vid	årsskiftet	2017/2018	trädde	en	ny	lag	i	kraft,	
Lag	 om	 samverkan	 vid	 utskrivning	 från	 sluten	
hälso‐	 och	 sjukvård.	 Lagen	 innebär	 att	 kommu‐
nens	ansvar	att	ta	hem	invånarna	från	slutenvår‐
den	har	 skärpts	 från	 fem	arbetsdagar	 till	 tre	ka‐
lenderdagar.	Det	innebär	att	kommunens	arbets‐
sätt	 måste	 justeras.	 Vård	 och	 omsorgsnämnden	
fattade	 i	april	beslut	om	att	permanenta	Mottag‐
ningsteamet	vilket	är	ett	sätt	att	möta	invånarnas	
behov	 tillsammans	 med	 ordinarie	 hemvård	 och	
korttidsvård.	

Efter	 arbetsmiljöverkets	 inspektion	 i	 slutet	 av	
2017	 har	 en	 rad	 rutiner	 tagits	 fram,	 omarbetats	
och	 uppdaterats.	 Arbetsmiljöverket	 noterade	
också	att	utbildningsfrågan	var	eftersatt	och	för‐
valtningen	arbetar	nu	med	att	intensifiera	utbild‐
ningar	 inom	bland	annat	 förflyttningsteknik,	 hot	
och	 våld	 samt	 introduktionsutbildning	 för	 nyan‐

ställda.	Även	demensutbildning	för	vård	och	om‐
sorgsmedarbetare	 samt	 studiecirkel	 inom	pallia‐
tiv	vård	har	genomförts	i	kvalitetshöjande	syfte.	

Samtliga	 enhetschefer	 har	 deltagit	 i	 ett	 arbete	
tillsammans	med	kommunens	upphandlade	före‐
tagshälsovård	kring	att	minska	sjukskrivningarna	
i	verksamheten.		

Under	 april	 har	 mycket	 arbetstid	 gått	 åt	 till	
Trygghetslarmen.	Dels	har	det	varit	problem	med	
täckningen	i	samband	med	telefonoperatörsbyte,	
dels	 har	 det	 skett	 en	 digitalisering	 och	 slutligen	
har	 det	 funnits	 problem	 med	 den	 teknik	 som	
finns	i	kommunen	inom	området.		

Vid	 uppföljning	 av	 intern	 kontrollplan	 under	
2017	noterades	att	dokumentationen	kunde	 för‐
bättras	 och	 därför	 har	 en	 dokumentationshand‐
bok	 inom	 SoL	 färdigställts	 under	 våren	 och	 im‐
plementering	är	påbörjad.	

Verksamheten	har	problem	med	för	få	kontorslo‐
kaler	 vilket	 skapar	 arbetsmiljöproblem	 för	med‐
arbetare	med	administrativa	uppdrag.		

Säsongsinfluensa	och	vinterkräksjuka	har	påver‐
kat	 verksamheten	 under	 våren,	 både	 i	 form	 av	
sjuka	vård	och	omsorgstagare	men	också	många	
sjuka	medarbetare.	Ett	stort	bortfall	av	medarbe‐
tare	 under	 en	 förhållandevis	 lång	 tid	 är	 en	 på‐
frestning	 för	 verksamheten	 som	 slutligen	 leder	
till	dyra	vikarielösningar.	

7



Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2108-04-30 

 

Stöd och omsorg 
Under	årets	 första	månader	har	Daglig	verksam‐
het	 utvidgat	 sin	 verksamhet	 vid	Bjäredalen	med	
ytterligare	öppet	på	caféet	samt	start	av	tvätt	av	
bland	annat	arbetskläder.	

Café	SoL	har	lämnat	A‐huset	och	flyttat	till	Vårli‐
den,	en	flytt	som	föll	väl	ut.	Denna	flytt	gav	också	
arbetsmiljövinster	för	då	det	har	tillkommit	kon‐
tor.	

Vård och omsorg 
Det	 är	 fortsatt	 svårt	 att	 rekrytera	 medarbetare,	
även	vikarier.	Verksamheten	erbjuder	sedan	tidi‐
gare	 fast	 anställning	 där	 det	 lämpar	 sig	 men	
också	genom	att	erbjuda	heltid	där	det	är	möjligt.	

DigiLitt.kom	 är	 ett	 projekt,	 medfinansierat	 av	
Europeiska	 socialfonden,	 och	 syftar	 till	 att	 för‐
ändra	attityd	och	inställning	till	tekniska	lösning‐
ar	 i	verksamheten	för	medarbetare.	Projektet	 in‐
riktar	sig	mot	medarbetare	inom	särskilt	boende	
men	 positiva	 effekter	 kommer	 att	 spridas	 i	 hele	
verksamheten	allt	eftersom.		

Ekonomi 
Utförarsidans	 sammanlagda	 negativa	 avvikelse	
uppgår	till	‐6,5	mkr.	

Inom	stöd	och	omsorg	har	verksamheten	inom	en	
del	utökats	och	ger	ett	prognostiserat	underskott	
om	drygt	6	mkr.		

Bemanningen	 av	 sjuksköterskor	 är	 fortsatt	 skör	
och	 extra	 sjuksköterska	 har	 rekryterats	 för	 att	
möta	 den	 medicinska	 säkerheten	 för	 vård	 och	
omsorgstagarna.	 Genomlysningen	 2017	 visar	 att	
Båstads	kommun	har	ett	lågt	antal	sjuksköterskor	
i	jämförelse	med	andra	kommuner.	

Demensteamet	 är	 ännu	 inte	 startat	 men	 under	
våren	 tillsattes	 tjänsten	som	demenssamordnare	

på	heltid	 igen	och	arbetet	med	att	 forma	 teamet	
är	påbörjat.	

Verksamhetsövergripande	 äldreomsorg	 progno‐
stiserar	ett	överskott	om	ca	900	tkr,	främst	bero‐
ende	på	att	demensteamet	 inte	startats	upp	 fullt	
ut	ännu.		

	

Resultatenheter 
Hemvårdens	 utförare	 prognostiserar	 ett	 under‐
skott	 om	0,7	mkr.	 Dock	 ska	medel	 omföras	 från	
beställaren	avseende	kringtid	så	snart	den	utred‐
ningen	fastställt	en	nivå.	

Utförare	inom	vårdboende	prognostiserar	ett	un‐
derskott	om	1,9	mkr,	som	delvis	beror	på	föränd‐
ringen	 till	 ett	 renodlat	 somatikboende	 på	 Bjäre‐
hemmet.	Detta	underskott	aviserades	vid	det	po‐
litiska	beslutet	2016.	En	annan	bidragande	faktor	
till	underskottet	är	att	det	varit	mycket	sjukfrån‐
varo	som	medfört	övertid	under	våren.		

Under	 perioden	 har	 vård	 och	 omsorgsboendena	
haft	 en	 beläggning	 på	 98	 procent.	 Detta	 beror	
bland	annat	på	att	ett	flertal	lägenheter	har	krävt	
mer	 eller	 mindre	 omfattande	 renovering	 som	 i	
sin	tur	genererar	ett	inkomstbortfall.	

	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	en	jämn	
och	 stabil	 bemanning	 baserat	 på	 behovet	 hos	
vård	 och	 omsorgstagarna.	 Handlingsplan	 för	 en	
ekonomi	 i	 balans	 genomförs	 enligt	 plan	 och	
kommer	att	generera	effektiviseringar	i	takt	med	
att	delprojekten	implementeras.		
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017

Målredovisning
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 

som en plats att leva och Bo på. (medborgarundersökningen)

RT

Nöjd inflytandeindex för hur invånarna bedömer möjligheterna 

till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Båstads 

kommun. (medborgarundersökningen)

RT

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 

mätning INSIKT

RT

KF-mål 2 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 

kommunala verksamheterna  i Båstads kommun. 

(medborgarundersökningen)

RT

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post 

och får svar inom två arbetsdagar  (kkik)

V

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 

handläggareför att få svar på en enkel fråga (kkik)

V

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 

bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen 

(kkik)

V

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och tillgänglighet RT

KF-mål 3 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstads kommun är i 

ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av skatteintäkter 

och generella statsbidrag

RT

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 100 

% med skattemedel.  Undantag kan göras för finansiellt lönsamma 

projekt.

RT

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstad ska vara en av 

Sveriges 10 bästa 

skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V
Andel elever som påbörjar studier vi högskola eller universitet 

inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning

V

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT

Andel examina V
Andel yrkesutbildningar per invånare V
Andel i arbete efter utbildning V
Genomströmmning SFI E
Nivå SFI E

Båstads kommun är 

attraktiv att leva bo 

och verka i

Båstads kommun är 

välkommnande, 

professionell och 

tydlig
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017

Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstad ska vara en av 

Sveriges 10 bästa 

kommuner inom vård 

och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 

jämförelser 

RT

Andel nöjda brukare i hemvården RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker 

att hemvården håller en god kvalitet (94%) enligt 

Öppna Jämförelser 2017. Resultatet är detsamma 

sedan 2016 års redovisning. 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 80% enligt Öppna 

Jämförelser 2017 vilket är en marginell försämring 

jämfört  med föregående år. Verksamheten arbetar 

kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och 

omsorg som bedrivs.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inom hemvården är 50 % av vård- och omsorgstagare 

nöjda med möjligheten till inflytande enligt Öppna 

Jämförelser 2017 vilket är en liten förbättring 

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 

50% att det finns tillräckligt med tid och 46% av vård- 

och omsorgstagare inom särskilt boende anser att 

det finns tillräckligt med tid enligt Öppna 

Jämförelser 2017. Det är en förbättring inom spåväl 

hemvård som särskilt boende. 

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 

INSIKT

RT

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking 

kring företagarnas uppfattning om kommunens service till 

företagen

RT

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking 

kring företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av 

lagar och regler

RT

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V
Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar inom 

handel, besök eller tjänstesektorn

V

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstad ska vara en av 

Sveriges 25 bästa 

miljökommuner

En av Sveriges 25 bästa miljökommuner enligt Miljöaktuellts 

ranking

RT

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V
Båstads kommun ska halvera mängden hushållsavfall V

Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V
Båstads kommun ska öka mängden solenergianläggningar i 

kommunen

RT

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstad ska vara en av 

Sveriges 25 bästa 

kommun inom 

trygghet och 

folkhälsa

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 tryggaste och 

säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstads kommun ska 

främja allas 

möjligheter till 

kulturupplevelser 

året runt genom att 

vara bland de 25 

bästa kommunerna i 

Sverige

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett varierat 

kulturutbud

RT

Båstad ska vara en av 

Sveriges 25 bästa 

näringslivs-

kommuner
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Hemvårdspeng -15 830 -54 187 -50 187 4  000 

Boendepeng -20 777 -62 079 -62 779 -700 

	

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under	 årets	 första	månader	har	 trenden	 fortsatt	
från	 2017	med	 lägre	 behov	 av	 hemvårdstimmar	
än	 budgeterat.	 Prognosen	 visar	 i	 dagsläget	 141	
500	 timmar	 jämfört	 med	 budgeterade	 142	 750	
timmar.	 Mottagningsteamets	 insatser	 leder	 till	
del	 till	 även	 under	 2018	 till	 minskad	 nivå	 av	
hemvårdstimmar	genom	att	teamets	insatser	inte	
räknas	som	hemvårdstimmar.		

Boendepeng 
Några	av	vård	och	omsorgsboendena	har	inte	haft	
full	 beläggning	 under	 perioden.	 Detta	 beror	 till	
stor	del	på	att	 lägenheter	har	varit	 i	 stort	behov	
av	 renovering.	 Beläggningsgraden	 för	 vård	 och	
omsorgsboende	har	varit	98	procent.	

Det	 har	 under	 årets	 fyra	 första	månader	 funnits	
ett	 större	 behov	 av	 korttidsboende	 än	 vad	 det	
funnits	platser	inom	kommunen	och	verksamhet‐

en	har	tvingats	köpa	externa	platser.	Förvaltning‐
en	 arbetar	 med	 att	 minimera	 behovet	 av	 kort‐
tidsplatser	 genom	 att	 så	 fort	 som	möjligt	 säker‐
ställa	 en	 trygg	 och	 säker	 hemgång,	 bland	 annat	
genom	Mottagningsteamet.		

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Köp	av	hemvårdstimmar	prognostiserar	en	posi‐
tiv	 effekt	 på	 resultatet	 i	 jämförelse	 med	 budget	
om	 4	mkr.	 Det	 beror	 dels	 på	 att	 prognosen	 av	
hemvårdstimmar	 understiger	 budgeterat	 antal	
timmar	men	också	på	det	tillskott	som	gjorts	 för	
kringtiden	 i	 hemvården.	Detta	 tillskott	 har	 ännu	
inte	 fördelats	 ut	 i	 hemvårdspengen	 och	 ligger	
därmed	 som	 ett	 positivt	 resultat	 på	 beställarsi‐
dan.		

 
 

	
Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

	
Boendepeng 
Köp	 av	 boendedygn	 prognostiserar	 ett	 under‐
skott	om	0,7	mkr.	Underskottet	beror	på	köp	av	
korttidsplatser.	 För	 korttidsvård	 i	 intern	 regi	 är	
14	 platser	 budgeterade	 och	 under	 året	 har	 det	
genomsnittligt	 belagts	 12	 platser.	 Det	 har	 inte	
varit	 möjligt	 att	 ha	 full	 beläggning	 inom	 ramen	
för	egen	regi.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Förvaltningen	 arbetar	 kontinuerligt	 i	 enlighet	
med	den	Handlingsplan	 för	 en	 ekonomi	 i	 balans	
som	tagits	fram	efter	fjolårets	genomlysning.	Den	
innebär	 effektiviseringar	 i	 verksamheten	 men	
också	 fortsatta	 processkartläggningar	 för	 att	
identifiera	förbättringsområden.	

Vid	 årsskiftet	 trädde	 Lag	 om	 samverkan	 efter	
slutenvård	 in	 vilket	 ställer	 högre	 krav	 på	 kom‐
munen	 att	 ta	 hem	 invånare	 från	 den	 slutna	 vår‐
den	 snabbare	 än	 tidigare.	 Det	 är	 utmanande	 för	
hela	verksamheten	och	kräver	ett	nytt	arbetssätt	
vilket	 påbörjats	 genom	 Mottagningsteamet	 och	
korttidsvården	i	samverkan.		

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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Servicedeklarationer

Kommunkontor 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 ska besvaras skyndsamt

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 ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott.

Avfallshämtning sker på utsatt dag.

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

På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska 

sköta de offentliga ytorna.

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år.

Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år.

Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla.

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

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga.

Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i.

Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad ska 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.

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.

I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer.

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar.

Beslut i övriga bygglovsärenden, till exempel ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällande 

detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett.

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. Kunden ska få återkoppling inom tio 

arbetsdagar efter inspektion.

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett.

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.

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.

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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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.

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) På helgerna är det på grund av bemanning svårt att avsätta tid till detta.

2) 

3) 
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Målredovisning 

Båstads	kommun	har	tre	övergripande	fullmäkti‐
gemål	samt	sex	nämndsmål	och	har	under	året	
arbetat	efter	den	budget	som	Kommunfullmäk‐
tige	beslutade	om.	
	
 

	
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	uppfyllt.	

Enligt	den	senaste	medborgarundersökningen	är	
invånarna	i	Båstad	nöjdare	än	genomsnittet	med	
sin	kommun.	Över	hälften	skulle	rekommendera	
sina	vänner	och	bekanta	att	flytta	till	Båstad.	

	

 

 

 

Måluppfyllelse:	Målet	är	delvis	uppfyllt	

Även	här	får	Båstad	ett	något	bättre	betyg	än	
genomsnittet	för	Sveriges	samtliga	kommuner.	
Det	finns	dock	mycket	som	kan	ytterligare	för‐
bättras.	Till	exempel	måste	vi	bli	snabbare	på	att	
svara	på	e‐mail.	Vi	har	ett	relativt	nyinrättat	
kundcenter	som	kontinuerligt	arbetar	med	att	
förbättra	sina	rutiner.	

	

 

 

Kommunen	har	satt	upp	följande	finansiella	mål:	

 

Överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter 
och generella bidrag.  

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt	

Efter	första	tertialen	prognostiseras	ett	resultat	
på	+6,2	mkr	för	2018,	vilket	innebär	0,8	procent	
av	skatteintäkter	och	generella	statsbidrag.	Det	är	
kommunens	drift	och	verksamheter	som	drar	
resultatet	neråt	medan	överskottet	på	den	finan‐
siella	sidan	gör	att	vi	totalt	redovisar	ett	över‐
skott.	

	

 

Investeringarna ska finansieras fullt ut med skatte-
medel. Härmed avses de skattefinansierade investe-
ringarna. 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Endast	47	procent	av	investeringarna	beräknas	
kunna	täckas	med	skattemedel.	Båstads	kommun	
har	för	närvarande	ett	mycket	stort	investerings‐
behov,	vilket	medför	att	det	egna	kapitalet	inte	
räcker	till	att	finansiera	allt.		

Det	är	dock	viktigt	att	på	längre	sikt	kunna	finan‐
siera	investeringarna	utan	att	öka	skuldsätt‐
ningsgraden.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Vi	kommer	förmodligen	inte	att	placera	oss	bland	
de	10	bästa	kommunerna	även	om	vi	får	bra	re‐
sultat	i	de	flesta	delmålen	(se	bifogad	tabell).	

	

 

 

 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Detta	är	ett	högt	uppsatt	mål.	Även	om	vi	når	
många	av	delmålen,	uppfyller	vi	inte	huvudmålet.	
94	procent	av	vård‐	och	omsorgstagarna	tycker	
att	hemvården	håller	en	god	kvalitet.	Även	sär‐
skilt	boende	får	ett	gott	betyg.	Alla	vård‐	och	om‐
sorgstagare	har	möjlighet	att	vara	delaktiga	i	sin	
genomförandeplan,	vilket	är	positivt.	Däremot	
önskas	mer	tid	hos	vård‐	och	omsorgstagare.	

Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	att	öka	
kvaliteten	i	den	vård	och	omsorg	som	bedrivs.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt	

Enligt	2016	år	mätning	”löpande	Insikt”	ligger	vår	
kommun	på	plats	49.	Båstad	har	inte	deltagit	i	
2017	års	mätning,	men	kommer	att	delta	under	
2018.	Det	finns	delområden	som	Båstad	är	myck‐
et	bra	på,	exempelvis	antal	nystartade	företag	

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, proffessionell 

och tydlig 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun är i ekonomisk balans 

Nämndsmål 1  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

skolkommuner 

Nämndsmål 2  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

kommuner inom vård och omsorg 

Nämndsmål 3  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

näringslivskommuner 
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som	finns	kvar	efter	tre	år.	Däremot	måste	vi	bli	
ännu	bättre	på	att	samverka	och	ge	service	till	
våra	företagare.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt	

Miljöaktuellts	ranking	är	inte	klar	för	2018.	Det	är	
svårt	att	nå	en	placering	bland	de	25	bästa	kom‐
munerna.	Genom	att	systematiskt	arbeta	med	
vårt	nya	miljöprogram	har	vi	möjlighet	att	nå	
målet	på	lite	längre	sikt.		

På	vissa	områden	ligger	Båstad	bra	till.	Vi	är	på	
femte	plats	i	Sverige	avseende	återvinning	av	
hushållsavfall	med	en	återvinningsgrad	på	58	
procent.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Båstad	placerar	sig	på	plats	166	enligt	SKL:s	
Öppna	Jämförelser.	Antalet	inbrott	är	högt	och	

även	antal	våldsbrott	har	ökat.	Kommunen	har	
vidtagit	åtgärder	för	att	minska	inbrotten	(pro‐
jektet	DNA‐märkning).	Även	på	trygghetsområ‐
det	kan	vi	nå	längre	genom	att	samverka	med	
andra	aktörer	(polisen,	allmänheten,	föreningar	
med	flera).	

	

 

 

 

 

Måluppfyllelse:	Målet	är	uppfyllt.	

Båstad	har	ett	rikt	kulturliv	med	många	arrange‐
mang	året	runt.	

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
Vi	kan	konstatera	att	vi	i	stor	utstreckning	inte	
når	upp	till	de	uppsatta	målen.	Detta	beror	delvis	
på	att	målen	är	högt	uppsatta	och	att	vi	är	en	liten	
kommun	med	små	resurser.	

Utifrån	målredovisningen	görs	bedömningen	att	
Båstads	kommun	åtminstone	delvis	uppfyller	
kravet	på	god	ekonomisk	hushållning.	

	

	

Nämndsmål 4  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom miljö och samhällsbyggande 

Nämndsmål 5 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom trygghet och säkerhet 

Nämndsmål 6 

Båstads kommun ska främja allas möjligheter till 

kulturupplevelser året runt genom att vara bland 

de 25 bästa i Sverige 

4
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Båstads kommuns mål 2018
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Prognos 
2018

Utvärdering/Kommentar

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och Bo på. 
(medborgarundersökningen).

RT Nöjd-Region-Index är 66, vilket är något bättre än genomsinittet 
för samtliga kommuner. 53 % skulle rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till Båstad

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. (medborgarundersökningen)

RT Nöjd-Inflytande- Index är 43. Samtliga kommuners medelindex är 
40. Mest nöjd är man inom frågeområdet information

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
mätning INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.   

KF-mål 2 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun 
(medborgarundersökningen)

RT Nöjd-Medborgar-Index är 56, villket är något bättre än 
genomsnittet för samtliga kommuner. Mest nöjd är man med 
räddningstjänsten och V&A-verksamheten, minst nöd med 
verksamheten för utsatta personer.

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar. (KKIK)

V 79 % får ett svar inom två arbetsdagar. Medelvärde för alla 
kommuner är 86 %.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga . (KKIK)

V 43% fpr ett svar på en enkel fråga vid kontakt via  telefon. 
Medelvärde för alla kommuner är 51 %.

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen. (KKIK) 

V 81 % uppfattar att de får ett gott bemötande när ställt en enkel 
fråga via telefon. Medelvärde för samtliga kommuner är 81 %.

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Enligt prognosen efter första tertialet kommer vi klara 
balanskravet, men inte nå våra ekonomiska mål. Årets budget 
styr inte heller mot att självfinansieringsgraden ska uppnås.

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

RT Prognostiserat resultat uppgår till 6,2 mkr, vilket innebär 0,8 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därmed kommer vi 
inte  uppnå målet.

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras 
fullt ut med skattemedel.  Undantag kan göras för 
finansiellt lönsamma projekt.

RT Endast 47 % av investeringarna beräknas täckas med 
skattemedel.

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prognos

2018
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V 79 procent fullföljde inom tre år på de högskoleförberedande 
programmen

Andel elever som påbörjar studier vi högskola el 
universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning

V 64 procent på samtliga program påbörjade högre studier inom 
två år efter avslutad gymnasieutbildning. 

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT
80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT

Andel examina V 83% tog examen vid yrkeshögskolan 
Andel yrkesutbildningar per invånare V 8 yrkesutbildningar har erbjudits 
Andel i arbete efter utbildning V 82% har efter 6 mån avslutad utbildning jobb
Genomströmmning SFI E 217 olika elever har studerat på SFI
Nivå SFI E 92 elever har gjort nationella prov. (100% klarat)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30

Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Prognos
2018

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 den senast tillgängliga mätningen. 
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 80% enligt Öppna Jämförelser 2017 vilket är 
en marginell försämring jämfört  med föregående år. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inom hemvården är 50 % av vård- och omsorgstagare nöjda med 
möjligheten till inflytande enligt Öppna Jämförelser 2017 vilket 
är en liten förbättring 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 50% att det 
finns tillräckligt med tid och 46% av vård- och omsorgstagare 
inom särskilt boende anser att det finns tillräckligt med tid enligt 
Öppna Jämförelser 2017. Det är en förbättring inom spåväl 
hemvård som särskilt boende. 

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.   

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
service till företagen

RT Båstads placering är på plats 150, vilket är en förbättring med 10 
placeringar.

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
tillämpning av lagar och regler

RT Placering 228, 3 placeringar upp . Här finns förbättringspotential.

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V Båstads kommun ligger alltid högt inom detta område och det 
finns inget som tyder på någon större förändring.

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 kan skapas.

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT Miljöaktuellts ranking inte klar för 2018

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V Andelen miljömärkta livsmedel har uppnåtts och mäts 
kontinuerligt.

Båstads kommun ska halvera mängden hushållsavfall V Båstad är på 5:e plats i Sverige avseende återvinning av 
hushållsavfall med 58 % återvinningsgrad.

Kommunen ska öka andelen elbilar i verksamheten V Båstads kommun kommer troligen inte att flotta upp fler elbilar 
under 2018.

Båstads kommun ska öka mängden solenergianläggningar i 
kommunen

RT Detta område finns med i det nya mijöprogrammet. Intresse finns 
hos politiken. Det finns möjligheter att saker kommer att hända 
inom detta område.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommun inom trygghet 
och folkhälsa

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 tryggaste och 
säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT Båstads kommun placerar sig på plats 166. Vi ligger dåligt vad 
gäller antal stölder och tillgreppsbrott (exempelvis inbrott). Även 
antal våldsbrott har ökat.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt genom att vara 
bland de 25 bästa 
kommunerna i Sverige

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett 
varierat kulturutbud

RT Vi har relativt bra resultat med tanke på de små resurserna vi har. 
Målet kan anses vara uppfyllt.

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
miljökommuner

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
näringslivskommuner
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Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys/Finansiell analys BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Omvärldsanalys 

Befolkning 
Den	30	april	uppgick	antalet	invånare	till	14	830	
vilket	är	en	ökning	med	34	personer	sedan	års‐
skiftet	(14	796).	Motsvarande	uppgift	för	januari‐
april	2017	är	en	ökning	med	5	personer	till	
14	619.	

Ökningen	 innevarande	 år	 beror	 på	 ett	 positivt	
inflyttningsnetto	 på	 +73	 samt	 ett	 negativt	 födel‐
senetto	på	 ‐39.	Det	 flyttade	ut	276	personer	och	
349	 flyttade	 in	 och	 det	 föddes	 44	 barn	 och	 83	
personer	 avled.	 Uppgifterna	 är	 hämtade	 från	
Tekis	Kid.	

	

Finansiell analys 

Prognos årets resultat 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +15,4 +7,8 -7,6 

Mars +15,4 +0,2 -15,2 

April +15,4 +6,2 -9,2 
	

Båstads	kommuns	prognostiserade	resultat	för	
2018	uppgår	till	6,2	mkr,	vilket	är	en	negativ	
avvikelse	i	förhållande	till	budget	med	‐9,2	mkr.	
Resultatet	för	2017	var	16,5	mkr.		

Budgetavvikelserna	för	den	ordinarie	verksam‐
heten	uppgick	till	‐28,0	mkr	inklusive	demografi‐
reserven.	Att	årets	resultat	ändå	prognostiseras	
bli	positivt	förklaras	delvis	av	att	kommunen	
under	året	beräknas	få	exploateringsintäkter	med	
ca	11,7	mkr.	Dessa	är	för	försäljning	av	tomter	
och	är	således	engångsintäkter.	Pensionskostna‐
derna	och	övriga	finansiella	poster	bidrog	posi‐
tivt	med	+4,4	mkr	respektive	cirka	+1,6	mkr.	

Övriga	positiva	prognostiserade	budgetavvikelser	
är	 högre	 skatteintäkter,	 lägre	 räntekostnader,	
lägre	 avskrivningskostnader,	 samt	 högre	 utdel‐
ningsintäkter	än	budgeterat.		

Med	en	blick	bakåt	i	tiden	kan	vi	konstatera	att	
resultaten	under	den	senaste	femårsperioden	
varit	positiva	under	samtliga	år.	Senaste	året	med	
negativt	resultat	var	2008.	

Balanskravsutredning 
Enligt	kommunallagen	skall	kommunen	ha	en	god	
ekonomisk	hushållning.	Ett	minimikrav	för	detta	
är	balanskravet.	Enligt	balanskravet	ska	intäkter‐
na	överstiga	kostnaderna	och	ett	negativt	resultat	
efter	balanskravsjusteringar	ska	regleras	under	
de	närmast	följande	tre	åren.	Några	underskott	
från	tidigare	år	finns	inte	kvar	att	täcka.	Det	pro‐
gnostiserade	resultatet	på	6,2	mkr	innebär	där‐
med	att	balanskravet	kommer	att	uppfyllas.	
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Förvaltningsberättelse Driftsredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Driftsredovisning 
	

	

Kommunens	driftsredovisning	beskriver	hur	
nämnder	och	styrelser	under	året	har	hante‐
rat	de	medel	de	har	fått	för	att	utföra	sina	
uppdrag.		

En	god	budgetföljsamhet	är	en	förutsättning	för	
en	ekonomi	i	balans.	Verksamhetsområdenas	
avvikelser	mot	budget	beräknas	bli	samman‐
lagt	‐28,0	mkr	inklusive	utnyttjad	demografi‐
reserv.	Trots	den	stora	avvikelsen	så	är	det	en	
förbättring	jämfört	med	2017	då	budgetavvikel‐
sen	uppgick	till‐33,2	mkr	för	verksamhetsområ‐

dena.	Årets	prognostiserade	avvikelse	motsvarar	
3,7	procent	av	nettokostnaderna.	

Verksamheternas	negativa	avvikelser	beror	
främst	på	stora	underskott	inom	skolpeng	barn‐
omsorg/grundskola	med	‐8,1	mkr,	vård	och	
omsorg	med	‐6,5	mkr,	bildning	och	arbete	ram	
med	‐6,0	mkr,	samt	kommunkontor	
med	‐5,2	mkr.	

En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	
och	verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksam‐
hetsberättelse.	

 

 
Prognostiserade avvikelser -9,2 (-15,2) 
Föregående	månads	prognostiserade	avvikelser	i	undre	stapel	med	ljusare	färg.	

	

Diagram:	Prognostiserade	avvikelser	(mkr)	
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Förvaltningsberättelse Driftsredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Tabell:	Driftsredovisning	

(mkr) 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Kommunfullmäktige -1,7 -1,7 0,0 -1,5 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -177,0 -185,1 -8,1 -177,8 

Skolpeng, gymnasium -45,0 -47,0 -2,0 -46,9 

Hemvårdspeng -54,2 -50,2 -4,0 -45,3 

Boendepeng -62,1 -62,8 -0,7 -59,6 

Kommunstyrelsen -145,5 -154,3 -8,8 -146,2 

- varav kommunstyrelse -2,4 -2,7 -0,2 -2,7 

- varav kommunkontor -49,0 -54,2 -5,2 -52,8 

- varav teknik och service -50,7 -53,0 -2,2 -49,7 

- varav samhällsbyggnad -2,6 -2,6 0,0 -2,9 

- varav bildning och arbete -40,8 -41,9 -1,1 -38,1 

Myndighetsnämnd -2,9 -2,9 0,0 -1,9 

- varav myndighetsnämnd -0,3 -0,3 0,0 -0,2 

- varav teknik och service -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

- varav samhällsbyggnad -2,5 -2,5 0,0 -1,4 

Utbildningsnämnd -113,5 -119,9 -6,3 -130,9 

- varav utbildningsnämnd -0,5 -0,5 0,0 -0,5 

- varav barn och skola ram -76,4 -76,4 -0,1 -80,4 

- varav barn och skola resultatenheter 0,0 -0,3 -0,3 -4,2 

- varav bildning och arbete ram -36,7 -42,7 -6,0 -46,2 

- varav bildning och arbete resultatenheter 0,0 0,0 0,0 0,3 

Vård- och omsorgsnämnd -116,3 -122,8 -6,5 -123,3 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 -0,4 0,0 -0,4 

- varav vård- och omsorg -115,9 -122,4 -6,5 -123,0 

Valnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,0 

Överförmyndare -1,2 -1,8 -0,6 -1,5 

Kommunrevision -0,8 -0,8 0,0 -0,8 

Reserv för demografi -1,0 0,0 1,0 0,0 

Summa verksamheter -721,7 -749,7 -28,0 -735,6 

Finansförvaltning 737,1 755,9 18,8 752,1 

SUMMA 15,4 6,2 -9,2 16,5 

VA 0 0 0 0,0 

TOTALT 15,4 6,2 -9,2 16,5 
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Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Investeringsredovisning
 	

Kommunens	investeringar	(skattefinansierade,	
avgiftsfinansierade	samt	medfinansiering)	under	
2018	beräknas	uppgå	till	207,0	(120,5)	mkr.	I	
budget	och	tilläggsbudget	finns	217,4	mkr	av‐
satta.		

Bland	de	större	investeringarna	finns	VA‐
investeringar	på	85,5	mkr	och	fastighetsrelate‐
rade	investeringar	på	51,0	mkr.		

I	plan	2019‐2020	är	det	avsatt	158,1	mkr	år	
2019	samt	239,7	mkr	år	2020.Detta,	tillsammans	
med	budget	för	2018,	uppgår	sammantaget	till	
615,2	mkr.	Dessa	avser	bland	annat	fortsatt	stor	
utbyggnad	av	VA‐verksamheten,	ny‐	och	reinve‐
steringar	i	skolfastigheter	samt	investeringsut‐
gifter	kopplat	till	anläggning	av	nya	exploate‐
ringsområden.		

Ett	av	kommunens	finansiella	mål	är	att	investe‐
ringar	inom	skattefinansierad	verksamhet	ska	
finansieras	fullt	ut	med	egna	medel.	Det	innebär	
i	så	fall	att	årets	resultat	och	avskrivningar	från	
gamla	investeringar	inom	skattefinansierad	
verksamhet	ska	täcka	nya	investeringsutgifter	
inom	skattefinansierad	verksamhet.	Om	självfi‐

nansieringsgraden	uppgår	till	100	procent	behö‐
ver	inga	nya	lån	tas	upp	för	att	täcka	utgifterna	
för	de	nya	investeringarna.	

Tabell:	Självfinansiering	årets	investeringar	

(%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Samtliga 

investeringar* 44 63 58 60 64 82 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 47 84 79 64 79 100 

*	inklusive	bidrag	till	medfinansiering	av	statliga	infrastruk‐
tursatsningar	som	i	kommunens	redovisning	upplöses	över	
balansräkningen.	

Kommunen	klarar	inte	målet	att	självfinansiera	
investeringar	inom	skattefinansierad	verksam‐
het	2018.	Utifrån	prognostiserat	utfall	uppgår	
självfinansieringen	endast	till	47	procent.	Även	
sett	över	den	senaste	femårsperioden	hamnar	
självfinansieringsgraden	under	100	procent.	I	
kommunens	budget	för	2018	och	plan	för	2019‐
2020	uppnår	inte	den	budgeterade	självfinansie‐
ringsgraden	100	procent.	
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Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Tabell:	Investeringar	

(mkr) 

Utfall 

 

Jan-apr 

Budget 

 

2018 

Prognos 

 

2018 

Avvikelse 

mot budget 

2018 

KOMMUNKONTOR -1,1 -5,7 -6,2 -0,4 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Räddningstjänst -0,0 -0,7 -0,7 0,0 

  Måltid -0,2 -0,4 -0,4 0,0 

  Gata -0,6 -14,1 -13,0 1,1 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -0,1 -13,0 -12,7 0,3 

  Park -0,2 -3,1 -1,6 1,5 

  Fritid -0,2 -1,1 -1,0 0,1 

  Hamn -0,0 -1,7 -1,7 0,0 

  Övrigt -2,6 -2,6 -2,6 0,0 

  Fastighetsservice -19,3 -57,4 -51,0 6,4 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -23,2 -81,2 -72,1 9,1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -0,1 -13,0 -12,7 0,3 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -4,6 -17,1 -17,1 0,0 

  Landsbygdsinvesteringar -0,3 -10,3 -10,3 0,0 

  Nyinvesteringar -2,2 -52,1 -52,1 0,0 

  Exploatering VA -0,1 -6,0 -6,0 0,0 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -7,3 -85,5 -85,5 0,0 

Anslutningsavgifter 0 17,7 17,7 0,0 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -1,9 -18,1 -18,5 -0,4 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 -2 -0,2 1,8 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 16,9 25,4 26,5 1,2 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  15,0 5,3 7,9 2,6 

TEKNIK OCH SERVICE summa -32,6 -199,7 -188,9 10,8 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0,0 -0,7 -0,6 0,1 

BARN OCH SKOLA -0,3 -6,8 -6,8 0,0 

BILDNING OCH ARBETE -0,0 -1,2 -1,2 0,0 

VÅRD OCH OMSORG -0,5 -3,3 -3,3 0,0 

     

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -17,5 -192,1 -180,5 11,6 

varav     

Skattefinansierad investering -27,1 -117,0 -108,6 8,4 

Medfinansiering statlig infrastruktur -0,1 -15,0 -12,9 2,1 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -7,3 -85,5 -85,5 0 

Exploatering 16,9 25,4 26,5 1,2 

     

Summa anslutningsavgifter 0,0 17,7 17,7 0,0 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -7,3 -67,8 -67,8 0,0 
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Förvaltningsberättelse – Servicedeklarationer BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

 

 

Servicedeklarationer 
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.	

Kommunkontor   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 myndighets-
frågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjäntemän inom sju dagar. 

 

  

Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt 
 

  

      

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 ska 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 skötsel-
planer ska sköta de offentliga ytorna. 

 

  

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 
 

  

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

  

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 
 

  

Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. 
 

  

Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad ska 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. 

 

1) 

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. 
 

  

I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 
 

  

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. 
 

2) 

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. 

 

2) 

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. Kunden ska få åter-
koppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. 

 

3) 

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 
 

  

      

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. 
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Förvaltningsberättelse – Servicedeklarationer BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

 

 

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 arbets-
marknaden alternativt kan påbörja studier. 

 

  

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en hand-
läggare 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. 
 

  

      

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 kultur-
upplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. 

 

4) 

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) Rutin saknas, tas fram under hösten 2018.     

2) Nås inte i alla ärenden på grund av hög arbetsbelastning (vakant tjänst).     

3) 5 verksamheter har inte fått återkoppling efter tillsyn inom 10 arbetsdagar. Skälen är sjukdom samt hög arbetsbe-
lastning. 

    

4) På helgerna är det på grund av bemanning svårt att avsätta tid till detta.     
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Ekonomisk redovisning – Resultaträkning och kassaflödesanalys BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Resultaträkning 

(mkr) 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Bokslut 

2017 

Verksamhetens intäkter 194 205 251 

Verksamhetens kostnader -891 -914 -937 

Avskrivningar -58 -56 -54 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -755 -766 -740 

Skatteintäkter 666 -668 657 

Generella statsbidrag och utjämning 106 -105 99 

Finansiella intäkter 2 2 3 

Finansiella kostnader -4 -3 -2 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 15 6 16 

Extraordinära kostnader 0 0 0 

Extraordinära intäkter 0 0 0 

Skatt 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 15 6 16 

	

Kassaflödesanalys 

(mkr) 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Bokslut 

2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Årets resultat 15 6 16 

Justering för av- och nedskrivningar 58 56 54 

Justering för upplösning av investeringsbidrag -3 -3 -2 

Justering för gjorda avsättningar 0 0 -1 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infratstruktur 3 3 3 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 -1 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 73 63 74 
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 0 0 29 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 25 27 -4 

Minskning/ökning kortfristiga skulder 4 4 21 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 102 93 120 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investering i materiella anläggningstillgångar -202 -194 -128 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0 0 16 

Anslutningsavgifter VA 18 18 6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 1 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Försäljning av  finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Kassaflöde från den investeringsverksamheten -185 -176 -106 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Nyupptagna lån 119 119 40 

Amortering av skuld -22 -38 -15 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten 97 81 26 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR    
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -15 -13 0 

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -15 -13 0 
Årets kassaflöde 0 -15 39 
Likvida medel vid periodens början 56 56 17 
Likvida medel vid periodens slut 56 41 56 
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Kommunfullmäktige 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Kommunfullmäktige  

och beredningar och 

partistöd -673 -1 709 -1 709 0 

	

Hänt i verksamheten 
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,	Liberalerna	3,	Miljöpartiet	2.		

Partistöd	till	de	politiska	partierna	tillhör	full‐
mäktige	och	betalades	ut	under	första	tertialet.	

Ekonomi 
Kommunfullmäktige	beräknas	hålla	budget.	
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Skolpeng  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Skolpeng 
	

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng	barn	och	skola	prognostiserar	totalt	en	
negativ	 avvikelse	 om	 	8,1	mkr.	 Vid	 tillfället	 för	
månadsuppföljning	april	prognostiseras	det	bli	ca	
84	 fler	 barn	 och	 elever	 än	 vad	 det	 budgeterats	
med.	 Andelen	 barn	 som	 är	 inskrivna	mer	 än	 15	
timmar/vecka,	och	därmed	berättigad	full	försko‐
lepeng,	är	 fler	än	budgeterat.	Även	andelen	barn	
som	är	 inskrivna	mindre	än	15	timmar/vecka	är	
fler	 än	 budgeterat.	 Detta	 medför	 ökade	 kostna‐
der.	 Budget	 2018	 baseras	 på	 det	 antal	 som	 var	
folkbokförda	i	Båstads	Kommun	oktober	2017.		

Prognosen	 är	 än	 så	 länge	 oviss	 då	 det	 inte	 har	
tagits	hänsyn	 till	någon	nettoinflyttning	de	kom‐
mande	månaderna	under	2018.	

Tabell:	Antal	folkbokförda	barn	och	elever	barnom‐
sorg/grundskola	

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 307 2 379 72 

Fristående regi 335 354 19 

Annan kommun 49 42 -7 

Summa 2 691 2 775 84 

	
 

Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng	 bildning	 och	 arbete	 prognostiserar	 en	
negativ	avvikelse	om	‐2,0	mkr.	Kostnaden	för	köp	
av	gymnasieplatser	beräknas	bli	högre	än	budget,	
detta	beror	på	att	antalet	elever	har	ökat	med	19.		

Eleverna	 som	 går	 i	 egen	 verksamhet	 och	 fri‐
stående	har	valt	program	som	är	dyrare	än	 som	
har	budgeterats	med.	Däremot	har	elever	som	går	
i	 annan	 kommun	 valt	 billigare	 program	 än	 vad	
som	budgeterats	med	 vilket	 gör	 att	 det	 inte	 blir	
någon	 prognostiserad	 avvikelse	 beroende	 på	
programval.	 Även	 prognosen	 för	 skolpengen	 för	
Bildning	 och	 arbete	 är	 osäker	då	höstens	nivåer	
ännu	är	osäkra.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 174 178 4 74 697 85 530 10 833 

Fristående regi 103 101 -3 125 129 127 880 2 751 

Annan kommun 183 192 18 113 456 101 336 -12 120 

Summa 461 452 19    

	 	

	

 (tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -60 577 -177 047 -185 147 -8 100 

Skolpeng, gymnasium -15 637 -44 971 -46 971 -2 000 
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30

Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Hemvårdspeng -15 830 -54 187 -50 187 4 000 

Boendepeng -20 777 -62 079 -62 779 -700 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under	årets	första	månader	har	trenden	fortsatt	
från	2017	med	lägre	behov	av	hemvårdstimmar	
än	budgeterat.	Prognosen	visar	i	dagsläget	
141	500	timmar	jämfört	med	budgeterade	
142	750	timmar.	Mottagningsteamets	insatser	
bidrar	till	sänkta	hemvårdstimmar	2018	då	deras	
insatser	inte	inkluderas	i	systemet	för	hemvårds‐
peng,	mottagningsteamet	är	ramfinansierat.			

Boendepeng 
Några	av	vård	och	omsorgsboendena	har	inte	haft	
full	beläggning	under	perioden.	Detta	beror	till	
stor	del	på	att	lägenheter	har	varit	i	stort	behov	
av	renovering.	Beläggningsgraden	för	vård	och	
omsorgsboende	har	varit	98	procent.	

Det	har	under	årets	fyra	första	månader	funnits	
ett	större	behov	av	korttidsboende	än	vad	det	

funnits	platser	inom	kommunen	och	verksamhet‐
en	har	tvingats	köpa	externa	platser.	Förvaltning‐
en	arbetar	med	att	minimera	behovet	av	kort‐
tidsplatser	genom	att	så	fort	som	möjligt	säker‐
ställa	en	trygg	och	säker	hemgång,	bland	annat	
genom	Mottagningsteamet.		

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Köp	av	hemvårdstimmar	prognostiserar	en	posi‐
tiv	effekt	på	resultatet	i	jämförelse	med	budget	
om	+4	mkr.	Det	beror	dels	på	att	prognosen	av	
hemvårdstimmar	understiger	budgeterat	antal	
timmar	men	också	på	det	tillskott	som	gjorts	för	
kringtiden	i	hemvården.	Detta	tillskott	har	ännu	
inte	fördelats	ut	i	hemvårdspengen	och	ligger	
därmed	som	en	positivt	avvikelse	på	beställarsi‐
dan.		

Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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15 000
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

	
Boendepeng 
Köp	av	boendedygn	prognostiserar	en	negativ	
avvikelse	om	‐0,7	mkr.	Underskottet	beror	på	köp	
av	korttidsplatser.	För	korttidsvård	i	intern	regi	
är	14	platser	budgeterade	och	under	året	har	det	
genomsnittligt	belagts	12	platser.	Det	har	inte	
varit	möjligt	att	ha	full	beläggning	inom	ramen	
för	egen	regi.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Förvaltningen	arbetar	kontinuerligt	i	enlighet	
med	den	Handlingsplan	för	en	ekonomi	i	balans	
som	tagits	fram	efter	fjolårets	genomlysning.	Den	
innebär	effektiviseringar	i	verksamheten	men	
också	fortsatta	processkartläggningar	för	att	
identifiera	förbättringsområden.	

Vid	årsskiftet	trädde	Lag	om	samverkan	efter	
slutenvård	in	vilket	ställer	högre	krav	på	kom‐
munen	att	ta	hem	invånare	från	den	slutna	vår‐
den	snabbare	än	tidigare.	Det	är	utmanande	för	
hela	verksamheten	och	kräver	ett	nytt	arbetssätt	
vilket	påbörjats	genom	Mottagningsteamet	och	
korttidsvården	i	samverkan.		

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 BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Kommunstyrelse 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Kommunstyrelse -809 -2 447 -2 662 -215 

	

Hänt i verksamheten 
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	fem	ledamöter	
bereder	ärenden	till	kommunstyrelsen.	Arbetsut‐
skottet	är	även	kommunens	krisledningsnämnd.	

Kommunens	förhandlingsutskotts	fem	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.	

Kommunstyrelsen	 beslutade	 att	 tillsätta	 en	 poli‐
tisk	styrgrupp	för	framtida	fastighetsinvestering‐
ar	i	för‐	och	grundskoleorganisationen.	

Ekonomi 
Kommunstyrelsen	beräknas	få	ett	visst	under‐
skott	2018.	Ramen	är	uppjusterad	inför	2018,	
dock	inte	fullt	ut.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Kommunstyrelsens	beslut	om	att	tillsätta	en	styr‐
grupp	kan	påverka	utfallet	negativt	beroende	på	
antal	möten.	
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Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse – Kommunkontor BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Kommunkontor 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

KOMMUNKONTOR -16 591 -48 999 -54 199 -5 200 

Kommundirektör -922 -2 236 -4 636 -2 400 

Strategi och utveckling -1 055 -2 585 -2 885 -300 

Service/Kundcenter -904 -2 372 3 142 -770 

Kommunikationsavdelning -836 -1 749 2 479 -730 

Kommunkansli -1 382 -4 291 -4 291 0 

Verksamhetsstöd -11 494 -35 765 -36 765 -1 000 

INVESTERING -1 133 -5 744 -6 160 -416 

	

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
Enligt	beslut	och	efterföljande	överenskommelse	
mellan	parterna	så	avgår	tidigare	Kommundirek‐
tör.	Kommunkontoret	har	omstrukturerats	och	
fått	en	ny	avdelning	och	ett	nytt	chefsled.		

Strategi och utveckling 
Efter	ett	KS‐beslut	kommer	vi	att	avsluta	kom‐
munens	medverkan	i	Life‐projektet	Biodolomer	
for	Life,	vilket	kommer	att	reducera	avdelningens	
bidragsintäkter.	Två	andra	stora	EU‐projekt	fort‐
går.		

Vid	tertialslutet	2018	har	både	avdelningschefen	
och	näringslivsstrategen	slutat	sin	anställning	i	
kommunen.	För	närvarande	finns	1	tillsvidarean‐
ställd	och	en	visstidsanställd	kvar,	vilket	medför	
en	högre	arbetsbelastning.	

Service/Kundcenter 
Kundcenter	ansvarar	för	reception,	telefonväxel	
och	inkommande	frågor	via	e‐mail	och	FB,	samt	
utlåning	av	cyklar	och	flytvästar,	anmälningar	om	
vigslar,	dop	och	lotteritillstånd	samt	utlämning	av	
busskort	etc.	Vidare	hanterar	Kundcenter	kom‐
munens	resebokningar,	mobiltelefoner,	ipads	och	
passerkort	samt	vissa	andra	administrativa	upp‐
gifter.	It‐stödet	Artvise	Kundtjänst	introduseras	i	
verksamheten	

Kommunikationsavdelning 
Utöver	ordinarie	kommunikationsarbete	lade	
kommunikationsavdelningen	stort	fokus	på	pro‐
duktion	av	det	nya	intranätet	som	ska	lanseras	i	
sommar.	Även	den	externa	webben	krävde	en	
ansenlig	tid	av	drift‐	utvecklingsarbete	då	den	
fortfarande	är	ganska	ny.	Den	nya	dataskyddsla‐

gen	krävde	också	stor	insats	eftersom	vi	efter	den	
25	maj	inte	längre	får	använda	bilder	med	identi‐
fierbara	människor	utan	särskild	samtyckesblan‐
kett.	Därutöver	har	vi	påbörjat	vårt	arbete	med	
större	fokus	på	rörlig	bild.	

Kommunkansli 
Kommunkansliet	hanterar	samtliga	politiska	
organs	administration	samt	registratur	och	arkiv.	
Kansliet	arbetar	aktivt	med	genomförande	av	
förberedelser	inför	införande	av	ny	dataskydds‐
lagstiftning.		

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd	är	en	del	av	den	organisations‐
förändring	som	genomfördes	vid	senaste	årsskif‐
tet	inom	Kommunkontoret.	Budgetramar	för	
Ekonomi,	HR,	IT	och	Upphandling	har	summerats	
upp	under	Verksamhetsstöd	som	en	total.	Samt‐
liga	delar	ser	sig	kunna	hålla	sin	budget	förutom	
HR	som	efter	tidigare	tagna	beslut	är	underbud‐
geterat	2018	avseende	administrativa	tjänster	
(externa	konsulter,	systemkostnader	för	drift	av	
befintliga	system,	etc.)	med	‐0,5	mkr,	och	även	
avseende	personalkostnader	med	‐0,5	mkr.	Ett	
arbete	är	påbörjat	med	djupgående	analys	av	
befintlig	budgetram	i	detalj.	Detta	arbete	sker	
parallellt	med	den	nyligt	tillträdda	HR‐chefens	
arbete	med	att	se	över	hur	HR‐avdelningen	ska	
vara	organiserad	framgent.	

I	slutet	av	maj	är	den	sista	avdelningschefen	på	
plats	av	de	fyra	chefsrekryteringar	som	gjorts	
inom	Verksamhetsstöd.	Ekonomi	har	fokuserat	
på	årsbokslut	2017,	färdigställandet	av	Budget	
2018,	samt	även	startat	upp	arbetet	med	Budget	
2019.	HR	har	varit	hårt	belastade	av	de	organisa‐
toriska	frågor	som	uppstått	inom	Kommunkon‐
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toret	som	en	följd	av	att	tidigare	Kommundirek‐
tören	slutade	med	kort	varsel,	samt	hanterat	
övrigt	som	inväntats	tillträdande	HR‐chef.	IT‐
avdelningen	har	vunnit	KommITs	pris	Årets	digi‐

taliseringsprojekt	2018,	bytt	mobiloperatör	till	
Telia,	infört	ett	nytt	ärendehanteringssystem	
tillsammans	med	Kundcenter,	samt	att	det	pågår	
flera	digitaliseringsprojekt.	

	

	

IT-avdelningen i siffror 2018T1 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2008 2003 

Antal system inklusive applikationer 393 402 384 394 373 353 420 550 300 

Antal datorer 1 600 1 500 1 500 1 700 1 750 1 700 1 600 1 200 600 

Antal mobiltelefoner 800 750 650 600 600 600 550 160 70 

Antal surfplattor 2 500 2 500 2 200 1 200 500 400 200   

Antal ärenden ej felanmälan 3 985 8 668 7 961 10 478 5 956 6 780 4 526 3 000  

Antal felanmälningar 114 156 109 404 221 957 1 114 1 000  

Handläggningstid felanmälan inom 24 timmar 45 % 57 % 52 % 70 % 76 % 74 % 67 %   

Antal anställda på IT-avdelningen 7,5 7(7,5) 7(7,5) 6  6 (8) 6 (8) 6 (7) 6 6 

Omkostnader IT (tkr) 11 905 10 887 9 565 9 637 9 748 9 696 7 937 7 003 5 147 

	

	

Ekonomi 
Kommundirektör  
Enligt	beslut	och	efterföljande	överenskommelse	
mellan	parterna	så	avgår	tidigare	Kommundi‐
rektör.	Kostnadskonsekvensen	utöver	budget	av	
denna	överenskommelse	summerar	till	‐2,1	mkr	
(9	månader	avseende	2019,	samt	kostnaderna	
för	en	tillförordnad	Kommundirektör	under	9	
månader	2018).	Därutöver	tillkommer	omstruk‐
turering	inom	kommunkontoret	av	historisk	ram	
som	påverkar	Kommundirektörens	budget	
med	‐0,3	mkr.	Sammantaget	en	negativ	avvikelse	
gentemot	budget	för	2018	om	‐2,4	mkr.	

Strategi och utveckling 
Endast	en	av	de	vakanta	tjänsterna	rekryteras	
för	att	avvikelsen	inte	ska	bli	större	än	‐300	tkr.	
Hela	kommunkontorets	besparingskrav	på	
600	tkr	har	lagts	på	strategi	och	utveckling.	

Service/Kundcenter 
Verksamheten	saknar	tillräcklig	ekonomisk	ram	
för	det	uppdrag	som	ska	utföras	vilket	medför	
negativ	budgetavvikelse.		

Kommunikationsavdelning 
Det	prognostiserade	ekonomiska	utfallet	förkla‐
ras	av	flytt	av	personal	inom	Kommunkontoret	
samt	nyrekrytering	och	temporär	resursför‐
stärkning	med	anledning	av	föräldraledighet.	

Kommunkansli 
Kommunkansli	beräknas	ha	budget	i	balans.	

Verksamhetsstöd 
Verksamheten	som	bedrivs	på	HR‐avdelningen	
ryms	inte	inom	den	ram	som	avdelningen	har	
tilldelats	vilket	förklarar	underskottet	för	2018.	
Övriga	enheter	inom	verksamhetsstöd	beräknas	
hålla	budget.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Kommunkontoret 
Kommunkontoret	har	haft	och	har	flera	vakan‐
ser	som	gör	att	totala	underskottet	blir	lägre	än	
det	annars	skulle	blivit.	Allmän	återhållssamhet	
tillämpas.
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Teknik och service 

		

	

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 
Verksamheterna	har	i	stort	fortskridit	som	plane‐
rat	under	det	första	tertialet.		

Park	och	gatuverksamheten	hade	höga	ar‐
betstoppar	i	samband	med	att	vintern	varade	
länge	och	påsken	var	tidig	i	år.	I	övrigt	innebar	
vintermånaderna	ingen	högre	belastning.	Inom	
fritidsverksamheten	har	de	brister	miljökontoret	
påtalade	vid	en	inspektion	på	Malenbadet	åtgär‐
dats	och	anläggningen	är	väl	i	ordning	inför	
kommande	säsong.		

Verksamheten	har	ett	uppdrag	att	utreda	ägandet	
och	förvaltning	av	kommunens	verksamhetsfas‐
tigheter.	Utredningen	är	återremitterad	och	för‐
väntas	tas	upp	för	politiskt	ställningstagande	
under	andra	tertialet.	

Sedan	en	längre	tid	har	inte	entreprenören	för	
lokalvård,	uppfyllt	sitt	åtagande	gentemot	Båstad	
kommun.	Trots	påtalade	brister	i	leverans	och	
kvalité,	har	enbart	någon	enstaka	punktinsats	
utförts,	utöver	den	vanliga	frekvensen.	Detta	har	
resulterat	i	beslut	av	kommunstyrelsen	att	utföra	

all	kommunens	lokalvård	i	egen	regi	från	och	
med	oktober	2018.	För	att	uppnå	basala	hygien‐
krav	och	komma	tillrätta	med	bristerna	i	lokal‐
vården	på	de	områden	som	entreprenaden	har	
idag,	sker	en	utökning	av	personal,	material	och	
utrustning.	

Räddningstjänstens	ledning	har	efter	omorgani‐
sationen	2016	haft	en	hög	arbetsbelastning	på	
befintlig	personal	och	därför	påbörjades	en	ge‐
nomlysning	av	verksamheten,	personalfördelning	
och	arbetsuppgifterna	i	december	2017.	Konse‐
kvensanalys	är	framtagen	som	påvisar	stor	per‐
sonalbrist,	och	arbetsuppgifter	behöver	dras	ner	
om	inte	personalstyrkan	utökas.	

Nytt	samverkansavtal	kring	larm	och	ledning	
tecknas	med	Räddningstjänsten	Halmstad	från	
och	med	24	maj,	tidigare	med	Familjen	Helsing‐
borg.	

Kommunen	inhandlar	ca	28	procent	ekologiska	
råvaror.	Högre	ställda	krav	genererar	högre	
kostnader,	och	även	priserna	för	livsmedel	ökar	
kontinuerligt.	Den	generella	prisökningen	från	
och	med	maj	2018	är	ca	5	procent.	Möjligheten	
till	utökad	måltidspeng	bör	därför	ses	över.	

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

TEKNIK OCH SERVICE -20 904 -50 716 -52 956 -2 240 

Tekniska kontoret -868 -1 220 -1 220 0 

Park, Gata och Natur -8 848 -22 632 -23 232 -600 

Fastighet -2 704 -6 632 -6 632 0 

Fritidsverksamhet -3 412 -8 963 -8 763 200 

Service (kontor, lokalvård och måltid) -1 140 -1 457 -2 217 -760 

Räddningstjänst -3 931 -9 812 -10 892 -1 080 

Renhållningsverksamhet -1 0 0 0 

VA-verksamhet -1 578 43 43 0 

Återställning VA-regleringsfond 0 -43 -43 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad verksamhet 
-25 138 -99 231 -90 530 8 701 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 

-69 -14 992 -12 900 2092 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -7 348 -85 454 -85 454 0 

Övrig Exploateringsverksamhet 16 935 25 350 26 540 1 190 
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Kommunrestaurangerna	är	i	stort	behov	av	upp‐
handlingsenheten,	som	under	2018	inte	varit	
bemannad.		

Renhållningsverksamhet 
Verksamheten	har	utrett	alternativa	placeringar	
till	Svenstad	för	en	ny	återvinningscentral	(ÅVC).	
Utredningen	har	utöver	ekonomin	även	belyst	
aspekter	för	miljö,	hållbarhet,	landskapsbild	och	
logistik.		

NSR	har	tidigare	tagit	fram	en	lokaliseringsut‐
redning	och	ansett	att	område	kring	Förslöv	har	
bäst	förutsättningar	för	lokalisering	av	en	ny	ÅVC.	
Detta	har	beslutats	av	NSR:s	styrelse.	

NSR	arbetar	tillsammans	med	verksamheten	för	
att	ta	fram	en	provisorisk	lösning	av	ÅVC	då	ny	
placering	inte	är	beslutad	och	befintlig	måste	
avvecklas.	

VA-verksamhet 
Delägarinträde	till	Sydvatten	är	beslutat.	Det	
innebär	att	arbetet	kan	påbörjas	med	att	trygga	
försörjningen	av	vatten	till	kommunens	södra	del	
avseende	kapacitet	och	kvalitet.	Anslutningen	
beräknas	vara	klar	årsskiftet	2020‐2021.	NSVA	
arbetar	med	att	ta	fram	alternativ	för	dragning	av	
nya	vattenledningar	som	anslutningen	medför.	

Ekonomi 
Skattefinansierad verksamhet 
Totalt	prognostiserar	teknik	och	service	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	‐2,2	mkr.	

Parkeringsintäkter	förväntas	understiga	budget	
med	0,6	mkr,	och	detta	är	hänförligt	till	det	poli‐
tiska	beslutet	om	att	inte	höja	parkeringsavgifter	
i	enlighet	med	det	förslag	som	låg	till	grund	för	
2018	års	budget.	

Räddningstjänsten	prognostiserar	en	negativ	
avvikelse	om	1,1	mkr.	Avvikelsen	beror	delvis	på	
rekrytering	av	deltidsbrandmän	som	medför	
utbildningskostnader	samt	ökade	övningskost‐
nader	och	larmkostnader,	såsom	Rakel,	som	tidi‐
gare	täcktes	av	det	statliga	krisberedskapsbidra‐
get.	Konsekvensanalysen	tidigare	nämnd	innebär	
en	ökad	kostnad	på	1,6	mkr	för	utökade	tjänster,	
vilket	ej	är	medtaget	i	prognos.	

Uppdraget	för	återtagande	av	lokalvården	medför	
en	kostnadsökning	under	hösten	2018,	progno‐
stiserat	till	en	avvikelse	om	‐460	tkr.	Viss	investe‐
ringskostnad	finns	för	uppstart	av	uppdraget	och	
underskottet	i	driften	inkluderar	leasingavgifter,	
personalkostnad	och	initiala	inköp.	

Kommunrestaurangerna	prognostiserar	en	avvi‐
kelse	om	‐0,3	mkr	relaterade	till	prishöjning	på	
livsmedel	samt	övergång	från	mottagningskök	till	
tillagningskök	på	Skogsbyns	förskola	under	hös‐
ten	2018.	

Renhållningsverksamhet 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

VA-verksamhet 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Sammantaget	prognostiseras	en	positiv	avvikelse	
om	+10,8	mkr	för	den	skattefinansierade	verk‐
samheten,	inklusive	medfinansierade	statliga	
infrastruktur	satsningar.		

Inom	den	skattefinansierade	verksamheten	pro‐
gnostiseras	en	större	avvikelse	för	GC‐väg	Förs‐
löv	till	Fogdarp	på	grund	av	ökade	entreprenad‐
kostnader.	Vidare	har	projektet	inneburit	att	
kommunens	belysningsanläggning	måste	flyttas	
utmed	vägen	och	ersättas	med	ny	anläggning,	
vilket	ger	en	negativ	avvikelse	för	projekt	”Gatu‐
belysning”.	Dessa	negativa	underskott	balanseras	
upp	av	ett	flertal	andra	projekt	med	positiva	av‐
vikelser	då	projekt	försenas	eller	inte	hinns	med	
på	grund	av	resursbrist.		

Arbetet	med	friidrottsanläggningen	har	på	grund	
av	årstiden	stått	stilla	under	merparten	av	det	
första	tertialet.	Arbetet	med	att	färdigställa	an‐
läggningen	påbörjades	under	april	månad	och	
förväntas	vara	klart	vid	månadsskiftet	maj‐juni.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
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Samhällsbyggnad 

	

	

	

	

	

	

	

	

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd	har	varit	fortsatt	stor	för	alla	delar	
av	verksamheten.	Översiktsplanen	och	olika	stra‐
tegiska	styrdokument	har	det	arbetats	intensivt	
med	under	perioden	liksom	ett	stort	antal	detalj‐
planer.	Arbetsbelastningen	på	administration,	
miljö	och	bygglov	har	varit	hög	på	grund	av	va‐
kanser	och	sjukfrånvaro	vilket	lett	till	längre	
handläggningstider	för	vissa	typer	av	ärenden.	
Administrationen	har	fått	lägga	mycket	tid	på	att	
förbereda	verksamhetsområdet	för	det	nya	data‐
skyddsdirektivet	GDPR	och	implementering	av	
nya	e‐tjänster.	Rekrytering	av	ny	samhällsbygg‐
nadschef,	bostadsanpassningshandläggare,	regi‐
strator,	alkoholhandläggare	och	avloppsinvente‐
rare	har	genomförts	under	perioden.	Tjänsten	
som	bygglovchef	har	inte	lyckats	med	tillsätt‐
ningen	och	istället	kommer	ny	bygglovhandläg‐
gare	att	rekryteras.		

Planarbete 
Arbetet	med	en	ny	översiktsplan	har	fortskridit	
och	i	inledningen	av	året	antogs	planeringsun‐
derlag	för	landskap,	natur‐	och	kulturmiljö	som	
stöd	för	utpekande	av	skyddsvärda	områden	
inom	kommunen.	Avdelningen	har	även	tagit	
fram	en	ny	befolkningsprognos	för	åren	2018‐
2027.		

Planavdelningen	har	under	första	delen	av	2018	
arbetat	med	22	detaljplaner	innehållandes	allt	
ifrån	bostäder	till	verksamhetsmark,	två	detalj‐
planer	har	vunnit	laga	kraft.		

Kart/GIS 
Fokus	har	under	första	tertialen	varit	på	att	få	
fram	en	digital	kartlösning	enligt	Boverkets	mo‐
dell	samt	tillhörande	medborgardialog	inför	
kommande	process	kring	en	ny	översiktsplan.	
Med	anledning	av	byggprojekten	på	Heden	och	
Tuvelyckan	har	antalet	beställningar	av	nybygg‐
nadskartor	varit	högre	än	normalt	under	peri‐
oden.	En	ny	SWEPOS‐antenn	för	att	förbättra	
precisionen	vid	GPS‐mätning	i	Torekov	har	nu	
tagits	i	drift.	Den	befintliga	antennen	finns	i	Bå‐
stad.	En	ny	modul	till	befintligt	internt	kartittskåp	
har	installerat	för	att	kunna	bistå	med	mer	detal‐
jerat	underlag	över	lägenheter	och	befolkning	i	
kommunen.		

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	som	helhet	förväntas	hålla	
årets	budget.	

Plan 
Intäktsmässigt	följer	planavdelningen	budget	
men	kommer	att	ha	svårigheter	att	nå	en	budget	i	
balans	till	årets	slut	på	grund	av	ofinansierat	
planarbete.	

Kart/GIS 
Många	beställningar	av	nybyggnadskartor	inne‐
bär	en	högre	intäkt	än	budgeterat	för	perioden.	
Budgeten	beräknas	vara	i	balans	vid	årets	slut.	

	

	

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

KS - SAMHÄLLSBYGGNAD -1 246 -2 584 -2 584 0 

Planarbete och övergripande -867 -1 352 -1 352 0 

Kart och mätningsverksamhet -284 -1 126 -1 126 0 

Miljö- och hälsoskydd 

 – hållbar utveckling -95 -106 -106 0 

INVESTERING -21 -192 -192 0 
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Bildning och arbete 

(tkr) 
Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Jan-apr 2018 2018 2018 

KS - BILDNING OCH ARBETE -15 503 -40 796 -41 896 -1 100 

Verksamhetsövergripande -375 -1 317 -1 317 0 

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -2 923 -7 828 -7 828 0 

Yrkeshögskola och Yrkesvux -986 -638 -738 -100 

Arbetsmarknad -3 011 -7 971 -7 971 0 

Bibliotek -3 110 -9 127 -9 127 0 

Kultur -539 -2 236 -2 236 0 

Ungdomens hus -1 173 -3 305 -3 305 0 

Ekonomiskt bistånd -3 661 -8 378 -9 378 -1 000 

Integrationsenheten 276 5 5 0 

INVESTERING -38 -1 130 -1 130 0 

	

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Inom	grundläggande	vuxenutbildning		fortsätter	
antalet	elever	att	öka	något.	En	orsak	är	att	elever	
i	större	utsträckning	fortsätter	sina	studier	efter	
SFI.	Inom	de	gymnasiala	kurserna	går	trenden	
däremot	åt	färre	elever.	Verksamheten	försöker	
att	målgruppsanpassa	kursstarter	och	kursfart	
för	att	möta	behovet.	Totalt	antal	elever	är	117	
vid	komvux	och	yrkesvux.	Inom	SFI	fortsätter	
elevantalet	att	minska.	Flera	elever	har	nu	möj‐
ligheter	att	säsongsjobba.	En	ny	kurs	har	startat	
med	inriktning	yrkessvenska	och	arbetslivets	
förutsättningar.	Detta	innebär	att	eleverna	läser	
fler	timmar	tre	dagar	i	veckan.	155	elever	är	in‐
skrivna	vid	SFI.		

Yrkeshögskola och yrkesvux 
I	januari	beviljades	fyra	yrkeshögskoleutbild‐
ningar,	vilket	innebär	att	det	totalt	finns	sju	ut‐
bildningar.	Fyra	utbildningar	inom	besöksnäring‐
en,	två	inom	trädgårdsbranschen	och	en	vårdut‐
bildning.	Just	nu	pågår	rekrytering	av	nya	stu‐
derande	till	höstens	utbildningsstarter.	Utbild‐
ning	inom	yrkesvux	pågår	inom	restaurang	och	
trädgårdsområdena,	där	eleverna	har	stora	chan‐
ser	till	jobb	efter	utbildningen.	

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsläget	är	ljust	och	de	arbetslösa	
som	anvisas	till	Arbetsmarknadsenheten	står	
därmed	allt	längre	ifrån	arbetsmarknaden.	I	april	
månad	har	21	personer	gått	ut	i	extratjänster.	

Extratjänsterna	är	subventionerade	fullt	ut	av	
staten.	Områden	där	tjänsterna	finns	är	barn‐och	
äldreomsorg,	skola	och	arbetsmarknadsenhet.	
Under	mars	hade	årets	Rekryteringsmässa	30	
företag	som	rekryterade	personal	och	besöksan‐
talet	var	över	1	200	personer.	Kommunen	har	
ingått	i	ett	finansiellt	samordningsförbund	
(FINSAM)	och	under	våren	har	Arbetsmarknads‐
senheten	tillsammans	med	Individ	och	Familj	
arbetat	med	en	projektansökan	som	ska	present‐
eras	i	Finsamstyrelsen	under	juni.	Arbetsmark‐
nadsenheten	har	deltagit	i	processen	och	förbe‐
redelserna	inför	att	starta	en	Kompetenshubb	
under	hösten	i	syfte	att	förkorta	kundens	väg	till	
egenförsörjning	och	följa	arbetsförmedlingens	
digitaliseringsarbete.	Arbetet	med	feriejobben	
har	på	börjats	och	40	inkomna	platser	har	mat‐
chats	till	de	84	ungdomar	som	sökt.	

På	arbetsmarknadscenter	Jv9	har	ett	samarbete	
med	Ernst	Textil	i	Östra	Karup	inletts	under	bör‐
jan	på	året.	Verksamheten	är	säsongsberoende	
och	den	sena	våren	har	påverkat	uppdragen	ne‐
gativt,	samt	en	viss	stagnation	hos	externa	upp‐
dragsgivare,	vilken	kunde	märkas	redan	sent	
under	hösten/vintern	2017.	En	brand	hos	en	
uppdragsgivare	under	april,	kan	eventuellt	på‐
verka	inflödet	av	externa	uppdrag	de	närmaste	
månaderna.	

Verksamheten	i	projekt	BiBi	har	ökat	och	lagerut‐
rymmet	börjat	minska,	omsättningen	av	möbler	
är	god.		
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Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse – Bildning och arbete BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Bibliotek 
Projektet	mellan	Bjäre	bokhandel,	Båstads	biblio‐
tek	och	Region	Skåne	där	man	planerade	och	
förberedde	ett	uppskattat	och	gemensamt	bok‐	
och	filmprojekt,	”Vi	läser	film”,	med	syfte	att	lyfta	
fram	skönlitteraturen,	har	nu	avslutats.	

Samverkansprojekt	mellan	Doc	Lounge,	Region	
Skåne	och	Film	i	Båstad	innebar	att	kommunens	
innevånare	åter	kunde	ta	del	av	aktuell	dokumen‐
tärfilm	som	har	visats	i	Aagardssalen.	

Barnverksamheten	på	huvudbiblioteket	har	fått	
utökade	lokaler	motsvarande	minskning	har	
gjorts	av	magasinytan.	Även	i	Förslöv	har	barn‐
ytan	ökad	då	biblioteket	fått	tillgång	till	ytterli‐
gare	ett	rum	enligt	den	plan	som	gjordes	vid	flyt‐
ten	av	verksamheten.		

Som	en	del	i	arbetet	med	att	stödja	individer	med	
ett	långvarigt	biståndsberoende	eller	utanförskap	
har	personal	kompetensutvecklats.	

Kultur 
Jubileumsåret	2018	startade	och	fortsätter	enligt	
program	som	finns	på	hemsidan	och	i	särskilt	
dokument,	utställning,	fyra	föredrag,	och	en	kon‐
sert		är	exempel	på	vad	kulturavdelningen	ansva‐
rat	för.	Kultursamordnaren	har	i	samverkan	med	
vård	och	omsorg	tillhandahållit	konst	som	
skänkts	av	Swedbank.	Kulturgarantin	för	försko‐
lebarn	och	elever	är	uppdaterad	för	2018/19	i	
samverkan	med	kulturskolan	och	biblioteket.	
Rektorerna	är	informerade.	Det	offentliga	konst‐
verket	”Gubben	med	geten”	har	flyttats	från	
Köpmansgatan	till	en	plats	utanför	biblioteket.	
Möten	har	hållits	med	alla	kulturföreningar.	Vux‐
enarrangemang	i	biblioteket	i	samverkan	med	
föreningslivet.		

Fritidsgårdar 
Besöksantalet	har	minskat	ca	15	procent	under	
andra	delen	av	vårterminen	på	båda	fritidsgår‐
darna.	Fredagar	är	den	dag	verksamheten	har	
flest	besökare	utan	någon	minskning	jämfört	med	
tidigare	under	vårterminen.	Det	har	varit	oroligt	
bland	ungdomar	i	Båstad	under	våren	vilket	är	en	
delförklaring	till	en	del	av	minskningen	av	besö‐
kare	på	Musteriet.	Det	finns	en	växande	oro	kring	
droger	bland	personal	som	arbetar	i	kommunen	
med	ungdomar.	I	ett	redan	befintligt	samarbete	
med	fritid,	skola,	polis	och	individ	och	familj	
(SPUFF)	diskuteras	hur	våra	verksamheterna	
skall	arbeta	med	att	komma	åt	detta	problem.		

Ekonomiskt bistånd 
Arbetet	inom	ekonomiskt	bistånd	har	präglats	av	
utveckling	och	tillförsikt	med	en	ökad	framtidstro	
och	arbetsglädje	i	gruppen.	Arbetsgruppen	är	
fulltalig	genom	att	vakanser	har	ersatts	med	fast	
anställd	personal.	

Årskostnaden	för	försörjningsstöd	beräknas	ligga	
ca	1,0	mkr.	över	budget.	Vi	har	ett	fortsatt	gynn‐
samt	läge	på	arbetsmarknaden	vilket	bidrar	till	
att	kostnaden	hålls	nere.	Antalet	hushåll	som	
ansöker	om	försörjningsstöd	har	ökat	med	cirka	
20	hushåll	per	månad	i	jämförelse	med	samma	
period	föregående	år.	Detta	leder	då	till	att	kost‐
naden	för	ekonomiskt	bistånd	har	ökat	med	drygt	
100	tkr	per	månad.	

Integration 
Antalet	flyktingar	som	kommer	till	landet	har	
minskat	dramatiskt	sannolikt	som	en	följd	av	
ändrade	regler	kring	gränskontroller	och	uppe‐
hållstillstånd.	I	etableringen	har	sex	personer	
anvisats	under	perioden.	Totalt	förväntas	kom‐
munen	ta	emot	17	personer	under	2018.	

Det	kommunala	HVB	hemmet	för	ensamkom‐
mande	barn	har	omvandlats	till	ett	stödboende.	
Personalstyrkan	har	minskats	kontinuerligt.	Inga	
ytterligare	barn	har	tagits	emot	under	perioden	

Ekonomi 
Kommunstyrelsen	Bildning	och	arbete	prognosti‐
serar	totalt	en	negativ	avvikelse	om	‐1,1	mkr.	
Yrkeshögskolan	prognosticerar	en	avvikelse	
om	‐0,1	mkr,	baserat	på	mindre	elevantal	än	för‐
väntat.	Försörjningsstödsverksamheten	förväntas	
belasta	med	en	negativ	avvikelse	om	‐1,0	mkr	
med	anledning	av	större	antal	inkomna	ärende	än	
förväntat.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
En	avvikelse	på	‐0,1	mkr	ligger	i	prognosen	för	
yrkeshögskola.	Avgörande	är	att	alla	utbildnings‐
platser	blir	fyllda.	Marknadsföringsinsatser	görs	
för	att	uppnå	detta.		

Arbetet	med	försörjningsstöd	kommer	att	kunna	
struktureras	om	när	den	ansökta	FINSAM	tjäns‐
ten	tillsätts.	Denna	tjänst	ska	rikta	in	sig	på	lång‐
tidsaktuella	för	att	få	dem	vidare	till	annan	för‐
sörjning	utifrån	deras	resurser	och	möjligheter.	
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Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Myndighetsnämnd BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Myndighetsnämnd -92 -338 -338 0 

	

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden	med	 sju	 ledamöter	 ansva‐
rar	för	myndighetsutövning	inom	miljö,	bygg	och	
säkerhet.	Nämnden	ansvarar	 även	 för	verksam‐
hetens	ekonomi	och	uppföljning.		

	

Ekonomi 
Myndighetsnämnden	beräknas	ha	budget	i	ba‐
lans.	

	

	

27

41



Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Teknik och service BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Teknik och service 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Räddningstjänst -90 -271 -271 0 

	

Hänt i verksamheten 
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.	

Ekonomi 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Konsekvensanalys	av	räddningstjänstens	verk‐
samhet	är	framtagen	som	påvisar	stor	personal‐
brist,	tillsynsplanen	behöver	revideras	om	inte	
personalstyrkan	utökas.	
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Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Samhällsbyggnad 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

MN - SAMHÄLLSBYGGNAD 109 -2 541 -2 541 0 

Bygglov 552 1 005 1 005 0 

Bostadsanpassning -357 -1 496 -1 496 0 

Miljö- & hälsoskydd  -295 -1 977 -1 977 0 

Alkohol-serveringstillstånd 208 73 -73 0 

INVESTERINGAR 0 -500 -450 50 

	

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd	har	varit	fortsatt	stor	för	alla	de‐
lar	av	verksamheten.	Översiktsplanen	och	olika	
strategiska	styrdokument	har	det	arbetats	inten‐
sivt	med	under	perioden	liksom	ett	stort	antal	
detaljplaner.	Arbetsbelastningen	på	administrat‐
ion,	miljö	och	bygglov	har	varit	hög	på	grund	av	
vakanser	och	sjukfrånvaro	vilket	lett	till	längre	
handläggningstider	för	vissa	typer	av	ärenden.	
Administrationen	har	fått	lägga	mycket	tid	på	att	
förbereda	verksamhetsområdet	för	det	nya	
dataskyddsdirektivet	GDPR	och	implementering	
av	nya	e‐tjänster.	Rekrytering	av	ny	samhälls‐
byggnadschef,	bostadsanpassningshandläggare,	
registrator,	alkoholhandläggare	och	avloppsin‐
venterare	har	genomförts	under	perioden.	
Tjänsten	som	bygglovchef	har	inte	lyckats	med	
tillsättningen	och	istället	kommer	ny	bygglov‐
handläggare	att	rekryteras.		

Bygglov 
Byggaktiviteten	i	kommunen	är	fortsatt	hög	och	
antalet	ansökningar	om	bygglov	eller	förhands‐
besked	ligger	kvar	på	samma	nivå	som	motsva‐
rande	period	ifjol.	Antalet	ärenden	som	rör	an‐
mälan	och	tillsyn	har	under	samma	period	mins‐
kat	med	tio	procent	respektive	halverats	per	
ärendegrupp.	

Handläggningstiden	för	bygglov‐	och	anmälans‐
ärenden	har	ökat	på	grund	av	vakanser	på	både	
bygglovavdelningen	och	på	den	administrativa	
avdelningen.	Tillsynsärenden	har	prioriterats	
ner	och	endast	akuta	ärenden	handläggs	aktivt.	
Ny	registrator	har	rekryterats	och	började	den	
12	april.	

Bostadsanpassning 
Antalet	ärende	har	varit	på	samma	nivå	som	
motsvarande	period	förra	året.	Under	perioden	

har	tidigare	handläggaren	gått	i	pension	och	ny	
handläggare	rekryterats	internt.	

Miljö- och hälsoskydd 
Kommunens	miljösida	har	under	första	tertialet	
främst	arbetat	med	inspektioner	enligt	kontroll‐	
och	tillsynsplanen	med	tillsynsinriktning	mot	
energi.	Flera	ärenden	inom	miljötillsynen	har	
också	varit	händelsestyrda.		

Miljösidan	har	sedan	i	mitten	av	mars	en	längre	
sjukskrivning	vilket	innebär	att	avdelningen	
under	delar	av	perioden	har	haft	en	högre	ar‐
betsbelastning.	Detta	har	medfört	att	ompriori‐
tringar	har	genomförts.	Ingen	inventering	av	
enskilda	avlopp	kommer	därför	att	ske	till	miljö‐
sidan	åter	är	fulltalig.		

Under	perioden	har	det	pågått	rekrytering	av	en	
alkohol‐	och	tobakshandläggare	samt	en	miljö‐	
och	hälsoskyddsinspektör	med		inriktning	mot	
enskilda	avlopp.	Rekryteringarna	är	slutförda	
och	de	nya	inspektörerna	börjar	den	20	augusti	
respektive	den	11	juni.	Utökning	av	verksamhet‐
en	med	en	tidsbegränsad	anställning	för	inven‐
tering	av	enskilda	avlopp	är	en	förutsättning	för	
att	kunna	öka	inventeringstakten	så	att	invente‐
ringen	hinner	slutföras	till	2021	i	enlighet	med	
åtgärdsprogrammet	för	Västerhavets	vatten‐
distrikt.	

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	som	helhet	förväntas	hålla	
årets	budget.	

Bygglov 
För	närvarande	visar	bygglov	ett	totalt	överkott	
på	drygt	0,3	mkr	vilket	i	huvudsak	beror	på	av‐
gifter	för	beslutade	bygglov	och	startbesked	är	
högre	än	budgeterat.	Prognosen	för	2018	är	att	
bygglov	håller	årets	budget.	
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Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Bostadsanpassning 
Prognosen	för	hela	2018	är	ett	nollresultat.	

Miljö- och hälsoskydd 
Miljösidan	ligger	något	efter	intäktsmässigt.	
Avvikelsen	beror	främst	på	att	all	årlig	fakture‐

ring	ännu	inte	är	genomförd	samt	att	invente‐
ringen	av	enskilda	avlopp	inte	kunnat	utföras	
enligt	planering.	Prognosen	för	årsskiftet	är	att	
miljösidan	håller	budget.	En	förutsättning	är	
dock	att	inventeringen	av	enskilda	avlopp	kom‐
mer	igång	och	till	stor	del	kan	arbetas	ikapp.	
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Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Utbildningsnämnd BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Utbildningsnämnd -146 -505 -505 0 

	

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden	med	nio	ledamöter	ansva‐
rar	för	de	strategiska	frågorna	på	kort	och	lång	
sikt	för	all	utbildning	av	barn	och	unga	i	Båstads	
kommun,	samt	individ	och	familjeärenden	för	
barn,	unga	och	vuxna.	Nämnden	ansvar	för	eko‐
nomi,	myndighetsutövning	och	verksamhet	samt	
uppföljning.	Utbildningsnämnden	har	följande	
ansvarsområden:	Öppen	förskola,	förskola	
1‐5	år,	Grundskola	F‐9,	Fritidshem,	Grund‐

särskola,	Gymnasium,	Gymnasiesärskola,	Individ	
och	familj	för	barn,	unga	och	vuxna.		

Utbildningsnämnden	har	ett	arbetsutskott	som	
består	av	fem	ledamöter.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	beräknas	ha	budget	i	ba‐
lans.	
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Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Barn och skola BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Barn och skola 

  Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) Jan-apr 2018 2018 2018 

UN - BARN & SKOLA -33 760 -76 356 -76 706 -350 

Verksamhetsövergripande BS -19 939 -54 606 -54 856 -250 

Öppen förskola (familjecentral) -258 -1 098 -1 098 0 

Grundsär- specialskola -2 392 -9 531 -8 831 700 

Tilläggsbelopp extra ordinära stöd- 
åtgärder barnomsorg/grundskola 

-2 392 -6 171 -6 171 0 

Svenska som andra språk/ 
modersmålsundervisning 

-2 193 -4 950 -5 450 -500 

Summa -27 174 -76 356 -76 406 -50 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år -1 084 0 -100 -100 

Grundskola F-9 inklusive fritids -5 502 0 -200 -200 

Summa -6 586 0 -300 -300 

INVESTERING -257 -6 842 -6 842 0 

	

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. resultat 

 Disponerat 

 2018-04-30  

  Utgående 

  ack. resultat 

 Förskola 1-5 år 1 032 -6 1 026 

Grundskola F-9 inklusive fritids 1 718 -15 1 703 

Summa 2 750 -21 2  729 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
I	januari	inleddes	året	med	redovisning	av	för‐
skolornas	och	skolornas	kartläggningsresultat	av	
värdegrundsarbetet	för	nämnden.	Som	ett	led	i	
arbetet	inbjöds	Ida	Östensson	att	föreläsa	om	
lösningsfokuserat	jämlikhetsarbete.	En	represen‐
tant	för	Friends	har	inbjudits	till	utbildnings‐
nämnden	för	att	ge	inblick	i	det	pågående	arbetet	
på	förskolorna	och	skolorna.	

Rekrytering	av	fyra	förstelärare,	en	lärarcoach,	en	
förskolechef,	två	biträdande	rektorer,	rektor	till	
Sandlyckeskolan	samt	ny	skolexpert	har	pågått	
under	våren.	Rekrytering	av	skolchef	har	också	
inletts.	

Lärarcoachen	har	rekryterats	med	stöd	av	stats‐
bidrag	för	ökad	jämlikhet.	Rekryteringsarbetet	
har	medfört	ökad	arbetsbörda,	likaså	stasbi‐
dragshanteringen.	Kontoret	har	arbetat	med	
minskad	bemanning	under	en	ansträngande	pe‐
riod.	

Förberedelser	för	att	möta	nya	krav	och	stärka	
kompetensen	och	införa	rutiner	kring	regelverket	
GDPR,	har	också	medfört	ökad	arbetsbelastning	
på	kontoret.	

Barn	och	skolas	har	tagit	del	av	PWC	genomlys‐
ning	av	skolpeng	och	har	planerat	att	tillsätta	
arbetsgrupp	för	fortsatt	arbete.		

Samverkan	för	att	utveckla	ledarskapsförmågor	
att	även	omfatta	digitalt	ledarskap	har	skett	kon‐
tinuerligt	under	våren	i	ledningsgruppen.	Försko‐
lechefer,	rektorer	och	förvaltningen	tillsammans	
har	processletts	under	våren	i	ett	lokalt	och	
kommunövergripande	initiativ	för	att	möta	för‐
stärkta	skrivelser	i	läroplanen,	Lgr11.	Som	ett	led	
i	det	digitala	utvecklingsarbetet	gavs	kommunens	
samtliga	processledare	och	förstelärare	möjlighet	
att	förkovra	sig	som	digitala	ambassadörer	för	
Båstad	på	SETT,	Skandinaviens	största	mässa	och	
konferens	inom	det	moderna	och	innovativa	lä‐
randet.	Samverkansavtal	har	också	slutits	med	
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Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Barn och skola BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017

Halmstad	högskola	och	Hallandsregionen	för	
utveckling	av	framtidens	digitala	lärande	i	skolan.	

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Inom	ramen	för	samverkansavtalet	med	Halm‐
stad	högskola	har	arbetet	med	fjärrundervisning	
fortsatt	för	främst	modersmålsundervisning	och	
till	viss	del	studiehandledning.	De	kommunge‐
mensamma	träffarna,	där	kollegialt	lärande	stått	i	
fokus,	har	omfattats	av	dialoger	om	främst	
språkutvecklande,	formativa	och	digitala	arbets‐
sätt.	Skolorna	visar	ett	större	intresse	för	digitali‐
sering	och	kooperativt	lärande.	Efter	utvärdering	
har	personal	inbjudits	att	tycka	till	om	samver‐
kansformer	för	att	utveckla	skolornas	inre	arbete.	

Skolenheterna	har	fortsatt	haft	stora	rekryte‐
ringssvårigheter	för	att	få	legitimerade	och	behö‐
riga	ämneslärare	på	plats.	

Förskola 1-5 år 
Förskolorna	har	fortsatt	sina	utvecklingsarbeten	
tillsammans	med	kommunens	specialpedagoger	
och	IKT‐pedagoger	kring	barns	kommunikation	
och	samspel.	

Under	hösten	2017	stod	det	klart	att	kommunen	
inte	skulle	klara	av	att	uppfylla	garantitiden	på	
fyra	månader	för	vårdnadshavare	som	önskade	
förskoleplats	under	våren	2018.	På	utbildnings‐
nämndens	sammanträde	2017‐12‐05	fick	för‐
valtningen	i	uppdrag	att	skyndsamt	ta	fram	plat‐
ser	i	förskolan	för	att	uppfylla	lagkravet.	Den	
3	april	startades	därför	en	extra	avdelning,	Villa	
Villerkulla,	i	Strandängsskolans	lokaler	för	de	
barn	på	Päronbyns‐	och	Malens	förskolor	som	
ska	börja	förskoleklass	till	hösten	2018.	

Barnens	vistelsetid	i	förskolan	har	fortsatt	att	
öka.	I	en	jämförelse	visade	det	sig	att	snittiden	för	
ett	barn	har	ökat	från	29,6	timmar/vecka	2010	
till	33,9	timmar/vecka	2018.	Med	ca	520	barn	i	
verksamheten	motsvarade	detta	en	ökning	med	
ca	2	250	timmar/vecka	eller	ca	66	barn	som	
verksamheterna	inte	får	någon	ekonomisk	er‐
sättning	för	eftersom	förskolepengen	grundar	sig	
på	antal	barn	och	inte	antal	timmar.	Hög	vistelse‐
tid	och	svårigheter	att	rekrytera	legitimerade	
förskollärare	försvårar	möjligheterna	till	gemen‐
sam	reflektion	och	kollegialt	lärande	i	verksam‐
heterna.	

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	Barn	och	skola	ramfinansi‐
erade	verksamheter	prognostiserar	totalt	en	ne‐
gativ	avvikelse	mot	budget	på	‐50	tkr.	Stöd‐	och	
utvecklingsenheten	prognosticerar	en	negativ	
avvikelse	om	‐250	tkr	beroende	på	lokalkostna‐
der	utöver	budget,	grundsär‐specialskola	pro‐
gnosticerar	en	postitiv	avvikelse	om	+700	tkr	
med	anledning	av	mindre	elevantal.	Svenska	som	
andra	språk/modersmålsundervisning	progno‐
sticerar	en	negativ	avvikelse	på	‐500	tkr	baserat	
på	en	satsning	för	att	tillgodose	stora	behov	un‐
der	vårterminen,	justeringar	kommer	göras	un‐
der	höstterminen	med	avseende	på	personal.	

Resultatenheter 
Kommunens	resultatenheter	visar	tillsammans	
en	negativ	avvikelse	om	–	6	586	tkr	per	den	30/4	
2018.	Underskottet	beror	på	en	negativ	se‐
mesterlöneskuld	om	–	6	270	tkr.	Efter	reglering	
av	semesterlöneskulden	som	kommer	att	utjäm‐
nas	under	året,	visar	resultatenheterna	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	–	316	tkr.	Detta	beror	främst	på	
att	barn	och	elever	med	särskilda	behov	har	ökat,	
vilket	gör	att	tilldelad	budget	för	tilläggsbelopp	
inte	räcker	till.	Resultatenheterna	har	under	ja‐
nuari‐april	2018	fått	1	295	tkr	i	riktade	statsbi‐
drag	såsom	mindre	barngrupper,	fritidshems‐
satsningen	samt	lågstadiesatsningen.	Resultaten‐
hetscheferna	planerar	att	använda	del	av	tidigare	
års	överskott	till	riktade	engångsinsatser,	såsom	
personalförstärkning,	läromedel,	digital	utrust‐
ning,	arbetsmiljön	samt	till	att	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.	 IT‐utrustning	 inom	 förskola	 och	 grund‐
skola,	 inköp	 av	 pedagogiska	 läromedel,	 möbler	
samt	förbättring	av	arbetsmiljön.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
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Bildning och arbete 

	

	

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2018-04-30 

Utgående 

ack. resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 2 270 -389 1 881  

	

Hänt i verksamheten  
Gymnasium 
Tillsammans	med	familjen	Helsingborg	har	en	
gemensam	fortbildning	anordnats.	Professor	Jim	
Cummins	från	Kanada	föreläste	om	språkut‐
veckling	i	alla	ämnen	för	flerspråkiga	elever.	

Akademi	Båstad	gymnasium	har	arbetat	med	
näringslivet	genom	samverkan	med	bland	annat	
Vård	och	omsorgscollege	och	Båstad	turism	och	
näringsliv.	

Entreprenörskap	och	Ung	företagsamhet	har	
gett	skolans	elever	möjlighet	att	pröva	mer	prak‐
tiska	inslag.	

Skolan	har	drivit	internationaliseringsprojekt	
vilket	har	gjort	att	skolans	elever	under	våren	
tagit	emot	elever	från	Frankrike.		

En	grupp	elever	som	läser	spanska	har	varit	i	
Toledo	som	ligger	en	timmes	bilväg	från	Madrid.	
Ett	mycket	lyckat	utbyte	där	rektor,	som	åkte	
med,	fick	se	hur	eleverna	utvecklades	och	tog	
stora	kliv	utanför	sin	”comfortzon”,	såväl	språk‐
ligt	som	socialt.	

Ett	utmärkt	sätt	att	träna	sin	”ta‐sig‐för‐samhet”,	
en	viktig	ingrediens	för	att	lyckas	i	dagens	sam‐
hälle.	

Vidare	hade	skolan	Vård	och	omsorgselever	i	
London	på	praktik	i	tre	veckor.	Eleverna	bodde	i	
värdfamiljer	och	praktiserade	företrädesvis	på	
vårdboende.	Stora	skillnader	mot	arbetsplatser	i	
Sverige.	En	helt	annan	hierarki	och	arbetsmiljö.	

Skolan	har	beviljats	nya	medel	från	Erasmus	
(29	000	euro)	för	att	kunna	fortsätta	skicka	ele‐
ver	på	”utlandspraktik”	framöver	under	två	års	
tid.	

Samhälls	och	ekonomielever	från	andra	årskur‐
sen	har	varit	på	besök	i	Stockholm.	Riksdagen,	
Slottet	och	Wasamuseet	var	platser	som	besök‐
tes.	Ett	mycket	lyckat	besök	i	huvudstaden	som	
gav	mersmak.	

Skolan	har	varit	på	SVT	Sydnytt	och	Hallands‐
nytt	vid	två	tillfällen	under	våren.	Dels	för	att	
skolan	lyckats	bra	med	sina	betyg	och	resultat	
och	dels	för	att	intervjua	de	elever	som	går	på	
vårt	nya	Gymnasiala	lärlingsanställning	mot	
industriteknik.	

Gymnasiesärskola 
Verksamheten	köps	av	Ängelholms	kommun.	

Individ och familj 
Inom	avdelningen	genomförs	en	större	omorga‐
nisation	som	skall	vara	klar	den	1	september.	
Innehållet	i	avdelningens	enheter	organiseras	

(tkr) 
Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Jan-apr 2018 2018 2018 

UN - BILDNING OCH ARBETE -13 410 -36 686 -42 682 -5 996 

Gymnasiesärskola -456 -2 990 -2 990 0 

Gymnasium ramfinansierad  -2 765 -10 453 -10 453 0 

Individ- och familjeomsorg -8 100 -20 415 -26 411 -5 996 

Kulturskolan -928 -2 828 -2 828 0 

Summa -12 249 -36 686 -42 682 -5 996 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium -1 161 0 0 0 

Summa resultatenhet -1 161 0 0 0 
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för	att	bättre	svara	upp	mot	klienternas	behov	
av	stöd	och	tidiga	insatser.	Fokus	i	förändrings‐
arbetet	är	förebyggande	arbete	och	tidiga	insat‐
ser.	Förslaget	till	förändringen	har	tagits	fram	av	
en	arbetsgrupp	bestående	av	medarbetare	från	
samtliga	kompetensområden.	Arbetsmiljön	har	
förbättrats	avsevärt.	Det	har	uppnåtts	genom	
dialog	och	delaktighet	genom	hela	förändrings‐
processen.	Individ	och	familj	hade	tidigare	en	
mycket	stor	personalomsättning.	Idag	är	perso‐
nalomsättningen	låg.			

Arbetsbelastningen	inom	enheten	utredning	
barn,	unga	och	vuxna	har	varit	väldigt	stor	under	
våren.	Inflödet	av	ärenden	har	ökat	med	50	pro‐
cent	i	jämförelse	med	sista	kvartalet	2017.	

Antalet	ärenden	där	personer	är	utsatta	för	hot	
och	våld	har	ökat	vilket	kräver	ett	särskilt	sätt	
att	arbeta.	

Samarbete	med	Arbetsförmedling	och	Arbets‐
marknadsenhet	är	bra,	men	de	resurser	Arbets‐
marknadsenheten	som	kan	erbjuda	stämmer	
inte	alltid	med	behovet	hos	klienten.	Ett	samar‐
bete	där	Försäkringskassan	och	Arbetsför‐
medlingen	ingår	är	starkt	efterlängtat	då	många	
klienter	inte	är	redo	för	den	öppna	arbetsmark‐
naden.		

Egenkontroll	har	införts	kvartalsvis	med	redo‐
visning	till	nämnden	avseende	statistik	inom	
barn	och	vuxna	såsom	kontroll	av	utredningsti‐
der,	antal	inledda	utredningar,	förhandsbedöm‐
ningar	etc.	

Gällande	arbetet	med	att	minska	på	kostnader	
avseende	placerade	barn	och	vuxna	fortsätter	
arbetet.	I	april	2018	har	kostnaderna	för	place‐
ringar	minskat	med	68	procent	jämfört	med	
april	2017.	

Kulturskola 
Undervisning	inom	alla	instrument	och	drama	
pågår	som	beräknat.	Kulturskoleveckan	genom‐
förs	enligt	plan	liksom	en	satsning	på	två	konser‐
ter	och	öppet	hus.	Satsningen	på	marknadsföring	
och	utåtriktad	verksamhet	intensifieras.	Hemsi‐
dan	uppdateras	och	samverkan	med	andra	verk‐
samhetsområden	såsom	grundskola	fokuseras.	
Två	nya	medarbetare	anställdes	under	hösten	
2018	vilket	ger	resultat	nu.	Beslut	om	att	kultur‐
skolans	lokaler	återigen	kan	användas	för	kul‐
turskolan	från	hösten	2018	påverkar	verksam‐
heten	gynnsamt.	Ett	utvecklingsarbete	pågår	där	

både	struktur	och	innehåll	kommer	att	fokuse‐
ras.	En	ny	medarbetare	anställs	efter	sommaren	
som	kommer	att	arbeta	med	elevregistret.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	Bildning	och	Arbete	ramfi‐
nansierade	verksamheter	prognostiserar	totalt	
en	negativ	avvikelse	om	‐6,0	mkr.	Individ‐	och	
familjeomsorg	står	för	detta	underskott	i	sin	
helhet	med	grund	i	kostnader	för	familjehems‐,	
HVB‐	samt	institutionsplacerade	barn‐	och	
vuxna	utöver	budget.	Prognosen	är	än	så	länge	
osäker	och	insatser	för	placeringar	är	stora	per	
individ	vilket	gör	att	varje	nytillkommen	individ	
påverkar	helårsprognosen	mycket.	

Resultatenhet	
Akademi	Båstad	gymnasium	visar	en	negativ	
avvikelse	om	‐1	161	tkr	per	den	30/4	2018.	Un‐
derskottet	beror	på	en	negativ	semesterlönes‐
kuld	om	‐971	tkr.	Efter	reglering	av	semesterlö‐
neskulden	som	kommer	att	utjämnas	under	året,	
visar	Akademi	Båstad	gymnasium	en	negativ	
avvikelse	om	‐190	tkr.	Detta	beror	främst	på	
minskade	intäkter	på	grund	av	att	asylsökande	
elever	har	minskat	under	året.	Rektor	har	an‐
vänt	‐389	tkr	av	tidigare	års	överskott	till	rik‐
tade	engångsinsatser	såsom	personalförstärk‐
ning,	läromedel,	digital	utrustning	samt	förbätt‐
ring	av	arbetsmiljön.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
För	att	komma	till	rätta	med	det	stora	under‐
skottet	avseende	placeringar	så	genomförs	nu	en	
förändring	av	arbetssätt	och	organisation.	Arbe‐
tet	har	organiserats	så	att	de	som	söker	vår	hjälp	
får	stöd	direkt.	De	kompetenser	som	en	individ	
har	behov	av	sätts	in	direkt.	IoF	sätter	fokus	på	
att	arbeta	förebyggande,	med	föräldrautbildning,	
utveckla	vårt	samarbete	med	skolan	och	fritids‐
gårdarna.	Målsättningen	är	att	man	inom	den	
nya	öppenvården	ska	arbeta	proaktivt	för	att	
förhindra	omhändertaganden	som	leder	till	pla‐
ceringar.	Det	finns	dock	särskilda	omständighet‐
er	som	gör	att	vi	måste	placera	där	inte	de	före‐
byggande	insatser	som	öppenvården	erbjuder	är	
tillräckliga.		

Målsättningen	är	att	placering	av	barn/unga	ska	
göras	i	kommunala	familjehem	och	inte	som	
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tidigare	i	de	betydligt	dyrare	konsulentstödda	
alternativen.	

De	tidigare	mycket	kostsamma	skyddsplacering‐
arna	i	kvinnoboenden	har	ersatts	av	placering	i	
lägenheter	som	vi	hyr.			

Samverkan	med	socialpsykiatrin	fungerar	nu‐
mera	bra	och	kostnader	hamnar	inom	rätt	verk‐
samhetsområde.	

Personalomsättningen	är	låg,	tidigare	år	har	
socionomkonsulter	tagits	in	för	att	täcka	upp	för	

de	vakanser	som	då	fanns.	Inom	avdelningen	har	
det	lagts	tid	på	att	förbättra	arbetsmiljön	genom	
förbättrad	kommunikation,	med	ett	förändrings‐
arbete	präglat	av	stor	delaktighet	och	tydlig	
ledning	och	styrning.		

Restriktiva	med	alla	utgifter,	kostnader	kopplade	
till	personalvård,	utbildningar	med	mera	hålls	
nere	till	ett	minimum.		
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Vård- och omsorgsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Vård- och omsorgsnämnd -131 -397 -397 0 

	

Hänt i verksamheten 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	med	nio	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.	

Ekonomi 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	beräknas	ha	budget	
i	balans.
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Vård och omsorg 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

VN- VÅRD OCH OMSORG -45 038 -115 881 -122 381 -6 500 

Centralt -1 733 -8 490 -7 100 1 390 

Myndighetsenhet -1 789 -5 158 -5 158 0 

Stöd och omsorg -16 352 -40 556 -46 576 -6 020 

Hälso- och sjukvård -10 997 -31 816 -31 966 -150 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -9 728 -29 861 -28 961 900 

Summa -40 600 -115 881 -119 761 -3 880 

Resultatenheter     

Hemvård -1 805 0 -680 -680 

Vård- och omsorgsboende -2 633 0 -1 940 -1 940 

Summa -4 438 0 -2 620 -2 620 

     

INVESTERING -471 -3 294 -3 294 0 
	

Hänt i verksamheten 
Runt	 årsskiftet	 gick	 samtliga	 medarbetare	 över	
till	 fasta	 scheman	 efter	 en	 utvärdering	 av	 den	
modell	som	fanns	tidigare.	Övergången	fungerade	
bra	 och	 det	 är	 redan	 möjligt	 att	 se	 effektivise‐
ringsvinster	 i	 verksamheten	 i	 form	 av	 minskad	
vikarieanvändning	och	ökat	socialt	innehåll.	

Arbete	 pågår	 kontinuerligt	 kring	 Handlingsplan	
för	 en	 ekonomi	 i	 balans	 och	 styrkorten	 används	
på	 alla	 nivåer	 i	 verksamheten,	 allt	 ifrån	 arbets‐
platsträffar	till	nämndsmöte.	

Vid	årsskiftet	2017/2018	trädde	en	ny	lag	i	kraft,	
Lag	 om	 samverkan	 vid	 utskrivning	 från	 sluten	
hälso‐	 och	 sjukvård.	 Lagen	 innebär	 att	 kommu‐
nens	ansvar	att	ta	hem	invånarna	från	slutenvår‐
den	har	 skärpts	 från	 fem	arbetsdagar	 till	 tre	ka‐
lenderdagar.	Det	innebär	att	kommunens	arbets‐
sätt	 måste	 justeras.	 Vård	 och	 omsorgsnämnden	
fattade	 i	april	beslut	om	att	permanenta	Mottag‐
ningsteamet	vilket	är	ett	sätt	att	möta	invånarnas	
behov	 tillsammans	 med	 ordinarie	 hemvård	 och	
korttidsvård.	

Efter	 arbetsmiljöverkets	 inspektion	 i	 slutet	 av	
2017	 har	 en	 rad	 rutiner	 tagits	 fram,	 omarbetats	
och	 uppdaterats.	 Arbetsmiljöverket	 noterade	
också	att	utbildningsfrågan	var	eftersatt	och	för‐
valtningen	arbetar	nu	med	att	intensifiera	utbild‐
ningar	 inom	bland	annat	 förflyttningsteknik,	 hot	
och	 våld	 samt	 introduktionsutbildning	 för	 nyan‐

ställda.	Även	demensutbildning	för	vård	och	om‐
sorgsmedarbetare	 samt	 studiecirkel	 inom	pallia‐
tiv	vård	har	genomförts	i	kvalitetshöjande	syfte.	

Samtliga	 enhetschefer	 har	 deltagit	 i	 ett	 arbete	
tillsammans	med	kommunens	upphandlade	före‐
tagshälsovård	kring	att	minska	sjukskrivningarna	
i	verksamheten.		

Under	 april	 har	 mycket	 arbetstid	 gått	 åt	 till	
Trygghetslarmen.	Dels	har	det	varit	problem	med	
täckningen	i	samband	med	telefonoperatörsbyte,	
dels	 har	 det	 skett	 en	 digitalisering	 och	 slutligen	
har	 det	 funnits	 problem	 med	 den	 teknik	 som	
finns	i	kommunen	inom	området.		

Vid	 uppföljning	 av	 intern	 kontrollplan	 under	
2017	noterades	att	dokumentationen	kunde	 för‐
bättras	 och	 därför	 har	 en	 dokumentationshand‐
bok	 inom	 SoL	 färdigställts	 under	 våren	 och	 im‐
plementering	är	påbörjad.	

Verksamheten	har	problem	med	för	få	kontorslo‐
kaler	 vilket	 skapar	 arbetsmiljöproblem	 för	med‐
arbetare	med	administrativa	uppdrag.		

Säsongsinfluensa	och	vinterkräksjuka	har	påver‐
kat	 verksamheten	 under	 våren,	 både	 i	 form	 av	
sjuka	vård	och	omsorgstagare	men	också	många	
sjuka	medarbetare.	Ett	stort	bortfall	av	medarbe‐
tare	 under	 en	 förhållandevis	 lång	 tid	 är	 en	 på‐
frestning	 för	 verksamheten	 som	 slutligen	 leder	
till	dyra	vikarielösningar.	
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Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2108-04-30 

 

Stöd och omsorg 
Under	årets	 första	månader	har	Daglig	verksam‐
het	 utvidgat	 sin	 verksamhet	 vid	Bjäredalen	med	
ytterligare	öppet	på	caféet	samt	start	av	tvätt	av	
bland	annat	arbetskläder.	

Café	SoL	har	lämnat	A‐huset	och	flyttat	till	Vårli‐
den,	en	flytt	som	föll	väl	ut.	Denna	flytt	gav	också	
arbetsmiljövinster	för	då	det	har	tillkommit	kon‐
tor.	

Vård och omsorg 
Det	 är	 fortsatt	 svårt	 att	 rekrytera	 medarbetare,	
även	vikarier.	Verksamheten	erbjuder	sedan	tidi‐
gare	 fast	 anställning	 där	 det	 lämpar	 sig	 men	
också	genom	att	erbjuda	heltid	där	det	är	möjligt.	

DigiLitt.kom	 är	 ett	 projekt,	 medfinansierat	 av	
Europeiska	 socialfonden,	 och	 syftar	 till	 att	 för‐
ändra	attityd	och	inställning	till	tekniska	lösning‐
ar	 i	verksamheten	för	medarbetare.	Projektet	 in‐
riktar	sig	mot	medarbetare	inom	särskilt	boende	
men	 positiva	 effekter	 kommer	 att	 spridas	 i	 hele	
verksamheten	allt	eftersom.		

Ekonomi 
Utförarsidans	sammanlagda	negativa	avvikelse	
uppgår	till	‐6,5	mkr.	

Inom	stöd	och	omsorg	har	verksamheten	inom	en	
del	utökats	och	ger	en	prognostiserad	avvikelse	
om	drygt	‐6	mkr.		

Bemanningen	av	sjuksköterskor	är	fortsatt	skör	
och	extra	sjuksköterska	har	rekryterats	för	att	
möta	den	medicinska	säkerheten	för	vård	och	
omsorgstagarna.	Genomlysningen	2017	visar	att	
Båstads	kommun	har	ett	lågt	antal	sjuksköterskor	
i	jämförelse	med	andra	kommuner.	

Demensteamet	är	ännu	inte	startat	men	under	
våren	tillsattes	tjänsten	som	demenssamordnare	
på	heltid	igen	och	arbetet	med	att	forma	teamet	
är	påbörjat.	

Verksamhetsövergripande	äldreomsorg	progno‐
stiserar	en	positiv	avvikelse	om	ca	+0,9	mkr,	
främst	beroende	på	att	demensteamet	inte	star‐
tats	upp	fullt	ut	ännu.		

Resultatenheter 
Hemvårdens	 utförare	 prognostiserar	 en	 negativ	
avvikelse	 om	 ‐0,7	mkr.	 Dock	 ska	medel	 omföras	
från	 beställaren	 avseende	 kringtid	 så	 snart	 den	
utredningen	fastställt	en	nivå.	

Utförare	inom	vårdboende	prognostiserar	en	ne‐
gativ	avvikelse	om	‐1,9	mkr,	som	delvis	beror	på	
förändringen	 till	 ett	 renodlat	 somatikboende	 på	
Bjärehemmet.	Denna	avvikelse	aviserades	vid	det	
politiska	beslutet	2016.	En	annan	bidragande	fak‐
tor	 till	 avvikelsen	 är	 att	 det	 varit	 mycket	 sjuk‐
frånvaro	som	medfört	övertid	under	våren.		

Under	 perioden	 har	 vård	 och	 omsorgsboendena	
haft	 en	 beläggning	 på	 98	procent.	 Detta	 beror	
bland	annat	på	att	ett	flertal	lägenheter	har	krävt	
mer	 eller	 mindre	 omfattande	 renovering	 som	 i	
sin	tur	genererar	ett	inkomstbortfall.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	en	jämn	
och	 stabil	 bemanning	 baserat	 på	 behovet	 hos	
vård	 och	 omsorgstagarna.	 Handlingsplan	 för	 en	
ekonomi	 i	 balans	 genomförs	 enligt	 plan	 och	
kommer	att	generera	effektiviseringar	i	takt	med	
att	delprojekten	implementeras.		
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Verksamhetsberättelse Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Valnämnd -33 -113 -113 0 

Överförmyndare     

Överförmyndare -426 -308 -900 -592 

Överförmyndarkansli -392 -932 -932 0 

Överförmyndare ensamkommande barn -227 0 0 0 

Överförmyndare totalt -1 045 -1 239 -1 831 -592 

Kommunrevision -66 -849 -849 0 

	

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämndens	fem	ledamöter	ansvarar	för	att	
genomföra	allmänna	val.	Valnämndens	planering	
för	valet	i	september	pågår.	

Överförmyndare totalt 
Överförmyndaren	är	en	lagstadgad	verksamhet	
med	ansvar	att	utöva	tillsyn	över	förmyndare,	
förvaltare	och	gode	män.		

Överförmyndaren	redovisning	är	uppdelad	i	tre	
delar:	överförmyndare,	överförmyndarkansli	
samt	överförmyndare	ensamkommande	barn.	
Överförmyndare	avser	den	del	av	verksamheten	
som	omfattar	ställföreträdarna,	utom	avseende	
ensamkommande	barn.	Överförmyndarkansli	
avser	kostnader	för	personal	och	administration	
för	verksamheten.	Överförmyndare	ensamkom‐
mande	barn	avser	verksamhet	avseende	ensam‐
kommande	barn.		

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.	

Ekonomi 
Valnämnd 
Valnämnden	beräknas	ha	budget	i	balans.	

Överförmyndare 
Överförmyndaren	totalt	beräknas	få	ett	stort	
underskott	på	grund	av	underbudgetering.		

Överförmyndaren	kan	även	påverkas	negativt	av	
de	förändrade	ersättningar	för	ensamkommande	
barn	som	staten	beslutat	om.	

Kommunrevision 
Revisionen	beräknas	ha	budget	i	balans.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Överförmyndare 
Verksamheten	är	underbudgeterad.	
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Sida 

8av12 

Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 12018 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 
Socialtjänstlagen, SoL: Totalt 4 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: Totalt 0 beslut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2018-05-07. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-01-01- 2018-03-31 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

2018-05-28 

Dnr: KS 000123/2017-700

55



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-07 
Handläggare: Magnus Ohlsson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till : Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 12018 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-01-01- 2018-03-31 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, Sol 
Totalt 4 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut. 

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

Beslutet ska expedieras till: 
IVO 
Kommunrevisionen 

170817\c:\users\henand2\appdata\local\temp\dokumentarkiv\96033\översikt gällande ej verkställda beslut- kvartal 1 2018 - tjänsteskrivelse.docx\ha 

1 (1) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180613\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000022/2018 – 900 
 
 

Informationsärende 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2018-06-20 föreligger följande anmälda informationsärenden: 
 

 Information om markanvisningstävling. 
 Muntlig information från kommunrevisionen och demokratiberedningen. 

 
Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen an-
mäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180613\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000023/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 8 juni 2018 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige finns en rutin för 
uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de fattade fullmäktigebeslut som ska 
verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2018-06-20 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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   Uppdaterad: 2018-06-08 
   Dnr: KS 000023/2018-900 
 

 

*Ett år efter att motionen lämnats in.  1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2018-05-17 510/18 Motion från Thomas Andersson (L) – Riktlinjer för exploate-

ringsavtal och markanvisningar 

Kommunstyrelsen   

2018-05-09 506/18 Motion från Thomas Andersson (L) – Mindre stillasittande på 

våra äldreboenden 

Kommunstyrelsen   

2018-04-30 451/18 Motion från Ebba Krumlinde (C) - Inrätta familjecentral 

 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår.  

2018-04-30 450/18 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Gratis vaccinationer för 

personal inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår.  

2018-04-30 449/18 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Inför giftfri policy för 

kommunens skolor 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår.  

2018-02-28 230/18 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ta fram förslag så 

att fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för 

alla elever 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2018-01-16 59/18 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl - Nya vägar in på 

arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2018-01-16 58/18 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Fler praktikplatser 

för daglig verksamhet i kommunens regi 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2018-01-10 26/18 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. – Lokalvård i egen 

regi 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-12-14 1402/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Arkitekturpro-

gram för Båstads kommun 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 

 

2017-12-06 1354/17 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. - Temalekplatser Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-12-06 1355/17 Motion - Ta fram en fordonspolicy Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-12-06 1307/17 Motion - Småföretagarhotell Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  2(1) 

 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-11-16 1323/17 Motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbil-

samhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar.  
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. November 

2018 

2017-11-30 1326/17 Motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. November 
2018 

2017-10-31 1181/17 Motion - Broddar till alla 65 år och äldre Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-27 1166/17 Motion - angående avgiftsfria resor för äldre Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i juni. Juni 2018 
 

2017-10-27 1164/17 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar  Utbildningsnämn-
den 

Kommunfullmäktige i september. September 
2018 

2017-10-18 1120/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl.- Alkolås i kommu-
nala fordon 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-12 1079/17 Motion från Uno Johansson (C) m.fl. - Motionsspår med 
belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-Karup, Torekov, 
Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 2026 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-04 1044/17 Motion från Ingela Stefansson (S) - Båstads kommuns ma-

skinpark avseende grönyteskötseln skall ersättas med fossil-

bränslefritt drivmedel 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-04 1043/17 Motion - Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård 

stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i juni. Oktober 2018 

2017-10-03 1034/17 Motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgar-

löfte 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-09-20 997/17 Motion - Kulturkort för barn och ungdomar. 
 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i juni. September 
2018 

2017-09-20 996/17 Motion - Förmånscykel. 
 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september September 
2018 

2017-09-11 950/17 Motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommu-

nen 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september September 

2018 

2017-09-01 915/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Utomhusisbana 
 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september. September 
2018 

2017-08-21 866/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Framtagande av hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september. September 
2018 

2017-07-14 800/17 Motion från Johan Olsson Swanstein (M) - Jouröppen vårdcen-
tral dygnet runt i Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september. September 
2018 

2017-06-29 
 

747/17 Motion från Ingela Stefansson (S) – Öka antalet SFI-timmar. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i juni. Juni 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  3(1) 

 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-06-05 634/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Återvinningscentralen 
i Svenstad. 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i juni. Juni 2018 

2017-04-17 501/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ungdomsråd i Båstads 
kommun. 

Kommunstyrelsen Återremitterades i kommunfullmäktige i januari (motions-
tiden förlängd). 

2018 

2017-03-14 
 

290/17 Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i Juni (motionstiden förlängd) Juni 2018 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) – Trygg parkering vid dem nya stationsområ-
dena. 

Kommunstyrelsen Handläggning pågår (motionstiden förlängd) 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  4(1) 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2018-02-14 211/18 Medborgarförslag - Anställ en syn- och hörselinstruktör i 
Båstads kommun 

- Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

- 

2017-12-29 1438/17 Medborgarförslag - Informationsskyltar på banvallen 
mellan Grevie och Båstad 

- Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

- 

2017-12-01 1326/17 Medborgarförslag – Övergångslösning för den gamla ban-
vallen. 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

December 
2018 

2017-10-13 1088/17 Medborgarförslag -  Ändra tidsperioden för hundars vis-
telseförbud på stranden vid Malen 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

Oktober 
2018 

2017-10-09 1064/17 Medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

Oktober 
2018 

2017-09-12 915/17 Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsom-
råde samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala 
anläggs 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

September 
2018 

2017-05-10 527/17 Medborgarförslag om kommunala lönesubventioner 
 

Kommunstyrelsen Behandlas i september. Juni 2018 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Kommunstyrelsen Behandlas i september. 
Återremiss i kommunfullmäktige. 

2018 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering 
 

Kommunstyrelsen Behandlas i september. 
Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om 
tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Kommunstyrelsen Behandlas i september. 
Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  5(1) 

 

Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

§ 59, KF 2018-03-21 
Aktualiserat 
 
§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning ska tas fram och beredning tillsättas. 2018 

§ 15, KF 2016-02-17 
Arvodesreglemente för  
förtroendevalda 

1623/14 Demokratiberedning får i uppdrag att ta 
fram nytt förslag för arvodesreglemente 
2019-2023. Förslaget beslutas i november 
2017. 

Demokratibered-
ningen 

Kommunfullmäktige i juni Juni 
2018 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 168  Dnr KS 000489/2018 - 906 

Budget 2019 och plan 2020-2023 

 
Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen  

2014-02-12,§ 29, samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03, § 23, ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Förvaltningen kompletterar med 
plandelen 2020-2021 till KS. Beslutet om budget i juni är därefter föremål för 
en revidering under hösten senast i samband med november månads 
kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska 
kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis 
vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att 
uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller 
boendedygn som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella 
uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med 
budgetbeslutet i juni eller andra polisiska beslut under året kan också vara 
exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras senast i november. För att undvika framtagande av et 
budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter att det skapats 
kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-06-05,  

med tillhörande bilaga. Budgetförslag från BP, M, S, C och L. 
 
Arbetsutskottets förslag  Anta Bjärepartiets budget för 2019.  
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag. 
 Kerstin Gustafsson (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag. 
 Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. 
 Uno Johansson (C): Bifall till Centerpartiets budgetförslag. 
 Thomas Andersson (L): Bifall till Liberalernas budgetförslag.       
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit Bjärepartiets budgetförslag.      
 
 
        Forts. på nästa sida.

       
 
  

64



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Anta Bjärepartiets budget för 2019. 

2.  Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr  
per skattekrona. 

3.  Resultatet för 2019 budgeteras till 15,8 mkr. Resultaten för 2020 och 2021 
planeras uppgå till -9,2 mkr respektive -12,3 mkr. 

4.  Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

5.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 302 486 tkr för 2019  
och 286 795 tkr för 2020 samt 193 930 tkr för 2021. Kommunstyrelsen  
har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna.  
 
Med anledning av de stora investeringsbehoven 2019-2021 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca 31 procent. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2019 med totalt 150 mkr. 

7.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 

8.  Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta 
kortfristiga lån inom en ram om 20 mkr.  

 
Reservation Mot beslutet, till förmån för sina egna budgetförslag, reserverar sig 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.      
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Tjänsteskrivelse 
 

1 (3) 

 
 

 

Datum: 2018-06-05 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000489/2018-906 

Till:  Kommunfullmäktige 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Ekonomienheten, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag förändringar till budget 2019 
Bjärepartiets förslag till budget 2019 
 

 

 
Förvaltningens förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021 
 
Bakgrund 
 

I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Förvalt-
ningen kompletterar med plandelen 2020-2021 till KS. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november månads kommun-
fullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering behövs är att ny ekonomisk 
information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. 
Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också 
uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller boen-
dedygn som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar 
eller effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut 
under året kan också vara exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras senast i november. 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter 
att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten. 

Aktuellt 
 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den befolkningsför-
ändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 109 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2019 för resterande 3 månaders löneökningar 2018 och 9 månaders 
löneökningar för 2019 uppgår till sammanlagt till 14,7 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.  
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SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2019 uppgår till 
2,3 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna.  

 
Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2019 uppgår till 15,8 mkr. Detta 
motsvarar för 2019 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag.  

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår enligt förslaget till 213 996 tkr för 2019 och 230 490 tkr för 2020 samt 168 
240 tkr för 2021.  
 
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 88 490 tkr för 2019 och 55 905 tkr för 2020 samt 25 690 tkr för 2021. 
 
För exploateringsverksamheten beräknas under 2019 nettoinkomster om sammantaget 35 
040 tkr uppstå. För 2020 nettoinkomster om 9 300 tkr och för 2021 nettoinkomster om 5 900 
tkr.  
 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2019 uppgå till ca 31 procent.  

Nivå på nyupplåningen för 2019 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
150 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 18 mkr. 

 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1.  Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

2.  Resultatet för 2019 budgeteras till 15,8 mkr.  
Resultaten för 2020 och 2021 planeras uppgå till -9,2 mkr respektive -12,3 mkr. 

3.  Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

4.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår till 302 486 tkr för 2019 och 286 795 tkr för 2020 samt 193 930 tkr för 2021. 
Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2019-2021 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca 31 procent. 

5.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2019 med totalt 
150mkr. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 
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7.  Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom en ram 
om 20 mkr. 

 
Båstad 2018-06-05 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het Kommentar

Budgeterat resultat 2018 15 400

Finansiering (förändringar) 2019

Avskrivningar -1 407

Räntekostnader -1 685

Pensioner 31

Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 31 652

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -1 518

Fastighetsavgift 1 040

Fördelade kapitalkostnader 2 983

Till KF & KS förfogande 0

Övrigt 2 424

Summa finansiering 33 520

Verksamheter (förändringar) 2019 Verkligt behov

Språk i åk 6 -344 B&S Ram -550

Lokaler Stöd och utveckling -135 B&S Ram -216

Lovskola -94 B&S Ram -150

IoF placeringar -2 500 B&A Ram -4 000

Försörjningsstöd -313 B&A Ram -500

Gymnasiesärskola -313 B&A Ram -500

IoF avtal familjen Helsingborg -94 B&A Ram -150

Annonsering i press 100 Kommunkontoret 100

Programlicenser -153 Kommunkontoret -245

Utökning tjänst 25 % GDPR -95 Kommunkontoret -152

Kommunekolog/Miljöstrateg -375 S&B -600

Detaljplan Torekov -125 S&B -200

Ortofoto - flygfoto -63 S&B -100

Hyreskostnader för moduler -938 T&S Fastighet -1 500

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) -469 T&S -750

Ökade kostnader för lokalvårdsavtal -438 T&S -700

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän -438 T&S -700

Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden -188 T&S -300

Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice -88 T&S -140

Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen -25 T&S -40

Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 50 T&S 50

LSS ärende -2 594 V&O ram -4 150

Mottagningsteam löses inom ramen för hemvårdspengen (netto) -31 V&O -50

Lokalhyra för träffpunkt SoL inkl Anhörigstöd och socialt innehåll -94 V&O ram -150

Hyra för ombyggnation av Skogsliden, kontor etc -25 V&O ram -40

Lokaleffektivisering VoO 2019 300 V&O ram 300

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -4 582 B&S Skolpeng -4 582

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -3 021 B&A Gymnasiepeng -3 021

Utökning tjänsterkommunkontoret -2726 KK -2 726

Upphandlingar och minskade konsultkostnader 2 726 KK 2 726

Boendepeng 47 V&O Boendepeng 47

Beslutade politiska prioriteringar

Nytt arvodesreglemente -563 KK -900

Rätt till Heltid -406 KK -650

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 -241 T&S -385

Ungdomsråd 2019 -156 KK -250

Införande av höftskyddsbyxor -16 V&O -25

Summa verksamheter -18 420 -25 199

Inflationskompensation 2019 0

Löneökningar 2019

Löneökningar 2018 3 mån -3 000

Löneökningar 2019 9 mån -11 700

Summa löneökningar -14 700

Budgeterat resultat 2019 15 800

Förvaltningensförslag 2018-06-07 

KompletteringDnr: KS 000489/2018-906

69



Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het Kommentar

Budgeterat resultat 2019 15 800

Finansiering (förändringar) 2020

Avskrivningar -8 165

Räntekostnader -3 640

Pensioner -3 645

Skatteintäkter inkl. generella bidrag 39 475 ink befolkningsökning

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -2 473

Fastighetsavgift 2 000

Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 440

Fördelade kapitalkostnader 2 785

Summa finansiering 26 777

Verksamheter (förändringar) 2020

Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -180 T&S

Språk i åk 6 -206 B&S Ram

Lokaler Stöd och utveckling -81 B&S Ram

Lovskola -56 B&S Ram

IoF placeringar -1 500 B&A Ram

Försörjningsstöd -187 B&A Ram

Gymnasiesärskola -187 B&A Ram

IoF avtal familjen Helsingborg -56 B&A Ram

Programlicenser -92 Kommunkontoret

Utökning tjänst 25 % GDPR -57 Kommunkontoret

Kommunekolog/Miljöstrateg -225 S&B

Detaljplan Torekov (75 tkr kvar) 50 S&B

Ortofoto - flygfoto 63 S&B

Hyreskostnader för moduler -562 T&S Fastighet

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) -281 T&S

Ökade kostnader för lokalvårdsavtal -262 T&S

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän -262 T&S

Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden -112 T&S

Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice -52 T&S

LSS ärende -1 556 V&O ram

Lokalhyra för träffpunkt SoL inkl Anhörigstöd och socialt innehåll -56 V&O ram

Nytt arvodesreglemente -337 KK

Rätt till Heltid -244 KK

Digitaliseringstjänst strategi -600 KK

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 -144 T&S

Ungdomsråd 2019 -94 KK

E-arkivarie -250 KK

Kostnader för moduler -1 800 T&S

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -420 B&S Skolpeng exklusive befolkningsökning 2020

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 892 B&A Gymnasiepeng exklusive befolkningsökning 2020

Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, 11 mån -9 768 V&O ram

Minskade ramkostnader nedläggning Ängagården 9 pl, 11 mån 473 V&O ram

Nytt Vårdboende i Förslöv ( 48 platser 11 mån) -18 661 V&O Boendepeng

Nedlägging av Ängagården, (9 platser 11 mån) 3 917 V&O Boendepeng

Summa verksamheter -35 677

Inflationskompensation 2020 0

Löneökningar 2020

Löneökningar 2019 3 mån -4 000

Löneökningar 2020 9 mån -12 100

Summa löneökningar -16 100

Budgeterat resultat 2020 -9 200

Förvaltningensförslag 2018-06-07 

Komplettering
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het Kommentar

Budgeterat resultat 2020 -9 200

Finansiering (förändringar) 2021

Avskrivningar -7 175

Räntekostnader -7 216

Pensioner -5 043

Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 34 280 ink befolkningsökning

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -2 990

Fastighetsavgift 2 000

Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 525

Fördelade kapitalkostnader 769

Summa finansiering 15 150

Verksamheter (förändringar) 2021

Borttag "Arbete med översiktsplanen" 250 Sam.bygg/Plan

Detaljplan Torekov 75 SB

Borttag "rätt till heltid projketanställning" 650 KK

Ortofoto - flygfoto -100 SB

Borttag "Språk i åk6" 550 BS

Borttag skötseluppdrag exploateringsområde 100 TS

Borttag Moduler förskola/skola från 2017 1 800 B&S ram

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 899 B&S Skolpeng exklusive prognostiserad befolkningsökning 2021

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 489 B&A Gymnasiepeng exklusive prognostiserad befolkningsökning 2021

Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, 1 mån -888 V&O ram

Minskade ramkostnader nedläggning Ängagården 9 pl, 1 mån 43 V&O ram

Nytt Vårdboende i Förslöv ( 48 platser) 1 mån -1 696 V&O Boendepeng

Nedlägging av Ängagården, 9 platser 1 mån 356 V&O Boendepeng

Hemvårdspeng 0 V&O

Boendepeng 0 V&O

Summa verksamheter 550

Inflationskompensation 2021 0

Löneökningar 2021 9 mån

Löneökningar 2020 3 mån -4 700

Löneökningar 2021 9 mån -14 100

Summa löneökningar -18 800

Budgeterat resultat 2021 -12 300

Förvaltningensförslag 2018-06-07 

Komplettering
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Avskrivningskostnader

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023

Kommunledningskontoret 4 448,7 5 120,0 6 417,2 7 403,7 7 171,0

Exploatering 411,7 679,7 830,1 896,7 896,7

Medfinansiering st. infrastr. 3 631,4 3 631,4 3 631,4 3 631,4 3 871,4

Teknik och service 32 460 37 508 41 507 44 515 45 181

Samhällsbyggnad 314 364 403 422 422

Barn och skola 5 979 6 283 6 817 6 312 5 700

Bildning och arbete 1 036 1 012 1 018 842 708

Vård och omsorg 2 186 2 047 2 045 1 260 908

VA-verksamhet 12 412 14 399 15 550 16 225 16 275

Summa 62 879 71 044 78 219 81 508 81 134

Summa exkl. VA 50 467 56 645 62 668 65 284 64 859

-1 -1 -1 0 0

Årlig förändring totalt 1 407 8 165 7 175 3 289 -374

Ränteprognos

Riksbankens prognos för reporäntan, 26 april 2018

Förvaltningensförslag 2018-06-07 

Komplettering
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~ÅSTADS KOMMUN 
KommunstyrelHn 

Bjäreparticts förslag på budget för 2019 och budgetförutsättningar 2019-202 l~n~~.~~!t.~.;. !, 
.~ru.~ .. ~.r..9.t. ... t.::::. 

Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar inför framtiden. Låneskulden ökar 
kraftigt pga. mycket stora investeringar enligt plan 2019-2021, på ett sätt som gör oss 
bekymrade inför framtiden. Enligt budgetförutsättningar från förvaltningen behöver 608 mkr 
investeras inom det skattefinansierade området 2019-2021 och inom det avgiftsfinansierade
området drygt 170 mkr åren 2019-2021. För 2019 är motsvarande siffror 208 mkr och 88,5 
mkr. 

Vi måste få låneskulden att plana ut annars står kommunen inför allvarliga ekonomiska 
bekymmer framöver som kan äventyra välfärden. Vi kan inte förvänta oss nuvarande låga 
räntor i framtiden. Räntebördan framöver oroar då räntorna ej kan vara låga för evigt. 

På investeringssidan har vi ca 4 ggr så stor investerings budget mot vad vår kommunstorlek 
klarar av i ett längre perspektiv. Detta orsakat av år av eftersatt fastighetsunderhåll och 
uppskjutna investeringar på VA-området. Drygt 70 mkr är att hänföra till fastighetsunderhåll 
och ersättning av skadade byggnader i investerings budgeten för 2019. 
Bjärepaiiiets förslag till investeringsbudget för 2019 är ca 50 mkr lägre än förvaltningens 
förslag. 

Driftsbudgeten ger inget större utrymme för satsningar då skatteintäkter ökar med 33 mkr och 
med beräknade löneökningar på 14, 7 mkr återstår ca 18 mkr. I 2017 års bokslut var 
underskottet i verksamheterna vård-omsorg och bildning och arbete ca 18 mkr och upptar hela 
ekonomiska reformutrymmet för att få budget i balans. 

Vi står inför en osäker framtid med stora utmaningar för integration och att få nyanlända i 
arbete och de stora investeringar vi har framför oss. Därför lägger Bjärepartiet en stram 
ansvarsfull budget som innebär vissa besparingar i förvaltningarna för att överhuvudtaget 
kunna genomföra några förbättringar. 

Investeringar inför framtiden 

Satsningar på gång -cykelvägar sker med 11,5 mkr åren 2019-2021 varav 7 mkr gäller gamla 
järnvägsbanken. 2018 byggs första sträckan mellan Dala och Grevie. 
För cykelleder med statlig medfinansiering (Kattegattsleden) tillkommer 3,5 mkr. 

Med hänsyn till det alltmer extrema vädret och de skador som skett i samband med stormar de 
senaste tio åren vill vi satsa 7 mkr på klimatsäkring, utredning och åtgärder under åren 2019-
2021. 

Efter lång tid av eftersatt fastighetsunderhåll står vi inför stora skolfastighetsinvesteringar. 
Ca 500 mkr beräknas behöva investeras i ny- och ombyggnad av skolor och förskolor under 
2019-2023. 
Nya skolor på norra sidan i Båstad-Hemmeslöv ingår med ca 250 mkr och Förslöv 100 mkr 
Grevie skola ligger med i investeringsbudgeten för år 2020 med 50 mkr och 25 mkr 2021. 
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För löpande reinvestering i fastigheterna finns 7 mkr i investeringsbudgeten under de 
kommande åren. 

Beträffande vatten och avlopp gäller samma som inom fastighetsområdet att många år av 
eftersatt underhåll och uppskjutna investeringar nu kommit ifatt oss. Enligt budgetförslaget 
planeras investeringar inom området på ca 170 mkr under åren 2019-2021varav2019 88,5 
mkr. 

Vi fortsätter kommunens tidigare satsning på nya bostadsområden som Heden i Hemmeslöv, 
nya stationsområdet i Båstad, Grevie, V Kamp och Förslöv 2:4 och Förslöv västra 
industriområde. 

För nya exploateringsområden beräknas 21,5 mkr för 2019 och 51mkrunder3 årsperioden 
2019-2021. 

För strategiska markköp 2019-2021avsätts22 mkr. 

54 mkr beräknas som intäkter för tomtförsäljningar 2019-2021. 

Driftsbudget 2018 

Fortsatt bra anhörigverksamhet och verksamhet för socialt innehåll garanteras med att 
vi ökar anslagen med 300 tkr. Dessutom fortsatt satsning på lokal för socialt innehåll 
och matservering på Ängahällan i väntan på lokal på Haga Park, kostnad 470 tkr. 
Vi ökar bemanningen på särskilt boende, demensboende till en kostnad av 1000 tkr. 

Vi inför fria bussresor för pensionärer över 75 år inom Båstads kommun vilket 
beräknas kosta 800 tkr per år. Vi likställer pensionärsföreningar med övriga föreningar 
i kommunen och inför ett bidrag på 35 kr per medlem. Vi stöder pensionärsgymnastiken 
på Drivan som saknar ekonomiskt stöd med 70 tkr. Vi tror att den har stor 
förebyggande inverkan på fallolyckor. 

Vi satsar på lokalvård i egen regi till en kostnad ytterligare kostnad av 1100 tkr. 

Vi satsar på brottsförebyggande verksamhet med utredning att starta någon form av 
bevakning, larm och ronderingsverksamhet. Vi sätter även upp skyltar vid alla infarter 
för att markera att vi numera är en DNA kommun med över 1500 hushåll som märkt 
sina värdföremål. 
Vi inför en tjänst som säkerhetschef/beredskapsplanerare vilket ligger i tiden med tanke 
på oro såväl nationellt som globalt. Kostnad 700 tkr. 

Vi satsar på en ny fordonsorganisation för att på sikt få ner kostnaderna. Anslag med 
360 tkr. 

Slutligen till kommunstyrelsens förfogande finns 1180 tkr 

74



Vård-och omsorg får en utökad ram på nästan 4,1 mkr för olika verksamheter med mål 
att få budgeten i balans. 
Gymnasium, vuxenutbildning, IFO och arbetsmarknad får en utökning 4,6 mkr. 
Grundskolan en utökning med ca 3 mkr. Begärd ökning av skolpeng för grundskola och 
gymnasium har halverats med hänsyn till budgetläget och de stora volymökningar som 
skett de senaste åren. 

Båstad 21 maj 2018. 

För Bjärepartiet 
Bo Wendt 
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Budgetförutsättningar (2019-2023) 

2017 2018 2019 

I Befolkning (nov året innan)+ befolkningsprognos beslutad i KF 14564 14 756 14 865 

Befolkningsförändiring jmf föregående år 163 192 109 

Löneökningar% enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 18:17) 2,5 2,8 3,1 

I Löneökningar% till grund för kommunens budget 2,5 2,4 3,0 

KPI %, enligt SKL (SKL 18:5) 1,9 1,8 2,3 
KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 

!Pc-avgift: (SKL 18:17) 38,33 39,2 39,17 

Internränta %, enligt SKL (SKL 18:05) 1,75 1,75 1,5 
Internränta %, till grund för kommunens budget (SKL 18:05) 1,75 1,75 1,5 

Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,00 1,75 1,50 

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 18:17 april 

2020 2021 2022 
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I Budgeterat resultat 2018 

Finansiering (förändringar) 2019 
Avskrivningar 

Räntekostnader 

Pensioner 

Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Fördelade kapitalkostnader 

Till KF & KS förfogande 

Övrigt 

Förändringar efter BPs investeringsbudget 

Avskrivningar (BPs inv budget) 

Räntekostnader (BPs investeringsbudget) 

Till KF & KS förfogande (Förslag från BP) 

Summa finansiering 

Verksamheter (förändringar) 2019 
Språk i åk 6 

Lokaler Stöd och utveckling 

Lovskola 

loF placeringar 

Försörjningsstöd 

Gymnasiesärskola 

loF avtal familjen Helsingborg 

Annonsering i press 

Programlicenser 

Utökning tjänst 25 % GDPR 

Kommunekolog/Miljöstrateg 

Detaljplan Torekov 

Ortofoto - flygfoto 

Hyreskostnader för moduler 

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 

Ökade kostnader för lokalvårdsavtal 

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän 

Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden 

Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice 

Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen 

Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 

LSS ärende 

Mottagningsteam löses inom ramen för hemvårdspengen (netto) 
Lokalhyra för träffpunkt Sol inkl Anhörigstöd och socialt innehåll 

Hyra för ombyggnation av Skogsliden, kontor etc 

Lokaleffektivisering VoO 2019 

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 

Utökning tjänsterkommunkontoret 

Upphandlingar och minskade konsultkostnader 
Boendepeng 

Beslutade politiska prioriteringar 

Nytt arvodesreglemente 

Rätt till Heltid 

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 

Ungdomsråd 2019 

Införande av höftskyddsbyxor 
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B&A Ram 
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Kommunkontoret 
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S&B 

S&B 

S&B 

T&S Fastighet 
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V&O 
V&Oram 

V&Oram 
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KK 
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KK 

KK 

T&S 

KK 
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Verkligt behov 
-550 

-216 

-150 
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-500 

-500 

-150 

100 

-245 

-152 

-600 

-200 

-100 
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-750 

-700 

-700 

-300 

-140 

-40 

50 
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-150 
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2 726 

47 
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-650 

-385 

-250 

-25 
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Förändringar Bjärepartiet 
Fria resor kollektivtrafik över 75 år 

Bidrag pensionärsföreningar 

Teaterföreningsbidrag 

Seniorträning 90+ 

Tjänst SäkerheUberedskap 

Ny fordonsorganisation 

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 till full ersättning 

Utökad kostnad för arvodesreglemente (se beslutade politiska prioriteringar) 

Moduler 

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 

Lokalvård i egen regi 

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän 

Ängahällan hyra 

Bemanning särskilt boende; demensboende 0,75 ÅA per plats och dag och 

somatikboende 0,65 ÅA per plats och dag 

Socialt innehåll 

Rodering bevakning 

Borttag Kommunekolog/Miljöstrateg 

Besparing skolpeng B&S -1 ,3% 

Besparing skolpeng B&A -3, 1 % 

Bespring tjänster Kommunkontoret 

Summa verksamheter 

I 1nf/ationskompensation 2019 

Löneökningar 2019 

Löneökningar 2018 3 mån 

Löneökningar 2019 9 mån 

Summa löneökningar 

!Budgeterat resultat 2019 
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Investeringar 2019-2023 

Tkr 

KOMMUNKONTOR 
Möbler allmännautrymmen och teknisk utrustning 
Il t . sh1redni 11? tscr kommunhuset 
Läsplattor politik 
Kundcenter 
Teknik allmänna utrymmen kommunhuset & teknik 
sessionssalen 
Inventarier (VoO) 
Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 
Inventarier, arbetsn!ljö bar11omsorg 
Inventarie•·, arbetsmlljö gru1 dskola 
Inventarier ny förskola Förslöv (nya Skogsbyn) 
Inventarier till skola Västra Karup 
Inventarier till skola och bibliotek Grevie 
Inventarier till skola Förslöv 
Inventarier till förskola Båstad 
Inventarier till förskola Västra Karup 
L'lr· rar tsp tser 
Inventarier bibliotek - Förslöv 
lnv nt ·te vuxen bil 1 

Individ och familj. barn/vuxna möbler 
Inventarier arbetsmarknad 
lnv ntari r/'11öbl r 1111 i kol n 
Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd 
Arkiv 
Webb/E-tjänster 
Verksamhetsstödsystem - Kansli 
Teknik för rörlig media - kommunikation 
Beslutstödsystem 
System för rehabilitering - HR 
Fritt Wifi Accesspunkter 

E-arkiv 
Mailsystem 
Serverplattform 
IF-Telefoni 
Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 
Pc 
Pc programvaror 
Automatisering av användarkonton och processer 
Verksamhetsstödssystem 
Singel sign on (SSO) 
lt-säke het 
Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 
Automatisering av mobila enheter 
E-handel 
Uppgradering av operativsystem 
Uppgradering av office programvaran 
SUMMA KOMMUNKONTOR 

TEKNIK & SERVICE 
Skattefinansierad verksamhet 

Räddningstjänst 
Räddningsfordon 
Skyddsutrustning 
Räddningsutrustning 
Personlarm 

Budget 
2018 

101 

360 
303 

0 
400 

100 
300 
600 

300 

so 
so 
so 
so 
30 

100 
200 

400 
300 
200 
900 
300 
100 

so 
200 
300 

5 744 

435 
100 
200 
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Budget 
2019 

70 
70 

160 
400 
soo 
100 
300 

300 

2S 
2S 
so 
so 

100 
200 
400 

7S 

70 

700 

400 
so 

400 
900 
300 
100 
so 
50 

200 
400 

6445 

100 
200 
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70 
70 

so 
400 

2000 
170 
S30 

900 

1200 
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610 
300 
so 
75 

100 
75 

100 
100 

400 

200 

lSO 

500 
so 

400 
900 
300 
100 

so 

10450 

2600 
100 
200 

Plan 
2021 

70 
70 

50 
400 

1100 
170 
S30 

700 
1000 

610 

so 
75 

100 
7S 

100 
200 

300 
1000 

400 
so 

400 
900 
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100 
so 
so 

200 
100 

100 
100 

1000 
10250 

soo 
100 
200 
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2022 

70 
70 
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so 
400 

170 
S30 

610 

so 
7S 

100 
7S 

100 
300 
400 

300 

600 
200 
400 

1000 
300 
100 
100 
so 

300 

lSO 

6860 

100 
200 

Plan 
2 023 

70 
70 

so 
400 
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S30 

1200 

610 

so 
75 

100 
75 

100 
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300 
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50 
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1 000 

300 
100 
100 
so 

400 
100 

100 

7300 

1 000 
100 
200 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Måltid 
Ram Måltid 400 400 500 500 500 500 

Gata 
Ram Gata 500 500 500 500 500 500 
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 500 500 500 500 

;ghetsJ g; rdl ~ g; gtl 1 1el Lyckan torget 0 0 
GC-vägar 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Cykelgarage vid Bås ads o 1 Förslövs jvstn 0 
GC-väg Järnvägs banken 6 725 4 000 3000 
R n v •ring gangbr öve ny GC-våg banvallen 0 
c:i 1 r• ver är -eken v· öresj n 0 800 
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 1000 1 000 1000 1000 1000 1 000 

Mätbar gatubelysning 891 500 500 500 500 500 
Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

ansJ Han uts1 1y• ·1olb1 ysn·ng 200 200 
Säkerhetshöjande åtgärder offentliga miljön 1 000 
F rslövs IF - gat;i parke ·11g 500 3 000 

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) 
Kattegattsleden 5 000 3 500 
Köpmansgatan upprustning 2 000 2 000 
GC-väg Förslöv-Fogdarp 5 992 
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000 
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 12 992 5 500 0 0 0 6 000 

Park 
1 rk/' J.:pl. t. /st,. 1d 500 500 500 800 800 800 

Dahlmanska Tomten 
'Hl . pa ·keri 200 200 200 

tra1 ~an 200 300 200 

Ludvig Nobels park 750 

Sankta Toras park 200 
Tunalelq latser 1000 1000 1000 
Alleplantering Inre kustvägen 700 700 700 
Renovering offentliga toa! 1yggnader 200 200 200 300 
Offentlig toalett Kattvlks hamn 200 
Offentlig toalett vid friidrottsplan/ konstgräsplan 0 
Offentli~ toalett Gulstad 0 
U prustning inkl sanering C.n.vie stal onsområde 1000 
Klimatsäkring utredning/ åtgärder 2 000 3 000 2000 1000 1000 
Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 
Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 4000 
Upprustning lekplatser 

Fritid 
Ram fritidsanläggningar 500 500 500 500 500 

•ör:.t·1 lie/ progra1 ihandlln rv1al ts ut tckling framtid 0 
Kombinerad p-plats och aktivi tetsyta intill Drivan 4000 
Tillbyggnad brygga Torekov 497 
Omklädningsrum Malenbadet 100 
Toaletter Skåneleden 0 

Hamn 
Ram hamnverksamhet (Torekov) 1661 1000 1000 1000 1000 1000 

80



Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Övrigt 
Utbyte fordon enligt utbytespl.in 2 647 0 2100 300 300 500 

Fastighet 
Kameraövervakning 68 300 
Passagesystem/ skyddsåtgärder 937 750 500 
Ram Fastighetsservice 1000 1 000 1000 1000 1000 1 000 
Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 4 643 6 000 
Datanät, kablage, övervakning 300 300 300 300 300 300 
Carport brandstationen i Båstad 0 
Förskola Skogsbyn 25 481 
Ombyggnation Förslövs skola F-6 10 679 52 321 47 000 
Tillbyggnad Ängsbyn förskola Förslöv 2000 4000 
Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 2 748 
Nya avdelningar Klockarebyns förskola, Västra Karup 465 18 000 
0 ni ygg, a i r Vastn l«m.r. .kol -6 2 000 5 000 
R ·, vestering Sandlyckes~ I F 2 000 
Tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 4 000 2000 
Båstad F-9 Norra sidan, ev ö Kamps skola 2 000 60 000 80 000 80 000 20 000 
Ny F-6 skola Grevie 2 000 50 000 23 000 
Ny förskola Båstad 2 000 35 000 14 000 
I äddningsstation / cen ral crr d B. stad 
Räddningsstation Förslöv Bjäredalen 5 000 
Reinvestering fastighetsbestånd 2 8 475 7 000 7 000 6 000 6 000 6 000 

Utemiljö och lekredskao 600 600 600 600 600 600 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 81152 124571 233 950 150 000 104 000 39 000 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 12 992 5500 0 0 0 6 000 

1 2019 Arbeten utförs på Centra/förrådet 

2 Arbeten utförs på kommunhuset och 
TEKNIK & SERVICE 

Taxe(inansierad Y.erksamhet 

Reinvesteringar 
Ram 500 1500 1500 1500 
Ram samordning 0 0 500 2 500 
Projektering 400 400 400 400 
Serviser 900 900 1 000 1000 
Hagalundsgatan/ Hagagatan 5 022 
Avstängningsventiler 510 960 960 780 
Brandposter 140 350 490 280 
Ekorrvägen 0 8 000 600 
Bjärevägen 1330 
Heimers gata 500 2 000 
Karstorpsvägen 500 5 000 3 000 
Fjärdingsmanvägen 2 303 
Relining spillvatten Båstad 1000 1 000 1 000 
Slammarpsvägen 
Slättarödsvägen etapp 1 0 0 0 500 
Slättarödsvägen etapp 2 0 
Avloppsrening 5 250 2 800 4 080 6 630 
Dricksvatten produktion 725 2180 900 300 
Bygdegårdsv Vantingevägen 500 
Åslidsvägen Björkvägen 1300 1200 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Landsbygdsinvesteringar 
Ängalag, vatten+spillvatten 300 9 200 500 

Lyavägen, vatten+spillvatten 90 2 200 100 

Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten 5 900 

Margeretetorpsvägen 4 300 
Rotelyckevägen 300 1800 

Nyinvesteringar 
Ängstorp, nytt reningsverk 22 750 3 000 500 

Ledning till Ängstorp 22 500 5 000 
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 1500 
Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200 200 200 

Nytt tillstånd Torekovs RV so 100 

Serviser, V S D 800 800 1 000 1500 

MätningVS D 200 200 150 150 

Skalskydd 200 200 200 200 

Åtgärder en!. saneringsplan 0 3 000 3 000 

Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 300 

Åtgärder en! dagvattenplan 0 1 000 2 000 

Ekorrvägen 150 
Ny vattenledning Hallandsvägen 0 0 0 

Rl Ramsjö Rl Grevie 5 000 
Reservkraft mobil, generell 250 
Vattentankstationer 700 

Bräddavlopp Båstad 0 600 325 

Sydvatten anslutning - belopp kommer justeras 35 000 

Skottorp, nytt vattenverk 0 0 

Vattenståndmätning 150 

Exploatering VA 
Heden exploatering 
Förslöv 2:4 exploatering 2 984 10 000 0 500 13 000 13 000 

Grevie skoltomt 1000 
Ledningsrätt Håle 3:4 
Exploatering Åstad Bas Va inv 
Exploatering Grevie Böske Va 3 000 

Anslutning Sydvatten 5 000 17 000 

Exploatering Trollbäcken VA 
Dagvattenåtgärder Förslöv 2 000 
T&S Summa (faxejinansierad verksamhet) 85454 88490 55905 25 690 13 000 13 000 

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020) 

Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter Förslöv /Vadebäck -2 388 55 

Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 
Anslutningsavgifter Lyavägen -955 
Anslutningsavgifter Östra Karup -1194 -1800 -1280 -1280 -1280 -1280 

Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -7164 -5 280 
Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -2 500 
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 
Anslutningsavgifter Trollbäcken -1 500 
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1242 

Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -2 290 -1450 -4 450 -1450 -1450 

Övriga anslutningsavgifter -1 500 -1 500 

Summa Anslutningsavgifter -17 701 -13 258 -2 730 -6 972 -2 730 -2 675 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

TEKNIK & SERVICE 
Exn.Ioateringsområden (!Ii VA l 

Östra Karup 6:7 (Etapp 1) 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt 

Gator (ägs av kommunen) 1000 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 0 0 0 1000 0 0 
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 

Tomtförsäljning -3 450 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -1 000 
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -3450 -2 000 -2 000 -2 000 -2000 -1000 

Grevie "Skoltomt" 
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" 0 

Rivnings- och planutgifter 
Tomtförsäljning -1 750 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" -1750 0 0 0 0 0 

Heden, Hemmeslöv 10:10 
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv 

Vägar 990 2 000 1500 
Belysning 490 300 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 800 
Lekplats 

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 2 280 2 300 1500 0 0 0 
Övriga exploateringsutgifter 100 400 
Tomtförsäljning -20 000 -26 240 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -19 900 -25 840 0 0 0 0 

Förslöv 2:4 
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 

Vägar 1500 4 500 1500 0 
Belysning 200 1400 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 1500 300 
Lekplats i Förslöv 200 1800 

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 2100 9200 1800 0 0 0 
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 

Diverse exploateringsutgifter 250 300 
Tomtförsäljning -4 000 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 250 -3 700 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde) 
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde 

Vägar 2 000 0 
Vägar (investeringsbidrag) 

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 0 2 000 0 0 0 0 
Intäkter 0 -500 

Förslöv Väst 105 (Industrimark) 
Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 105" 

Vägar 4 000 4 000 
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 4000 4000 0 0 

Trollbäcken 
Slmttefinansierade investeringar inom "Troll bäcken" 

Vägar 199 
Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" 199 0 0 0 0 0 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Området kring Båstads nya station 
Skattefinansierade investeringar 

Mellanvägen/Karupsvägen 
Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 3 500 

Summa skattefin. Investeringar 3 500 0 0 0 0 0 

Intäkter tomtförsäljning -1500 -3000 -3400 

Biiske37:1 
Skattefinansierade Investeringar inum '"Böske 37:1" 

Vägar 5 500 
Grönomrr'ide11/ park 1 000 

Summa Skattefi11. l11vesreri111J111· /110111"Böske37:1" 0 0 6500 0 0 

Tomtförsäljning -4 000 

\'ästr11 Karup Llnclstrföns backe 
Skattsjinm1slernde l11vesterlngar i11am "Li11dstl"öms backe" 

Vägar 7 500 
Grönomraden/ park 3 000 

Summa Skattefi11. lnvesteri119ar /110111 "L/11dstriims backe" 0 0 0 10500 0 
Tomtförsäljning -8 000 

Medfinansieringar statlig infrastruktur 
Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) 2 000 

Summa Medfin. statlig infrastr. 2 000 0 0 0 0 0 

Övrig exploateringsverksamhet 
Oförutsett projektet helhet 

Summa Övrig exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 0 
Intäkter tomtförsäljning -500 

Strategiska markinköp (markförsörjning) 
Övriga markinköp 10 000 8 000 8 000 6 000 4 000 4 000 

Ospec exploateringar 
Kostnader 
Intäkter 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 18079 21500 15 300 17 500 14500 4 000 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 2 000 0 0 0 0 0 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -25 350 -35 040 -9300 -5 900 -9 900 -12 900 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
Uppgradering verksamhetssystem miljö 430 
Mätinstrument miljö 20 
Kartstöd i samband med ny ÖP 42 
Kvaliteetssäkring av befintlig kartdatabas 
Digital bygglovhantering- (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 50 
Uppstart mätverksamhet 250 
3D-modell Båstad tätort 200 
3D-modell Båstad kommun 200 
Digitalisering av planarkiv - kopplas ihop med E-arkiv? 250 
Mätutrustning (ny totalstation) 400 
Mätinstrument (ny GPS) 150 
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 692 500 400 400 0 0 
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Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

BARN&SKOLA 

Pedagogisk utrustning, barnomsorg 300 300 300 300 300 300 
IKT-plan 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
Pedagogisk utrust11'1,g, grundskola 600 600 1000 1 000 1000 1 000 
Stöd och utveckling so so so so so so 
Datorer förskola, grundskola, personal 1 SOO 1 SOO 1 SOO 1 soo 1 SOO 1 SOO 
Barn och elever i behov av särskilt stöd 392 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 
Besh1tstöd-/ verks nhetstöd yste i skol;i 100 
Kursplanerelater<ide, 9 grundskolor soo 200 200 200 200 200 
Skolbussar 1 700 1800 1900 2 000 2100 
SUMMA BARN & SKOLA 6842 6 600 7000 7100 7 200 5100 

BILDNING OCH ARBETE 

Instrument Kulturskola 100 100 100 100 100 100 
Individ och familj, kundmottagning 1SO 
IT-utrustning vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100 
IT System IOF so so so so so so 
Datorer bibliotek 67 so so so so so 
Hyllsystem och inventarier Bibliotek 163 100 100 so so so 
IT-utrustning gymnasieskola so so so so so so 
Bio Scala 300 0 so 0 so so 
Galleriet Kunskapscentrum so 
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 
IT-utrustning/teknik AME 100 100 100 100 100 100 
Accesspunkter gymnasieskolan so 100 100 0 
Fritidsgårdar IT so so so 
SUMMA BILDNING & ARBETE 1180 850 950 700 850 750 

VÅRD & OMSORG 

Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och person; 7S4 0 0 0 0 
Trygghetstelefoner 200 so 3SO 3SO 3SO 
Elcyklar 100 100 50 50 50 so 
Larm vårdboende 
Arbetstekniska hjälpmedel 90 90 90 90 90 
Verksamhetssystem 1 SOO 0 0 0 0 
E-Hälsa 6SO sso 300 300 300 
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 294 790 790 790 790 50 

TOTALT (inkl. exploatering) 192 079 220 206 315 445 206 530 137 300 62 300 
varav: 
Skattefinansierad investering 116 983 161256 268 840 186 740 134 200 56 200 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 14992 5 500 0 0 0 6000 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 85 454 88490 55 905 25 690 13 000 13 000 
Exploatering -25 350 -35 040 -9 300 -5 900 -9900 -12 900 

Summa Anslutningsavgifter -17 701 -13 258 -2 730 -6972 -2 730 -2 675 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 67 753 75 232 53175 18718 10 270 10 325 
Summa Exploateringsintäkter -25 700 -32 740 -5 900 -5900 -5900 -4900 
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet 4500 5 000 17 000 0 0 0 
Summa Inventarier 2164 2150 7 300 5 050 2 250 3 450 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Justering Bjärepartiets budget 2019 2018 -06- 0 1 •. 
Dnrk:!...g.a.~ .':f..r.J.j. 
J<.,~ .~.: .. 'lQ.6 .......... . 

På teknik och service gör vi en besparing på måltidsverksamheten på 200 000 tkr. 

Då endast 6 personer med bistånd och 2 ytterligare utan bistånd äter på Ängahällan ändrar vi så att 

Förslöv i likhet med andra kommundelar får samma service och de med bistånd får sina portioner 

hemskickade som numera sker i Båstad och V Karup. Personalkostnaden för denna service är 118 kr 

per portion inkl. de 58000kr som det kostar vård-och omsorg att ombesörja detta på helger via 

hemtjänsten. 

Därmed sparar vi mer än en halvtidtjänst och vi säger upp alla lokaler på Ängahällan utom 

samlingslokalen som är för socialt innehåll. 

Genom uppsägning av övriga lokaldelar som tidigare användes av hemtjänsten för väntas en 

besparing på ca 200 000-250000 kr i nuvarande hyresavtal som kostar 470 000 kr idag. 

På vård-omsorg som på helger upprätthåller måltidsservicen via hemtjänstpersonal sparar vi 58000 

kr. 

Besparingarna på 460 000 kr lägger vi under kommunstyrelsens förfogande som behöver stärkas. 

För Bjärepartiet 

Bo Wendt 
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Förslag till budget 2019 och plan 2020-2023 

2018 -116- 01, ·y· 
~ . ~A~ .. ~o..a~'f.f..r . id?.[R Gt o (il ••• •••• -, ............ . 

Vi Socialdemokrater kommer att lämna vårt slutliga budgetförslag i samband med bud
getens behandling under hösten. De senaste åren har det visat sig att flera avgörande 
planeringsförutsättningar, inte minst skatteunderlaget, ändrats på ett avgörande sätt 
under sommar och höst. Samtidigt bör några viktiga frågor, som fortfarande är under 
beredning, t ex eventuella kostnader för lokalisering av återvinningscentral och ny fas
tighetsorganisation, komma med i budget 2019 och framåt. 

Ledningsgruppen har utarbetat ett budgetförslag för 2019 med hjälp av osthyvelstekni
ken. Effekten blir att 37 % av tillkommande kostnader är ofinansierade och det därmed 
blir högst osäkert om de kan genomföras. Det är inget vi tycker är en bra lösning. Speci
ellt är det otillfredsställande att beslut som kommunstyrelsen redan fattat, inte är fullt 
ut finansierade. Det gäller i första hand kostnader för moduler, ändrad huvudman för 
lokalvård och tillköp av kollektivtrafik. Men eftersom ledningsgruppen är överens om 
denna budget teknik lägger vi inte något motförslag just nu. Redan fattade beslut måste 
emellertid finansieras. 

Genomlysningen av vård och omsorg är genomförd och resultatet av den togs med i 
budget för 2018. Vi önskar att en motsvarande genomlysning görs av skolverksamheten. 
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att ett nytt resursfördelningssystem för utbild
ningsverksamheten ska utredas. Det arbetet bör återupptas under hösten 2018. 

Båstads kommuns budget fungerar inte tillfredställande som styrinstrument. Verksam
heterna är underfinansierade, finansförvaltningen har en alltför hög budgetavvikelse 
och investeringsplanen är generellt för omfattande och för optimistisk. Lånebehov och 
lånekostnader drar iväg på ett mycket oroande sätt. Det är hög tid att budgetens funkt
ion som styrinstrument stärks. 

Vi yrkar 
• Bifall till ledningsgruppens förslag till budget för 2019 och plan 2020-2023, med 

den kompletteringen att kostnader för moduler, ändrad huvudman för lokalvård 
och tillköp av kollektivtrafik budgeteras fullt ut och finansieras genom besparing 
på personalkostnader på kommunledningskontoret. 

För Socialdemokraterna i Båstad 
Båstad den 7 juni 2018. 

I!.~ns~ 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Moderaternas Budgetförslag inför 2019 och flerårsplan 2020-2021. 

r iote -06- o 1 
onk.S..o.e:i.O.':l.S:fJ.. 
Y?.~.;::.r.a(, ...... z::. 

-Elå-sra-tts l<omm uh-srå-r lnföre""tnhTa 1-i-ån-g-s I ktrg-a-mman ih-g-ar-och vi ktlg-a -b-esl ut inför komm-ah_d_e 

mandatperiod. Det gäller både beslut som kommer att påverka driftsbudgeten samt inversteringar i 

bl.a. skolstruktur, vård och omsorgsboende, inkoppling till Sydvatten och nytt reningsverk. Samtidigt 

finns det några viktiga frågor som borde varit beslutade det senaste året för att inrymmas i 2019 års 

budget men fortfarande är under beredning somt.ex. ny fastighetsorganisation, lokalisering av 

åtehiiriningscentral oth skolpengssystemet. 

Under de senaste åren har det även visat sig att flera avgörande planeringsförutsättningar, har 

förändrats på ett avgörande sätt under hösten däribland skatteunderlaget. 

-Ledningsgruppen har arbetatfram ett förslag till budgettör 2019.-rnr att behovet av kostnade-r inte 

ska överstiga intäkterna har man använt osthyvelprincipen där 37 % av utökad budget 2019 jämfört 

med 2018 är ofinansierad vilket innebär i nuläge att det är osäkert om förslagen går att genomföra. I 

denna osthyvelprincip finns det även beslut som kommunstyrelsen redan beslutat vilket är 

otillfredsställande, eftersom de inte är finansierade. Det gäller kostnader för moduler, ändrad 

hm;udm-an-for lok-a1vård och-tillköp -av kollektivtrafik. -Men efter som ledningsgr uppen -är öve-rens om 

denna budgetteknik, och vill återkomma senare hur man tänker lösa besparingarna, lägger 

moderaterna inte något motförslag nu i juni. Det är viktigt att ledningsgruppen prövar all nuvarande 

verksamhet samt nya förslag till verksamhetsförändring för att uppnå kvalitetsmässigt högsta utfall 

per skattekrona. Dock måste de beslut kommunstyrelsen beslutat fullt ut finansieras. 

Från vår sida-har vi varit tydliga med att prioritera skola och vård- och omsorg, den prioritering 

kvarstår samt att sen tidigare budgetförslag funnits budgeterat för en säkerhetssamordnartjänst 

vilket vi även till höstens detaljbudget återkommer med. 

För moderaterna är det viktigt att kommunen arbetar för att behålla en styrka i ekonomin som 

-kännetecknas av-långsiktighet och ufäållighet. Viktigt är att den ekonomiska fördelningen stimulerar 

ett sunt synsätt i nämnderna och därmed bidrar till ekonomisk hushållning och ansvarstagande. Det 

krävs då att vi tänker långsiktigt och inte enbart fokusera på att resultatet ska vara 2 % på nedersta 

raden. 

Viåterkommer därmed tllrhösten med vårt slutliga budgefförslag in-för år 2019 och -flerårsplan lär 

2020-2021. En viktig anledning är det vi anfört ovan samt prognoser avseende 

resursfördelningssystem som antal barn, elever, hemvårdstimmar och boendedygn . 

Vi yrkar 

Bffäll tilrledningsgruppens förslag tilrbudget för 2019 och -flerårsplan -för 2020-2021, med 

kompletteringen att kostnader som beslutats av kommunstyrelsen under våren 2018 finansieras 

genom besparing på administrativa- och personalkostnader inom kommunledningskontoret. 

För moderaterna i Båstad 

Båstad den 7 juni 2018 / 

ae~~~:m:stez;,Mot:t C--
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tJMf AEJS KOMMUN 
Kö'rnmunstyrelsen 

LIBERALERNA I BÅSTAD - BUDGET 2019 OCH PLAN 2020 - 2023 

Investeringar - Liberalernas investeringsbudget är förvaltningens förslag 

Kommunen står inför stora utmaningar när det gäller investeringar de närmaste åren. Det krävs ny- och 

ombyggnation av förskolor och grundskolor i vår kommun för att dels klara befolkningstillväxten och dels skapa 

ändamålsenliga lärmiljöer för våra barn och ungdomar och vår personal. 

Investerar vi klokt i våra förskolor och grundskolor så skapar vi på sikt bättre lärmiljö och arbetsmiljö för våra 

elever och vår personal samtidigt som vi kan minska driftskostnaderna för lokaler och personal. 

Investeringar i Grundskolor F-6 

Vi Liberaler prioriterar om- och tillbyggnad av Västra Karups F-6 skola under åren 2019 till 2021. Därför avsätter 

vi de 44 miljoner som förvaltningen anser att om- och tillbyggnaden kostar. Då får vi en ändamålsenlig skola 

med långsiktig kapacitet att klara av elever för hela västra delen av Bjäre. 

Om- och tillbyggnad av Förslövs F-6 skola som kan ta emot 650 barn (idag 470 elever) innebär en investering 

om knappt 100 miljoner kronor under 2019 och 2020. lnflyttningsklar höstterminen 2021. 

Behovet av en ny grundskola i Båstad/Hemmeslövsområdet är stort. Projekteringsstart 2019 med målet att 

skolan ska står klar till höstterminen 2023. Vi avsätter 240 miljoner kronor för en F-6 skola. 

Investeringar i Förskolor 

Klockarebyns förskola i Västra Karup behöver byggas ut till 4 avdelningar (idag 2 avd + 1 avd i modul) redan till 

hösten 2018 (modullösning). Vi avsätter 18 miljoner kronor under 2019 för att skapa en lösning utan moduler -

antingen tillbyggnad eller ombyggnad av Bjäre Krafts lokaler. 

Ett helhetsgrepp om förskolorna i centrala Båstad behöver göras. Vi Liberaler vill satsa på en nybyggd förskola i 

området där Päron byn och Äppel byn idag ligger. Vi avsätter drygt 50 miljoner kronor för detta ändamål klart 

hösten 2021. I Hemmeslövsområdet tillkommer en privat förskola under 2019. Malens förskola läggs därefter 

ner. 

Vi avsätter 6 miljoner kronor för tillbyggnad av Fiskebyns förskola i Torekov. 

Vi avvaktar med tillbyggnad av Ängsbyns förskola i Förslöv. Personalkooperativ kan lösa utökningsbehoven 

inom de närmaste åren. 

Ny förskola i Grevie projekteras under planperioden. 

Övriga investeringar 

Investeringar i cykelvägar är angeläget och vi avsätter 7 miljoner kronor för år 2019 och 2020 för cykelleden 

genom Sinarp. Dessutom budgeteras 3,0 mkr för 2019 i cykelvägar och säkrare cykelövergångar. För 

upprustning av våra lekplatser i hela kommunen avsätts 6 miljoner kronor under planperioden. 

Driftsbudget 2019 

Vi anser att förvaltningen har tagit fram ett bra underlag för budget 2019 som uppfyller målet om 2 % 
driftsöverskott, dvs 15,8 miljoner i överskott. Förvaltningens förslag ligger till grund för Liberalernas budget 

2019 men här nedan gör vi följande kompletteringar. 

1. Liberalernas motion om fria resor för våra äldre har tagits emot väl. Vi avsätter pengar för att 

genomföra fria resor för åldern 75+. Av praktiska skäl kan detta genomföras först sommaren 2019. 

Budgeten utökas med 400 000 kr 

2. Under de senaste åren har Bjärepartiet tyvärr dragit ner resurserna till brottsförebyggande och 

säkerhetsarbetet. Detta rättar vi till genom att inrätta en säkerhets och brottsförebyggande tjänst i 

kommunen vid halvårsskiftet enlighet med vår motion. Budgeten utökas med 350 000 kr. 
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3. Vi har beslutat att köpa till busslinjen 523 - Torekov-Ramsjö-Hov-Båstad. Förvaltningens förslag 

kompletteras för full kostnadstäckning med 144 000 kr. 

4. I full enighet minskade politiken förvaltningens förslag till nya P-avgifter vilket gör att p-avgifterna blir 

mindre. 262 000 kr avsätts för att kompensera minskade p-avgifter. 

5. Städningen av kommunens lokaler har stora brister. Liberalerna avsätter 300 000 kr för att höja 

kvaliteten vid ny upphandling. 

6. Vi liberaler förnyar inte hyreskontraktet med Ängahällan i Förslöv när kontraktet går ut 1.1.2018. En 

möteslokal centralt belägen för våra äldre hyrs. Budgetkostnad 100 000 kr. 

7. Pengar är avsatta för att hyra förskole- och skolmoduler i Förslöv, Västra Karup och Båstad. Men 

budgeten är underfinansierad med 562 000 kr varför budgetförstärkning är nödvändig. 

8. Vårt föreningsliv {kultur-, idrotts-, väg- och byföreningar) gör ett fantastiskt arbete och ser till att 

skapa rikare innehåll för medborgarnas fritid och för en bättre närmiljö för de boende. Bidragen har 

legat stilla under många år. Nu tillskjuter vi 400 000 kr för att en justering och översyn kan 

genomföras. 

9. Statliga pengar försvinner från Anhörigstöd och Socialt innehåll som kommunen bedriver. Denna 

verksamhet har vi Liberaler under alla år sett till att få mer pengar eftersom dessa pengar ger mångfalt 

igen i form av att våra anhöriga orkar vårda och stödja sina närmaste, att vi kan bryta den ofrivilliga 

ensamheten hos äldre och sätta lite guldkant på vardagen genom sociala aktiviteter. Därför ökas 
budgeten med 300 000 kr. 

10. Översyn av arvodesreglementen till politiker har genomförts av en arbetsgrupp där samtliga partier 

varit inbjudna och ett enligt förslag har tagits fram. Det krävs att 157 000 kr tillskjuts utöver 

förvaltningens förslag. 

Finansiering av Liberalernas kompletteringar 

a. I samband med Ängahällans avveckling får förvaltningen i uppdrag att finna lösning för de ca 10-talet 

matgäster som använder Ängahällans matsal. Besparing i tjänster 260 000 kr. 

b. Förvaltningsorganisationen och kommunledningskontoret har expanderat med ett antal nya 

ofinansierade tjänster. Vi finner här en stor besparingspotential utan att nämnvärt försämra servicen 

till medborgare och medarbetare. Besparingsuppdrag om 2,7 miljoner kronor. 

Kompletteringarna i siffror - utgångspunkt - förvaltningens förslag 

1. Fria resor för äldre 75+ (halvårseffekt) 400 000 kr 
2. Säkerhets- och brottsförebyggande tjänst (halvårseffekt) 350 000 kr 

3. Busslinje 523 - komplettering av förvaltningens förslag 144 000 kr 

4. P-avgifter - politiskt beslut om vissa undantag - kompensation 262 000 kr 

5. Nytt städavtal - upphandling 300 000 kr 

6. Ersättningslokal för Ängahällan 100 000 kr 

7. Anhörigstöd och Socialt Innehåll - kompensation statlig peng 300 000 kr 

8. Förskole/grundskole-moduler - extrapeng 562 000 kr 

9. Utökning av föreningsbidrag- alla typer av föreningar 400 000 kr 

10. Översyn av arvode - komplettering av förvaltningens förslag 157 000 kr 
SUMMA FÖRSTÄRKNINGAR 2 975 000 KR 

Finansiering av förstärkningarna 

1. Ny modell för Ängahällans lunchservering - besparing tjänster 260 000 kr 

2. Administrativa tjänster (de ofinansierade som fd KD genomförde) 2 726 000 kr 

SUMMA BESPARINGAR 

Båstad juni 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 

2 986 000 KR 

90



,. 

Centerpartiets budgetförslag. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -06- 0 7 . . 1/ 
onKcJ:.QO.O.!f.8.. ... 
-~-~t.K. ::; .. rt.a6..... .. 

Centerpartiets driftbudgetförslag bygger på förvaltningens förslag. Förvaltningens förslag når i delar 

inte upp till de olika förvaltningarnas bedömda behov. Det medför att vårt förslag inte heller täcker 

det behov som förvaltningarna ser. Men eftersom budgetförslaget lagts fram bedömer vi det som 

möjligt, men har några awikande uppfattningar. 

För att möjliggöra dessa extra driftspengar har vi som grund beräknat folkmängden till 159 i st f 109. 

Ser man på siffrorna för 2017 och 2018 och 2020 och framåt anser vi det logiskt med ett högre 

befolkningstal än 109. Vidare har vi dragit ner i investeringsbudgeten för att skapa utrymme i driften. 

De förändringar vi gör i förvaltningens driftsbudget är: 

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 144' 

Utökad kostnad för arvodesreglemente 157' 

Moduler för att täcka kostnaden 562' 

Lokalvård i egen regi 662' 

Räddningstjänst deltidsbrandmän 262' 

Anhörigstöd, socialt innehåll, lokalhyra Sol 56' 

Viktiga för oss tillkommande driftskostnader är: 

Fria resor kollektivtrafik över 75 år. 500' 

Tjänst säkerhet/beredskap. 350' 

Bemanning särskilt boende 1000' 

Socialt innehåll 300' 

Sjuksköterskor 500' 

Fysioterapeut/sjukgymnast 525' 

Kulturskolan/kulturkort 532' 

Personalfrämjande åtgärder 250' 

Finansiering:_ 

Besparing tjänster kommunkontor 1700' 

Befolkning+ 50 personer 2470' 

Minskad investering 1330' 

Ränteeffekt minskad investering 300' 

91



Vårt förslag innebär att vi inte drar ner på skolan och att Vård och Omsorg får ett tillskott enligt de 

behov som bedöms extra viktiga. 

I lnvesteringsbudgeten har vi för skattefinansierade investeringar landat på 161 miljoner i st f 208. Vi 

har dragit ner lite här och där. Vi har haft dialog med delar av förvaltningarna, men inte förankrat 

dessa nerdragningar. I stort kan man säga att de investeringar som önskats har vi dragit ner på 

och/eller skjutit framåt lite i tiden. 

När det gäller större investeringar är skolorna viktiga för oss. Grevie skolas planering påbörjas 2019 

för att byggas 2020-2021. Västra Karups skola skall renoveras/moderniseras/byggas till enligt planen, 

men vi tror inte att det kan bli klart 2019 och sprider det över 2019-2020. För Torekov skall det 

nödvändiga göras 2019-2020, men den större investeringen lägger vi 2021. 

I Västra Karup byggs det 2 nya avdelningar till totalt 4. I Grevie lägger vi in en ny förskola 2021-2022. 

Tillbyggnaden i Torekov skjuts fram något och att den och Förslövs Ängsbyns tillbyggnad awaktas till 

att se vad ny förskola i Grevie medför. När det gäller förskolor väntar vi också på nämndens beslut i 

förskoleorganisationen. 

Åtgärder på Centralförrådet skjuter vi till 2 miljoner 2019 och flyttar fram 4 miljoner till 2021. 

Räddningsstation/centralförråd Båstad har vi inte tagit ställning till alls och låter det utgå just nu i 

planen. 

Utbyte fordon drar vi ner på, men vill istället till en del använda dessa medel till Laddningsstolpar. 

Vi vill att GC-väg Västra Karup-Glimminge byggs 2020 och Östra Karup-Hasslöv 2022. Till dessa tar vi 

medel från ospecificerat till GC-vägar. 

För Köpmansgatans utsmyckning och julbelysning samt Lejontrappan tycker vi att det borde gå att 

samarbeta med andra och dela på kostnaden och därför drar vi ner på dessa investeringar. Vi lägger 

in Grevie "fontän" torg med 100' 2019-2020 för att påbörja vad som kan behöva göras. 

För Exploateringsområden lägger vi till Grevie Böske och Lindströms backe i Västra Karup så att 

detaljplanearbetet kan påbörjas 2019. För oss går skolsatsning och möjlighet till boende hand i hand. 

Tågstationen i Förslöv är inte på så långt avstånd och i båda orterna är tänkt bostadsmark attraktivt 

beläget. 

En aktiv fritid främjar hälsa och välstånd och vi plockar in vad vi kallar Multiarena 2021. 

Det här är en del av det vi ändrat på i lnvesteringsbudgeten och det vi främst vill framhålla. 

Jag yrkar bifall r I Centerpartiets budgetförslag. 
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Budgetförutsättningar (2019-2023)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Befolkning (nov året inn 14 283 14 283 14 452 14 401 14 564 14 756 14 865 15 240 15 600 15 999 16 387
Befolkningsförändiring jmf föregåend 0 169 -51 163 192 159 375 360 399 388

Löneöknin(SKL 18:17) 2,8 2,7 2,5 2,6 2,5 2,8 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4
Löneökningar % till grund för kommunens bu 3,1 3,2 2,5 2,4 3,0 3,0 3,4 3,4 3,4

KPI %, enl (SKL 18:5) 0,6 1,1 0,0 1,0 1,9 1,8 2,3 2,9 2,6 2,0 2,0
KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PO-avgift: (SKL 18:17) 38,46 38,46 38,46 38,46 38,33 39,2 39,17 39,17 39,17 39,17 39,17

Internränta(SKL 18:05) 2,9 2,5 2,5 2,4 1,75 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Internränta(SKL 18:05) 2,9 2,5 2,50 2,40 1,75 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,00 1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 18:17 april
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Budgeterat resultat 2018 15 400

Finansiering (förändringar) 2019
Avskrivningar -1 407
Räntekostnader -1 685
Pensioner 31
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 31 652
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -1 518
Fastighetsavgift 1 040
Fördelade kapitalkostnader 2 983
Till KF & KS förfogande 0
Övrigt 2 424
Förändringar efter C investeringsbudget
Avskrivningar (C inv budget) 1 430
Räntekostnader (C investeringsbudget) 300
Skatteintäkter 50 pers fler än befolkningsprognos 2 470
Summa finansiering 37 720

Verksamheter (förändringar) 2019 Verkligt behov
Språk i åk 6 -344 B&S Ram -550
Lokaler Stöd och utveckling -135 B&S Ram -216
Lovskola -94 B&S Ram -150
IoF placeringar -2 500 B&A Ram -4 000
Försörjningsstöd -313 B&A Ram -500
Gymnasiesärskola -313 B&A Ram -500
IoF avtal familjen Helsingborg -94 B&A Ram -150
Annonsering i press 100 Kommunkontoret 100
Programlicenser -153 Kommunkontoret -245
Utökning tjänst 25 % GDPR -95 Kommunkontoret -152
Kommunekolog/Miljöstrateg -375 S&B -600
Detaljplan Torekov -125 S&B -200
Ortofoto - flygfoto -63 S&B -100
Hyreskostnader för moduler -938 T&S Fastighet -1 500
Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) -469 T&S -750
Ökade kostnader för lokalvårdsavtal -438 T&S -700
Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän -438 T&S -700
Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden -188 T&S -300
Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice -88 T&S -140
Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen -25 T&S -40
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 50 T&S 50
LSS ärende -2 594 V&O ram -4 150
Mottagningsteam löses inom ramen för hemvårdspengen (netto) -31 V&O -50
Lokalhyra för träffpunkt SoL inkl Anhörigstöd och socialt innehåll -94 V&O ram -150
Hyra för ombyggnation av Skogsliden, kontor etc -25 V&O ram -40
Lokaleffektivisering VoO 2019 300 V&O ram 300
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -4 582 B&S Skolpeng -4 582
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -3 021 B&A Gymnasiepeng -3 021
Utökning tjänsterkommunkontoret -2 726 KK -2 726
Upphandlingar och minskade konsultkostnader 2 726 KK 2 726
Boendepeng 47 V&O Boendepeng 47
Beslutade politiska prioriteringar

Nytt arvodesreglemente -563 KK -900
Rätt till Heltid -406 KK -650
Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 -241 T&S -385
Ungdomsråd 2019 -156 KK -250
Införande av höftskyddsbyxor -16 V&O -25

-25 199
Förändringar Centerpartiet

Fria resor kollektivtrafik över 75 år -500
Tjänst Säkerhet/beredskap -350
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Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 till full ersättning -144
Utökad kostnad för arvodesreglemente (se beslutade politiska prioriteringar) -157
Moduler -562
Lokalvård i egen regi -662
Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän -262
Bemanning särskilt boende; demensboende 0,75 ÅA per plats och dag och 

somatikboende 0,65 ÅA per plats och dag -1 000
Socialt innehåll -300
SSk, sjuksköterskor -500
Fysioterapeut/Sjukgymnast‐förflyttningsutbildning för medarb enl amv -525
Anhörigstöd -56
Kulturskolan/kulturkort -532
Personalfrämjande åtgärder -250
Besparing tjänster kommunkontor 1 700

-22 520

Inflationskompensation 2019 0

Löneökningar 2019

Löneökningar 2018 3 mån -3 000
Löneökningar 2019 9 mån -11 700
Summa löneökningar -14 700

Budgeterat resultat 2019 15 900
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Investeringar	2019‐2023

Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

KOMMUNKONTOR
Möbler	allmännautrymmen	och	teknisk	utrustning 101 70 70 70 70 70
Kontorsinredning	arbetsplatser	kommunhuset 70 70 70 70 70
Läsplattor	politik 360 360
Kundcenter 303
Teknik	allmänna	utrymmen	kommunhuset	&	teknik	
sessionssalen 0 50 50 50 50 50
Inventarier	(VoO) 400 200 200 400 400 400
Inventarier	Nytt	vård	och	omsorgsboende	Förslöv 500 2000 1100
Inventarier,	arbetsmiljö	barnomsorg 100 100 100 170 170 170
Inventarier,	arbetsmiljö	grundskola 300 300 300 530 530 530
Inventarier	ny	förskola	Förslöv	(nya	Skogsbyn) 600
Inventarier	till	skola	Västra	Karup 900
Inventarier	till	skola	och	bibliotek	Grevie 1	200
Inventarier	till	skola	Förslöv 1	200 700
Inventarier	till	förskola	Båstad 1	000
Inventarier	till	förskola	Västra	Karup 600
Lärararbetsplatser 300 400 400 610 610 610
Inventarier	bibliotek	‐	Förslöv 0 300
Inventarier	vuxenutbildning 50 50 50 50 50 50
Individ	och	familj,	barn/vuxna	möbler 50 50 75 75 75 75
Inventarier	arbetsmarknad 50 50 50 100 100 100
Inventarier/möbler	gymnasieskolan 50 50 50 75 75 75
Läsplattor	och	mjukvara	till	ungdomsråd 30
Arkiv 100 50 50 100 100 100
Webb/E‐tjänster 200 100 100 200 300 300
Verksamhetsstödsystem	‐	Kansli 200 400
Teknik	för	rörlig	media	‐	kommunikation	 75
Beslutstödsystem 400
System	för	rehabilitering	‐	HR 70
Fritt	Wifi	Accesspunkter 100 100
E‐arkiv 200 200 300 300 300
Mailsystem 1	000
Serverplattform 400 300 300 600 600 600
IP‐Telefoni 300 50 50 50 200 50
Ombyggnad/vidarutbyggnad	av	nät	 200 400 400 400 400 400
Pc 900 600 600 900 1	000 1	000
Pc	programvaror 300 200 200 200 300 300
Automatisering	av	användarkonton	och	processer 100 100 100 100 100 100
Verksamhetsstödssystem	 50 50 100 100
Singel	sign	on	(SSO) 50 50 50 50 50 50
It‐säkerhet	 200 200 200 200 300 400
Backup	lösning/Hög	tillgänglighetslösning 300 200 200 100 100
Automatisering	av	mobila	enheter 150
E‐handel 100 100
Uppgradering	av	operativsystem 100
Uppgradering	av	office	programvaran 1000
SUMMA	KOMMUNKONTOR 5	744 4	735 9	065 10	850 6	860 7	300

TEKNIK	&	SERVICE
Skattefinansierad	verksamhet

Räddningstjänst
Räddningsfordon 435 0 2600 500 1	000
Skyddsutrustning 100 100 100 100 100 100
Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200
Personlarm
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Måltid
Ram	Måltid 400 300 300 500 500 500

Gata
Ram	Gata	 500 400 400 500 500 500
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 400 400 500 500 500
Trygghetsåtgärder	gångtunnel	Lyckantorget 0 250
GC‐vägar 1	500 500 500 500 500 500
Cykelgarage	vid	Båstads	och	Förslövs	jvstn 250 250
GC‐väg	Järnvägsbanken	 6	725 4	000 1500 1500
Renovering	gångbro	över	ny	GC‐väg	banvallen	 0 1000
Gångbro	över		Örebäcken	vid	Öresjön 0 800
Utbyte	armaturer	gatubelysning,	energibesparing 1	000 500 500 1000 1000 1	000
Mätbar	gatubelysning 891 350 350 500 500 500
Reinvestering	asfaltsbeläggning 3	000 3	000 3	000 3	000 3	000 3	000
Köpmansgatan	utsmyckning	/	julbelysning 500 500
Säkerhetshöjande	åtgärder	offentliga	miljön 1	000
Toppbeläggning	väg	Torekov	98:50
Väg,	GC‐Väg	och	Parkering,	Trollbäcken

GC‐väg	Västra	Karup	Glimminge 2000
GC‐väg	Östra	Karup	"Hasslöv" 3000

Gata	(medfinansiering	statlig	infrastruktursatsning)
Kattegattsleden 5	000 3	500
Köpmansgatan	upprustning 2	000 2	000
GC‐väg	Förslöv‐Fogdarp 5	992
GC‐väg	Västra	Karup‐Grevie 6	000
Summa	Gata	(medfin.	statlig	infras.satsning) 12	992 5	500 0 0 0 6	000

Park
Ram	Park/lekplats/strand 500 500 500 800 800 800
Dahlmanska	Tomten
Brunnsparken	 200 450 450 450
Lejontrappan 200 500 500
Ludvig	Nobels	park 0 750
Sankta	Toras	park 200
Temalekplatser 1000 1000 2000 2000
Alléplantering	Inre	kustvägen 0 700 700
Renovering	offentliga	toalettbyggnader 200 500 500 300
Offentlig	toalett	Kattviks	hamn 600
Offentlig	toalett	vid	friidrottsplan	/	konstgräsplan 600
Offentlig	toalett	Gulstad 600
Upprustning	inkl	sanering	Grevie	stationsområde 500 1000
Klimatsäkring	utredning/åtgärder 2	000 2	000 2000 1000 1000
Tillgänglighetsanpassning	Båstad	torg
Ombyggnad	väg	och	parkeringsytor	hamnområdet	i	Båstad 2000 2000
Upprustning	lekplatser

Grevie	"Fontän"	torg. 100 100

Fritid
Ram	fritidsanläggningar 500 500 500 500 500
Ombyggnad	lekpool	Malenbadet
Förstudie/	programhandling	Malenbadets	utveckling	framtid 250
Allvädersanläggning	Örebäcksvallen
Kombinerad	p‐plats	och	aktivitetsyta	intill	Drivan 2000
Tillbyggnad	brygga	Torekov 497
Omklädningsrum	Malenbadet 100
Toaletter	Skåneleden 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Multiarenor 2000

Hamn
Ram	hamnverksamhet	(Torekov) 1	661 1	000 1000 1000 1000 1	000
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Övrigt
Utbyte	fordon	enligt	utbytesplan 2	647 500 1600 1050 300 500

Laddstolpar	elfordon 300 300

Fastighet
Kameraövervakning 68 300
Passagesystem/skyddsåtgärder	 937 500 250
Ram	Fastighetsservice	 1	000 1	000 1000 1000 1000 1	000
Energieffektivisering,	ventilation	samt	arbetsmiljö	1 4	643 2	000 4000
Datanät,	kablage,	övervakning 300 300 300 300 300 300
Carport	brandstationen	i	Båstad 0
Förskola	Skogsbyn 25	481
Ombyggnation	Förslövs	skola	F‐6 10	679 52	321 47	000
Tillbyggnad	Ängsbyn	förskola	Förslöv 0 0 6	000
Oförutsett	(ombyggnation	Bjäredalen) 2	748
Nya	avdelningar	Klockarebyns	förskola,	Västra	Karup 465 12	000
Ombyggnation	Västra	Karups	skola	F‐6 2	000 20	000 24	000
Reinvestering	Sandlyckeskolan	F‐6 2	000 2000 14000
Tillbyggnad	Fiskebyns	förskola	Torekov 0 0 6000
Båstad	F‐9	Norra	sidan	,	ev	Ö	Karups	skola 2	000 60	000 80	000 80	000 20	000
Ny	F‐6	skola	Grevie 2	000 50	000 23	000
Ny	förskola	Båstad 2	000 35	000 14	000
Räddningsstation	/	centralförråd	Båstad 0 0
Räddningsstation	Förslöv	Bjäredalen 5	000
Reinvestering	fastighetsbestånd	2 8	475 7	000 7	000 6	000 6	000 6	000
Grevie	förskola 2	000 12	000 12	000
Utemiljö	och	lekredskap 600 600 600 600 600 600
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet) 81	152 125	671 250	300 187	650 122	500 44	000
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet)	Medfin. 12	992 5	500 0 0 0 6	000

2	Arbeten	utförs	på	kommunhuset	och
TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

Reinvesteringar
Ram 500 1	500 1	500 1	500
Ram	samordning	 0 0 500 2	500
Projektering 400 400 400 400
Serviser 900 900 1	000 1	000
Hagalundsgatan/	Hagagatan 5	022
Avstängningsventiler 510 960 960 780
Brandposter 140 350 490 280
Ekorrvägen 0 8	000 600
Bjärevägen 1	330
Heimers	gata 500 2	000
Karstorpsvägen 500 5	000 3	000
Fjärdingsmanvägen 2	303
Relining	spillvatten	Båstad 1	000 1	000 1	000
Slammarpsvägen
Slättarödsvägen	etapp	1 0 0 0 500
Slättarödsvägen	etapp	2 0
Avloppsrening 5	250 2	800 4	080 6	630
Dricksvattenproduktion 725 2	180 900 300
Bygdegårdsv	Vantingevägen 500
Åslidsvägen	Björkvägen 1	300 1	200

1 		2019	Arbeten	utförs	på	Centralförrådet
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag,	vatten+spillvatten 300 9	200 500
Lyavägen,	vatten+spillvatten 90 2	200 100
Förslöv/Vadebäck,	vatten+spillvatten 5	900
Margeretetorpsvägen	 4	300
Rotelyckevägen	 300 1800

Nyinvesteringar
Ängstorp,	nytt	reningsverk 22	750 3	000 500
Ledning	till	Ängstorp 22	500 5	000
Ängstorp	‐	Hedhuset	utjämningsmagasin 1	500
Driftövervakning	Dricksvattenproduktion	10770 200 200 200 200
Nytt	tillstånd	Torekovs	RV 50 100
Serviser,	V	S	D 800 800 1	000 1	500
Mätning	V	S	D 200 200 150 150
Skalskydd 200 200 200 200
Åtgärder	enl.	saneringsplan 0 3	000 3	000
Säkerhetsbarriär	(UV‐ljus) 300 300 300
Åtgärder	enl	dagvattenplan 0 1	000 2	000
Ekorrvägen 150
Ny	vattenledning	Hallandsvägen 0 0 0
R1	Ramsjö	R1	Grevie 5	000
Reservkraft	mobil,	generell 250
Vattentankstationer 700
Bräddavlopp	Båstad 0 600 325
Sydvatten	anslutning	‐	belopp	kommer	justeras 35	000
Skottorp,	nytt	vattenverk 0 0
Vattenståndmätning 150

Exploatering	VA
Heden	exploatering
Förslöv	2:4	exploatering 2	984 10	000 0 500 13	000 13	000
Grevie	skoltomt 1	000
Ledningsrätt	Håle	3:4
Exploatering	Åstad	Bas	Va	inv
Exploatering	Grevie	Böske	Va 3	000
Anslutning	Sydvatten 5	000 17	000
Exploatering	Trollbäcken	VA
Dagvattenåtgärder	Förslöv 2	000
T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 85	454 88	490 55	905 25	690 13	000 13	000
(NSVA	har	ingen	plan	för	investeringar	för	åren	2019‐2020)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter	Förslöv/Vadebäck ‐2	388 55
Anslutningsavgifter	Ängalag ‐2	388
Anslutningsavgifter	Lyavägen ‐955
Anslutningsavgifter	Östra	Karup ‐1	194 ‐1	800 ‐1	280 ‐1	280 ‐1	280 ‐1	280
Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv ‐7	164 ‐5	280
Anslutningsavgifter	Förslöv	verks.omr ‐2	500
Anslutningsavgifter	Åstad	v‐omr	1 ‐500
Anslutningsavgifter	Trollbäcken ‐1	500
Anslutningsavgifter	Margretetorpsvägen ‐1	242
Anslutningsavgifter	Förslöv	2:4 ‐2	290 ‐1	450 ‐4	450 ‐1	450 ‐1	450
Övriga	anslutningsavgifter ‐1	500 ‐1	500
Summa	Anslutningsavgifter ‐17	701 ‐13	258 ‐2	730 ‐6	972 ‐2	730 ‐2	675

100



Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

TEKNIK	&	SERVICE
Exploateringsområden	(Ej	VA)

Västra	Karup	Lindströms	backe 1	000 2000

Grevie	Böske 1	000 2000

Östra	Karup	6:7	(Etapp	1)
Skattefinansierade	investeringar	inom	Östra	Karup‐projekt

Gator	(ägs	av	kommunen) 1000
Grönområden/park	(ägs	av	kommunen)
Summa	skattefin.	investeringar	"Östra	Karup" 0 0 0 1	000 0 0
Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup"

Tomtförsäljning ‐3	450 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐1	000
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup" ‐3	450 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐1	000

Grevie	"Skoltomt"
Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" 0

Rivnings‐	och	planutgifter
Tomtförsäljning ‐1	750
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" ‐1	750 0 0 0 0 0

Heden,	Hemmeslöv	10:10
Skattefinansierade	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv

Vägar 990 2	000 1500
Belysning 490 300
Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 800
Lekplats
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv 2	280 2	300 1	500 0 0 0

Övriga	exploateringsutgifter 100 400
Tomtförsäljning ‐20	000 ‐26	240
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Heden,	Hemmeslöv" ‐19	900 ‐25	840 0 0 0 0

Förslöv	2:4
Skattefinansierade	investeringar	inom	Förslöv	2:4

Vägar 1	500 4	500 1	500 0
Belysning 200 1	400
Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 200 1	500 300
Lekplats	i	Förslöv 200 1800
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Förslöv	2:4 2	100 9	200 1	800 0 0 0
Övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4

Diverse	exploateringsutgifter 250 300
Tomtförsäljning ‐4	000 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900
Summa	övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4 250 ‐3	700 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900

Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Skattefinansierade	investeringar	Vistorp	industriområde

Vägar 2	000 0
Vägar	(investeringsbidrag)
Summa	Skattefin.	Investeringar	Vistorp	industriområde 0 2	000 0 0 0 0

Intäkter 0 ‐500

Förslöv Väst 105 (Industrimark)
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105"

Vägar 4	000 4	000
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105" 0 0 4	000 4	000 0 0

Trollbäcken
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Trollbäcken"
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Vägar 199
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Trollbäcken" 199 0 0 0 0 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Området	kring	Båstads	nya	station
Skattefinansierade	investeringar

Mellanvägen/Karupsvägen
Stationstorget	(del	2)	andra	sidan	inre	kustvägen 3	500
Summa	skattefin.	Investeringar 3	500 0 0 0 0 0

Intäkter	tomtförsäljning ‐1	500 ‐3	000 ‐3	400

Medfinansieringar	statlig	infrastruktur
Bullerskydd	järnväg	(Trafikverket	äger) 2	000
Summa	Medfin.	statlig	infrastr. 2	000 0 0 0 0 0

Övrig	exploateringsverksamhet
Oförutsett	projektet	helhet
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 0

Intäkter	tomtförsäljning ‐500

Strategiska	markinköp	(markförsörjning)
Övriga	markinköp 10	000 8	000 8	000 6	000 4	000 4	000

Ospec	exploateringar
Kostnader	
Intäkter

T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Skattefin. 18	079 23	500 19	300 11	000 4	000 4	000
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Medfin. 2	000 0 0 0 0 0
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Övr.	Expl. ‐25	350 ‐35	040 ‐9	300 ‐5	900 ‐5	900 ‐4	900

SAMHÄLLSBYGGNAD
Uppgradering	verksamhetssystem	miljö 430
Mätinstrument	miljö 20
Kartstöd	i	samband	med	ny	ÖP 42
Kvalitéetssäkring	av	befintlig	kartdatabas
Digital	bygglovhantering	‐	(Uppgrad.	av	ByggR/	Mittbygge) 50
Uppstart	mätverksamhet 250
3D‐modell	Båstad	tätort 200
3D‐modell	Båstad	kommun 200
Digitalisering	av	planarkiv	‐	kopplas	ihop	med	E‐arkiv? 250
Mätutrustning	(ny	totalstation) 400
Mätinstrument	(ny	GPS) 150
SUMMA	SAMHÄLLSBYGGNAD 692 500 400 400 0 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

BARN	&	SKOLA
Instrument	Kulturskola
Pedagogisk	utrustning,	barnomsorg 300 300 300 300 300 300
IKT‐plan 1	800 1	000 1	000 1	800 1	800 1	800
Pedagogisk	utrustning,	grundskola 600 600 600 1	000 1	000 1	000
Stöd	och	utveckling 50 50 50 50 50 50
Datorer	förskola,	grundskola,	personal 1	500 1	250 1	250 1	500 1	500 1	500
Barn	och	elever	i	behov	av	särskilt	stöd 392 250 250 250 250 250
Beslutstöd‐/	verksamhetstödsystem	skola 300
Kursplanerelaterade,	8	grundskolor 500 200 200 200 200 200
Skolbussar 1	700 1	800 1	900 2	000 2	100
SUMMA	BARN	&	SKOLA 6	842 5	750 5	550 7	100 7	200 5	100

BILDNING	OCH	ARBETE
Instrument	Kulturskola 100 100 100 100 100 100
Individ	och	familj,	kundmottagning 150
IT‐utrustning	vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100
IT	System	IOF 50 50 50 50 50 50
Datorer	bibliotek 67 50 50 50 50 50
Hyllsystem	och	inventarier	Bibliotek 163 50 50 50 50 50
IT‐utrustning	gymnasieskola 50 50 50 50 50 50
Bio	Scala 300 0 50 0 50 50
Galleriet	Kunskapscentrum 50
Konstnärlig	utsmyckning	offentliga	rum 100 100 200 200 200
IT‐utrustning/teknik	AME 100 50 50 100 100 100
Accesspunkter	gymnasieskolan 50 50 50 100 0
Fritidsgårdar	IT 50 50 50
SUMMA	BILDNING	&	ARBETE 1	180 650 700 750 850 750

VÅRD	&	OMSORG
Nyckelfri	hemvård	med	integrerad	tidshantering	och	persona 754 0 0 0 0
Trygghetstelefoner 200 50 350 350 350
Elcyklar 100 50 50 50 50 50
Larm	vårdboende	
Arbetstekniska	hjälpmedel 90 90 90 90 90
Verksamhetssystem 1	500 0 0 0 0
E‐Hälsa 650 300 300 300 300
SUMMA	VÅRD	&	OMSORG 3	294 490 790 790 790 50

TOTALT	(inkl.	exploatering) 192	079 220	246 332	710 238	330 149	300 75	300
varav:
Skattefinansierad	investering 116	983 161	296 286	105 218	540 142	200 61	200
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 14	992 5	500 0 0 0 6	000
Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exkl	anslut.avg.) 85	454 88	490 55	905 25	690 13	000 13	000
Exploatering ‐25	350 ‐35	040 ‐9	300 ‐5	900 ‐5	900 ‐4	900

Summa	Anslutningsavgifter ‐17	701 ‐13	258 ‐2	730 ‐6	972 ‐2	730 ‐2	675
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.avg.) 67	753 75	232 53	175 18	718 10	270 10	325
Summa	Exploateringsintäkter ‐25	700 ‐32	740 ‐5	900 ‐5	900 ‐5	900 ‐4	900
Summa	utgifter	relaterade	till	"Åstad"‐projektet 4	500 5	000 17	000 0 0 0
Summa	Inventarier 2	164 1	940 6	165 5	350 2	250 3	450
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KS § 169  Dnr KS 001100/2017 - 900 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 

 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-02-17 

(§ 15) att göra en översyn av hela arvodesreglementet. Demokratiberedningen 
har sedan dess processat reglementet och principerna rörande ersättning till 
förtroendevalda. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 har varit på remiss 
hos de politiska partierna under perioden 2017-04-03 – 2017-06-07. Därefter 
har beredningen gjort en sammanställning av remissvaren och sett över 
bestämmelserna en sista gång. Vid beredningens sammanträde 2017-09-19 
beslutade beredningen att överlämna sitt förslag till kommunfullmäktige för 
beslut. Eftersom processen har tagit längre tid än förväntat har 
tjänsteskrivelsen uppdaterats så att den baseras på 2018-års riksdagsarvode 
(tidigare 2017).  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-06-05,  

med tillhörande bilagor. 
 Kommunstyrelsens förslag till arvodesreglemente. 
 
Demokratiberedningens 
förslag  1. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 antas. 
  2. Beslutet gäller från och med 2019-01-01.  
 
Yrkande Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framförda förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutat yttra till fullmäktige att kommunstyrelsen förslag 
till arvodesreglemente ska godkännas. 

 
Beslut Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige: 
 
 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 godkänns,  

i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Antagen av Kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XXX. Dnr: KS X/X-XXX 
Gäller fr.o.m. 2019-01-01 
 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 
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Hur man begär ersättning ................................................................................................................. 7 
Attestering .............................................................................................................................................. 8 
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Utbetalning av arvode ........................................................................................................................ 8 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 

 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunal-§ 1
lagen. 
 

 §§ 3 - 4 gäller endast för förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller § 2
betydande del av heltid. §§ 8 - 10 gäller ej för dessa. 
 
Fast arvode enligt dessa bestämmelser §§ 3-5 utgår för huvuduppdraget. Enskild 
förtroendevald som är utsedd till ordförande eller vice ordförande i en nämnd, 
utskott eller revisionen äger ej rätt till att samtidigt ha fast arvode såsom ledamot i 
samma organ eller såsom ordförande i utskott.  
 
Ersättning utgår för de uppdrag som definieras som förtroendeuppdrag enligt 
kommunallagens mening. 
 
Ersättning ges inte för partipolitiskt arbete inför sammanträde. 

 
ARVODEN MM 
 

Årsarvode – Kommunalråd, heltid 100% 
 

 Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid har rätt till årsarvode med belopp § 3
som fullmäktige beslutar enligt bilaga. Inga andra kommunala arvoden utgår. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som full-
mäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas 
på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 
 
För årsarvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är för-
hindrad att fullgöra sitt uppdrag ska samma regler tillämpas som enligt avtal gäller 
för i kommunen anställd personal. 
 
De årsarvoderade kan, efter kommunstyrelsens godkännande i förhand, spara upp 
till 40 dagars ledighet över åren i enlighet med de regler som gäller för kommu-
nens tjänstemän. Ledigheten ska tas ut under mandatperioden.  
 
Inom ramen för årsarvodet åligger de arbetsuppgifter som anges i reglemente för 
kommunstyrelse. 
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Årsarvode – Oppositionsråd, deltid 40% 
 

 Efter överenskommelse partierna emellan utses oppositionsrådet av de partier § 4

som befinner sig i opposition. Oppositionsrådet ska i dialog ge samtliga oppsit-
ionspartier information.    
   

Förtroendevald som fullgör uppdrag på mer eller lika med 40% har rätt till årsar-
vode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Inga andra kommunala 
arvoden utgår. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som full-
mäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas 
på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 
 
För årsarvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är för-
hindrad att fullgöra sitt uppdrag ska samma regler tillämpas som enligt avtal gäller 
för i kommunen anställd personal. 
 
De årsarvoderade kan, efter kommunstyrelsens godkännande i förhand, spara upp 
till 40 dagars ledighet över åren i enlighet med de regler som gäller för kommu-
nens tjänstemän. Ledigheten ska tas ut under mandatperioden. 
 
Inom ramen för årsarvodet åligger de arbetsuppgifter som anges i reglemente för 
kommunstyrelse. 
 
Begränsat årsarvode - ordförande, deltid mindre än 40% 
 

 Ordförande, (i kommunfullmäktige, nämnder och fasta beredningar) som fullgör § 5
sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till begränsat årsarvode i den ut-
sträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
Inom ramen för det begränsade arvodet ankommer det på arvodesinnehavaren, 
om annat ej beslutats, att fullgöra följande uppgifter: 
 
 a) Delta i sammanträden inom nämnden, eller motsvarande  
 b) Rutinmässig uppföljning av förvaltningens arbete. 
 c) Överläggning med tjänsteman eller annan anställd 
 d) Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller 

annan anställd 
 e) Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av hand-

ling 
 f) Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt 
 g) Utövande av delegationsbeslut 
 h) Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ inom kommunen 
 i) Restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder 
 j)  Okontrollerbart arbete (arbete i hemmet) 
 k) Representation och uppvaktning 
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Vid ordförandeskap i flera nämnder ersätts nämnd 2 med 50% och nämnd 3 med 
25% av ordinarie ordförandeersättning. 
 
För förtroendevald med begränsat arvode som på grund av sjukdom eller annars 
är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad i följd 
ska arvodet minskas i motsvarande mån. Om vice ordförande träder in i ordföran-
des ställe, enligt ovanstående, utgår ersättningen till denne istället. 
 
Sammanträdesarvode – ordinarie ledamöter som ej är ordförande 
 

 För sammanträde utgår arvode med belopp per timme som fullmäktige beslutat § 6
enligt bilaga. Arvode betalas också med en timme för restid som åtgår med 
anledning av sammanträdet eller motsvarande.  
 

För de som har begränsat årsarvode utgår ersättning endast om sammanträdet 
ligger utanför den nämnd som han/hon är ordförande i. 
 
Vid andra uppdrag, inklusive ledamot i kommunfullmäktige, utgår timarvode. 
 
Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare som inte har fast årsarvode 
har rätt till ersättning för: 
 
 a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommun- 

 styrelsen, övriga nämnder, nämndsutskott, nämndsberedningar, liksom 
revisorernas sammanträden, 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och  
arbetsgrupper, 

 c) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför, 
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande som rör 

kommunala förtroendeuppdraget efter beslut i respektive nämnd. Rapporte-
ring skall ske i nämnden. 

e) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller  
 annan motpart till kommunen, 

 f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, 
 g) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 
 h) besiktning eller inspektion, 
 i) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
 j) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 
 
Sammanträdesersättning utgår endast för protokollfört eller på annat sätt 
dokumenterat sammanträde/förrättning. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare, som deltar i sammanträde, utgår timarvode och 
reseersättning. 
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Arvode för sammanträde eller förrättning inom kommunen utgår för tiden från 
sammanträdets eller förrättningens början till dess slut. Påbörjad timme räknas 
som hel timme. 
 
Arvode för sammanträde eller förrättning utom kommunen utgår för den tid som 
av sammanträdet eller förrättningen föranledd bortovaro från bostad eller arbets-
plats omfattar. Påbörjad timme räknas som hel timme. 
 
Valda insynspolitiker har rätt till timarvode, reseersättning och förlorad arbetsin-
komst.  
 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för när gruppledare har rätt till ersätt-
ning (när de ska tjänstgöra). 
 
Arvode vid borgerliga förrättningar och i kommunala bolag 
 

 Ersättning till borgerlig begravningsförrättare och borgerlig namngivningsförrät-§ 7
tare betalas av den som utnyttjar tjänsten. Borglig vigselförrättare betalas av läns-
styrelsen 
 

 Ersättningar för ledamöter i styrelser etcetera i kommunala bolag bestäms och § 8
betalas av bolaget. 

 

Inläsningsarvode 
 

 Till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och § 9
kommunrevisionen utgår inläsningsarvode enligt bilaga. 
 
Förtroendevalda har endast rätt till ett inläsningsarvode, oavsett antalet uppdrag. 
 
Förtroendevalda som har annat begränsat årsarvode har inte rätt till inläsningsar-
vode. 

 
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR 
FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 
 
Förlorad arbetsinkomst 
 

 Förtroendevalda, som har anställning, har rätt till ersättning för styrkt förlorad § 10
arbetsinkomst (avdrag i lönebesked) med reellt belopp. Ersättningen begränsas till 
månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. 
 
Förtroendevalda, som inte har något anställningsförhållande (egenföretagare) har 
rätt till ersättning med det belopp som en annan person erhållit som lön för att 
fullgöra den förtroendevaldes arbete. Beloppet skall styrkas med ersättarens löne-
besked. 
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Ersättning utgår inte för förlorad arbetsinkomst som skulle kunna erhållas om ar-
betet kunde utföras på annan tid än under den tid som sammanträdet hölls. (Möj-
lighet att förlägga arbetet på tid utanför förtroendeuppdraget), eller om arbetet 
utförs av en familjemedlem. 
 
I förlorad arbetsinkomst får inte inräknas ersättningar för förtroendeuppdrag i 
Båstads kommun, andra kommunala eller regionala förtroendeuppdrag 
 
Maximalt utbetalas för ersättning för förlorad arbetsinkomst för 8 timmar/dag.  
 
Övriga ersättningar ansöks hos, och beslutas av Arvodesnämnden. Arvodesnämn-
den utgörs av kommunfullmäktiges presidium.  
 
Förlorad pensionsförmån 
 

 Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid § 11
och som på ett för kommunen godtagbart sätt kan påvisa faktisk förlust av förlorad 
tjänstepension i ordinarie sysselsättning kompenseras för denna förlust.  
 
Begäran om ersättning ska göras senast vid utgången av april månad året efter det 
år förlusten hänför sig till eller när faktisk förlust kan påvisas. 
 
Förlorad semesterförmån 
 

 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med § 12
högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på 
vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 
 

KOMMUNAL PENSION 
 

 För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om § 13
kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet. 

 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER  
 
Resekostnader 
 

 Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts med § 14
avstånd till bostad i kommunen. Resor för uppdrag såsom kurser, konferenser etc. 
ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare enligt det 
kommunala reseavtalet.  
 
Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utom kommunen enligt 
kommunens resereglemente. 
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Barntillsynskostnader 
 

 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid § 15
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
ges enligt styrkta kostnader för barntillsynen. (utomstående barnvakt) 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 
 
Personer med funktionsnedsättning 
 

 Ersättning betalas till förtroendevalda personer med funktionsnedsättning för de § 16
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. 
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och 
liknande. Ersättning betalas med styrkt reellt belopp. 
 

Övriga kostnader 
 

 Ersättning för övriga kostnader kan begäras hos arvodesnämnden. § 17
 

 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
 
Hur man begär ersättning 
 

 För att få ersättning enligt §§ 10-12, 14-17 ska den förtroendevalda styrka sina § 18
förluster eller kostnader. Dessa ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekre-
terare, eller till annan som utsetts därför. 
 

Arvode enligt §§ 3-6 betalas ut utan föregående anmälan. 
 

 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex § 19
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hän-
för sig. 
 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom 
två år från pensionstillfället. 
 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom 
två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför 
sig. 
 

Yrkanden om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig. 
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Attestering 
 

 Attestering av inlämnade krav på ersättningar görs av nämndens ordförande, och § 20
för nämndsordföranden eller motsvarande av kommunfullmäktiges ordförande.  
 
Kommunalrådens och revisionens ersättningsanspråk attesteras av fullmäktiges 
ordförande. 
 
Fullmäktiges presidiums ersättningsanspråk attesteras av fullmäktiges presidium 
kollektivt. 
 
Tolkning av bestämmelserna 
 

 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av Arvodes-§ 21
nämnden. Kommunfullmäktiges presidium utgör arvodesnämnd, om kommun-
fullmäktige inte beslutat om annat. 
  
Utbetalning av arvode 
 

 Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. § 22
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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Bilaga till ersättningsbestämmelserna 
Gällande fr.o.m. 2019-01-01 
 
Kommunstyrelsens ordförandes arvode knyts till grundarvodet för riksdags- 
ledamöter (85 %) och ska årligen omräknas utifrån angiven koefficient av riks-
dagsledamöternas grundarvode (riksdagsledamöternas grundarvode är 63.800 kr 
per månad fr.o.m. 2017-01-01). 

Övriga arvoden uppräknas efter kommunstyrelsens ordförandes arvode 

 
Bilaga §§ 3-4 Årsarvode – kommunalråd & oppositionsråd 

Kommunalråd m.fl. Kr/år Tjänstgöringsgrad  
Kommunstyrelsen    650.760   100%  
Oppositionsråd 260.304 40% 
 
De årsarvoderade har rätt till ledighet 32 dagar/år. 
 

Ej uttagen ledighet kan ej ersättas med pengar. 
 

Bilaga §§ 5-6 Ordförande m.fl. 

Ordförande i nämnder m.fl. Kr/år Tjänstgöringsgrad     
Kommunfullmäktige 
Ordförande  97.615 15% (inga tim/sam) 
1:e vice ordf.  19.523 3% (tim/sam) 
2:e vice ordf.  19.523 3% (tim/sam) 
 
Ordförande, demokratiberedning 32.538 5% (tim/sam) 
Ordförande, tillfällig beredning Timersättning  
Gruppledare (se § 6)  Timersättning  
 
Kommunstyrelsen 
1:e vice ordf.  19.523 3% (tim/sam) 
 

Revisorer 
Ordförande  32.538 5% (tim/sam) 
Revisor  Timersättning 
 

Utbildningsnämnden 
Ordförande  162.691 25% (inga tim/sam) 
Vice ordförande  19.523 3% (tim/sam) 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande  162.691 25% (inga tim/sam) 
Vice ordförande  19.523 3% (tim/sam) 
 

Myndighetsnämnden 
Ordförande  162.691 25% (inga tim/sam) 
Vice ordförande 19.523 3% (tim/sam) 
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Överförmyndare  65.076 10% 
 

Valnämnd 
Ordförande, valår  26.031 3,5% 
 

 
Bilaga § 6 Sammanträdesersättningar mm 

Timarvode för sammanträde: 200 kr/timme 
 
Bilaga § 9 Inläsningsarvode 

Arvode för inläsning motsvarar årsarvode om 1% (6.508 kr). 
 

Bilaga till § 12 Förlorad semesterförmån 

a) Verifierat belopp:  
 1. förlorad semesterersättning 13% på utbetald ersättning 
 maximalt:    för förlorad arbetsinkomst 
 2. förlorade semesterdagar, samma som maximibeloppet för 
 maximalt:    förlorad arbetsinkomst  
 
b)  Schablonberäknat belopp:  procentpåslag med 13% på  
     utbetald ersättning för förlorad  
     arbetsinkomst 
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Datum: 2018-06-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001100/2017 – 900 
 
 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 
 
 

Förslag till beslut 
 
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 
1. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 antas.  
2. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-02-17  
(§ 15) att göra en översyn av hela arvodesreglementet. Demokratiberedningen har sedan dess 
processat reglementet och principerna rörande ersättning till förtroendevalda.  
 
Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 har varit på remiss hos de politiska partierna under 
perioden 2017-04-03 – 2017-06-07. Därefter har beredningen gjort en sammanställning av 
remissvaren och sett över bestämmelserna en sista gång. 
 
Vid beredningens sammanträde 2017-09-19 beslutade beredningen att överlämna sitt förslag 
till kommunfullmäktige för beslut. Eftersom processen har tagit längre tid än förväntat har 
tjänsteskrivelsen uppdaterats så att den baseras på 2018-års riksdagsarvode (tidigare 2017).  
 
Bakgrund 
Nuvarande arvodesreglemente antogs av kommunfullmäktige 2014-11-26. I beslutet framgick 
att demokratiberedningen skulle bearbeta ett tidigare förslag och lägga fram ett nytt förslag i 
dess anda. Det tidigare förslaget byggde på principen att varje parti skulle ha en särskilt arvo-
derad person. Arvodets storlek skulle vara i proportion till hur stort partiet var i kommunfull-
mäktige.  
 
Demokratiberedningen hemställde hos kommunfullmäktige att utvidga uppdraget till att om-
fatta hela reglementet och frångå det tidigare förslaget. Detta godkändes hos kommunfullmäk-
tige 2016-02-17 (§ 15). Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att beredningen skulle fram-
ställa sitt förslag senast i november 2017. 
 
Beredningen har sedan dess processat principerna kring ersättning till förtroendevalda i Bå-
stads kommun. Resultatet har stämts av med partierna genom en enkät under 2016 där det 
bland annat framkom att partierna var överens om att återinföra ett deltidsarvoderat opposit-
ionsråd och att kommunfullmäktige ska arvoderas genom timmar och inte fast ersättning. För-
slaget skickades även på remiss till partierna perioden 2017-04-03 – 2017-06-07. Remissvaren 
sammanställdes och tillställdes beredningen under sommaren. Därefter gjorde beredningen 
vissa justeringar baserat på svaren från partierna. 
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Aktuellt 
Beredningen beslutade 2017-09-19 att överlämna Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 till 
kommunfullmäktige för beslut i november, i enlighet med den fastställda tidplanen. Bered-
ningen var även överens om att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ska informeras 
om arvodesreglementet vid sammanträdet i oktober, samt att ekonomiska konsekvenser ska 
presenteras inför beslutet. Föredragande för informationen i kommunfullmäktige är bered-
ningens ordförande Håkan Mörnstad (BP). 
 
Innan beslut om arvodesreglemente ska ärendet lämnas till kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
 
Urval 
Demokratiberedningens förslag medför ekonomiska konsekvenser, då kostnaderna för ersätt-
ning till förtroendevalda beräknas öka med ungefär 22 %. Inga större förändringar förväntas 
gällande kilometerersättning eller förlorad arbetsförtjänst, varvid dessa kommer att bortses 
från i nedanstående sammanställning. Beräkningar av kostnaderna kommer istället att foku-
sera på sammanträdesarvodet (timersättning) och årsarvode (fast arvode). 
 
Beräkningarna visar kostnaderna före, och efter, PO-tilläggen (31,4 %).  
 
Sammanträdesarvode (timersättning) 
Förslaget från demokratiberedningen innebär en kostnadsökning om 74 % - motsvarande  
680 650 kr – för sammanträdesarvodet baserat på 2016 års statistik1. De största förändringar-
na i sammanträdesarvodet är ökningen av ersättningen till 200 kr per timme och ersättarnas 
rätt till sammanträdesarvode. 
 

Nuvarande reglemente (timmar baserat på år 2016)  

Uppdrag/post Ersättning Tid Totalt  

Kommunfullmäktige  400 kr/möte 1640 timmar 164 000 kr 
Övriga politiska organ 150 kr/timme 5013 timmar2 751 950 kr 

 Summa exkl. PO-tillägg 915 950 kr 

 Summa inkl. PO-tillägg 1 203 558 kr 

 

Förslag till reglemente (timmar baserat på 2016) 

Uppdrag/post Ersättning Tid Totalt  

Kommunfullmäktige  200 kr/timme 1640 timmar 328 000 kr 
Övriga politiska organ 200 kr/timme 5013 timmar 1 002 600 kr 
Ersättararvode 200 kr/timme 1330 timmar3 266 000 kr 

 Summa exkl. PO-tillägg 1 596 600 kr 

 Summa inkl. PO-tillägg 2 141 040 kr 

 

                                                             
1 Underlaget baserar sig på utdrag ur kommunens lönesystem för ersättningar till förtroendevalda.  
2 Statistik över antalet timmar för förtroendevalda finns ej i kommunen. Istället har totalsumman för 
sammanträdesarvoden, för samtliga politiska organ, dividerats med 150 kr för att få fram uppskattat 
antal timmar. 
3 Statistik över antalet timmar som ersättare närvarat vid sammanträden finns ej i kommunen. Antalet 
timmar är beräknat till att motsvara 20 % av totalt antal timmar (6653). Observera att siffran är väldigt 
osäker och kan öka betydligt.  
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Årsarvode (fast arvode) 
Förslaget från demokratiberedningen innebär en kostnadsökning om 9 % - motsvarande  
190 116 kr – för årsarvodet. De tre största förändringarna i årsarvodet är tillskapandet av in-
läsningsarvode (+690 624 kr), avskaffande av KSau ledamöternas fasta arvode (-333 540 kr) 
och gruppledararvodet (-233 478 kr). Nedanstående tabell visar skillnader mellan gällande 
arvodesreglemente och förslag till reglemente enligt 2017 års siffror: 
 

Uppdrag Tjänstgöring Kostnad 

Kommunstyrelse Nuvarande Förslag Skillnad Nuvarande Förslag Skillnad 

Ordförande 100 % 100 % 0 % 667 080 kr 667 080 kr 0 kr 

1:e vice ordförande 25 % 3 % -22 %  166 770 kr 20 012 kr -146 758 kr 

2:e vice ordförande 25 % 40 % +15 % 166 770 kr 266 832 kr  +100 062 kr  

Ledamot KSau (2 st) 50 % 0 % -50 % 333 540 kr 0 kr -333 540 kr 

Kommunfullmäktige             

Ordförande 10 % 15 % +5 % 66 708 kr 100 062 kr +33 354 kr 

1: vice ordförande 0 3 % +3 % 0 kr 20 012 kr +20 012 kr 

2: vice ordförande 0 3 % +3 % 0 kr 20 012 kr +20 012 kr 

Gruppledare (7 st) 35 % 0 % -35 % 233 478 kr 0 kr -233 478 kr 

Demokratiberedning             

Ordförande 5 % 5 % 0 % 33 354kr 33 354kr 0 kr 

Utbildningsnämnd             

Ordförande 20 % 25 % +5 % 133 416 kr 166 770 kr +33 354 kr 

Vice ordförande 3 % 3 % 0 % 20 012 kr 20 012 kr 0 kr 

Vård- och omsorgsn.             

Ordförande 20 % 25 % +5 % 133 416 kr 166 770 kr r +33 354 kr 

Vice ordförande 3 % 3 % 0 % 20 012 kr 20 012 k 0 kr 

Myndighetsnämnd             

Ordförande 15 % 25 % +10 % 100 062 kr 166 770 kr +66 708 kr 

Vice ordförande 3 % 3 % 0 % 20 012 kr 20 012 k 0 kr 

Kommunrevision             

Ordförande 3,50 % 5 % +1,5 % 23 348 kr 33 354 kr 10 006 kr 

Överförmyndare             

Överförmyndare 10 % 10 % 0 % 66 708 kr 66 708 kr 0 kr 

Inläsningsarvode             

Beräknat 88 personer 0 % 88 % +88 % 0 kr 587 030 kr +587 030 kr 

Summa exkl.  
PO-tillägg 

327,5 % 356 % +28,5 % 2 184 686 kr 2 374 802 kr +190 116 kr 

Summa inkl.  
PO-tillägg (31,4%) 

   2 870 677 kr 3 120 489 kr +249 812 kr 

 
 
Sammanfattning av årsarvode och sammanträdesersättning 

Sammantaget innebär det nya förslaget till arvodesreglemente en ökning av kostnaderna med 

ungefär 28 % - motsvarande 870 766 kr.  I sammanhanget är det av vikt att nämna att ersät-

tarnas rätt till sammanträdesarvode är svår att kalkylera. Om förslagets intention uppfylls (att 

fler ersättare medverkar på sammanträdena) kommer dels antalet timmar att öka, men även 

ersättningen för förlorad arbetsinkomst och körersättning. 
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Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen och demokratiberedningen. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-09-19. 
Förslag till arvodesreglemente 2019-2022. 
Missiv från demokratiberedningen.  
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Jämförelse mellan demokratiberedningens och kommunstyrelsens förslag till arvodesreglemente  
Nedan följer redovisning av kostnader och tjänstgöringsgrad för demokratiberedningens och kommunstyrelsens förslag. 
Förslagen jämförs med det nu gällande reglemente. 
Datum: 2018‐06‐04 
 

*Eftersom överförmynderiverksamheten är under utredning utgår den delen. 

Kommunstyrelsen  Nuvarande  Demokratiberedningen  Kommunstyrelse 

Uppdrag  Kr  Tjänstgöring Kr  Tjänstgöring  Kr  Tjänstgöring

KS ordf  667 080 kr  100,0% 667 080 kr 100,0%  706 320 kr 100,0%

KS 1:e vice  166 770 kr  25,0% 20 012 kr 3,0%  282 528 kr 40,0%

KS 2:e vice  166 770 kr  25,0% 266 832 kr 40,0%  282 528 kr 40,0%

Ledamot utskott  333 540 kr  (2) 25,0% 0 kr 0,0%  353 160 kr (2) 25,0%

Summa KS  1 334 160 kr  200,0% 953 924 kr 143,0%  1 624 536 kr 230,0%

Differens mot ursprung        ‐380 236 kr ‐57,0%  290 376 kr 30,0%

Kommunfullmäktige  Nuvarande  Demokratiberedningen  Kommunstyrelse 

Uppdrag  Kr  Tjänstgöring Kr  Tjänstgöring  Kr  Tjänstgöring

KF ordf  66 708 kr  10,0% 100 062 kr 15,0%  70 632 kr 10,0%

KF 1:e vice  0 kr  0,0% 20 012 kr 3,0%  21 190 kr 3,0%

KF 2:e vice  0 kr  0,0% 20 012 kr 3,0%  21 190 kr 3,0%

Gruppledare  233 478 kr  (7) 5,0% 0 kr 0,0%  211 896 kr (6) 5,0%

Tillfällig beredning  0 kr  0,0% 0 kr 0,0%  50 000 kr ‐

DB ordf  33 354 kr  5,0% 33 354 kr 5,0%  0 kr 0,0%

Summa KF  333 540 kr  50,0% 173 441 kr 26,0%  374 907 kr 46,0%

Differens mot ursprung        ‐160 099 kr ‐24,0%  41 367 kr ‐4,0%

Nämnder/kommunrev/ÖF  Nuvarande  Demokratiberedningen  Kommunstyrelse 

Uppdrag  Kr  Tjänstgöring Kr  Tjänstgöring  Kr  Tjänstgöring

UN ordf  133 416 kr  20,0% 166 770 kr 25,0%  141 264 kr 20,0%

UN vice ordf  20 012 kr  3,0% 20 012 kr 3,0%  21 190 kr 3,0%

VN ordf  133 416 kr  20,0% 166 770 kr 25,0%  141 264 kr 20,0%

VN vice ordf  20 012 kr  3,0% 20 012 kr 3,0%  21 190 kr 3,0%

MN ordf  100 062 kr  15,0% 166 770 kr 25,0%  105 948 kr 15,0%

MN vice ordf  20 012 kr  3,0% 20 012 kr 3,0%  21 190 kr 3,0%

KR ordf  23 348 kr  3,5% 33 354 kr 5,0%  24 721 kr 3,5%

Överförmyndare  *  * * *  * *

Summa övrigt  450 279 kr  67,5% 593 701 kr 89,0%  476 766 kr 67,5%

Differens mot ursprung        143 422 kr 21,5%  26 487 kr 0,0%

Övrigt  Nuvarande  Demokratiberedningen  Kommunstyrelse 

Uppdrag          

Inläsning  0 kr 587 030 kr  0 kr

Ersättare  0 kr 266 000 kr  0 kr

Timmar (exkl KF)  751 950 kr 1 002 600 kr  900 000 kr

KF (sammanträde)   (400 kr fast) 164 000 kr  (timarvode) 328 000 kr   (600 kr fast) 246 000 kr

Summa övrigt  915 950 kr 2 183 630 kr  1 146 000 kr

Differens mot ursprung     1 267 680 kr  230 050 kr

Sammanräkning  Nuvarande  Demokratiberedningen  Kommunstyrelse 

Uppdrag          

Summa totalt  3 033 929 kr 3 904 697 kr  3 622 209 kr

Differens nuvarande (kr)     870 768 kr  588 280 kr

Differens nuvarande (%)  100,00% 28,70%  19,39%
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Arvodesreglemente 
Version: Kommunstyrelsens förslag Datum: 2018-06-20

Notis
Sedan ärendet behandlades i kommunstyrelsen har följande redaktionella 
ändringar skett.

Sidan 5: Tryckfel
600 kr istället för 400 kr per sammanträde för KF.

Sidan 9: Tryckfel
Rätt ersättning till gruppledare (35.316 kr).

Sidan 9: Tryckfel
Sammanträdesarvode ska utgå till ordförande.

Sidan 5: Tryckfel
Stycke om ingen ersättning för ordförande per timme har strukits baserat på 
ovanstående.
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Antagen av Kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XXX. Dnr: KS X/X-XXX 
Gäller fr.o.m. 2019-01-01 
 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 

 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunal-§ 1
lagen. 
 

 §§ 3 - 4 gäller endast för förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller § 2
betydande del av heltid. §§ 8 - 10 gäller ej för dessa. 
 
Fast arvode enligt dessa bestämmelser §§ 3-5 utgår för huvuduppdraget. Enskild 
förtroendevald som är utsedd till ordförande eller vice ordförande i en nämnd, 
utskott eller revisionen äger ej rätt till att samtidigt ha fast arvode såsom ledamot i 
samma organ eller såsom ordförande i utskott.  
 
Ersättning utgår för de uppdrag som definieras som förtroendeuppdrag enligt 
kommunallagens mening. 
 
Ersättning ges inte för partipolitiskt arbete inför sammanträde. 

 
ARVODEN MM 
 

Årsarvode – Kommunalråd, heltid 100% 
 

 Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid har rätt till årsarvode med belopp § 3
som fullmäktige beslutar enligt bilaga. Inga andra kommunala arvoden utgår. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som full-
mäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas 
på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 
 
För årsarvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är för-
hindrad att fullgöra sitt uppdrag ska samma regler tillämpas som enligt avtal gäller 
för i kommunen anställd personal. 
 
De årsarvoderade kan, efter kommunstyrelsens godkännande i förhand, spara upp 
till 40 dagars ledighet över åren i enlighet med de regler som gäller för kommu-
nens tjänstemän. Ledigheten ska tas ut under mandatperioden.  
 
Inom ramen för årsarvodet åligger de arbetsuppgifter som anges i reglemente för 
kommunstyrelsen. 
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Årsarvode – Deltid 40% 
Förtroendevald som fullgör uppdrag på betydande del av heltid, minst 40% av § 4
heltid, men ej heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 

Inom ramen för årsarvodet ankommer det på arvodesinnehavaren, om annat ej 
beslutats, att fullgöra följande uppgifter: 

a) Kommunstyrelse- och utskottssammanträden
b) Uppdrag beslutade av kommunstyrelsen eller dess utskott
c) Ordförandekonferens
d) Mottagning – efter överenskommelse vara anträffbara på kommunkontoret för

allmänheten, kommunens förtroendevalda samt arbetstagare
e) Rutinmässig uppföljning av förvaltningarnas arbete
f) Överläggning med tjänsteman eller annan anställd
g) Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragare eller an-

nan anställd.
h) Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling
i) Utövande av delegationsbeslut
j) Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke

kommunala organ inom kommunen
k) Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder
l) Okontrollerbart arbete (arbete i hemmet)
m) Representation och uppvaktning
n) Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med de inom a-m ovan an-

givna
uppgifterna.

Inom ramen för årsarvodet åligger även de arbetsuppgifter som anges i reglemente 
för kommunstyrelsen. 

Om den årsarvoderade begär sammanträdesersättning eller förrättningsersätt-
ning, för uppdrag utöver de som ska fullgöras inom ramen för årsarvodet, ska detta 
styrkas med av kommunstyrelsens ordförande. 

Arbetstiden ska förläggas så att uppdragen under a-o kan fullgöras inom den av 
fullmäktige beslutade tjänstgöringstiden. 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som full-
mäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas 
på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 

För årsarvoderad förtroendevald, som pga sjukdom eller annars år förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag ska samma regler tillämpas som enligt avtal gäller för i kom-
munen anställd personal. 

Till årsarvoderad förtroendevald utgår ersättning med motsvarande belopp som 
utgår vid sammanträde för deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande 
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under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsva-
rande har upprättats. 

Vid deltagande på kurs och konferens utgår ersättning med motsvarande belopp 
som utgår vid sammanträde. Vid sammanträde eller förrättning utom kommunen 
utgår ersättning med motsvarande belopp som utgår vid sammanträde. 

De årsarvoderade kan, efter kommunstyrelsens godkännande i förhand, spara upp 
till 40 dagars ledighet över åren i enlighet med de regler som gäller för kommu-
nens tjänstemän. Ledigheten ska tas ut under mandatperioden. 

Begränsat årsarvode –Deltid mindre än 40% 

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, nämnderna och fasta § 5
beredningar som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till be-
gränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Inom ramen för det begränsade arvodet ankommer det på arvodesinnehavaren, 
om annat ej beslutats, att fullgöra följande uppgifter: 

a) Delta i sammanträden inom nämnden, eller motsvarande
b) Rutinmässig uppföljning av förvaltningens arbete.
c) Överläggning med tjänsteman eller annan anställd
d) Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller

annan anställd
e) Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling
f) Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
g) Utövande av delegationsbeslut
h) Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke

kommunala organ inom kommunen
i) Restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder
j) Okontrollerbart arbete (arbete i hemmet)
k) Representation och uppvaktning

Vid ordförandeskap i flera nämnder ersätts nämnd 2 med 50% och nämnd 3 med 
25% av ordinarie ordförandeersättning. 

För förtroendevald med begränsat arvode som på grund av sjukdom eller annars 
är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad i följd 
ska arvodet minskas i motsvarande mån. Om vice ordförande träder in i ordföran-
des ställe, enligt ovanstående, utgår ersättningen till denne istället. 

Sammanträdesarvode 

 För sammanträde utgår arvode med belopp per timme som fullmäktige beslutat§ 6
enligt bilaga. Arvode betalas också med en timme för restid som åtgår med 
anledning av sammanträdet eller motsvarande.  
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Till ledamöterna i kommunfullmäktige utgår ersättning med 600 kr/sammanträde. 

Vid andra uppdrag utgår timarvode. 

Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare som inte har fast årsarvode 
har rätt till ersättning för: 

a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrel-
sen, övriga nämnder, nämndsutskott, nämndsberedningar, liksom
revisorernas sammanträden, sammanträden med utredningskommittéer, pro-
jektgrupper och arbetsgrupper,

b) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför,
c) konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande som rör kom-

munala förtroendeuppdraget efter beslut i respektive nämnd. Rapportering
skall ske i nämnden.

d) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen,

e) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
f) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott,
g) besiktning eller inspektion,
h) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
i) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.

Sammanträdesersättning utgår endast för protokollfört eller på annat sätt 
dokumenterat sammanträde/förrättning. 

Till icke tjänstgörande ersättare och insynspolitiker, som deltar i sammanträde, 
utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning, men ej timarvode. 

Arvode för sammanträde eller förrättning inom kommunen utgår för tiden från 
sammanträdets eller förrättningens början till dess slut. Påbörjad timme räknas 
som hel timme. 

Arvode för sammanträde eller förrättning utom kommunen utgår för den tid som 
av sammanträdet eller förrättningen föranledd bortovaro från bostad eller arbets-
plats omfattar. Påbörjad timme räknas som hel timme. 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för när gruppledare har rätt till ersätt-
ning utöver det fasta arvodet. 

Arvode vid borgerliga förrättningar och i kommunala bolag 

Till av kommunen utsedd borgerlig begravningsförrättare utgår arvode med 1.000 § 7
kr/begravning. Till av kommunen utsedd borgerlig namngivningsförrättare utgår 
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arvode med 500 kr/namngivning. Till borgerlig vigselförrättare utgår inget kom-
munalt arvode. 
 

 Ersättning till borgerlig begravningsförrättare och borgerlig namngivningsförrät-§ 8
tare betalas av den som utnyttjar tjänsten. Borglig vigselförrättare betalas av läns-
styrelsen 

 

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR 
FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 
 
Förlorad arbetsinkomst 
 

 Förtroendevalda, som har anställning, har rätt till ersättning för styrkt förlorad § 9
arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.  
 
Förtroendevalda, som inte har något anställningsförhållande och som kan visa att 
en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till en schablon-
ersättning beräknad på grundval av något av nedanstående alternativ:  
 
a) den senast fastställda sjukpenninggrundande årsinkomsten på sätt som full-

mäktige beslutat enligt bilaga.  
b) i stället för sjukpenninggrundande inkomst kan senaste till Skatteverket in-

lämnad inkomstdeklaration ligga som grund för beräkning av schablonbelop-
pet.  

c) alternativt en ersättning som grundas på en schablonberäknad årsinkomst om 
180.000 kr. För ersättning över schablonnivå ska detta styrkas särskilt.  

 
I förlorad arbetsinkomst får inte inräknas årsarvode eller begränsat arvode för 
kommunala förtroendeuppdrag i Båstads kommun. 
 
I förlorad arbetsinkomst får inte inräknas ersättningar för förtroendeuppdrag i 
Båstads kommun, andra kommunala eller regionala förtroendeuppdrag. 
 
Maximalt utbetalas för ersättning för förlorad arbetsinkomst för 8 timmar/dag.  
 
Förlorad pensionsförmån 
 

 Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid § 10
och som på ett för kommunen godtagbart sätt kan påvisa faktisk förlust av förlorad 
tjänstepension i ordinarie sysselsättning kompenseras för denna förlust.  
 
Begäran om ersättning ska göras senast vid utgången av april månad året efter det 
år förlusten hänför sig till eller när faktisk förlust kan påvisas. 
 
Förlorad semesterförmån 
 

 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med § 11
högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
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Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på 
vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 
 

KOMMUNAL PENSION 
 

 För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om § 12
kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet. 

 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER  
 
Resekostnader 
 

 Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts med § 13
avstånd till bostad i kommunen. Resor för uppdrag såsom kurser, konferenser etc. 
ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare enligt det 
kommunala reseavtalet.  
 
Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utom kommunen enligt 
kommunens resereglemente. 
 
Barntillsynskostnader 
 

 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid § 14
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
ges enligt styrkta kostnader för barntillsynen. (utomstående barnvakt) 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 
 
Personer med funktionsnedsättning 
 

 Ersättning betalas till förtroendevalda personer med funktionsnedsättning för de § 15
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. 
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och 
liknande. Ersättning betalas med styrkt reellt belopp. 
 

Övriga kostnader 
 

 Ersättning för övriga kostnader kan begäras hos arvodesnämnden. § 16
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
 
Hur man begär ersättning 
 

 För att få ersättning enligt §§ 10-12, 14-17 ska den förtroendevalda styrka sina § 17
förluster eller kostnader. Dessa ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekre-
terare, eller till annan som utsetts därför. 
 

Arvode enligt §§ 3-6 betalas ut utan föregående anmälan. 
 

 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom tre § 18
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hän-
för sig. 
 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom 
två år från pensionstillfället. 
 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom 
två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför 
sig. 
 

Yrkanden om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig. 
 
Attestering 
 

 Attestering av inlämnade krav på ersättningar görs av nämndens ordförande, och § 19
för nämndsordföranden eller motsvarande av kommunfullmäktiges ordförande.  
 
Kommunalrådens och revisionens ersättningsanspråk attesteras av kommunfull-
mäktiges ordförande. 
 
Kommunfullmäktiges presidiums ersättningsanspråk attesteras av kommunfull-
mäktiges presidium kollektivt. 
 
Tolkning av bestämmelserna 
 

 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av Arvodes-§ 20
nämnden. Kommunfullmäktiges presidium utgör arvodesnämnd, om kommun-
fullmäktige inte beslutat om annat. 
  
Utbetalning av arvode 
 

 Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. § 21
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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Bilaga till ersättningsbestämmelserna 
Gällande fr.o.m. 2019-01-01 

Kommunstyrelsens ordförandes arvode knyts till grundarvodet för riksdags- 
ledamöter (90 %) och ska årligen omräknas utifrån angiven koefficient av riks-
dagsledamöternas grundarvode (riksdagsledamöternas grundarvode är 65.400 kr 
per månad fr.o.m. 2017-11-01). 

Övriga arvoden uppräknas efter kommunstyrelsens ordförandes arvode 

Bilaga §§ 3-4 Årsarvode – kommunalråd & oppositionsråd 

Kommunalråd m.fl. Kr/år Tjänstgöringsgrad 
Kommunstyrelsens ordf.    706.320  100% 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. 282.528 40% 
Oppositionsråd 282.528 40% 

De årsarvoderade har rätt till ledighet 32 dagar/år. 

Ej uttagen ledighet kan ej ersättas med pengar. 

Bilaga § 5 Ordförande m.fl. 

Ordförande i nämnder m.fl. Kr/år Tjänstgöringsgrad    
Kommunfullmäktige 
Ordförande 70.632 10% 
1:e vice ordf. 21.190 3% 
2:e vice ordf. 21.190 3% 
Gruppledare 35.316 5% 

Kommunstyrelsen 
Ledamot i arbetsutskottet  176.580 25% 

Revisorer 
Ordförande 24.721 3,5% 
Revisor Timersättning 

Utbildningsnämnden 
Ordförande 141.264 20% 
Vice ordförande 21.190 3% 

Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande 141.264 20% 
Vice ordförande 21.190 3% 

Myndighetsnämnden 
Ordförande 105.948 15% 
Vice ordförande 21.190 3% 
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Valnämnd 
Ordförande, valår  24.721 3,5% 
 

 
Bilaga § 6 Sammanträdesersättningar mm 

Timarvode för sammanträde: 200 kr/timme 
 
Kommunfullmäktigearvode: 600 kr/sammanträde. 
 
§ 6 Förlorad arbetsinkomst  
Begränsas till månadsinkomst motsvarande kommunstyrelsens ordförande. 
65.400/165 = ersättning/timme. 
 
Maximalt utbetalas för ersättning för förlorad arbetsinkomst för 8 timmar/dag  
med timbelopp enligt ovanstående. 
 

Bilaga till § 12 Förlorad semesterförmån 

a) Verifierat belopp:  
 1. förlorad semesterersättning 13% på utbetald ersättning 
 maximalt:    för förlorad arbetsinkomst 
 2. förlorade semesterdagar, samma som maximibeloppet för 
 maximalt:    förlorad arbetsinkomst  
 
b)  Schablonberäknat belopp:  procentpåslag med 13% på  
     utbetald ersättning för förlorad  
     arbetsinkomst 
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1RJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Demokratiberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-23 

Blad 

1 (2) 

Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 15.00-17.00 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Håkan Mörnstad (BP), ordförande 
Uno Johansson (C) 
Sten Mo berg (L) 
Göran Brauer (M) 

Olof Nilsson, beredningskoordinator 

Utses att justera: 

Sekreterare 

Ordförande ~~ 
fiåkan Mörnstad (BP) 

Justerande 
Sten Moberg (L) 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Demokratiberedningen 

2018-01-23 

Från och med 2018-01-24 till och med 2018-02-14 

sliet ~ 

k_ 

Paragrafer: 1 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2018-01-23 2 

DB § 1 Dnr: KS001623/2014 -903 

Arvodesreglemente 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-02-17 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Protokollsanteckning 

~ I 

(§ 15) att göra en översyn av hela arvodesreglementet. Demokratiberedningen 
har sedan dess processat reglementet och principerna rörande ersättning till 
förtroendevalda. 

Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 har varit på remiss hos de politiska 
partierna under perioden 2017-04-03 - 2017-06-07. Därefter har beredningen 
gjort en sammanställning av remissvaren och sett över bestämmelserna en 
sista gång. 

Vid beredningens sammanträde 2017-09-19 beslutade beredningen att över
lämna sitt förslag till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige be
slutade 2017-10-18 (§ 165) att återigen skicka reglementet på remiss till parti
erna. 

Demokratiberedningen har därefter behandlat inkomna remissvar. Beredning
en beslutade därefter att översända förslag till arvodesreglemente 2019-2022 
till kommunfullmäktige. 

Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 
Redogörelse för remiss från demokratiberedningen 
Missiv från demokratiberedningen 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 antas. 
2. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 

Uno Johansson (C) och Göran Brauer (M): 

Vi ställer oss inte bakom skrivningen avseende § 10 förlorad arbetsinkomst. Vi 
anser att skrivningen i nuvarande, gällande, reglemente är tillräcklig. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 154  Dnr KS 000770/2012 - 500 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att utreda lokalisering av en ny 

återvinningscentral (ÅVC). Kommunstyrelsen gav 2017-06-07 förvaltningen i 
uppdrag att utifrån landskapsbild, logistik, ekonomi, miljö och hållbarhet belysa 
Förslövsalternativen i förhållande till Svenstadalternativet. De föreslagna 
lokaliseringarna kring Förslöv var Vistorps industriområde, Bokesliden/ 
Killerödsvägen norr om Förslöv, norr om stationen väster om väg 105 och norr 
om stationen öster om väg 105 intill tunnelmynningen. 
Lokaliseringsutredningen var underlag för beslut av kommunstyrelsen  
2017-12-06. Förvaltningen föreslog i utredningen en placering i Förslöv, öster 
om väg 105 vid tidigare upplagsplats för tunnelmassor intill tunnelmynningen. 
NSR har gjort en lokaliseringsutredning daterad 2017-01-18 och ansett att 
område kring Förslöv har bäst förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC 
vilket också NSR:s styrelse har beslutat. 

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

2018-05-18, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag 1. Förslöv, väster om 105 intill tunnelmynningen förordas som huvudalternativ 

för lokaliseringen av ny återvinningscentral inom Båstads kommun. 
2. Beslut i kommunfullmäktige § 86 2015-05-04 upphävs. 

 
Arbetsutskottets förslag  1. Återvinningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen  

norr om stationen.  
 2. Beslut i kommunfullmäktige § 86 2015-05-04 upphävs.  
 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Ajournering Sammanträdet ajourneras i 60 minuter. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C): Bifall till Svenstad-alternativet, 

med omförhandling. 
 
Notering Liberalerna och Moderaterna avstår från att delta i beslutet.       
 
      Forts. på nästa sida.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 2 av 2 

 

 

 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs.  
      
 Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 JA – Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 NEJ – Bifall till Ingela Stefanssons m fl yrkande.      
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 5 JA-röster, 4 NEJ-röster samt 4 som avstår. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets 
förslag.     

 
Ledamot Ja-

röst 
Nej-
röst 

Avstår från 
att rösta 

Inge Henriksson (BP) X   

Helena Stridh (BP) X   

Eddie Grankvist (BP) X   

Ingela Stefansson (S)  X  

Jessica Andersson (S)  X  

Hans Grönqvist (BP) X   

Gösta Gebauer (C)  X  

Uno Johansson (C)  X  

Kerstin Gustafsson (M)   X 

Christer de la Motte (M)   X 

Johan Olsson Swanstein (M)   X 

Thomas Andersson (L)   X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X   

Summa: 5 4 4 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 
 1. Återvinningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen 

norr om stationen. 
 
 2. Beslut i kommunfullmäktige § 86 2015-05-04 upphävs.      
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 166  Dnr KS 000425/2018 - 906 

Begäran hos kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden om 
budgettillägg för 2018 

 
Beskrivning av ärendet Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för 

helåret 2018 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att 
effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård-  
och omsorgsnämnden begär budgetförstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2018-04-23. 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-04-16. 
Vård- och omsorgs- 
nämndens förslag 1. Vård- och omsorgsnämnden begär budgettillägg om 4,15 mkr för 

innevarande år.  
 2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 delvis 

finansieras genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet. 
 
Arbetsutskottets förslag  Det är positivt att budgetavvikelsen signaleras, men begäran avslås.  
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Yrkande Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.      
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit detta yrkande.       
       
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Det är positivt att budgetavvikelsen signaleras, men begäran avslås.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: KS 000425/2018-906, VN 000049/2018-906 

 
 

Budgettillägg  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg om 4,15 mkr 
för innevarande år. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för helåret 2018 
avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att effektivisera i motsvarande 
grad som tillkommande kostnader varför vård- och omsorgsnämnden begär budget-
förstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Ekonomiavdelningen 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomichef 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-23 1 av 2 

 

 

VN § 36  Dnr VN 000049/2018 - 906 

Begäran hos kommunstyrelsen om budgettillägg för 2018 

 
Beskrivning av ärendet Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2016 utökats och har för 

helåret 2017 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att 
effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård- och 
omsorgsnämnden begär budget-förstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-04-16.  
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Notering Redaktionell ändring i bilagan till protokollet: 2016 ska ändras till 2017 och 

2017 ska ändras till 2018. 
 
Yrkande Iréne Ebbesson (S) och Ulf Jiewertz (M): Bifall med följande tillägg: Vård- och 

omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 delvis finansieras 
genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet.      

 
Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 

bifallit detta yrkande.      
             
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg  
om 4,15 mkr för innevarande år. 
 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 
delvis finansieras genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet.  

      _____ 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 149  Dnr KS 000266/2018 - 200 

Köpekontrakt för del av Vistorp 7:111, Förslöv  

 
Beskrivning av ärendet Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en 

verksamhetstomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads 
kommun har upprättat ett förslag till köpehandling för överlåtelsen som 
omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 7:111, till en köpeskilling om 
544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet under villkor att 
de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets § 7 och tidsätts i avtalets 
§ 6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs 
på tillträdesdagen ska Båstads kommun söka om fastighetsbildning 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad  

2018-03-06, med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Båstads kommun och 

Bjäre Biovärme AB.  
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist och teknik- och servicechef  

Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Christer de la Motte (M), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Thomas 

Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): Bifall till liggande förslag. 
 
 Gösta Gebauer (C) yrkar dessutom att Rune Anderssons (C) yrkande från 

myndighetsnämnden ska läggas till här som en protokollsanteckning.        
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit dessa yrkanden.      
       
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Båstads kommun och 

Bjäre Biovärme AB.  
 
Protokollsanteckning  En alternativ placering av fjärrvärmeverket efterfrågas. Den låga placeringen  

är inte lämplig och till förfång för framtida bebyggelse, med tanke på vindar  
och luktproblem för boende.       
 

 

150



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-06. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000266/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Köpekontrakt för del av Vistorp 7: 111, Förslöv 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekon
trakt mellan Båstads kommun och Bjäre Biovärme AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en verksamhets
tomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads kommun har upprättat ett för
slag till köpehandling för överlåtelsen som omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 
7:111, till en köpeskilling om 544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet un
der villkor att de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets § 7 och tidsätts i avtalets § 
6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs på tillträdesda
gen ska Båstads kommun söka om fastighetsbildning 

Bakgrund 
Bolaget Bjäre Biovärme AB har under tid undersökt möjligheterna att etablera sig i Förslöv för 
att bedriva sin verksamhet, att tillverka och distribuera fjärrvärme till kunder i närområdet. 
Teknik och service har därför föreslagit bolaget en tomt om 4000 kvadratmeter i Vistorps 
verksamhetsområde som lämpar sig väl för verksamheten och erbjuder närhet till bolagets 
kunder. Bjäre Biovärme AB har mottagit förslag till köpeavtal och undertecknat detsamma. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och service anser att en försäljning av aktuellt markområde till bolaget bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. Produktionen av värme härrör från förnyelsebar källa och distri
butionen sker primärt till kunder i närområdet som ges möjligheten att välja en miljösmart 
uppvärmning. 

Verksamhet 
Båstads kommun har sålt merparten av den mark i Förslöv som är planlagd för ändamålet 
verksamheter. I Vistorpsområdet kvarstår ca 5 300 kvadratmer tillgänglig tomtmark jämte den 
fastighet som är upplåten till Lindab genom arrende. 

Ekonomi 
Försäljningen genererar en intäkt till kommunen om 544 000 kronor, vilket motsvarar ett 
värde om 136 kr/kvm tomtmark. Intäkten beräknas komma kommunen tillhanda kvartal 4 
2018. Bolaget erlägger anslutningsavgift för VA i anslutning till byggnation. 

180306\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\sa 151



2 (2) 

Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre Biovärme AB och enheten för samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Bjäre Biovärme AB (org.nr 559092-6167), nedan kallad Bolaget. 

1§. Bakgrund 

Bolaget har under en tid utvärderat förutsättningarna för att etablera sig i Förslöv för att där 

bedriva verksamhet som leverantör av fjärrvärme. Efter genomförda marknads

undersökningar har Bolaget funnit möjligt att genomföra etableringen av den avsedda 

verksamheten och har därför hos Kommunen efterhört förutsättningarna för att få förvärva 

verksamhetsmark lämplig för Bolagets värmeproduktion. Värmen kommer i en första etapp 

produceras i en flispanna om ca 950 KW. Kommunen förfogar över planlagd mark inom 

fastigheten Vistorp 7:111 som Bolaget anser vara en lämplig plats utifrån 

produktionsförutsättningar och rimlig närhet till kunder. Fastigheten utgör totalt 9.293 

kvadratmeter och Bolaget vill förvärva ca 4000 kvadratmeter. Av Bilaga 1 framgår 

fastigheten Vistorp 7:111 utbredning och belägenhet. Det avsedda överlåtelseområdet är 

avgränsat med blå begränsningslinje på bilagan. Bolaget planerar att innevarade vår, ca 

mars-april, påbörja utbyggnad av anläggningen. 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter del av fastigheten Vistorp 7:111, omfattande ca 4000 kvadratmeter, se 

kartskiss Bilaga 1, i det följande kallad Fastigheten. Överlåtelsen sker på de villkor som 

framgår av detta köpekontrakt. 

§3. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen till femhundrafyrtiofyratusen (544.000} 

kronor. I den händelse Fastighetens storlek avviker med mer än 3 % av den i § 2 angivna 
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omfattningen efter genomförd lantmäteriförrättning skall avräkning med 136 kronor per 

kvadratmeter göras mot den överenskomna köpeskillingen. 

§4. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på Tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som kommunen anvisar. Sedan köpeskillingen erlagts ankommer det på Bolaget att 

ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning samt därefter söka, bekosta och ta ut 

lagfart på Fastigheten. 

§5. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De 

intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

§6. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enligt §7 nedan uppfyllts och vidtagits. Har Bolaget inte uppfyllt villkoren senast 

2018-08-01 är detta avtal till alla delar förfallet varvid parterna skiljs åt och envar bär de 

kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektive part. 

§ 7. Villkor för tillträde 

Före tillträdesdagen skall Bolaget ha ansökt om och erhållit bygglov .Av Bilaga 2 framgår 

översiktligt hur Bolaget planerar att nyttja Fastigheten. Bolaget har redovisat att finansiering 

av den första utbyggnadsetappen är löst inom Bolagets koncerntillhörighet. 

§8. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala köpeskillingen i sin helhet enligt §3. Kommunen skall 

till Bolaget utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på Köpeskillingen. 
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§9. Fastigheten 

Fastigheten ingår i sin helhet i den laga kraftvunna detaljplanen för Vistorp 7:19 m.fl. Bolaget 

är väl insatt i de bestämmelser som detaljplanen reglerar för bebyggelse av Fastigheten även 

innefattande att densamma förutsätts anslutas till en gemensamhetsanläggning. Kommunen 

skall omgående efter det att Bolaget erlagt köpeskillingen ansöka om fastighetsbildning hos 

Lantmäteriet med begäran om att erforderlig fastighetsbildning vidtas i enlighet med Bilaga 

1 så att Fastigheten bildas med den avgränsning som framgår av bilagan. 

Fastighetsbildningsåtgärden skall bekostas av Bolaget. 

Fastigheten överlåtes gravationsfri. 

§10. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

§11. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rätt att överlåta detta köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

§12. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018- - Svedala 2018-03-03 

Båstads kommun Bjäre Biovärme AB 

Bo Wendt, KS ordf, Båstads kommun Sven Persson, firmatecknare 

Kristina Geiger, Kommundirektör 
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Nybyggnadskarta eol.KF2010.02-06§220 

Kommunstyrelsen 

Båstads kommun 
Fostlghotsbetecknlng:Vlstorp7:111 

Areal enligt Fastlgholsreglstret: 9293 kvm 

Sökande:Bjlire Biovärme 

Platsbesök:2017-03-01 

Tomtlndelningsplan:-

• 
Gällandedetaljplan:1664 

Planbctccknlngar: 

JK e 0,5 a 3 <©>-
+o.o Awögd höjd 
8m:J Projekterad höjd 
Anmt1rkning11r: 

Kartan upprättad 2017-03-07 av; SS 

D.nr.: B 2017-000207 

Lugakmft; 2015-06-12 

-0.0-Avslånd mellan grllnotör 
(-0.0.)Avrotånden!lgtförrtlttningukt 

Vattenledning med aVGtängnlngoventll och 1mrv!n Y..QQQ.11-

Spillvattenlednlng modtl!lsynsbrunn 

Dagvattenlodnlng med tll!synsbrunn 

Ungefärligt vattentryck l förbindelsopunkton tlr .. § ..... bar 

~ 
~ 

1
Förblndelsopunkt Vattengångens höjd Motorlalochdlamcter 

Förbindelsepunkt lförblndeloopunkt 

Vatten V PE63 

Spl!lvatton S +33,10 m PP160 

Dagvatten D 

DoD:11111nvl9nln111u11rbarllkn11dohöjdorachlllgon,ab1111rv11rn11ttdok11n11~k11frAnbofinlllgtlllgo, 

Anmärkning VA: 

D VA-uppg. granskado av NSVA (Nordvtlstra Sktmes Vatten och Avlopp AB) 
Vid frågor om VA kontakta NSVA, www.nsva.se all 010-490 9700, 

FöreslagenFG-höjdpå nya byggnader: 

ANM: Kartunderliiget får ej förlindras, 
Redovisningen av grönsor och rtlttlghetor är !nio juridiskt blndnndo. 
Ul:llaknlng och lltgeskontroll kan tlllhandahallas av Samhtlllsbyggm1d 0431-nooo. 
Belecknlngsstandard Koordinatsystem plan Koordinatsystem höjd Skala 
HMK-Ka SWEREF 9913 30 RH 2000 1:500 I A2 

' m m -

Plats för ark!tDktsJprojektörs signatur, datum och ev, revidering 

0 Jag intygar härmed att tillhandahållet underlag ej ! något aweendo har fötändral5, 

11 
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översiktskarta, Vistorp 7: 111 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Segelstorp den 1 juni 2018 

Kommunfullmäktige i Båstads Kommun 

Avsägelse från förtroendevald lekmanna revisor 

Undertecknad ber att få avsäga sig uppdraget som förtroendevald revisor i Båstads Kommun. 
Anledning: Då jag står på eventuell valbar plats till KF, kanjag inte inneha ett revisoruppdrag 
åt kommunen enligt Kommunallagen ( 4 kap. 5 § ). Länsstyrelsen kommer då att stryka mitt 
namn när de räknar samman rösterna för fördelningen av platserna. 

Hälsningar 

Bjärepartiet 

165



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 157  Dnr KS 000634/2017 - 500 

Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 

 
Beskrivning av ärendet Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, 

tillsammans med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i 
kommunen. Efter samråd med ansvariga i förvaltningen framkommer att ett 
det redan pågår ett projekt som hanterar frågeställningarna från motionärerna. 
Därmed kan motionen anses vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-14.  
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Motionen anses besvarad.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180416\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000634/2017 – 500 
 
 

Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans 
med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i kommunen. Efter samråd med 
ansvariga i förvaltningen framkommer att ett det redan pågår ett projekt som hanterar fråge-
ställningarna från motionärerna. Därmed kan motionen anses vara besvarad. 
 
Aktuellt 
Thomas Anderson (L) och Mats Lundberg (L) motionerade 2017-06-05 om att kommunen ska 
ta fram två handlingsplaner för ÅVC-verksamheten i Båstads kommun. Den ena handlingspla-
nen ska omfatta hur servicen och säkerheten kan bibehållas på anläggningen i Svensstad efter 
sommaren 2018. Den andra handlingsplanen ska omfatta hur ÅVC-verksamheten ska upprätt-
hållas om en ny anläggning inte är klar när den nuvarande ska stänga 2020. 
 
Efter samråd med verksamhetsområdet Teknik och service framkommer att kommunen har 
ett pågående projekt med NSRs kontaktperson i frågeställningarna. Ett arbete pågår med att ta 
fram provisoriska lösningar, som sedan kommer att kommuniceras ut. I det pågående arbetet 
kommer även frågeställningen om handlingsplanerna att hanteras. 
 
Eftersom ett arbete är påbörjat av förvaltningen som omfattar motionens frågeställningar kan 
den därmed anses vara besvarad. 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 151  Dnr KS 001166/2017 - 903 

Svar på motion - Avgiftsfria resor för seniorer 70+  
för kollektivresande 

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för 

seniorer. Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). I dialog 
med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner 
som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav fyra kommuner har 
begränsat det till vissa tider ”lågtrafik”. Kommunerna har olika gränser för 
åldersurvalet. Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär 
att seniorerna i dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen.  Upplägget 
för Båstads kommun skulle kunna vara att alla seniorer 70+ alternativt 75+ 
åker gratis.   Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det 
ska skötas både administrativt och praktiskt. Konceptet heter jojo-kort för 
seniorer. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Alexander E Johanzon, daterad 

2018-06-05, med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag  Motionen anses besvarad. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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4) 

 Tjänsteskrivelse 
 

 

 
Datum: 2018-06-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Alexander E Johanzon 

Dnr: KS 001166/2017-903 

 
 

Avgiftsfria resor för seniorer 70+ för kollektivresande 

 

 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för seniorer. 
Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L).   
 
I dialog med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner som 
erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav 4 kommuner har begränsat det till vissa tider 
”lågtrafik”. Kommunerna har olika gränser för ålders urvalet. 
 
Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i dessa 
kommuner kan åka gratis inom kommunen.  Upplägget för Båstads kommun skulle kunna vara 
att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis.   Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har 
rutiner för hur det ska skötas både administrativt och praktiskt. Konceptet heter jojo kort för 
seniorer (se bilaga 3). 
 
 
Bakgrund 
 
Möjligheten att erbjuda seniorer avgiftsfria resor inom kommunen med buss är något positivt 
och öppnar upp för att använda kollektivtrafiken mer än vi gör idag. Seniorer kan lättare åka 
till/från centrum med mera.   
 
Skånetrafiken har idag avtal med 13 stycken kommuner som erbjuder avgiftsfria resor för 
seniorer. Några av kommunerna är Hässleholm, Kristianstad, Lomma, Helsingborg, Landskrona 
och Lund.  Responsen man fått från de som använder erbjudandet är god enligt Skånetrafiken.  
Det normala upplägget är att man skickar ut resekort till alla seniorer över beslutade 
åldersgränsen. Utav de som får kortet är det 40 % som använder det.  Den genomsnittlige 
resenären gör ca 75 resor per år. De flesta av resorna sker under ”lågtrafik” fastän att det är 
möjligt för de äldre i flertalet kommuner att resa utanför ”lågtrafik”. Erbjudandet från 
Skånetrafiken gäller för alla bussresor och ev. tågresor inom hemkommunen. Det gäller också 
för närtrafikresor. 
 
Det är hemkommunen som bestämmer vem som får kortet då det är de som skickar en lista 
med namnuppgifter till Skånetrafiken för vem som ska ha kortet. Om någon fyller år i skarven 
mellan utskick får de nästa gång Skånetrafiken skickar ut en ny sändning kort efter 
uppdateringlista från hemkommunen.  Om man vill så kan man skicka uppdateringslista varje 
vecka så får man ut korten snabbare till den som ska ha kortet.   
Kollektivtrafiken för de Skånska kommunerna ser olika ut både med antalet avgångar och 
antalet destinationer.  
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Seniorkortet kostar endast pengar då det används och därmed så skulle en person samtidigt 
kunna ha rätt till färdtjänst, och inneha service kort(se bilaga 4).    
 

Aktuellt 
 
Enligt färska siffror från mars 2018 finns det idag 3322 personer som är 70+ i Båstads 
kommun.  2043 stycken av dessa personer är 75+.  
 
 Ersättning till Skånetrafiken består av: 
 

● Uppstartskostnad vid tecknande av avtalet. 
● Kostnad för varje nytt kort som utfärdas av Skånetrafiken. 
● Kostnad för varje överföring av information (ca 1-4 ggr i månaden) om de som 

tillkommer resp. utgår ur systemet som t.ex. in- och utflyttning. 
● Kostnad för varje resa i den allmän kollektivtrafik som görs där Skånetrafiken ger 30 % 

rabatt per resa. 
 
Skånetrafiken förordar att vi skickar ut till alla som är berättigade enligt urvalsgruppen 
seniorer. Däremot är det inget krav. 
 
 
 

 
 
Konsekvenser av beslut 

 
 
Samhälle 
 
Att vi som kommun ska bidra och skapa 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. 
 
Enligt naturvårdverket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-
luft/Luftfororeningar/ 
orsakar utsläpp från bland annat bilar tusentals människors förtidiga död i Sverige.  Det leder 
även till ökade kostnader inom sjukvården. Barn är mer sårbara  för förorening enligt WHO.  
http://www.who.int/features/factfiles/children_environmental_health/en/ 

 
Kollektivtrafiken kan ha en positiv verkan för att kunna minska utsläppen av bilavgaser i vår 
närmiljö.  
 
 

Verksamhet 

 
Om man väljer att öppna upp för denna möjlighet för seniorer, minskar man viss biltrafik och 
parkeringsbehov.  
 
 

Ekonomi 
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Kostnaderna för denna förmån till seniorerna kan sammanfattas enligt nedan:   
 

 Kostnad per resa är 25 kr varav Skånetrafiken tar 30 % av kostnaden. Detta innebär en 
kostnad 17,50 kr per resa för Båstads kommun. 

 Uppstartskostnad för kommunen vid tecknandet av avtalet är 10 000 kr. 
 Varje kort som skickas ut kostar 20 kr. I denna kostnad ingår utskick, administrering av 

kort samt hantering vid förlust av kort. 
 Överföring av lista med personuppgifter över seniorer kostar 300 kr per gång. Man 

rekommenderar att detta görs 1-4 ggr per månad. 
  
 
Avtal med Skånetrafiken kan tecknas på 1 till 3 år.  Från det att ett avtal tecknas med 
Skånetrafiken tar det normalt 3 månader innan avtalet träder i kraft och att korten kan 
levereras ut första gången till de som ska ha korten. När väl avtalet trätt i kraft så kan man göra 
t.ex. 4 stycken överföringar per månad. Från det att Skånetrafiken får namnlista tillverka de 
kortet och därefter skickas det ut till den senior som ska ha den.  
 
Exempel på avtal är Hörbys kommun avtal med Skånetrafiken om jojo kort för seniorer(se 
bilaga 2).  
 
Befolkningsdata för kommunerna bilaga 1a, 1b och 1c. 
 
Information från ref kommuner om senior resor: 
 
Hörbys kommun: 

 Seniorer 70+ får kortet. 
 Antalet seniorresor i Hörby kommun för de första 6 månaderna är 1464 st 

  
Ängelholms kommun 

 Seniorer 75+ får kortet. 
 Antalet seniorresor i Ängelholms kommun under 2017 är 96 726 st 

 
Örkelljungas kommun 

 Seniorer 70+ får kortet. 
 Antalet seniorresor i Örkelljungas kommun under 2017 är 1844 st 

 
 
Om man utgår från de data vi har i Båstads kommun får vi följande räkneexempel. 
Troligtvis blir siffrorna lägre då utbudet av kollektivtrafiken är mindre utbyggt i vår kommun 
än genomsnittet. Siffrorna vi har fått från Skånetrafiken är genomsnittet och som vi ser på 
ovanstående ref. kommuner så har de lägre antalet resor än genomsnittet. 
 
 
Beräknings exempel 1: 
 
Om man utgår från Skånetrafiken erfarenhet skulle kostnad för Båstads kommun kunna bli 
följande per år: 
 
Det finns 3322 personer som är 70+.  Om vi utgår från att 40 % använder kortet blir antalet 
1328 personer.  
 
Varje person reser i genomsnitt 75 gånger per år. 
 
Kostnad för att starta upp avtalet är 10 000 kr. 
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Kostnaden för varje överföring av information till Skånetrafiken är 300kr per gång. Om vi 
uppdaterar 2 ggr per månad blir kostnaden 300kr * 2*12=7200 kr. 
 
Om det tillkommer ca 30 personer per år blir kostnaden för nya kort för dessa 30*20kr= 600 
kr. 
 
 
Summering: 
 
Kortkostnad: 3322 *20 kr =66 440 kr. 
Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr. 
Reskostnad per år: 75 * 1328 * 17,50 kr=1 743 000 kr. 
Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 
 
Totalkostnaden enligt beräkningsexempel 1 ovan: 1 820 040 kr. 
 
 
Beräknings exempel 2: 
 
Om vi endast ger kortet till de som är 75+ blir kostnaden: 
 
Summering: 
 
Kortkostnad: 2043 *20 kr= 40 860 kr 

Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr 

Reskostnad per år: 75 * 817 * 17,5 kr =1 072 312 kr 

Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 
 
Totalkostnad enligt beräkningsexempel 2 ovan: 1 123 772 kr. 
 

 

Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör  
Teknik och Service 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Alexander Ejwertz Johanzon 
 
 

 
Bilagor:  
Bilaga 1a: Hörby kommun befolkningssiffror 70+ SCB 2017 
Bilaga 1b: Ängelholms kommun befolkningssiffror 70+ SCB 2017 
Bilaga 1c: Örkelljungas kommun befolkningssiffror 70+ SCB 2017 
Bilaga 2: Hörbys kommuns avtal med ST=Skånetrafiken senior resor 
Bilaga 3: Skånetrafiken jojo Senior(kort) 
Bilaga 4: Skånetrafiken jojo Service resor(kort)  
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Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och år

2017
1266 Hörby ogifta 70-74 år män 71

kvinnor 34
75-79 år män 30

kvinnor 16
80-84 år män 20

kvinnor 7
85-89 år män 15

kvinnor 11
90-94 år män 5

kvinnor 4
95-99 år män 1

kvinnor 0
100+ år män 0

kvinnor 0
gifta 70-74 år män 284

kvinnor 227
75-79 år män 186

kvinnor 164
80-84 år män 125

kvinnor 85
85-89 år män 66

kvinnor 41
90-94 år män 18

kvinnor 9
95-99 år män 5

kvinnor 1
100+ år män 0

kvinnor 0
skilda 70-74 år män 84

kvinnor 94
75-79 år män 63

kvinnor 41
80-84 år män 32

kvinnor 34
85-89 år män 5

kvinnor 19
90-94 år män 5

kvinnor 9
95-99 år män 1

kvinnor 1
100+ år män 0

kvinnor 0
änkor/änklingar 70-74 år män 36

kvinnor 78
75-79 år män 26

kvinnor 84
80-84 år män 21

kvinnor 115

2018-05-31 

Dnr: KS 001166/2017-903
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85-89 år män 30
kvinnor 101

90-94 år män 12
kvinnor 79

95-99 år män 4
kvinnor 31

100+ år män 0
kvinnor 1

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från 
Västmanlands län till Uppsala län. Hebys 
kommunkod ändras från 1917 till 0331. 

Uppgifterna avser förhållandena den 31 
december för valt/valda år enligt den regionala 
indelning som gäller den 1 januari året efter.
Registrerat partnerskap reglerade 
parförhållanden mellan personer av samma kön 
och fanns från 1995 till 2009. Registrerade 
partners räknas som Gifta, Separerade partners 
som Skilda och Efterlevande partners som 
Änka/änklingar.

Senaste uppdatering:
20180221 09:30

Källa:
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46 
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46 
e-post: information@scb.se

Sort:
antal

Datatyp:
Stock

Referenstid:
31 december respektive år
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Officiell statistik

Databas:
Statistikdatabasen 

Intern referenskod:
BE0101N1
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Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och år

2017
1292 Ängelholm ogifta 75-79 år män 65

kvinnor 51
80-84 år män 26

kvinnor 41
85-89 år män 23

kvinnor 26
90-94 år män 4

kvinnor 14
95-99 år män 2

kvinnor 6
100+ år män 1

kvinnor 0
gifta 75-79 år män 542

kvinnor 459
80-84 år män 348

kvinnor 255
85-89 år män 177

kvinnor 97
90-94 år män 76

kvinnor 33
95-99 år män 5

kvinnor 1
100+ år män 1

kvinnor 0
skilda 75-79 år män 147

kvinnor 202
80-84 år män 79

kvinnor 123
85-89 år män 34

kvinnor 58
90-94 år män 11

kvinnor 23
95-99 år män 2

kvinnor 5
100+ år män 0

kvinnor 2
änkor/änklingar 75-79 år män 84

kvinnor 269
80-84 år män 83

kvinnor 345
85-89 år män 96

kvinnor 377
90-94 år män 52

kvinnor 242
95-99 år män 16
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kvinnor 67
100+ år män 0

kvinnor 6

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från 
Västmanlands län till Uppsala län. Hebys 
kommunkod ändras från 1917 till 0331. 

Uppgifterna avser förhållandena den 31 
december för valt/valda år enligt den regionala 
indelning som gäller den 1 januari året efter.

Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden 
mellan personer av samma kön och fanns från 
1995 till 2009. Registrerade partners räknas som 
Gifta, Separerade partners som Skilda och 
Efterlevande partners som Änka/änklingar.

Senaste uppdatering:
20180221 09:30

Källa:
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46 
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46 
e-post: information@scb.se

Sort:
antal

Datatyp:
Stock

Referenstid:
31 december respektive år
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Officiell statistik

Databas:
Statistikdatabasen 

Intern referenskod:
BE0101N1
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Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och år

2017
1257 Örkelljunga ogifta 70-74 år män 39

kvinnor 25
75-79 år män 22

kvinnor 16
80-84 år män 14

kvinnor 3
85-89 år män 4

kvinnor 6
90-94 år män 1

kvinnor 3
95-99 år män 2

kvinnor 2
100+ år män 1

kvinnor 0
gifta 70-74 år män 212

kvinnor 179
75-79 år män 150

kvinnor 121
80-84 år män 78

kvinnor 55
85-89 år män 44

kvinnor 19
90-94 år män 12

kvinnor 3
95-99 år män 2

kvinnor 0
100+ år män 0

kvinnor 0
skilda 70-74 år män 62

kvinnor 74
75-79 år män 48

kvinnor 42
80-84 år män 27

kvinnor 14
85-89 år män 8

kvinnor 14
90-94 år män 4

kvinnor 4
95-99 år män 0

kvinnor 1
100+ år män 0

kvinnor 0
änkor/änklingar 70-74 år män 26

kvinnor 66
75-79 år män 21
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kvinnor 66
80-84 år män 21

kvinnor 59
85-89 år män 26

kvinnor 88
90-94 år män 14

kvinnor 58
95-99 år män 2

kvinnor 18
100+ år män 1

kvinnor 4

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från 
Västmanlands län till Uppsala län. Hebys 
kommunkod ändras från 1917 till 0331. 

Uppgifterna avser förhållandena den 31 
december för valt/valda år enligt den regionala 
indelning som gäller den 1 januari året efter.

Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden 
mellan personer av samma kön och fanns från 
1995 till 2009. Registrerade partners räknas som 
Gifta, Separerade partners som Skilda och 
Efterlevande partners som Änka/änklingar.

Senaste uppdatering:
20180221 09:30

Källa:
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46 
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46 
e-post: information@scb.se

Sort:
antal

Datatyp:
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Stock

Referenstid:
31 december respektive år

Officiell statistik

Databas:
Statistikdatabasen 

Intern referenskod:
BE0101N1
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‹  Jojo-kort 

Jojo Senior
Flera skånska kommuner erbjuder dig som är över 70 
år att resa fritt med kortet Jojo Senior. Du reser med 
våra bussar och tåg inom din hemkommun.

Så här gör du när du reser
• När du går ombord på bussen håller du fram ditt kort mot kortläsaren.

• När du ska resa med tåg i kommunen behöver du registrera din resa i 

biljettautomaten på stationen innan du stiger ombord. På tåget behöver du bara visa 

fram ditt kort för tågvärden.

• Kortet är personligt, därför måste du kunna visa en legitimation.

Om du vill resa utanför kommunen
• Om du vill resa med Jojo Senior utanför kommunen köper du tilläggsbiljett. Den 

gäller mellan det sista området eller den sista stationen i din kommun och till 

stationen dit du vill resa. För resan tillbaka köper du tillägg till första 

stationen/området i din kommun.

• Jojo Senior går inte att ladda. Ladda ett Jojo Reskassa eller använd bank- eller 

 kreditkort för att betala resor utanför din kommun.

Problem med kortet
Om du inte fått ditt kort eller har problem att få det att fungera, kontakta Skånetrafikens 

kundtjänst på telefon 0771 - 77 77 77 eller besök något av våra kundcenter.

Jojo Senior finns flera skånska kommuner
Helsingborg (75 år), Hässleholm (70 år), Höganäs (75 år), Kristianstad (75 år), Lomma (75 

år), Lund (75 år), Osby (70 år), Ängelholm (75 år), Örkelljunga (70 år) och Ystad (75 år), 

Landskrona 70 år) och Hörby (70 år).

Giltighet för Lund, Helsingborg, Landskrona och 
Lomma
I Lund, Helsingborg, Landskrona och Lomma gäller Jojo Senior endast mellan vissa tider. 

Tiderna är vardagar mellan klockan 9 och 15 samt mellan 18 och 04. Sista bytet måste 

göras inom dessa tider. På lördagar, söndagar och helgdagar samt midsommar-, jul- och 

nyårsafton gäller kortet hela dagen. 

Meny
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‹  Färdtjänst 

Jojo Serviceresor - fria resor
Jojo Serviceresor får du som är beviljad färdtjänst. Jojo 
Serviceresor gäller både för resor med färdtjänst och 
för resor i den allmänna kollektivtrafiken.

Jojo Serviceresor med fria resor i den allmänna 
kollektivtrafiken gäller dig som bor i dessa kommuner
Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, 

Höör, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lund, Lomma, Malmö, 

Osby, Perstorp, Simrishamn, Staffanstorp, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, 

Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.

Så reser du med Jojo Serviceresor, fria resor
Jojo är Skånetrafikens betalsystem och reskort.

• Du använder Jojo Serviceresor för att resa både med färdtjänst och med 

Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne.

• När du reser med bussar och tåg fungerar det som ett reskort som ger dig fria resor 

inom Skåne.

• Kortet är personligt. Du får inte överlåta det till någon annan. Tänk på att du alltid 

måste kunna legitimera dig när reser med kortet.

• När du reser med färdtjänst fungerar kortet som ett färdbevis som du visar upp för 

föraren.

• Du som har Jojo Serviceresor har alltid rätt att ta med dig en ledsagare utan kostnad 

på bussar och tåg, oavsett om du betalar din resa med kortet eller med något av våra 

andra kort eller biljetter.

• Du som vill kan köpa ett tillägg för att få åka 1a klass på Öresundstågen.

• Om du förlorar ditt kort, kontakta oss så spärrar vi kortet och ordnar ett nytt till dig. 

Ring telefon 0771-77 77 77 och säg "tappat kort".

• Om du blir försenad kan du inte få prisavdrag men du har rätt till taxi eller 

milersättning. Läs mer om Ersättning vid försening.

Ventrafiken och resor med Jojo Serviceresekort
• Om du reser med Jojo Serviceresekort ska du alltid boka biljett i förväg innan du 

reser med Venbåten. Biljett bokar du hos Ventrafikens biljettkontor. Biljetten kan 

därefter e-postas till dig, hämtas ut på biljettkontoret eller i rederiets biljettautomater.

• När du går ombord visar du upp både biljetten och giltigt Jojo Serviceresekort.

Meny
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Jag behöver: Information för:

• Behöver du ledsagare? Precis som i kollektivtrafiken kan du ta med dig en 

ledsagare/medresenär utan kostnad. Ledsagaren ska också ha en giltig biljett. 

Biljetten bokas och hämtas i förväg på samma sätt som när du köper din egen biljett.

• Om du inte hämtat ut din och/eller din ledsagares biljett i förväg gäller 

Ventrafikens ordinarie taxa.

• Läs mer om att Resa med Ventrafiken

Ledsagare utan extra kostnad
Jojo Serviceresor ger dig rätt att kostnadsfritt ta med dig en ledsagare när du reser med 

Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne och med Öresundståg till Danmark. 

Färdtjänstresenärer i Skåne kan även ta med sig en ledsagare kostnadsfritt inom hela 

Hallandstrafikens allmänna kollektivtrafik. Det som krävs är att resenären visar upp sitt 

serviceresekort. 

Vi anpassar trafiken för dig med funktionsnedsättning
Vi har kommit långt i arbetet med att anpassa vår trafik så att fler kan välja att resa i 

den allmänna kollektivtrafiken. Har du ett giltigt färdtjänstbevis - Jojo serviceresor? Då 

kan alltid ta med dig en ledsagare utan kostnad på våra bussar och tåg. 

Läs mer om vår tillgängliga trafik 

Information för dig som har synskada
Om du på grund av synskada vill ha uppläst information om hur du använder Jojo 

Serviceresor, kontakta oss så får du hjälp.

Resor utanför Skåne
Jojo Serviceresor gäller inte utanför Skåne, så för resor utanför länet köper du biljett på 

vanligt sätt.

Banarbeten ›

Ladda ner våra appar ›

Tidtabeller ›

Kartor ›

Företag ›

Skolpersonal ›

Ombud ›

Färdtjänst ›
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 159  Dnr KS 000290/2017 - 900 

Svar på motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 

 
Beskrivning av ärendet Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt 

nuvarande kvalitets- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa 
att invånarna får rätt information och känner sig delaktiga i den politiska och 
kommunala verksamheten. Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas 
och kommunstyrelsens ansvar, att redan idag öppna upp för ytterligare 
kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i kombination 
med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att 
motionen kan anses vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-15. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Motionen anses besvarad.  
 
Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Kerstin Gustafsson (M) och Christer  

de la Motte (M): Bifall till motionen.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs.  
      
 Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 JA – Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 NEJ – Bifall till Johan Olsson Swansteins m fl yrkande.      
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 5 JA-röster, 5 NEJ-röster samt 3 som avstår. 

Ordförandens röst fäller avgörandet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.     

 
       
      Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 2 av 2 

 

 

 
 
 

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från 
att rösta 

Claes Sjögren (BP) X   

Helena Stridh (BP) X   

Eddie Grankvist (BP) X   

Ingela Stefansson (S)   X 

Jessica Andersson (S)   X 

Hans Grönqvist (BP) X   

Gösta Gebauer (C)  X  

Uno Johansson (C)  X  

Kerstin Gustafsson (M)  X  

Christer de la Motte (M)  X  

Johan Olsson Swanstein (M)  X  

Thomas Andersson (L)   X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X   

Summa: 5 5 3 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180613\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-06-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000290/2017 -900  
 
 

Svar på motion – Verksamhets- och kvalitetssystem 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt nuvarande kvalitet-
s- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa att invånarna får rätt information 
och känner sig delaktiga i den politiska och kommunala verksamheten. 
 
Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas och kommunstyrelsens ansvar, att redan 
idag öppna upp för ytterligare kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i 
kombination med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att motionen 
kan anses vara besvarad. 
 
Aktuellt 
Göran Brauer (M) m.fl. motionerade 2017-02-27 om att Båstads kommun ska revidera sitt nu-
varande kvalitets- och verksamhetssystem, för att på så vis säkerställa att invånarna får rätt 
information i rätt tid och att man känner sig delaktig i den politiska och kommunala verksam-
heten. Vidare inleds motionen med frågeställningar om varför verksamheterna inte klarar att 
uppfylla målen eller inte håller budget. 
 
Kommunen har en målstyrningsmodell där kommunfullmäktiges vision bryts ned till fullmäk-
tigemål och specifika nämndsmål. Målen utgör underlag för nämndernas och kommunstyrel-
sens antagna nämndsplaner. Planerna ska sedan omvandlas till avdelnings- och individmål, 
som tillsammans ska åstadkomma det som nämnderna och kommunfullmäktige beslutat. För 
att följa upp finns en rad olika instrument – såsom sevicedeklarationer, interna kontrollplaner, 
beslutsloggar, årsredovisning med mera. 
 
Politiken kan, med dagens verktyg, arbeta för att öka kvaliteten och medborgarnas inflytande i 
linje med motionärens intention. Detta görs med stöd av exempelvis 8 kap. 3 § kommunallagen 
om att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Baserat 
på det kan nämnder och kommunstyrelse arbeta mer med sina interna kontrollplaner för upp-
följning, eller ställa krav på att medborgardialog genomförs i viktiga frågor. Det finns alltså 
inga hinder idag för att genomföra det som motionärerna önskar. 
 
Utöver vad som kan göras idag, så har kan nämnas att kommunrevisionen har ett uppdrag se-
dan 2017 att granska kommunens styrmodell. Den granskningen ska bland annat besvara föl-
jande frågeställningar: 

 Är kommunens styrmodell tydligt dokumenterad och kommunicerad? 
 Finns det ett tydligt motiv bakom valet av styrmodell? 
 Är modellerna för resursfördelning tydliga och ändamålsenliga? 
 Är ansvar och roller tydliga i styrmodellen? 
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2 (2) 

 

 Är styrmodellen ändamålsenlig i relation till effektivitet och kvalitet? 
 
I februari meddelade även kommunrevisionen, genom skrivelse, till kommunfullmäktige att: 
 

Det är oroande att [styr]modellen inte verkar vara förankrad, inte ger rätt incitament för att 
styra verksamheten på nämnds- och förvaltningsnivå eller ger befogenheter i centrala frågor. 
Utifrån ett revisionellt perspektiv vill vi understryka att en styrmodell som inte uppfattas ge be-
fogenheter i relation till ansvaret, gör att vår ansvarsprövning av nämnderna riskeras att ur-
vattnas. 

 
Kommunrevisionens arbete med granskningen inväntar för närvarande utredningarna om 
nivåerna för pengar för skola och omsorg.  Sett utifrån motionärernas intention, om över-
syn/revidering, kommer granskningsrapportens utredning att ge svar på motionärernas fråge-
ställningar. 
 
Eftersom en utredning är nära förestående om styrmodellen, och möjligheter finns för att sä-
kerställa kvalitet och medborgardialog, föreslås att motionen därmed anses vara besvarad. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Om motionen bifalls, att en revidering ska ske, innebär det ett omfattande arbete för förvalt-
ningen. Ifall kommunfullmäktiges vilja är att bifalla motionen bör man istället besluta att frå-
gan, med dess konsekvenser, får utredas vidare inför slutgiltigt beslut. I en sådan utredning får 
exempelvis avstämning ske med kommunrevisionen om deras utredning. 
 
  
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 171  Dnr KS 001043/2017 - 600 

Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgård 
stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 

 
Beskrivning av ärendet Under hösten 2017 kom frågan om det fanns möjlighet att tillsätta 

arbetsmarknadsinsatser till Boarps hembygdsgårdsförening. Regeringen hade 
beslutat om att extratjänster får tillsättas inom kommunal verksamhet och 
inom ideella föreningar, till exempel inom kulturell verksamhet eller 
verksamhet för bevarande av kulturarv. Arbetsförmedlingen fick nu möjlighet 
att tillsätta fyra extratjänster utifrån målgruppen personer med utländsk 
bakgrund, nyanlända från Etableringsuppdraget. Under perioden 19 januari 
2018 och ett år framåt har nu Boarps Hembygdsgård två personer med 
erfarenhet från snickeri, en målare och en person med erfarenhet från textil 
och väveri anställda i extratjänster. Dessa tjänster är 100 % subventionerade 
av staten. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Ritva Veeborn, daterad 2018-05-24. 
 
Förvaltningens förslag  Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade 

arbetsmarknadsinsatser redan används för att stötta upp Boarps 
Hembygdsgård.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade 

arbetsmarknadsinsatser redan används för att stötta upp Boarps 
Hembygdsgård.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-24 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ritva Veeborn 

Dnr: KS 001043/2017 - 600 

 
 

Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgård  
stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 

 
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade arbetsmarknadsinsatser redan 
används för att stötta upp Boarps Hembygdsgård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2017 kom frågan om det fanns möjlighet att tillsätta arbetsmarknadsinsatser till 
Boarps Hembygds gårdsförening. Regeringen hade beslutat om att extratjänster får tillsättas 
inom kommunal verksamhet och inom ideella föreningar, till exempel inom kulturell  
verksamhet eller verksamhet för bevarande av kulturarv. 
 
Arbetsförmedlingen fick nu möjlighet att tillsätta fyra extratjänster utifrån målgruppen  
personer med utländsk bakgrund, nyanlända från Etableringsuppdraget. Under perioden  
19 januari 2018 och ett år framåt har nu Boarps Hembygdsgård två personer med erfarenhet 
från snickeri, en målare och en person med erfarenhet från textil och väveri anställda i  
extratjänster. Dessa tjänster är 100 % subventionerade av staten. 
 

Bakgrund 
Boarps Hembygdsgård är en viktig kulturbärare av hur det såg ut i Sverige förr i tiden.  
Föreningen anordnar även olika evenemang. Byggnaderna kräver en hel del underhåll som är 
kostsamt samt arbetskrävande. Föreningen har påtalat för kommunen att föreningen har få 
medlemmar som kan bidra till renovering och målningsarbete mm. Även att deras ekonomi är 
kärv att klara detta uppdrag. Ingela Stefansson (S) yrkar att: Förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda om arbetsmarknadsinsatser kan användas för att stötta upp hembygdsföreningen.  
 
 

 
Ritva Veeborn 
Avdelningschef, Bildning och arbete 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ingela Stefansson (S) 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 173  Dnr KS 000747/2017 - 600 

Svar på motion - Ökning av antalet SFI-timmar 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars 

undervisnings i svenska för invandrare. Socialdemokraterna har lämnat en 
motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att man gärna ser att 
detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. I det beslut som 
fullmäktige tog avseende användande av de överskott som integrations-
verksamheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår ett projekt 
med förstärkt SFI-undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid men också på 
ett flexiblare sätt så att fler kan kombinera svenska och praktik. Ansvaret för 
projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning, budgeten är 1 miljoner kr 
under tre år. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2018-05-21. 
 
Förvaltningens förslag  Motionen anses besvarad. 
 
Arbetsutskottets förslag  Motionen anses bifallen.  
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
  Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag.           
       
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-21 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: 000747/2017 -600 

 
 

Motion om fler SFI-timmar 
 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Bakgrund 
Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars undervisnings i 
svenska för invandrare.  
  

Aktuellt 
Socialdemokraterna har lämnat en motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att 
man gärna ser att detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. 
I det beslut som fullmäktige tog avseende användande av de överskott som integrationsverk-
samheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår ett projekt med förstärkt SFI-
undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid men också på ett flexiblare sätt så att fler kan 
kombinera svenska och praktik. Ansvaret för projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning , 
budgeten är 1 miljoner kr under tre år. 
 

Konsekvenser av beslut 
Avsikten är att påskynda etablering och väg till fortsatta studier och/eller arbete för nyanlända 
i Båstads kommun. 
 
 
Bildning och arbete 
Henrik Andersson, Bildningschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Motionärerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 174  Dnr KS 000997/2017 - 600 

Svar på motion - Kulturkort för barn och ungdomar 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion som avser frågan om att 

kunna ge våra barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang 
och kulturkurser i syfte att bland annat bidra till en flerkulturell och 
innehållsrik utveckling.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2018-05-21. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att 

ge våra unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för 
målgruppen anpassat kulturkort. I utredningen ska redovisas samverkans-
möjligheter liksom ekonomiska, personella och andras förutsättningar  
som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för unga. 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att  

ge våra unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för 
målgruppen anpassat kulturkort. I utredningen ska redovisas samverkans-
möjligheter liksom ekonomiska, personella och andras förutsättningar  
som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för unga.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180613\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-06-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000997/2015 – 600 
 
 

Svar på motion – Kulturkort för barn och ungdomar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäkte  ger kulturavdelningen i uppdrag att utreda möjligheterna att ge våra 
unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för målgruppen anpassat kul-
turkort. I utredningen ska redovisas samverkansmöjligheter liksom ekonomiska, personella 
och andra förutsättningar som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för  unga.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Båstad har inkommit med en motion som avser frågan om att kunna ge våra 
barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang och kulturkurser i syfte att bland 
annat bidra till en flerkulturell och innehållsrik utveckling.  
 

Bakgrund 
Uno Johansson (C) motionerade 2017-09-20 om att kommunen ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att söka samarbetspartners för ett kulturkort.  
 
Aktuellt 
I det av kommunfullmäktige beslutade ”Kulturprogrammet för Båstads kommun” finns ett mål 
som lyder ”Alla människor har lika rättigheter och möjligheter att uppleva och skapa kultur, 
med ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter, inte minst för barn, unga och äldre”. De 
nationella kulturmålen liksom de regionala lyfter fram barns och ungas rätt till möjligheter att 
producera och konsumera kultur på olika sätt. I Båstads kommun finns en plan för hur kultur-
avdelningen i samverkan med kulturskolan, grundskolan, förskolan och biblioteket, arbetar  
med kultur för barn och unga ”Kultur för lärande”. Men det är positivt att utveckla arbetssätt 
och möjligheter att nå våra barn och unga på andra sätt till exempel genom ett kulturkort.  
Rent praktiskt innebär ett kulturkort ett kreativt tänk, administration och ekonomi.  I dagsläget 
är bedömningen att det inte finns ekonomiska eller personella resurser vid kulturarvdelningen 
att ombesörja verkställande och handhavande av ett kulturkort. Men det är av intresse att un-
dersöka möjligheterna att genomföra ett kulturkort för unga.   
 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg och kulturskolechef  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 158  Dnr KS 000883/2017 - 100 

Svar på medborgarförslag - Vänort Vidin i Bulgarien 

 
Beskrivning av ärendet Inkommit medborgarförslag föreslår att kommunen blir vänort med Vidin i 

Bulgarien. Baserat på att kommunen redan har en vänort idag, Mielno i Polen, 
föreslås att medborgarförslaget avslås. Att skapa ytterligare vänorter, oavsett 
plats, är ej att rekommendera om förutsättningarna ej finns för att driva ett 
aktivt samarbete. Bedömningen är att det i nuläget saknas ekonomiska och 
personella resurser för att åta sig ytterligare ett vänortsprojekt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-04-12. 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget avslås.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Medborgarförslaget avslås.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180412\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000883/2017 – 100 
 
 

Svar på medborgarförslag - vänort Vidin, Bulgarien 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommit medborgarförslag föreslår att kommunen blir vänort med Vidin i Bulgarien. Baserat 
på att kommunen redan har en vänort idag, Mielno i Polen, föreslås att medborgarförslaget 
avslås. Att skapa ytterligare vänorter, oavsett plats, är ej att rekommendera om förutsättning-
arna ej finns för att driva ett aktivt samarbete. Bedömningen är att det i nuläget saknas eko-
nomiska och personella resurser för att åta sig ytterligare ett vänortsprojekt. 
 

Aktuellt 
I medborgarförslaget framförs förslag om att kommunen ska ingå vänortsavtal med staden 
Vidin i Bulgarien. Kommunen har inget att erinra om syftet, val av ort eller nation – utan istället 
kring formerna för vänortssamarbete. 
 
Genom beslut i kommunfullmäktige 2010-10-27 (§ 169) ingick kommunen i ett vänortsavtal 
med staden Mielno i Polen. Det har initialt varit ett aktivt samarbete, men över åren övergått 
till en mer passiv samverkan. Anledningen till det är inte av ointresse utan istället för att kom-
munens kärnverksamheter måste prioriteras ekonomiskt och personellt. Att ingå i ytterligare 
ett vänortsavtal utan ytterligare ekonomiska och personella resurser kommer ej att leda till de 
positiva samverkansvinster som samarbetet syftar till. På basis av det rekommenderas att 
medborgarförslaget avslås.  
 
Om det råder en vilja att bifalla medborgarförslaget bör kommunfullmäktige i sådana fall före-
slå att en utredning får göras kring konsekvenser för den kommunala ekonomin och verksam-
heterna. Alltså hur finansiering ska ske och vilka personella resurser som krävs för ett aktivt 
samarbete. 
 
Verksamhetsområde 
Olof Nilsson, Kommunarkivarie 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180613\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000510/2018 – 200 
 
 

Väckt motion - Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2018-02-20, angående att ta fram riktlinjer för exploateringsavtal 
och markanvisningar från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Thomas Andersson (L) 
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MOTION 

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL OCH MARKANVISNINGAR 

Liberalerna i Båstad vill skapa tydlighet och öppenhet när det gäller markanvisningar och 

exploateringsavtal. 

Därför är det angeläget att riktlinjer tas fram som klargör kommunens utgångspunkter och 

mål för överlåtelse av kommunalägda markområden, handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för just markanvisning samt principer för prissättning. 

Liberalerna i Båstad vill med denna motion att 

Båstads kommun tar fram riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. 

Syftet med motionen är skapa riktlinjer som fungerar som vägledning för byggherrar, 

exploatörer, fastighetsägare och kommunen vid markanvisningar och exploateringsavtal. 

Dessutom att skapa underlag för att detaljplaner kan tas fram snabbare och effektivare, men 

ska också leda till ökad transparens och förutsägbarhet hos exploatörerna. 

Har vi tydliga riktlinjer så klargör de fördelning av kostnader och intäkter för genomförande 

av detaljplaner och andra förhållanden som har betydelse för bedömning av konsekvenserna 

att ingå exploateringsavtal med Båstads kommun. 

Båstad maj 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 

213



 Tjänsteskrivelse  
 

180613\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000568/2018 – 200 
 
 

Väckt medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma - för pollinerarnas 
välmående och vårt njutning! 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag, inkommen 2018-06-20, ska godkännas och skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag. 
 

214



215



216


	Val av justeringspersoner
	Godkännande av dagordningen
	Delgivningar
	Verksamhetsberättelse tertial 12018 för vård- ochomsorgnämnden
	Budgetuppföljning
	Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 12018

	Informationsärende
	Beslutslogg
	Budget 2019 och plan 2020-2023
	Förvaltningens förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021
	Förvaltningensförslag
	Bjärepartiet - Förslag på budget för 2019 och budgetförutsättningar 2019-2021
	Justering Bjärepartiets budget 2019
	Socialdemokraterna -Förslag till budget 2019 och plan 2020-2023
	Moderaterna -  Budgetförslag inför 2019 och flerårsplan 2020-2021.
	Liberalerna - Budget 2019 och plan 2020-2023
	Centerpartiet -budgetförslag

	Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022
	Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun
	Begäran hos kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden ombudgettillägg för 2018
	Köpekontrakt för del av Vistorp 7:111, Förslöv
	Avsägelse från förtroendevald lekmanna revisor
	Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad
	Svar på motion - Avgiftsfria resor för seniorer 70+för kollektivresande
	Svar på motion - Verksamhets- och kvalitetssystem
	Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgårdstöd i form av arbetsmarknadsinsatser
	Svar på motion - Ökning av antalet SFI-timmar
	Svar på motion - Kulturkort för barn och ungdomar
	Svar på medborgarförslag - Vänort Vidin i Bulgarien
	Interpellationsdebatt - Fossilbränslefria kommuner
	Interpellationsdebatt - Entledigande av kommundirektör och kärnvärden
	Väckt motion - Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar
	Väckt medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma - för pollinerarnasvälmående och vårt njutning!



