
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 17 oktober 2018 

Plats och tid: Sessionssalen, Båstads kommunhus, kl. 19:00  

Sammanträdet inleds med välkomstanförande av ålderspresident Thomas Andersson. Därefter 
sker kort presentation av partiernas ledamöter i kommunfullmäktige. 
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11.  Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande - 

12.  Budgetuppföljning tertial 2, 2018 51-97 

13.  Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand 98-109 

14.  Optionsavtal för del av Hemmeslöv 110-124 

15.  Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige - 

 
 
Båstad den 10 oktober 2018 
 
 
 

Thomas Andersson 
Ålderspresident 

Olof Nilsson 
Sekreterare 
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Datum: 2018-10-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000019/2018 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Johan Olsson Swanstein (M) och Bo Wendt (BP) som justeringspersoner. 
2. Utse Ingela Stefansson (S) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2018-10-24 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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Datum: 2018-10-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000020/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

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: 
Ålderspresident, kanslichef och kommundirektör 
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Datum: 2018-10-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000022/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden till kommunfullmäktige 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2018-10-17 föreligger ingen på förhand anmäld information. 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen an-
mäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2018-10-10. 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: 
 
- Kommunrevisionens protokoll 2018-10-01 
- Granskning av delårsrapport 
- Revisorernas bedömning av delårsrapport 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kommunrevisionens protokoll 2018-10-01 
Granskning av delårsrapport 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 
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Datum: 2018-10-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000901/2018 – 903 
 
 

Val av kommunfullmäktiges valberedning 2018-2022 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vid det första sammanträdet med kommunfullmäktige ska det utses en valberedning för man-
datperioden. Beredningen är parlamentariskt sammansatt, vilket innebär att den består av en 
ledamot per parti. 
 
Bestämmelser om valberedningens arbetsformer återfinns i kommunfullmäktiges arbetsord-
ning (§ 42). 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 

50



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-03 1 av 2 

 

 

KS § 232  Dnr KS 000512/2017 - 906 

Budgetuppföljning tertial 2 2018  

 
Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2018-08-31. 

Resultatet för delåret uppgår till 24,0 mkr. Helårsprognosen beräknas till 15,6 
mkr, en positiv avvikelse mot budget på +0,2 mkr. Bedömningen för helåret 
2018 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen 
är att kommunen kommer att uppfylla det ena av kommunfullmäktige 
fastställda finansiella målen. Målet avseende överskott prognostiseras att 
uppfyllas men däremot uppfylls inte målet avseende finansiering av 
investeringar.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-09-14,  

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag  Delårsrapport 2018-08-31 för Båstads kommun godkänns.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Delårsrapport 2018-08-31 för Båstads kommun godkänns.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018‐09‐14 
Handläggare: Elisabet	Edner	och	Christel	Crespin 
Dnr: 	 	 	 	 	  
Till:  Kommunfullmäktige	
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen	
	

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport	per	2018‐08‐31	
	

Samråd har skett med: 
	 	 	 	 	 	
	
	
Delårsrapport 2018-08-31 
	
Förslag till beslut 
	
Kommunstyrelsen	föreslår	kommunfullmäktige	besluta		
	
1.	Delårsrapport	per	2018‐08‐31	för	Båstads	kommun	godkänns.	
	
	
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2018-08-31. Resultatet för delåret uppgår till 
24,0 mkr. Helårsprognosen beräknas till 15,6 mkr, en positiv avvikelse mot budget på +0,2 mkr. 
 
Bedömningen för helåret 2018 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att 
kommunen kommer att uppfylla det ena av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen. Målet avseende 
överskott prognostiseras att uppfyllas men däremot uppfylls inte målet avseende finansiering av investeringar.  
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Förvaltningsberättelse - Målredovisning BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2018-08-31 

 

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	uppfyllt.	

Efter	andra	tertialen	prognostiseras	ett	resultat	
på	15,6	mkr	för	2018,	vilket	innebär	2,0	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	litet	
överskott.	

	

	

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

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Endast	50	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.	

	

 

 
 

 

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.	

 

 

 

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

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, professionell 

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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Förvaltningsberättelse - Målredovisning BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2018-08-31 

 
 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Enligt	Miljöaktuellts	ranking	2018	är	vi	på	plats	
39,	vilket	innebär	att	vi	klättrat	upp	44	placering‐
ar	(från	plats	83	2017).	Genom	att	systematiskt	
arbeta	med	vårt	nya	miljöprogram	har	vi	möjlig‐
het	att	nå	målet	på	lite	längre	sikt.		

 

 
 

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.	De	kommunala	insatserna	kom‐
pletteras	av	ett	stort	engagemang	både	från	ide‐
ella	föreningar	och	privata	aktörer.	

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	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 

5

57
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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 nöjd 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 Resultatmålet kommer att uppnås enligt prognosen, däremot 
ligger vi långt ifrån kommunens finansieringsmål. Detta innebär 
att målet är delvis uppfyllt.

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

RT Efter andra tertialen prognostiseras ett resultat på 15,6 mkr för 
2018, vilket innebär 2,0 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

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

RT Endast 50 % av investeringarna beräknas kunna 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, 
sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor 
(U15538)

RT Grundskolan ligger på plats 38. Resultatet baseras på 2017 års 
siffror enligt öppna jämförelser SKL  (plats 143  år 2016).

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 Mätningsmetoden har ändrats under 2018. För närvarande finns 
ingen jämförbar data,vilket ska ändras till nästa år

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT Mätningsmetoden har ändrats under 2018. För närvarande finns 
ingen jämförbar data,vilket ska ändras till nästa år

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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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 Enligt miljöaktuellts ranking 2018 placerar sig Båstad på plats 
39(83), vilket innebär att vi klättrat upp 44 platser.

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 Andelen elhybridbilar ökar långsamt men stadigt. Rena elbilar är 
dock fortfarande dyra. Strategin har varit att vid varje 
bilbyte/nyanskaffning välja ett miljömässigt bättre alternativ.

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 (145) Vi har tappat 21 
placeringar .  Vi måste fokusera på att  få ner  antal stölder och 
tillgreppsbrott (exempelvis inbrott) samt att minska antal 
våldsbrott.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt.

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett 
varierat kulturutbud. Nöjd Medborgar-Index-Kultur 
(UO9401)

RT Vi har relativt bra resultat med tanke på de små resurserna vi har. 
Målet kan anses vara uppfyllt. Nöjd Medborgar-Index för 2017 är 
65 jämfört med rikets 62.

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
miljökommuner

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
näringslivskommuner
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Förvaltningsberättelse - Omvärldsanalys och finansiell analys 
	

Enligt	kommunal	redovisningslag	ska	kommuner	
minst	en	gång	under	varje	räkenskapsår	upprätta	
en	delårsrapport,	som	omfattar	verksamheten	
från	årets	början.	Den	ska	innehålla	en	översiktlig	
redogörelse	för	utvecklingen	av	kommunens	
verksamhet	och	ekonomiska	resultat	samt	lämna	
upplysningar	om	sådana	förhållanden	som	är	

viktiga	för	bedömningen	av	kommunens	ekono‐
miska	ställning.	

Denna	delårsrapport	har	upprättats	utifrån	
kommunens	räkenskaper	per	31	augusti	2018.	
Samma	redovisningsprinciper	och	beräkningsme‐
toder	har	använts	i	delårsrapporten	som	i	årsre‐
dovisningen	för	2017.	

	

Omvärldsanalys 

Samhällsekonomin 
Kommentarer	från	SKL	(hämtat	ur	cirkulär	18:27):		

”Svensk	ekonomi	går	fortfarande	på	högvarv.	Både	
Konjunkturinstitutets	och	arbetsförmedlingens	
återkommande	enkäter	till	företagen	pekar	på	en	
fortsatt	tydlig	optimism,	även	om	stämningsläget	
dämpats	något	sedan	förra	hösten.	Arbetsgivarna	
planerar	för	fler	anställda,	men	svårigheten	att	få	
tag	i	personal	och	bristen	på	utbildad	arbetskraft	
håller	tillbaka.	Sammantaget	tror	vi,	liksom	i	tidi‐
gare	prognos,	på	att	högkonjunkturen	går	in	i	en	
fas	med	lägre	tillväxttal	och	små	förändringar	i	
antalet	arbetade	timmar.	En	naturlig	utveckling	
när	konjunkturen	kulminerar.	

Trots	ett	allt	mer	ansträngt	arbetsmarknadsläge	
antas	löneutvecklingen	bli	fortsatt	dämpad.	De	
löneavtal	som	slutits	för	de	närmaste	åren	ligger	
på	låga	nivåer	och	löneglidningen	är	låg.	Därmed	
är	det	inhemska	inflationstrycket	svagt.	Riksban‐
ken	antas	därmed	dröja	med	att	höja	styrräntan	
till	i	början	av	2019.	I	takt	med	att	styrräntan	

sedan	stegvis	höjs	stiger	också	de	räntor	som	på‐
verkar	hushållens	ekonomi.	

År	2019	och	2020	förutser	vi	svagare	utveckling	av	
skatteunderlaget.	Det	beror	på	att	arbetade	tim‐
mar	utvecklas	betydligt	mindre	gynnsamt	när	
konjunkturen	kulminerar	2019	och	rör	sig	ned	mot	
konjunkturell	balans	året	efter.	Det	motverkas	
endast	till	en	mindre	del	av	att	löne‐	och	pensions‐
höjningarna	tilltar.”	

Befolkning 
Den	31	augusti	uppgick	antalet	invånare	till	
14	886	vilket	är	en	ökning	med	90	personer	se‐
dan	årsskiftet	(14	796).	Motsvarande	uppgift	för	
januari‐augusti	2017	är	en	ökning	med	124	per‐
soner	till	14	738.	

Ökningen	 innevarande	 år	 beror	 på	 ett	 positivt	
inflyttningsnetto	på	+142	samt	ett	negativt	födel‐
senetto	på	 ‐52.	Det	 flyttade	ut	605	personer	och	
747	 flyttade	 in	 och	 det	 föddes	 84	 barn	 och	 136	
personer	 avled.	 Uppgifterna	 är	 hämtade	 från	
Tekis	Kid.	

	

Finansiell analys 

Resultat och kapacitet 
Båstads	kommuns	resultat	per	2018‐08‐31	upp‐
går	till	24,1	mkr.	Eftersom	delårsresultatet	till	
och	med	augusti	innefattar	sommarmånaderna	
då	kommunens	kostnad	för	verksamheten	är	
betydligt	lägre	än	under	andra	delar	av	året	på‐
verkar	detta	delårsresultatet	positivt.	Exempelvis	

är	många	av	kommunens	övriga	verksamhets‐
kostnader,	vid	sidan	av	personalkostnaderna,	
lägre	under	sommaren.	Intäkter	däremot,	som	till	
övervägande	del	består	av	skatteintäkter,	mins‐
kar	inte	i	samma	utsträckning	som	kostnaderna	
under	sommarmånaderna.	
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	Tabell:	Prognos	2018	

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 

Maj +15,4 +10,5 -4,9 

Augusti +15,4 +15,6 +0,2 
	

Båstads	kommuns	prognostiserade	resultat	för	
2018	uppgår	till	15,6	mkr,	vilket	är	en	positiv	
avvikelse	i	förhållande	till	budget	med	+0,2	mkr.	
Resultatet	för	2017	var	16,5	mkr.		

Budgetavvikelserna	för	den	ordinarie	verksam‐
heten	beräknas	uppgå	till	‐29,7	mkr	inklusive	
demografireserven.	Att	årets	resultat	ändå	pro‐
gnostiseras	bli	positivt	förklaras	delvis	av	att	
kommunen	under	året	beräknas	få	exploatering‐
sintäkter	med	ca	16,5	mkr.	Dessa	är	för	försälj‐
ning	av	tomter	och	är	således	engångsintäkter.	
Lägre	avskrivningskostnader,	lägre	kostnader	för	
pension,	samt	övriga	finansiella	poster	bidrog	till	
en	positiv	avvikelse	mot	budget	med	+4,9	mkr,	
+4,7	mkr	respektive	cirka	+3,7	mkr.	

Övriga	positiva	prognostiserade	budgetavvikelser	
är	 lägre	 räntekostnader	 och	 högre	 utdelningsin‐
täkter.		

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.		

Tabell:	Balanskravsutredning	

(mkr) 

Prognos 

2018 

Årets resultat 15,6 

- avgår samtliga reavinster -0,3 

Årets resultat efter balanskravsjustering 15,3 

Några	underskott	från	tidigare	år	finns	inte	att	
täcka.	Det	prognostiserade	resultatet	på	15,6	mkr	
innebär	därmed	att	balanskravet	kommer	att	
uppfyllas.	

Upplåning 
Enligt	ursprunglig	budget	beslutad	i	november	
2017	kan	nyupplåning	om	totalt	130	mkr	ske	
under	2018.	Nyupplåning	uppgår	hittills	under	
2018	till	90	mkr.	Amorteringar	under	samma	
period	uppgår	till	28	mkr.	Hur	stor	nyupplåning	
som	kommer	ske	under	2018	beror	bland	annat	
på	hur	mycket	av	kvarvarande	prognostiserade	
investeringar	2018	som	förfaller	till	betalning	
under	innevarande	år.	Hittills	har	endast	ca	
74	mkr	av	årets	investeringar	(inklusive	exploa‐
tering)	bokförts	av	de	192	mkr	som	är	budgete‐
rade.	

Pensioner och pensionsskuld 
För	dagens	anställda	har	kommunen	ett	framtida	
pensionsåtagande.	Enligt	den	så	kallade	bland‐
modellen	redovisas	de	intjänade	pensionerna	till	
och	med	1997	som	en	ansvarsförbindelse	utanför	
balansräkningen.	Förbindelsen	uppgick	per	den	
31/8	2018	till	258	mkr	inklusive	löneskatt.		

Enligt	prognos	från	KPA	uppgår	ansvarsförbin‐
delsen	utanför	balansräkningen	vid	slutet	av	
2018	till	255	mkr.	I	och	med	att	Båstads	kommun	
redovisar	enligt	blandmodellen	påverkar	eventu‐
ell	förändring	av	ansvarsförbindelsen	inte	kom‐
munens	resultat.	

Risk och kontroll 
Den	8	februari	2018	mottog	kommunen	en	stäm‐
ningsansökan	på	5,4	mkr	samt	ränta	från	ett	be‐
vakningsföretag.	Kravet	har	inte	beaktats	i	räken‐
skaperna	för	2018.	

Kommunkoncernen 
Ett	bolag	ingår	i	kommunkoncernen,	det	är	det	
helägda	bostadsbolaget	Båstadhem	AB.		

Koncernens	resultat	per	31	augusti	2018	uppgick	
till	27,9	mkr.	För	helåret	prognostiseras	ett	
resultat	på	18,0	mkr,	en	försämring	med	5,7	mkr	
jämfört	med	2017	då	resultatet	uppgick	till	
23,7	mkr.	
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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	‐29,7	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	
3,9	procent	av	nettokostnaderna.	

Verksamheternas	negativa	avvikelser	beror	
främst	på	stora	underskott	inom	vård	och	om‐
sorg	med	‐8,7	mkr,	skolpeng	barnom‐
sorg/grundskola	med	‐7,8	mkr	samt	bildning	
och	arbete	ram	med	‐6,5	mkr.	

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

 

 
 
Prognostiserade avvikelser 0,2 (-4,9) 
Föregående	månadsrapports	prognostiserade	avvikelser	i	undre	stapel	med	ljusare	färg.	

	

Diagram:	Prognostiserade	avvikelser	(mkr)	
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0,0
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0,0

0,1
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0,0
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1,0
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4,0
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0,0
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0,0

-0,1

-0,3

-6,0

0,0

0,0

-6,5

-0,7

1,0

23,7
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KF - KF
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse

KS - kommunkontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - teknik och service sk.fin.

MN - samhällsbyggnad
UN - utbildningsnämns

UN - barn och skola ram
UN - barn och skola RE

UN - bildning och arbete ram
UN - bildning och arbete RE

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Demografireserv

Finansförvaltning

Total avvikelse
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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 -184,8 -7,8 -177,8 

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

Hemvårdspeng -54,2 -48,5 5,7 -45,3 

Boendepeng -62,1 -62,9 -0,8 -59,6 

Kommunstyrelsen -145,5 -154,3 -9,0 -146,2 

- varav kommunstyrelse -2,4 -2,5 -0,0 -2,7 

- varav kommunkontor -49,0 -52,8 -3,8 -52,8 

- varav teknik och service -50,4 -54,2 -3,8 -49,7 

- varav samhällsbyggnad -2,7 -3,0 -0,4 -2,9 

- varav bildning och arbete -40,8 -41,8 -1,0 -38,1 

Myndighetsnämnd -3,1 -2,2 0,9 -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 -1,6 0,9 -1,4 

Utbildningsnämnd -113,5 -121,6 -8,1 -130,9 

- varav utbildningsnämnd -0,5 -0,5 0,1 -0,5 

- varav barn och skola ram -76,4 -77,7 -1,3 -80,4 

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

- varav bildning och arbete ram -36,7 -43,2 -6,5 -46,2 

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

Vård- och omsorgsnämnd -116,3 -125,0 -8,7 -123,3 

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

- varav vård- och omsorg -115,9 -124,6 -8,7 -123,0 

Valnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,0 

Överförmyndare -1,2 -2,2 -1,0 -1,5 

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

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

Summa verksamheter -721,4 -751,1 -29,7 -735,6 

Finansförvaltning 736,8 766,7 29,9 752,1 

SUMMA 15,4 15,6 0,2 16,5 

VA 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTALT 15,4 15,6 0,2 16,5 
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Investeringsredovisning

Kommunens	investeringar	(skattefinansierade,	
avgiftsfinansierade	samt	medfinansiering)	under	
2018	beräknas	uppgå	till	198,9	(201,6)	mkr.	I	
budget	och	tilläggsbudget	finns	217,4	mkr	av‐
satta.		

Bland	de	större	investeringarna	finns	VA‐
investeringar	på	78	mkr	och	fastighetsrelaterade	
investeringar	på	48,6	mkr.		

I	plan	2019‐2020	är	det	avsatt	222,2	mkr	år	
2019	samt	238,5	mkr	år	2020.Detta,	tillsammans	
med	budget	för	2018,	uppgår	sammantaget	till	
678,1	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.		

Prognos	för	VA	anslutningsavgifter	är	svårbe‐
dömd	och	beror	å	ena	sidan	på	när	försäljning	av	
kommunala	tomter	sker	och	å	andra	sidan	när	

tomten	bebyggs,	då	det	är	under	byggnation	som	
anslutning	anmäls	till	NSVA.	Intäkterna	kan	där‐
för	dröja	flera	år	från	det	att	investeringen	gjor‐
des.	Flertalet	tomter	har	sålts,	exempelvis	på	
Heden,	men	byggnation	har	endast	påbörjats	på	
några	få.	Budgeten	för	anslutningsavgifter	är	
därav	satt	för	hög	för	2018	och	verksamheten	
prognostiserar	i	dagsläget	en	negativ	avvikelse.					

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 

Skattefinansierade investeringar, 

inklusive medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar 50 63 58 60 64 82 

Skattefinansieriade investeringar,  

exklusive medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar 54 84 79 64 79 100 

Kommunen	klarar	inte	målet	att	självfinansiera	
investeringar	inom	skattefinansierad	verksam‐
het	2018.	Utifrån	prognostiserat	utfall	uppgår	
självfinansieringen	endast	till	50	procent.	Även	
sett	över	den	senaste	femårsperioden	hamnar	

självfinansieringsgraden	under	100	procent.	I	
kommunens	budget	för	2018	och	plan	för	2019‐
2020	uppnås	inte	den	budgeterade	självfinansie‐
ringsgraden	100	procent.	
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Tabell:	Investeringar	

(mkr) 

Utfall 

 

Jan-aug 

Budget 

 

2018 

Prognos 

 

2018 

Avvikelse 

mot budget 

2018 

KOMMUNKONTOR -2,8 -5,7 -5,6 0,1 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Räddningstjänst -0,3 -0,7 -0,7 0,0 

  Måltid -0,2 -0,4 -0,4 0,0 

  Gata -5,6 -14,1 -13,6 0,5 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -10,1 -13,0 -14,5 -1,5 

  Park -0,4 -3,1 -2,0 1,1 

  Fritid -1,3 -1,1 -1,5 -0,4 

  Hamn -0,3 -1,7 -0,8 0,9 

  Övrigt -3,0 -2,6 -3,0 -0,4 

  Fastighetsservice -34,0 -57,4 -48,6 8,8 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -45,2 -81,2 -70,8 10,3 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -10,1 -13,0 -14,5 -1,5 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -7,1 -16,7 -16,2 0,6 

  Landsbygdsinvesteringar -3,4 -10,3 -10,3 0,0 

  Nyinvesteringar -24,4 -52,5 -48,5 4,0 

  Exploatering VA -0,5 -6,0 -3,0 3,0 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -35,4 -85,5 -78,0 7,5 

Anslutningsavgifter 1,3 17,7 10,3 -7,4 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat 0,3 -18,1 -18,0 0,1 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering -1,3 -2,0 0,0 2,0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 22,6 25,4 27,4 2,1 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  21,6 5,3 9,4 4,1 

TEKNIK OCH SERVICE summa -91,7 -199,7 -181,3 18,4 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0,0 -0,7 -0,6 0,1 

BARN OCH SKOLA -0,9 -6,8 -6,8 0,0 

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

VÅRD OCH OMSORG -0,9 -3,3 -3,3 -0,0 

     

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -75,5 -192,1 -171,5 20,6 

varav     

Skattefinansierad investering -49,6 -117,0 -106,5 10,5 

Medfinansiering statlig infrastruktur -11,4 -15,0 -14,5 0,5 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -35,4 -85,5 -78,0 7,5 

Exploatering 22,6 25,4 27,4 2,1 

     

Summa anslutningsavgifter 1,3 17,7 10,3 -7,4 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -34,1 -67,8 -67,7 0,1 
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Personalredovisning 
Personalkostnaderna	har	uppgått	till	403,5,	mkr,	
vilket	är	en	ökning	med	6,6	procent	jämfört	med	
motsvarande	period	förra	året.	I	personalkostna‐
derna	ingår,	utöver	löner	och	semesterersättning	
till	våra	medarbetare,	även	arvode	till	politiken.		

Antalet	månadsavlönade	medarbetare	uppgår	
per	den	31	augusti	2018	till	1	292,	vilket	är	19	
personer	fler	jämfört	med	31	december	2017.	
Antalet	tillsvidareanställda	har	ökat	med	40	per‐
soner	medans	antalet	visstidsanställda	har	mins‐
kar	med	21	personer.	

Den	totala	sjukfrånvaron	per	den	31	juli	2018	har	
minskat	marginellt	till	5,62	procent	jämfört	med	
den	31/12	2017	då	den	var	5,7	procent.	Av	den	
totala	sjukfrånvaron	för	tertial	2	2018	är	65	pro‐
cent	långtidssjukfrånvaro.		

Det	pågår	ett	större	åtgärdsarbetet	efter	arbets‐
miljöverkets	inspektion	inom	Vård	och	omsorg.	
Arbetet	med	handlingsplanen	har	pågått	under	
året	och	förväntas	vara	klar	i	slutet	av	året.	

	

	

	

Servicedeklarationer 
Servicedeklarationerna	är	en	del	i	kommunens	
systematiska	kvalitetsarbete	som	följs	upp	och	
prövas	varje	år.	Varje	verksamhetsområde	kon‐
trollerar	sina	respektive	servicedeklarationer.	

Finns	det	ingen	avvikelse	så	ska	den	gröna	färgen	
kvarstå.	Har	det	upptått	någon	avvikelse	ska	cir‐
kelns	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 
 

1) 

      

Teknik och service   Not 
Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller 
dricksvattentankar. 

 

  
Vid planerade avstängningar av vattenleverans 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. 
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Samhällsbyggnad 

   
Not 

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. 
Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. 

 

2) 

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

  

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

  

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

3) 

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. 

 

3) 

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. 

 

  

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 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) Intern kontroll genomförd. Vissa skrivelser ej besvarade skyndsamt.      

2) Rutin saknas, tas fram under hösten 2018.     

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

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

      Kommun   Kommunkoncern 

  Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall Prognos Bokslut 
(mkr) 180831 170831 181231 181231 171231 180831 170831 181231 171231 

Verksamhetens intäkter 160 153 192 210 251 200 198 266 315 

Verksamhetens kostnader  -617 -603 -889 -915 -937 -634 -623 -935 -966 

Avskrivningar -36 -35 -58 -54 -54 -48 -46 -71 -70 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -492 -485 -755 -758 -740 -481 -471 -741 -721 

Skatteintäkter  444 437 666 667 657 444 437 667 657 

Generella statsbidrag och utjämning  70 62 106 105 99 70 63 105 99 

Finansiella intäkter 4 2 2 4 3 3 5 3 5 

Finansiella kostnader -1 -1 -4 -3 -2 -8 -11 -16 -15 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 24 15 15 16 16 28 22 18 25 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bokslutsdisposition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

ÅRETS RESULTAT 24 15 15 16 16 28 22 18 24 
	

Kassaflödesanalys 

  Kommun Kommunkoncern 

(mkr) 180831 171231 180831 171231 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Årets resultat 24 16 28 15 

Justering för av- och nedskrivningar 36 54 48 68 

Justering för upplösning av investeringsbidrag -2 -2 -2 -2 

Justering för gjorda avsättningar -4 4 -4 2 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 2 3 2 3 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 -1 0 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 56 74 72 86 

Minskning/ökning kortfristiga fordringar -14 29 -11 -49 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 22 -4 -22 7 

Minskning/ökning kortfristiga skulder -54 21 -56 -8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 120 27 36 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN        

Investering i materiella anläggningstillgångar -86 -128 -98 -208 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 2 16 2 4 

Anslutningsavgifter VA 1 6 1 1 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 1 0 2 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -7 0 -7 -6 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 4 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -89 -106 -102 -203 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        

Nyupptagna lån 90 40 90 185 

Amotering av skuld -28 -15 -28 -14 

Ökning av långfristiga fodringar -1 0 -1 -3 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 61 26 61 169 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR        

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -7 0 -7 -6 

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -7 0 -7 -6 

Årets kassaflöde -25 39 -21 -4 

Likvida medel vid periodens början 56 17 77 40 

Likvida medel vid periodens slut 31 56 56 36 
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Balansräkning 

Kommun Kommunkoncern 

(mkr) 180831 171231 180831 171231 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 894 841 1 491 1 448 

   Maskiner och inventarier 64 66 72 75 

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 24 14 

Finansiella anläggningstillgångar 45 39 41 35 

Summa anläggningstillgångar 1 003 946 1 628 1 571 

Bidrag till statlig infrastruktur 59 59 59 59 

Omsättningstillgångar 

Förråd och exploateringsfastigheter -2 19 -2 19 

Kortfristiga fordringar 119 105 117 107 

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 

Kassa, bank 31 56 56 77 

Summa omsättningstillgångar 147 180 170 204 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 209 1 186 1 857 1 835 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Årets resultat 24 16 28 24 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 

Pensionsreserv 101 94 101 94 

Övrigt eget kapital 390 381 481 465 

Summa eget kapital       516 492 610 582 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner 6 6 6 6 

Avsättningar för latent skatt 1 1 10 10 

Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 7 17 7 17 

Summa avsättningar 14 25 23 33 

Skulder 

Långfristiga skulder 502 442 1 031 970 

Kortfristiga skulder 176 228 194 249 

Summa skulder 679 669 1 225 1 219 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 209 1 186 1 857 1 835 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser som inte har tagits 
upp bland skulderna eller avsättningarna 258 260 258 260 

Övriga ansvarsförbindelser 555 585 27 27 
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Kommunfullmäktige 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Kommunfullmäktige  

och beredningar och 

partistöd -1 071 -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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Skolpeng 
	

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng	Barn	och	Skola	prognostiserar	totalt	en	
negativ	avvikelse	på	‐7,8	mkr.	Vid	tillfället	för	
delårsbokslut	augusti	prognostiseras	det	bli	drygt	
80	fler	barn	och	elever	än	vad	det	budgeterats	
med,	vilket	antalsmässigt	är	en	avvikelse	på	3,1	
procent.	Störst	avvikelse	är	det	på	förskolan	där	
det	är	56	fler	barn	än	budgeterat.	Resterande	
avvikelse	fördelas	över	grundskola	och	fritids‐
hem.	Budget	2018	baseras	på	det	antal	som	var	
folkbokförda	i	Båstads	kommun	oktober	2017.		

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

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 307 2 366 -59 

Fristående regi 335 364 -29 

Annan kommun 49 44 5 

Summa 2 691 2 774 -83 

	
 
 
 

Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng	bildning	och	arbete	prognostiserar	en	
negativ	avvikelse	om	‐2	mkr.	Kostnaden	för	köp	
av	gymnasieplatser	beräknas	bli	högre	än	budget.	
Detta	beror	på	att	antalet	elever	ökade	med	17	
stycken	under	VT18.	Eleverna	som	går	i	egen	
verksamhet	och	annan	kommun	har	valt	program	
som	är	dyrare	än	vad	som	har	budgeterats	med.	
Däremot	har	elever	som	går	fristående	valt	något	
billigare	program	än	vad	som	budgeterats	med,	
vilket	lindrar	den	negativa	avvikelsen	något.	Pro‐
gnosen	för	skolpengen	för	Bildning	och	arbete	är	
osäker	då	höstens	nivåer	ännu	inte	är	inrappor‐
terade.	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 174 167 -7 74 697 84 030 -9 333 

Fristående regi 103 97 -7 125 129 127 848 -2 719 

Annan kommun 174 195 21 113 456 81 582 31 874 

Summa 452 459 7 313 282 293 460 19 822 

	 	

	

 (tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -123 441 -177 047 -184 847 -7 800 

Skolpeng, gymnasium -29 724 -44 971 -46 971 -2 000 
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Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Hemvårdspeng -32 024 -54 187 -48 487 5 700 

Boendepeng -42 127 -62 079 -62 879 -800 

	

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under	årets	första	månader	har	trenden	fortsatt	
från	2017	med	lägre	behov	av	hemvårdstimmar	
än	budgeterat.	Prognosen	visar	i	dagsläget	
138	000	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	99	procent.	

Det	har	under	årets	åtta	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	+5,7	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	positiv	avvikelse	på	beställarsi‐
dan.		

	
	
Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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Boendepeng 
Köp	av	boendedygn	prognostiserar	en	negativ	
avvikelse	om	‐0,8	mkr.	Underskottet	beror	på	köp	
av	korttidsplatser.	För	korttidsvård	i	intern	regi	
är	14	platser	budgeterade	och	under	året	har	det	
genomsnittligt	belagts	13	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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Kommunstyrelse 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Kommunstyrelse -1 652 -2 447 -2 480 -33 

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.	

Ekonomi 
Kommunstyrelsen	beräknas	få	ett	visst	under‐
skott	2018.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Kommunstyrelsen	budget	justerades	något	till	
2018,	men	täcker	inte	fullt	ut	styrelsens	behov.	
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Kommunkontor 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

KOMMUNKONTOR -34 771 -48 999 

 

-52 791 -3 793 

Kommundirektör -1 879 -2 236 -4 691 -2 455 

Strategi och utveckling -2 084 -2 585 -2 644 -59 

Service/Kundcenter -1 834 -2 372 -3 122 -750 

Kommunikationsavdelning -1 644 -1 749 -2 271 -522 

Kommunkansli -2 675 -4 291 -4 291 0 

Verksamhetsstöd -24 659 -35 765 -35 772 -7 

INVESTERING -2 799 -5 744 -5 642 102 

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
Enligt	beslut	och	efterföljande	överenskommelse	
mellan	parterna	så	avgick	tidigare	kommundirek‐
tör	i	april.	Ny	visstidsanställd	kommundirektör	är	
rekryterad.		

Strategi och utveckling 
Efter	beslut	i	kommunstyrelsen	kommer	kom‐
munens	medverkan	i	Life‐projektet	Biodolomer	
for	Life	att	avslutas,	vilket	kommer	att	reducera	
avdelningens	bidragsintäkter.	Två	andra	stora	
EU‐projekt	fortgår.		

Både	avdelningschefen	och	näringslivsstrategen	
har	under	året	slutat	sin	anställning	i	kommunen.	

Service/Kundcenter 
Kundcenter	ansvarar	för	reception,	telefonväxel	
och	inkommande	frågor	via	e‐mail	och	Facebook,	
samt	utlåning	av	cyklar	och	flytvästar,	hantering	
av	vigslar,	dop	och	lotteritillstånd	samt	utlämning	
av	busskort	etc.	Vidare	handlägger	kundcenter	
kommunens	resebokningar,	mobiltelefoner,	
Ipads	och	passerkort	samt	vissa	andra	administ‐
rativa	uppgifter.	IT‐stödet	Artwise	Kundtjänst	
introduceras	i	verksamheten	

Kommunikationsavdelning 
Utöver	ordinarie	kommunikationsarbete	lade	
kommunikationsavdelningen	stort	fokus	på	pro‐
duktion	av	det	nya	intranätet	som	lanserades	i	
sommar.	Även	den	externa	webben	krävde	en	
ansenlig	tid	av	drift‐	och	utvecklingsarbete	då	
den	fortfarande	är	ganska	ny.	Den	nya	data‐
skyddslagen	krävde	också	stor	insats	eftersom	vi	

efter	den	25	maj	inte	längre	får	använda	bilder	
med	identifierbara	människor	utan	särskild	sam‐
tyckesblankett.	Därutöver	har	vi	påbörjat	vårt	
arbete	med	större	fokus	på	rörlig	bild.	

Före	sommaren	valde	kommunens	kommunikat‐
ionschef	att	säga	upp	sig.	Tjänsten	är	vakant	och	
har	i	avvaktan	på	ersättare	funnit	en	intern	lös‐
ning	uppdelad	internt	på	avdelningen,	på	kom‐
munkontoret	i	övrigt,	samt	genom	stöd	inom	
samarbetet	Familjen	Helsingborg.	

Kommunkansli 
Kommunkansliet	hanterar	samtliga	politiska	
organs	administration	samt	registratur	och	arkiv.	
Kansliet	är	en	del	av	valnämndens	kansli	och	
arbetar	aktivt	med	valet	2018.		

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.	Verk‐
samhetsstöd,	med	fyra	nytillsatta	chefer	(den	
sista	på	plats	nu	i	slutet	av	maj)	av	fem,	har	sedan	
förra	delårsbokslutet	jobbat	med	organisationen	
och	budgeten	för	att	nå	en	budget	i	balans	inne‐
varande	år.		

Verksamhetsstöd	arbetar	nu	med	framåtblick‐
ande	planering	av	kommande	fokusområden	och	
prioriteringar.	Detta	arbete	har	startat	med	feed‐
back‐möten	tillsammans	med	samtliga	verksam‐
hetområdens	ledningsgrupper	för	att	skapa	en	
grund	för	inriktningen	på	verksamhetsstöds	vik‐
tiga	arbete	framöver.		

	

23

75



Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse – Kommunkontor BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2018-08-31 

 

IT-avdelningen i siffror 2018T2 2018T1 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2008 2003 

Antal system inklusive applikationer 395 393 402 384 394 373 353 420 550 300 

Antal datorer 1 550 1 600 1 500 1 500 1 700 1 750 1 700 1 600 1 200 600 

Antal mobiltelefoner 830 800 750 650 600 600 600 550 160 70 

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

Antal ärenden ej felanmälan 4 038 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 7,5 7(7,5) 7(7,5) 6  6 (8) 6 (8) 6 (7) 6 6 

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

	

Ekonomi 
Kommunkontoret 
Den	nu	i	samband	med	delårsbokslutet	lämnade	
prognosen	för	innevarande	år	är	en	ytterligare	
förbättring	av	den	prognos	som	lämnades	efter	
delårsbokslutet	för	januari‐april.	Då	lämnad	
prognos	för	helåret	på	en	negativ	avvikelse	mot	
budget	på	‐5,2	mkr	är	nu	i	delårsbokslutet	för	
januari‐augusti	förbättrad	till	en	negativ	avvi‐
kelse	mot	budget	på	‐3,8	mkr.	Förklaringar	till	
avvikelserna	ges	under	respektive	del	nedan.	

Kommundirektör  
Enligt	beslut	och	efterföljande	överenskommelse	
mellan	parterna	så	avgick	tidigare	kommundi‐
rektör.	Kostnadskonsekvensen	utöver	budget	av	
denna	överenskommelse	summerar	till	‐1,8	mkr.	
Därutöver	tillkommer	omstrukturering	inom	
kommunkontoret	av	historisk	ram	som	påverkar	
kommundirektörens	budget	med	‐0,3	mkr,	samt	
ett	antal	mindre	poster	som	beräknas	överstiga	
budget	med	sammanlagt	ca	‐0,4	mkr.	Samman‐
taget	en	negativ	avvikelse	gentemot	budget	för	
2018	om	‐2,5	mkr.	

Strategi och utveckling 
Vakanta	tjänster	under	delar	av	detta	år	ger	
besparingar	på	ca	0,6	mkr,	men	i	och	med	att	

hela	kommunkontorets	besparingskrav	på	
0,6	mkr	har	lagts	på	strategi	och	utveckling	så	
blir	nettoavvikelsen	mot	budget	endast	‐59	tkr.	

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	nå	budget	i	balans.	

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd	beräknas	nå	budget	i	balans.	

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	innevarande	år.	Allmän	
återhållsamhet	tillämpas	och	planering	för	
kommande	budgetår	pågår.	
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Teknik och service 

		

	
	
	

Hänt i verksamheten 
Mark och exploateringsverksamhet 
Verksamhetens	funktion	för	mark	och	exploate‐
ring	arbetar	med	att	ta	fram	strategiska	doku‐
ment	avsedda	att	konkretisera	kommunens	ex‐
ploateringsverksamhet.	Riktlinjer	för	exploate‐
rings‐	och	markanvisningsavtal,	huvudmanna‐
skapsutredning,	avgiftsmodell	för	arrenden	och	
en	kommunal	exploateringsprocess	är	under	
behandling.		

Under	augusti	månad	slutfördes	kommunens	
förvärv	av	Hemmeslöv	6:2,	en	markaffär	med	
trafikverket	som	påbörjades	i	april	2018.	Detalj‐
planearbete	har	påbörjats	för	området.		

Ett	flertal	etableringar	längs	Inre	Kustvägen	be‐
handlas	för	närvarande.	Två	optionsavtal	har	
tecknats	och	ett	köpeavtal	har	ingåtts	med	olika	
företag.	Förhandling	om	en	större	etablering	i	
området	pågår.	Längs	Inre	Kustvägen	kvarstår	
endast	två	tomtermed	byggrätt,	direkt	i	anslut‐
ning	till	stationsbyggnaden.		

Funktionen	för	mark	och	exploatering	förhandlar	
aktivt	om	mark	till	den	kommunala	markreser‐
ven	för	att	möjliggöra	fortsatt	utveckling	för	Bå‐
stads	kommun.	

En	markanvisningstävling	har	initierats	och	på‐
börjats	i	samarbete	med	samhällsbyggnadsavdel‐
ningen	för	att	generera	samarbetspartners	till	
utbyggnad	av	kommunens	område	Heden,	
etapp	III.	Området	kommer	att	innehålla	lägen‐
heter	med	upplåtelseform	hyresrätt/bostadsrätt.	
Tävlingsförfarandet	fortlöper	under	2018	och	
tilldelning	förväntas	ske	kvartal	1	2019.	

Under	byggnation	på	fastigheten	Östra	Karup	
6:10	har	förorening	påträffats.	Kommunen	har	
sålt	tomten	till	byggherre	som	avser	uppföra	32	
stycken	hyresrätter.	Kommunen	ansvarar	för	att	
marken	är	lämplig	för	bostadsbyggnation	och	
står	således	för	den	kostnad	som	undersökning	
och	sanering	genererar.	

Kommunens	bostadsområde	i	Förslöv	fortskri‐
der,	detaljplan	förväntas	kunna	antas	kvartal	4	
2018	och	projektering	av	allmän	plats	pågår.	

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

TEKNIK OCH SERVICE -31 751 -50 388 -54 188 -3 800 

Tekniska kontoret -1 068 -1 220 -1 620 -400 

Park, Gata och Natur -12 467 -22 303 -23 003 -700 

Fastighet -4 306 -6 632 -7 332 -700 

Fritidsverksamhet -6 037 -8 963 -8 763 200 

Service (kontor, lokalvård och måltid) -466 -1 457 -2 217 -760 

Räddningstjänst -7 407 -9 812 -11 252 -1 440 

Renhållningsverksamhet 1 0 0 0 

VA-verksamhet -7 074 43 43 0 

Återställning VA-regleringsfond 0 -43 -43 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad verksamhet -44 899 -99 231 -88 824 10 407 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 

-11 405 -14 992 -14 500 492 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -35 378 -85 454 -77 955 7 499 

Övrig Exploateringsverksamhet 22 576 25 350 27 414 2 064 

25

77



Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse – Teknik och service BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2018-08-31 

 

Utbyggnad	planeras	till	kvartal	1	och	2	2019.	
Tomterna	släpps	till	tomtkön	under	kvartal	2	
2019.	

Park- och gatuverksamheten 
Verksamheten	har	haft	en	större	belastning	än	
normalt	gällande	renhållingen,	då	framför	allt	
längs	kommunens	badstränder.	Den	högre	be‐
lastningen	beror	till	stor	del	på	den	varma	som‐
maren	som	inneburit	ett	positivt	stort	besöksan‐
tal	på	stränderna.	Ogynnsamma	vattenströmmar	
har	inneburit	ansamlingar	av	tång	längs	kust‐
sträckan	i	Hemmeslöv.	På	grund	av	ett	spillvatten	
läckage	i	Torekovs	hamn	avrådde	vi	från	bad	
under	en	kort	period	i	slutet	av	juli.	I	månadsskif‐
tet	juli/augusti	förekom	mindre	utbrott	av	alg‐
blomning	längs	Bjäres	kust,	som	en	följd	av	den	
varma	sommaren.		

Fastighets- och fritidsverksamhet 
Fastighetsverksamheten	har	lagt	stora	resurser	i	
att	iordningsställa	provisoriska	lokaler	för	Förs‐
lövs	skola,	Västra	Karups	skola	och	Klockarebyns	
förskola	i	Västra	Karup.	Behovet	av	provisoriska	
lokaler	beror	på	problem	med	inomhusmiljön,	att	
skolorna	behövs	evakueras	då	de	står	inför	om‐	
och	tillbyggnader	och	att	skolverksamheten	är	
utökad.		

Delar	av	årets	plan	för	reinvesteringar	samt	mil‐
jöeffektiviseringar	i	fastigheterna	är	utförda.	

Utredning	av	ägande	och	förvaltning	av	kommu‐
nens	verksamhetslokaler	pågår.	Utredningen	är	
återremitterad.	Det	som	kvarstår	för	politiskt	
ställningstagande	i	remissen	är	komplettering	av	
kostnader	för	alternativet	att	placera	verksam‐
hetslokalerna	i	ett	dotterbolag	inom	Båstadhem.	

Inom	fritidsverksamheten	har	statsbidrag	för	
avgiftsfri	simskola	möjliggjort	simundervisning	
för	143	barn.	Ny	vandringskarta	är	framtagen.	

Räddningstjänst 
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.	Konsekvensanalys	är	
framtagen	som	påvisar	stor	personalbrist,	och	
arbetsuppgifter	behöver	dras	ner	om	inte	perso‐
nalstyrkan	utökas.	Nytt	samverkansavtal	kring	
larm	och	ledning	är	tecknat	med	Räddningstjäns‐
ten	Halmstad.	

Måltidsverksamhet 
Kommunen	inhandlar	ca	29	procent	ekologiska	
råvaror,	målet	är	30	procent	som	förväntas	nås.	
Högre	ställda	krav	och	prisökning	på	livsmedel	
genererar	högre	kostnader.	Den	generella	pri‐
sökningen	från	och	med	maj	2018	är	ca	5	pro‐
cent.	Torkan	som	ägt	rum	i	Sverige	under	som‐
maren	kommer	troligtvis	påverka	livsmedelspri‐
serna	och	att	det	blir	brist	på	svenska	råvaror	
som	kött	och	spannmål.	Möjligheten	till	utökad	
måltidspeng	bör	därför	ses	över.	Under	hösten	
kommer	Skogsbyns	nya	förskola	öppna	upp	i	
Förslöv	med	tillagningskök	vilket	kommer	att	
innebära	utökade	kostnader	under	uppstart.		

Lokalvårdsverksamhet 
Kommunstyrelsen	har	beslutat	att	kommunens	
lokalvård	ska	utföras	i	sin	helhet	i	egen	regi.	Det	
innebär	att	avtalet	med	den	externa	entreprenö‐
ren	upphör	sista	september.	Förberedelse	med	
att	anställa	personal	och	inköp	av	utrustning	
pågår.	För	att	uppnå	basala	hygienkrav	och	
komma	tillrätta	med	bristerna	i	lokalvården	sker	
en	utökning	av	personal,	material	och	utrustning.	
Vilket	ger	kostnadsökning	inom	verksamheten.	

Renhållningsverksamhet 
Kommunfullmäktige	har	beslutat	att	ny	återvin‐
ningscentral	(ÅVC)	placeras	norr	om	Förslöv	vid	
Bokesliden/Killerödsvägen.	Begäran	att	upprätta	
ett	planprogram	för	placeringen	är	för	beslut.	
Tillstånd	för	nuvarande	ÅVC	i	Svenstad	upphör	
2019.	Sluttäckning	av	före	detta	deponi	och	åter‐
ställningsarbete	påbörjas	under	hösten	2018.	
Förvaltningen	har	i	uppdrag	tillsammans	med	
NSR	att	föreslå	en	provisorisk	lösning	avseende	
omfattning	och	plats	tills	en	ny	ÅVC	står	klar.	

VA-verksamhet 
I	början	av	juli	införde	NSVA	bevattningsförbud.	
Orsaken	var	den	höga	vattenkonsumtionen	i	
kombination	med	det	varma	vädret.	Läget	för	
vattenproduktionen	var	mest	allvarligt	i	Torekov	
som	riskerade	att	bli	utan	vatten.	Bevattningsför‐
budet	gav	ett	bra	resultat.	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	årsskif‐
tet	2020‐2021.	NSVA	arbetar	med	att	ta	fram	
alternativ	för	dragning	av	nya	vattenledningar	
som	anslutningen	medför.	
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Ekonomi 
Skattefinansierad verksamhet 
Totalt	prognostiserar	teknik	och	service	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	‐3,8	mkr.	

En	negativ	avvikelse	om	‐0,4	mkr	prognostiseras	
rörande	budgeterade	intäkter	i	samband	med	nya	
markavtal	för	ledningsägare	som	är	under	be‐
handling.	

Parkeringsintäkter	förväntas	understiga	budget	
med	0,4	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.	

Kostnad	för	busslinje	523	har	ökat	med	100	tkr.	

Kostnader	i	samband	med	Korröds	kvarn	enligt	
ett	föreläggande	från	Länsstyrelsen	prognostise‐
ras	till	0,3	mkr,	vilket	inte	är	medtaget	i	budget.	

Fastigheter	prognostiserar	en	negativ	avvikelse	
om	‐0,7	mkr	beträffande	montage	och	modulhyra	
för	provisoriska	lokaler	samt	luftrenare	på	Västra	
Karups	skola	och	förskola.	Underskottet	inklude‐
rar	även	modulhyra	för	Förslövs	skola	etapp	två.	

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.	

Räddningstjänsten	prognostiserar	en	negativ	
avvikelse	om	‐1,4	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.	

Renhållningsverksamhet 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

VA-verksamhet 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Sammantaget	prognostiseras	en	positiv	avvikelse	
om	+10,9	mkr	för	den	skattefinansierade	verk‐
samheten,	inklusive	medfinansierade	statliga	
infrastruktur‐satsningar.		

Under	perioden	har	Teknik	och	service	jobbat	
med	ett	flertal	större	projekt.	Kommunen	har	
medfinansiserat	gång‐	och	cykelväg	mellan	Förs‐
löv	och	Fogdarp	samt	längs	Vistorpsvägen	från	
Förslöv	stations	och	västerut.	Båda	projekten	har	
färdigställts.	Vidare	har	Kattegattledens	sträck‐
ning	via	Torekov	färdigställts.	Detta	projekt	är	
också	medfinansiering	av	statlig	infrastruktur.	

Omvandling	av	Banvallen	mellan	Grevie	och	
södra	Båstad	till	gång‐	cykel‐	och	rekreationsled	
har	pågått	under	vår	och	sommar.	Anläggningen	
är	slutbesiktigad	och	invigning	ägde	rum	1	sep‐
tember.	Leden	har	blivit	väldigt	uppskattad.	

Tillsammans	med	Trafikverket	har	det	pågått	
planering	för	ombyggnad	av	Köpmansgatan	i	
Båstad.	

Byggnation	av	ny	förskola	i	Förslöv	(Skogsbyns	
förskola)	har	fortskridit	enligt	plan	och	beräknas	
bli	färdigställd	under	oktober	2018.	

Inom	Teknik	och	service	har	stora	resurser	lagts	
på	iordningsställande	av	provisoriska	lokaler	för	
Förslövs	skola,	Västra	Karups	skola	samt	Klocka‐
rebyns	förskola	i	Västra	Karup.			

Friidrottsanläggningen	i	Båstad	har	slutbesikti‐
gats	och	det	kvartstår	vissa	mindre	arbeten.	På	
grund	av	den	regniga	hösten	och	torra	våren	och	
sommaren	har	det	varit	problem	med	att	få	eta‐
blering	av	grässådden.	

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.		
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Avgiftsfinansierad verksamhet 
Av	avvikelsen	på	+7,5	mkr	avser	+4	mkr	överfö‐
ringsledning	till	Ängstorp	och	+2	mkr	exploate‐
ring	VA	för	tomten	Förslöv	2:4,	där	arbetet	för‐
väntas	utföras	under	2019.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Avvikelsen	avseende	Räddningstjänsten	kan	del‐
vis	härledas	till	rekrytering,	övning	och	utbild‐
ning	av	ny	deltidspersonal	och	resursförstärk‐
ning	för	att	klara	verksamhetens	arbetsuppgifter.	
Även	förändringar	i	avtal	för	räddningstjänstper‐
sonal	i	beredskap	(RIB)	har	ökat	verksamhetens	
kostnad.	Underskott	för	verksamheten	har	dock	
funnits	sedan	Räddningstjänsten	omorganisera‐
des	till	Teknik	och	service	2016.	Förvaltningen	
har	begärt	medel	för	att	förstärka	budgeten	i	
pågående	budgetprocess.	

Avvikelsen	som	beror	på	kostnader	för	proviso‐
riska	lokaler	är	av	engångskaraktär	för	2018.	
Kostnaderna	har	varit	svåra	att	förutse	då	de	
härleds	till	att	lösa	svårigheter	med	inomhusmil‐
jön	i	skolorna	och	att	skolverksamheten	har	fått	
ett	utökat	behov	av	lokaler.	

Beslutet	att	lokalvården	ska	utföras	helt	i	egen	
regi	innebär	en	ökad	kostnad	för	verksamheten	
med	1,5	mkr	per	år.	Underskottet	för	2018	avser	
delårseffekt	från	och	med	oktober	och	engångs‐
kostnad	för	uppstart.	Förvaltningen	har	begärt	
medel	för	att	förstärka	budgeten	med	den	utö‐
kade	kostnaden	i	den	pågående	budgetprocessen.		

Beslutet	att	inte	genomföra	de	trafikregleringsåt‐
gärder	som	förvaltningen	föreslog	innebär	ett	
underskott	då	dessa	var	budgeterade	för	2018.	
Förvaltningen	har	begärt	medel	för	att	förstärka	
budgeten	med	de	minskade	intäkterna	i	den	på‐
gående	budgetprocessen.		

	

28

80



Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse – Samhällsbyggnad BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2018-08-31 

 

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	implementerat	nya	e‐
tjänster	och	förbereder	för	uppgradering	av	verk‐
samhetsstödssystem	för	miljöärenden.	Hand‐
läggningen	av	alkoholtillstånd	och	tillsyn	har	
överförts	från	Bildning	och	Arbete	till	Samhälls‐
byggnad.	Rekrytering	av	alkoholhandläggare,	
miljö‐	och	hälsoskyddsinspektörer	samt	ny	bygg‐
lovschef	har	skett	under	perioden.	Rekrytering	av	
ny	kart‐	och	GIS‐ingenjör	pågår.	

Planarbete 
Arbetet	med	en	ny	översiktsplan	har	fortskridit	
och	samråd	pågår	september	månad	ut.	Planav‐
delningen	har	under	andra	tertialen	av	2018	
arbetat	med	23	detaljplaner	innehållandes	allt	
ifrån	bostäder	till	verksamhetsmark,	två	detalj‐
planer	har	vunnit	laga	kraft.		

Kart/GIS 
Ärendemängden	är	hög	och	utöver	det	fortlö‐
pande	arbetet	kan	nämnas	att	den	digitala	kartan	
i	översiktsplansprocessen	sjösatts	och	fungerat	

bra	under	samrådstiden.	Enheten	har	hjälpt	Vård	
och	omsorg	med	planeringen	av	nya	upptag‐
ningsområden	för	hemtjänsten.	Dialog	pågår	med	
Ängelholms	kommun	om	hur	framtidens	samver‐
kan	inom	kart/GIS/mät‐området	ska	se	ut.	

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	som	helhet	förväntas	under‐
skrida	årets	budget	med	0,5	mkr.		

Plan 
Intäkts‐	och	kostnadsmässigt	ligger	planavdel‐
ningen	något	efter	budget	och	bedöms	inte	nå	en	
budget	i	balans	till	årets	slut.	Översiktsplanearbe‐
tet	är	underbudgeterat	och	kostnader	för	pro‐
gramvaror	har	överförts	från	kommunkontoret	
till	samhällsbyggnad.	

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

Alkohol-serveringstillstånd 
Miljöavdelningen	har	övertagit	ansvaret	för	alko‐
hol‐	och	serveringstillstånd	och	budgetansvaret	
från	Bildning	och	arbete.	Verksamheten	bedöms	
vara	underfinansierad	och	generera	ett	under‐
skott.	

	

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

KS - SAMHÄLLSBYGGNAD -1 870 -2 656 -3 006 -350 

Planarbete och övergripande -942 -1 351 -1 551 -200 

Kart och mätningsverksamhet -610 -1 126 -1 126 0 

Miljö- och hälsoskydd 

 – hållbar utveckling -171 -106 -106 0 

Alkohol-serveringstillstånd -147 -73 -223 -150 

INVESTERING -21 -192 -192 0 
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Bildning och arbete 

(tkr) 
Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Jan-aug 2018 2018 2018 

KS - BILDNING OCH ARBETE -23 648 -40 796 -41 796 -1 000 

Verksamhetsövergripande -705 -1 317 -1 317 0 

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -5 021 -7 828 -7 828 0 

Yrkeshögskola och Yrkesvux -322 -638 -738 -100 

Arbetsmarknad -4 626 -7 971 -8 071 -100 

Bibliotek -5 757 -9 127 -9 127 0 

Kultur -1 403 -2 236 -2 236 0 

Ungdomens hus -2 050 -3 305 -3 305 0 

Ekonomiskt bistånd -5 787 -8 378 -9 178 -800 

Integrationsenheten 2 023 5 5 0 

INVESTERING -69,2 -1 180 -1 180 0 

	

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
142	elever	är	inskrivna	på		SFI	vilket	är	en	
minskning	med	13	elever.	En	trolig	anledning	till	
detta	är	att	elever	jobbar	under	sommaren	och	
kommer	inte	tillbaka	till	skolan	förrän	säsongs‐
jobbet	är	avslutat.	Elever	som	inte	visar	progress‐
ion	skrivs	ut	i	samråd	med	arbetsförmedlingen.	
54	elever	har	gjort	avbrott,	de	flesta	på	grund	av	
arbete.	Utbildningsplikten	började	gälla	1	januari	
och	innebär	att	elever	inom	etableringsplanen	
ska	ha	aktiviteter	40	tim	i	veckan.	SFI	halva	dagen	
och	praktik	halva	dagen.	Vid	komvux	är	60	elever	
inskrivna	som	läser	svenska,	matematik,	engelska	
och	samhällskunskap.	Siffran	är	ungefär	samma	
som	i	april.	Totalt	läser	cirka	200	elever	vid	vux‐
enutbildningen	i	Båstad.	Cirka	75	elever	läser	
övriga	ämnen	på	andra	orter.	

Yrkeshögskola och yrkesvux 
En	ettårig	yrkesvuxutbildning	inom	trädgård	har	
pågått	under	året	och	avslutas	i	december.	Under	
våren	avslutades	en	restaurang‐	och	matcaféut‐
bildning.	En	koordinator	har	anställts	för	att	
samordna	kompetensförsörjning	genom	utbild‐
ning.		

Arbetsmarknad 
Det	är	högkonjuktur	och	de	personer	som	anvisas	
till	 arbetsmarknadsenheten	 står	 allt	 längre	 ifrån	
arbetsmarknaden.	 I	 juli	 månad	 har	 22	 personer	
gått	 ut	 i	 fullt	 subventionerade	extratjänster.	 Sta‐
ten	 har	 tilldelat	 kommunen	 en	 bonus	 för	 det	
framgångsrika	 arbetet	 med	 att	 finna	 platser	 till	

dessa	anställningar.	Arbetsmarknadsenheten	har	
i	syfte	att	använda	dessa	medel	på	bästa	sätt	un‐
der	 våren	 arbetat	 fram	 ett	 utbildningskoncept	
med	handledarutbildningar	och	 inspirationsföre‐
läsningar	 för	 personal	 under	 hösten.	 FINSAM	
Skåne	NNV	 styrelsen	 beviljade	 under	 sommaren	
medel	 för	 ett	 treårigt	 projekt,	 Klientsupport	 och	
test	av	biblioterapi	 i	 samverkan	med	biblioteket,	
Individ	och	Familj	och	Arbetsförmedlingen.	Arbe‐
tet	med	förberedelserna	 inför	att	starta	en	Kom‐
petenshubb	 har	 pågått	 under	 vår	 och	 sommar.	
Syftet	 är	 att	 förkorta	 kundens	 väg	 till	 egenför‐
sörjning	 och	 följa	 arbetsförmedlingens	 digitali‐
seringsarbete.	 Arbetet	 med	 feriejobben	 har	 nu	
avslutats	 och	 det	 resulterade	 i	 40	 platser.	 Ar‐
betsmarknadsenheten	 beviljades	 även	 extra	me‐
del	 från	 staten	 för	 att	 prioritera	 ungdomar	 som	
av	 sociala	 skäl	 behövde	 sysselsättning.	 Detta	
skedde	i	ett	samarbete	med	Naturvårdslaget	som	
sökt	medel	från	Naturvårdsverket	i	ett	projekt	att	
städa	kommunens	stränder.	

Samarbetet	 med	 ESF‐projektet	 Jag	 Kan	 har	 på‐
börjats	 och	 några	medarbetare	 har	 utbildats	 till	
studiecoacher	 under	 våren.	 Arbetsmarknadsen‐
heten	 fortsätter	 arbetet	 med	 att	 vara	 en	 del	 av	
integrationsarbetet	i	kommunen.		

Ett	samarbete	med	Ernst	Textil	i	Östra	har	inletts.	
Verksamheten	är	säsongsberoende	och	den	sena	
våren	 har	 påverkat	 verksamheten	 negativt.	 En	
brand	 hos	 en	 uppdragsgivare	 under	 april,	 har	
påverkat	inflödet	av	externa	uppdrag	negativt.	

30

82



Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse – Bildning och arbete BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2018-08-31 

 

Bibliotek 
En	ansökan	till	Statens	kulturråd	på	450	tkr	be‐
viljades.	Ambitionen	i	ansökan	har	varit	att	för‐
stärka	kommunens	huvudbibliotek	som	mötes‐
plats	genom	ett	antal	åtgärder	som	ska	främja	
ökad	tillgänglighet	och	målgruppsanpassning.	
Biblioteket	ska	förstärkas	i	rollen	som	kulturhus	
där	ett	brett	urval	av	kulturevenemang	äger	rum. 
Under	 herrtennisveckan	 var	 biblioteket	 en	 av	
deltagarna	på	Kids	Park,	som	detta	år	samordna‐
des	 av	 föreningen	 Understand.	 Biblioteksperso‐
nal	 fanns	 på	 plats	 under	 tre	 dagar	 och	 erbjöd	
bokprat	 samt	 högläsning.	 som	 var	 väldigt	 upp‐
skattat	av	besökande	barn	samt	föräldrar.	

Årets	 sommarlovsaktiviteter	på	biblioteket	 inne‐
bar	en	skaparverkstad	med	pysselaktiviteter	och	
filmvisningar	med	över	80	deltagande	barn.		

Kultur 
Jubileumsåret	2018	fortsätter	enligt	program	
som	finns	på	hemsidan	och	i	särskilt	dokument,	
en	utställning,	fyra	föredrag,	och	en	konsert		är	
exempel	på	vad	kulturavdelningen	ansvarat	för.	
Kultursamordnaren	har	i	samverkan	med	vård	
och	omsorg	tillhandahållit	konst	som	skänkts	av	
Swedbank.	Kulturgarantin	för	förskolebarn	och	
elever	är	uppdaterad	för	2018/19	i	samverkan	
med	kulturskolan	och	biblioteket.	Förskolechefer	
och	rektorer	är	informerade	om	detta.	Det	offent‐
liga	konstverket	”Gubben	med	geten”	har	flyttats	
från	Köpmansgatan	till	en	plats	utanför	biblio‐
teket.	Möten	har	hållits	med	alla	kulturförening‐
ar.	Vuxenarrangemang	har	arrangerats	i	biblio‐
teket	i	samverkan	med	föreningslivet.	Kultursti‐
pendiet	har	fattats	beslut	om	och	delas	ut	den	24	
maj	vid	näringslivsfesten.	Kammarmusikfestiva‐
len	genomfördes	liksom	Lilla	filmfestvalen	med	
gott	resultat	både	ekonomiskt	och	innehållsmäss‐
igt.	Sommarens	bidrag	för	barn	och	ungdomsak‐
tiviteter	från	socialstyrelsen	sammanställdes	i	ett	
program	som	varit	välbesökt	och	uppskattat.	
Kulturavdelningen	ansvarade	för	utställning	av	
unga	konstnärer	i	KonstGalleriet	samt	gatuteater	
i	samverkan	med	”Passage”	som	genomförs	varje	
år	genom	ett	projekt	Helsingör/Helsingborg.	

Fritidsgårdar 
Besöksantalet	har	legat	på	en	minskning	med	
10‐15	procent	jämfört	med	tidigare	år.	Under	

perioden	har	ett	planeringsarbete	genomförts	för	
att	vända	utvecklingen.	Målsättningen	är	att	öka	
antalet	besökare	från	7‐9	skolan.	

Ekonomiskt bistånd 
Arbetsgruppen	är	fulltalig	genom	att	vakanser	
har	ersatts	med	fast	anställd	personal.	

Integration 
Under	perioden	har	en	omorganisation	genom‐
förts	avseende	integrationsavdelningen.	Detta	
har	inneburit	att	etablering,	boendestöd	och	
verksamheten	som	rör	ensamkommande	barn	
handhas	inom	iof	och	att	frågor	som	rör	övrig	
integration	och	arbetsmarknad	sköts	av	arbets‐
marknadsenheten.	Syftet	är	att	integrationsfrå‐
gorna	i	högre	utsträckning	ska	bedrivas	inom	
ordinarie	verksamhet.	

Under	första	tertialerna	har	kommunen	mottagit	
tio	av	de	17	individer	som	kommer	att	anvisas	
enligt	fördelningstal	2018.	Inget	ensamkom‐
mande	barn	har	anvisats	ännu	under	året.		

Ekonomi 
Kommunstyrelsen	Bildning	och	arbete	prognosti‐
serar	totalt	en	negativ	avvikelse	om	‐1	000	tkr.	
Yrkeshögskolan	prognosticerar	en	avvikelse	
om	‐100	tkr,	baserat	på	mindre	elevantal	än	för‐
väntat.	Arbetsmarknadsenheten	prognostiserar	
en	negativ	avvikelse	om	‐100	tkr,	vilket	härleds	
till	att	säsongsberoende	verksamhet	påverkats	
negativt	av	den	sena	våren.	Försörjningsstöds‐
verksamheten	förväntas	belasta	med	en	negativ	
avvikelse	om	‐800	tkr	med	anledning	av	ett	
större	antal	inkomna	ärende	om	ekonomiskt	
bistånd	än	budgeterat.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Arbetet	med	försörjningsstöd	kommer	att	kunna	
struktureras	om	när	den	ansökta	FINSAM	tjäns‐
ten	startar	upp,	vilket	kommer	att	ske	1	septem‐
ber	2018.	Denna	tjänst	ska	rikta	in	sig	på	lång‐
tidsaktuella	för	att	få	dem	vidare	till	annan	för‐
sörjning	utifrån	deras	resurser	och	möjligheter.		

Inför	kommande	årsbudget	har	ett	äskande	om	
en	höjning	av	budgeten	för	försörjningsstöd	lagts	
med	313	tkr.	
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Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Myndighetsnämnd -160 -338 -300 38 

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	kan	få	ett	visst	överskott.	
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Teknik och service 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Räddningstjänst -210 -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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Samhällsbyggnad 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

MN - SAMHÄLLSBYGGNAD 808 -2 468 -1 618 850 

Bygglov 2 228 1 005 2 005 1 000 

Bostadsanpassning -771 -1 496 -1 496 0 

Miljö- och hälsoskydd  -649 -1 977 -2 127 -150 

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	implementerat	nya	e‐
tjänster	och	förbereder	för	uppgradering	av	
verksamhetsstödssystem	för	miljöärenden.	
Handläggningen	av	alkoholtillstånd	och	tillsyn	
har	överförts	från	Bildning	och	Arbete	till	Sam‐
hällsbyggnad.	Rekrytering	av	alkoholhandläg‐
gare,	miljö‐	och	hälsoskyddsinspektörer	samt	ny	
bygglovchef	har	skett	under	perioden.	Rekryte‐
ring	av	ny	kart‐	och	GIS‐ingenjör	pågår.	

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.		

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.	
Administrativa	avdelningen	är	nu	åter	fulltalig	
och	ny	bygglovchef	har	rekryterats.	

Bostadsanpassning 
Ny	handläggare	har	kommit	in	bra	i	rutinerna.	

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

Omprioritringar	och	omfördelningar	av	arbets‐
uppgifter	har	skett	i	verksamheten	med	anled‐
ning	av	sjukskrivningar	och	föräldraledighet.	
Inventering	av	enskilda	avlopp	har	i	princip	
legat	nere	under	andra	tertialen	och	kommer	
återupptas	nu	när	miljösidan	åter	är	fulltalig.		

Ny	alkohol‐	och	tobakshandläggare	samt	två	
miljö‐	och	hälsoskyddsinspektör	med	inriktning	
mot	enskilda	avlopp	har	börjat	under	perioden.	
Utökning	av	verksamheten	med	en	tidsbegrän‐
sad	anställning	för	inventering	av	enskilda	av‐
lopp	är	en	förutsättning	för	att	kunna	öka	inven‐
teringstakten	så	att	inventeringen	hinner	slutfö‐
ras	till	2021	i	enlighet	med	åtgärdsprogrammet	
för	Västerhavets	vattendistrikt.	

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	som	helhet	förväntas	under‐
skrida	årets	budget	med	0,5	mkr.	

Bygglov 
För	närvarande	visar	bygglov	ett	totalt	överkott	
på	drygt	1,2	mkr	vilket	i	huvudsak	beror	på	att	
avgifter	för	beslutade	bygglov	och	startbesked	är	
högre	än	budgeterat	samt	den	vakanta	tjänsten.	
Prognosen	för	2018	är	att	bygglov	kommer	ge‐
nerera	ett	överskott	gentemot	årets	budget	på	
1	mkr.	

Bostadsanpassning 
För	närvarande	visar	verksamheten	en	positiv	
avvikelse	på	cirka	+0,2	mkr.	Prognosen	för	hela	
2018	är	ett	nollresultat.	

Miljö- och hälsoskydd 
Miljösidan	ligger	något	efter	intäktsmässigt.	
Avvikelsen	beror	främst	på	att	inventeringen	av	
enskilda	avlopp	inte	kunnat	utföras	enligt	plane‐
ring.	Prognosen	för	årsskiftet	är	att	miljösidan	
inte	håller	budget	utan	får	en	negativ	avvikelse	
på	150	tkr.	Osäkerhet	finns	om	inventeringen	av	
enskilda	avlopp	kan	arbeta	ikapp	det	befarade	
underskottet. 
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Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Utbildningsnämnd -262 -505 -455 50 

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,	Grundsärskola,	
Gymnasium,	Gymnasiesärskola,	Individ	och	fa‐
milj	för	barn,	unga	och	vuxna.		

Utbildningsnämnden	har	ett	arbetsutskott	som	
består	av	fem	ledamöter.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	beräknas	få	ett	visst	över‐
skott.		
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Barn och skola 
 
  

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) Jan-aug 2018 2018 2018 

UN - BARN & SKOLA -46 527 -76 356 -77 956 -1 600 

Verksamhetsövergripande BS -37 901 -54 606 -56 106 - 1 500 

Öppen förskola (familjecentral) -593 -1 098 -1 098 0 

Grundsär- specialskola -5 309 -9 531 -8 831 700 

Tilläggsbelopp extra ordinära stöd- 
åtgärder barnomsorg/grundskola 

-4 558 -6 171 -6 171 0 

Svenska som andra språk/ 
modersmålsundervisning 

-2 736 -4 950 -5 450 -500 

Summa -51 096 -76 356 -76 656 -1 300 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år 855 0 -100 -100 

Grundskola F-9 inklusive fritids 3 714 0 -200 -200 

Summa 4 569 0 -300 -300 

INVESTERING -946 -6 842 -6 842 0 

	

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. resultat 

 Disponerat 

2018-08-31 

  Utgående 

  ack. resultat 

 Förskola 1-5 år 1 032 -6 1 026 

Grundskola F-9 inklusive fritids 1 718 -55 1 663 

Summa 2 750 -61 2 689 

 
	

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ny	skolexpert	tillträdde	under	maj.	Rekrytering	
av	skolchef	avbröts	för	att	återupptas	under	hös‐
ten.		

Lärarcoachen	som	rekryterats	med	stöd	av	stats‐
bidrag	för	ökad	jämlikhet	har	under	våren	bidra‐
git	till	att	skapa	förutsättningar	och	förbättrat	
lärares	ledarskap	genom	didaktisk	och	verksam‐
hetsnära	coaching.	Styrkedjans	processarbete	
med	syfte	att	utveckla	ledarskapsförmågor	och	
framförallt	det	digitala	ledarskapet,	har	fortgått	
för	att	möta	förstärkta	skrivelser	i	läroplanerna	
Lpfö/Lgr11,	vilka	träder	i	kraft	under	hösten.		

Friendssamverkan	har	fortsatt	enligt	plan	och	
olika	ansatser	har	initierats	utifrån	lokala	behov	
på	enheterna.	Nätetik	som	handlat	om	att	vara	
Shysst	på	nätet.	Vårdnadshavare	har	bjudits	till	
olika	aktiviteter	för	att	främja	och	förebygga.	

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Med	barnperspektivet	i	fokus	har	kompetensut‐
vecklingstillfällen	kring	grit	inlett	läsårsuppstar‐
ten.	Grit	är	benämningen	på	den	egenskap	som	
beskriver	drivkraft	och	ihärdighet	för	att	nå	lång‐
siktiga	mål.	Barn	och	skolas	arbete	med	motivat‐
ion,	delaktighet	och	prestation	har	på	så	sätt	för‐
djupats.	Personalen	har	också	bjudits	in	i	arbetet	
med	att	processa	fram	effektkartor	för	att	på	sikt	
säkerställa	digital	utveckling	i	verksamheterna.		

Det	svåra	rekryteringsläget	av	lärare	har	innebu‐
rit	att	flera	rektorer	varit	tvungna	att	avbryta	sin	
semester	för	att	rekrytera	personal.	De	flesta	
vakanser	var	på	grund	av	ihärdigt	arbete	tillsatta	
till	läsårsstart.		

Kompetensutveckling	på	högskola	har	inletts	av	
tre	fritidspedagoger	sedan	läsårsstart.	

Förskola 1-5 år 
Endast	tre	förskolor	har	fått	statsbidrag	för	
mindre	barngrupper.		
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Den	ökade	vistelsetiden	och	svårigheterna	att	
rekrytera	förskollärare	har	inneburit	sämre	möj‐
ligheter	för	förskollärare	att	gemensamt	utveckla	
verksamheten.	En	följd	av	detta	är	att	arbetet	
med	barnens	lärloggar	i	Unikum,	som	är	ett	verk‐
tyg	för	delaktighet	för	barn	och	vårdnadshavare,	
inte	kunnat	utvecklas	som	planerat.		

Fortbildningen	i	AKK,	alternativ	kompletterande	
kommunikation,	har	medfört	ett	större	stöd	för	
alla	barns	kommunicerande.		

För	att	kunna	erbjuda	barn	plats	inom	garantiti‐
den	öppnades	en	temporär	avdelning	i	A‐huset	på	
Strandängsskolan.		

Den	14	augusti	öppnades	ytterligare	en	modul	på	
Klockarebyns	förskola	i	Västra	Karup.	

Sedan	den	1	juni	har	förskolan	en	ny	organisation	
med	utökning	från	tre	förskolechefer	till	fyra.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	Barn	och	skola	ramfinansi‐
erade	verksamheter	prognostiserar	totalt	en	ne‐
gativ	avvikelse	mot	budget	på	‐1,3	mkr	per	31/8	
2018.	Verksamhetsövergripande	Barn	och	Skola	
beräknas	avvika	negativt	mot	budget	
med	‐1,5	mkr	med	grund	i	skolans	lokalkostnader	
genom	utökad	verksamhet	i	form	av	moduler.	
Stöd	och	utvecklingsenheten	prognosticerar	en	
negativ	avvikelse	om	‐250	tkr	med	grund	i	högre	
lokalkostnader,	grundsär‐specialskola	prognosti‐
cerar	att	en	positiv	avvikelse	om	0,7	mkr	på	
grund	av	mindre	elevantal.	Svenska	som	andra	
språk/modermålsundervisning	prognosticerar	

en	negativ	avvikelse	på	‐0,5	mkr	baserat	på	en	
medveten	satsning	för	att	tillgodose	vårens	stora	
behov,	justeringar	avseende	personal	har	gjorts	
vilket	förväntas	ge	effekt	under	hösten.	

Resultatenheter 
Kommunens	resultatenheter	visar	tillsammans	
en	positiv	avvikelse	om	+	4	569	tkr	per	den	31/8	
2018.	Överskottet	beror	på	en	positiv	semester‐
löneskuld	om	+5	559	tkr.	Efter	reglering	av	se‐
mesterlöneskulden	som	kommer	att	utjämnas	
under	året,	visar	resultatenheterna	en	negativ	
avvikelse	om	‐990	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‐augusti	2018	fått	2	603	tkr	i	riktade	stats‐
bidrag	såsom	mindre	barngrupper	i	förskolan,	
fritidshemssatsningen	och	lågstadiesatsningen.	
Resultatenheterna	planerar	att	använda	del	av	
tidigare	års	överskott	till	riktade	engångsinsatser,	
såsom	personalförstärkning,	läromedel,	digital	
utrustning,	arbetsmiljön	samt	till	att	hjälpa	barn	
och	elever	som	är	i	behov	av	särskilt	stöd.	

Investeringar  
Samtliga	årets	budgeterade	investeringar	bedöms	
utnyttjas.	Investeringarna	avser	främst	inköp	av	
IT‐utrustning	inom	förskola	och	grundskola,	in‐
köp	av	pedagogiska	läromedel,	möbler	samt	för‐
bättring	av	arbetsmiljön.	

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

	

	

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2018-08-31 

Utgående 

ack. resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 2 270 535 1 735  

	

Hänt i verksamheten 
Gymnasium 
Andelen	elever	med	gymnasieexamen	på	Aka‐
demi	Båstad	gymnasium	var	våren	2018	
84	procent	på	de	högskoleförberedande	pro‐
grammen	och	67	procent	på	yrkesprogrammen.	
Här	bör	nämnas	att	bland	Elittennis	och	VVS	
eleverna	var	måluppfyllelsen	100	procent.	Totalt	
tog	48	elever	studenten	från	Akademi	Båstad	
gymnasium	i	juni	2018.	Meritvärdena	för	de	
elever	som	gick	högskoleförberedande	program	
var	14.4,	vilket	var	något	lägre	än	förra	året.	En	
förklaring	till	årets	lite	lägre	meritvärde	kan	
vara	att	de	elever	som	inte	nådde	gymnasiebe‐
hörighet	till	stor	del	bestod	av	så	kallade	”hem‐
vändare”,	det	vill	säga	elever	som	gått	på	andra	
skolor	tidigare.	Ekonomiprogrammet	hade	i	
våras	inga	avgångselever,	vilket	också	påverkar	
statistiken	negativt.	

Vi	har	i	år	antagit	68	behöriga	elever	till	de	olika	
programmen.	Utöver	det	har	vi	antagit	cirka	30	
elever	till	de	tre	introduktionsprogrammen	som	
heter	yrk,	språk	och	individuellt	alternativ.	

Totalt	har	skolan	i	dagsläget	225	elever,	108	
tjejer	och	117	killar.	

Vi	ser	en	minskning	av	elevantalet	på	introdukt‐
ionsprogrammen.	Samtidigt	ser	vi	en	ökning	från	
den	elevgruppen	av	antalet	elever	som	nu	blivit	
behöriga	till	gymnasiet.	Detta	medför	organisa‐
toriska	förändringar.	Av	våra	elever	läser	nu	40	
procent	svenska	som	andraspråk	istället	för	
svenska.	

Under	förra	året	startade	vi	fotbollsprofilen	som	
vi	ser	har	blivit	en	succé.	Nära	nog	30	elever	
tränar	fotboll	på	skoltid	två	dagar	per	vecka.	Vi	
ser	att	detta	fyller	ett	behov	för	våra	ungdomar	i	
gymnasieålder.	

Gymnasiesärskola 
Det	finns	idag	åtta	elever	som	tillhör	målgrupp‐
en	gymnasiesärskolan	i	Båstad	kommun.	Utbild‐
ningen	är	fyraårig.	Vi	köper	plats	från	de	närlig‐
gande	kommunerna	som	erbjuder	de	program	
som	våra	elever	söker	och	vill	gå	på.	

Fyra	elever	läser	enligt	det	individuella	pro‐
grammet	på	Viktoriaskolan	i	Ängelholm.	

Fyra	elever	läser	något	av	de	nio	nationella	
gymnasiesärskoleprogrammen.	En	av	dessa	
elever	följer	Hotell,	restaurang	och	bageri	på	
Sturegymnasiet	i	Halmstad.	En	annan	elev	läser	
Samhälle,	natur	och	språk	på	Rönnegymnasiet	i	
Ängelholm.	Två	elever	läser	Skog,	mark	och	djur,	

(tkr) 
Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Jan-aug 2018 2018 2018 

UN - BILDNING OCH ARBETE -28 496 -36 686 -43 186 -6 500 

Gymnasiesärskola -1 211 -2 990 -2 990 0 

Gymnasium ramfinansierad  -7 308 -10 453 -10 453 0 

Individ- och familjeomsorg -18 417 -20 415 -26 915 -6 500 

Kulturskolan -1 709 -2 828 -2 828 0 

Summa -28 645 -36 686 -43 186 -6 500 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium 149 0 0 0 

Summa resultatenhet 149 0 0 0 
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de	läser	på	Svalöfs	gymnasium	i	Svalöv	respek‐
tive	Norrängsskolan	i	Hässleholm.	

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

Under	hösten	startas	en	ny	enhetschefstjänst	
inom	ledningsgruppen	upp.	Syftet	med	tjänsten	
är	bland	annat	att	få	en	förbättrad	struktur	över	
budgetuppföljning,	målstyrning	och	kvalitets‐
mätning.	

Arbetsbelastningen	inom	enheten	utredning	
barn,	unga	och	vuxna	har	varit	väldigt	stor	under	
våren.	Inflödet	av	ärenden	har	ökat	med	50	pro‐
cent	i	jämfört	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	som	
Arbetsmarknadsenheten	kan	erbjuda	stämmer	
inte	alltid	med	behovet	hos	klienten.	Ett	samar‐
bete	med	FINSAM	där	Försäkringskassan	och	
Arbetsförmedlingen	ingår	är	starkt	efterlängtat	
då	många	klienter	inte	är	redo	för	den	öppna	
arbetsmarknaden.		

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	och	placeringskostnader	etc.	

Kulturskola 
Kulturskolan	undervisar	ca	120	elever	hösten	
2018.	Rekryteringsinsatser	via	Unikum,	Fa‐

cebook,	hemsida	och	Öppet	hus	har	givit	resul‐
tat.		

Drama	&	teater	har	ökat	sin	andel	elever.		

Varje	år	möter	alla	elever	i	åk	1‐4	kulturskolans	
verksamhet	i	en	musikal	som	åker	runt	på	turné.	
Lokalerna	som	delats	med	Förslöv	7‐9	kan	nu	
användas	igen.	Ungdomens	Hus,	Kulturskolan	
och	grundskolans	musikundervisning	delar	
samma	lokaler	vilket	är	en	utmaning	men	har	nu	
hittat	formerna	på	ett	bra	sätt.		

Programverksamheten	under	våren	har	bestått	i	
Kulturskoleveckan	i	alla	skolor	(se	ovan),	som‐
markonsert	i	Förslöv	kyrka	och	en	konsert	på	
Dalmanska	tomten	i	början	av	juni.	

Kulturskolechefen	har	jobbat	med	arbetsmiljö	ur	
olika	aspekter	för	att	stärka	sammanhållning,	
glädje	och	energi	bland	medarbetarna.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	Bildning	och	Arbete	ramfi‐
nansierade	verksamheter	prognostiserar	totalt	
en	negativ	avvikelse	om	‐6,5	mkr.	Individ‐	och	
familjeomsorg	prognosticerar	detta	underskott	i	
sin	helhet	med	grund	i	kostnader	för	familje‐
hems‐,	HVB‐	samt	institutionsplacerade	barn‐	
och	vuxna	utöver	budget.	Prognosen	är	fortsatt	
osäker	och	insatser	för	placeringar	är	stora	per	
individ	vilket	gör	att	varje	nytillkommen	individ	
påverkar	helårsprognosen	i	stor	utsträckning.	

Resultatenhet 
Akademi	Båstad	Gymnasium	visar	en	positiv	
avvikelse	om	+149	tkr	per	den	31/8	2018.	Den	
positiva	avvikelsen	beror	främst	på	en	positiv	
semesterlöneskuld	om	+1	162	tkr.	Efter	regle‐
ring	av	semesterlöneskulden	som	kommer	att	
utjämnas	under	året,	visar	Akademi	Båstad	
gymnasium	en	negativ	avvikelse	om	‐1	013	tkr.	
Detta	beror	främst	på	minskade	intäkter	på	
grund	av	att	elevantalet	har	minskat	under	året.	
Rektor	har	också	använt	‐535	tkr	av	tidigare	års	
överskott	till	riktade	engångsinsatser	såsom	
personalförstärkning,	läromedel,	digital	utrust‐
ning	samt	förbättring	av	arbetsmiljön.	Den	nega‐
tiva	avvikelsen	kommer	att	regleras	med	tidi‐
gare	års	överskott.	
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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	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.		

Tabell:	Jämförelse	antal	placeringar	2018	och	2017.	

 2018 2017 

HVB-vård, Barn och Unga 1 2 

Familjehemsvård Barn och Unga 23 22 

Behovsprövad öppen vård barn 1 2 

Inst. Vård vuxna 3 9 

Övriga insatser vuxna 0 1 

Öppna ins boende, vuxna 0 1 

Totalt: 28 37 

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

De	tidigare	mycket	kostsamma	skyddsplacering‐
arna	i	kvinnoboenden	har,	när	det	är	möjligt,	
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.		

Restriktivitet	med	alla	utgifter,	kostnader	kopp‐
lade	till	personalvård,	utbildningar	med	mera	
hålls	nere	till	ett	minimum.		

I	förvaltningens	budgetförslag	för	2019	har	ett	
äskande	gjorts	om	att	förstärka	budgeten	avse‐
ende	placeringar	med	2,5	mkr.	
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Vård- och omsorgsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Vård- och omsorgsnämnd -243 -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-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

VN- VÅRD OCH OMSORG -86 471 -115 881 -124 576 -8 695 

Centralt -4 201 -8 490 -6 390 2 100 

Myndighetsenhet -3 475 -5 158 -5 248 -90 

Stöd och omsorg -31 926 -40 556 -47 551 -6 995 

Hälso- och sjukvård -21 898 -31 816 -31 896 -80 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -19 480 -29 861 -29 241 620 

Summa -80 980 -115 881 -120 326 -4 445 

Resultatenheter     

Hemvård -2 095 0 -1 310 -1 310 

Vård- och omsorgsboende -3 396 0 -2 940 -2 940 

Summa -5 491 0 -4 250 -4 250 

     

INVESTERING -962 -3 294 -3 294 0 
	

Hänt i verksamheten 
Den	positiva	effekten	av	fasta	scheman	syns	fort‐
farande	i	verksamheten	och	har	förenklat	som‐
marplaneringen.		

Under	våren	tillträdde	två	av	tre	avdelningsche‐
fer	och	redan	under	sen	vår	och	sommar	syns	ef‐
fekter	genom	ett	mer	närvarande	ledarskap	och	
större	fokus	på	kvalitetsutveckling	i	verksamhet‐
en.		

Arbetet	avseende	Handlingsplan	för	en	ekonomi	i	
balans	och	styrkorten	fortsätter	på	alla	nivåer	i	
verksamheten,	allt	ifrån	arbetsplatsträffar	till	
nämndsmöte.	Ytterligare	processer	har	kartlagts,	
implementerats	och	gett	effekter	för	vård	och	
omsorgstagarna	i	kommunen.	

Vid	årsskiftet	2017/2018	trädde	,	Lag	om	sam‐
verkan	vid	utskrivning	från	sluten	hälso‐	och	
sjukvård	i	kraft.	Lagen	innebär	att	kommunens	
ansvar	att	ta	hem	invånarna	från	slutenvården	
har	skärpts	från	fem	arbetsdagar	till	tre	kalen‐
derdagar.	Kommunen	har	under	årets	första	åtta	
månader	väl	mött	dessa	nya	krav	och	det	har	inte	
fallit	ut	något	betalningsansvar	för	de	första	sex	
månaderna	som	redovisats	från	Region	Skåne.	

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,	smittorisker.	Även	demensutbildning	
för	vård	och	omsorgsmedarbetare	samt	studie‐
cirkel	inom	palliativ	vård	har	genomförts	i	kvali‐
tetshöjande	syfte.	Detta	finns	ej	fullt	ut	budgete‐
rat	i	vilket	ger	ett	underskott	för	utförarna.	

Samtliga	enhetschefer	har	deltagit	i	ett	arbete	
tillsammans	med	kommunens	upphandlade	före‐
tagshälsovård	kring	att	minska	sjukskrivningarna	
i	verksamheten.	Detta	har	varit	värdefullt	utifrån	
att	höja	kompetens	men	på	grund	av	influensor	
under	årets	första	månader	att	sjukskrivningsta‐
len	inte	minskat	under	året	jämfört	med	föregå‐
ende	år.	

Under	årets	första	åtta	månader	har	mycket	ar‐
betstid	gått	åt	till	Trygghetslarmen.	Dels	har	det	
varit	problem	med	täckningen	i	samband	med	te‐
lefonoperatörsbyte,	dels	har	det	skett	en	digitali‐
sering	och	slutligen	har	det	funnits	problem	med	
den	teknik	som	finns	i	kommunen	inom	området.	
Då	det	inte	finns	ekonomisk	buffert	för	detta	är	
nerlagd	arbetstid	en	del	i	verksamhetens	samlade	
underskott.	

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

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.	

Det	krävs	många	semestervikarier	inom	vård	och	
omsorg	och	detta	innebär	resursåtgång	avseende	
introduktioner.	Verksamheten	har	planerat	för	
två	dagars	teoretisk	och	praktisk	introduktions‐
utbildning	samt	minst	tre	dagars	bredvidgång	för	
att	säkra	kvaliteten	för	kommunens	vård‐	och	
omsorgstagare.	Inte	heller	detta	finns	i	budgeten	
och	ger	ett	ekonomiskt	underskott	i	verksamhet‐
en	men	är	helt	nödvändig	för	kvalitet	och	säker‐
het.	

För	vård	och	omsorgstagarna	var	sommarens	
varma	månader	en	utmaning.	Verksamheten	ar‐
betade	strukturerat	med	att	underlätta	genom	
kalla	drycker,	glass,	air	conditioning	där	det	var	
möjligt	samt	anpassa	beviljade	insatser	till	vad	
som	var	möjligt	att	genomföra.		

Stöd och omsorg 
Under	årets	första	månader	har	Daglig	verksam‐
het	utökat	sin	verksamhet	vid	Bjäredalen	med	yt‐
terligare	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	då	det	har	tillkommit	kontor.	

Under	en	sommarvecka	ordnades	ett	sommarlä‐
ger	för	barn,	ungdomar	och	vuxna	inom	stöd	och	
omsorg	vilket	föll	väl	ut.	Det	var	möjligt	att	delta	

både	under	hela	veckan	men	också	under	delar	
av	veckan.		

Inom	samtliga	boende	har	det	varit	nödvändigt	
med	personalförstärkningar	under	en	tid	på	
grund	av	försämrat	mående	hos	vård	och	om‐
sorgstagare.	Detta	utvärderas	kontinuerligt	och	
så	snart	det	är	möjligt	kommer	denna	utökade	
bemanning	att	minska	igen.	I	den	Handlingsplan	
som	förvaltningen	har	i	uppdrag	att	genomföra	
för	en	ekonomi	i	balans	finns	ett	uppdrag	om	att	
se	över	bemanningen	i	boendena	och	detta	kom‐
mer	att	redovisas	under	hösten.	

Inför	hösten	har	ytterligare	barn/ungdomar	med	
funktionsnedsättning	beviljats	utbildning	vid	
gymnasiesärskola	på	annan	ort.	Detta	medför	att	
vård	och	omsorg	har	beviljat	bostad	med	särskild	
service	för	barn	enligt	LSS	till	dessa	elever.		

Vård och omsorg 
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.	

Som	en	del	i	Handlingsplan	för	en	ekonomi	i	ba‐
lans	mättes	under	två	vårveckor	tid	för	olika	in‐
satser	i	syfte	att	nå	ett	rätt	värde	avseende	kring‐
tid.	I	takt	med	att	antalet	vård	och	omsorgstagare	
förändras	krävs	en	justering	av	schema	för	med‐
arbetarna	och	verksamheten	arbetar	kontinuer‐
ligt	med	att	justera	hemvårdsområden	för	att	nå	
största	effektivitet.	

Hälso- och sjukvård, korttid, mottagningsteam 
samt myndighet 

Korttidsvården	har	under	året	utnyttjats	väl	och	
haft	en	hög	beläggning.	Beläggningen	har	varit	
högre	än	föregående	år,	där	en	konsekvens	kan	
vara	den	nya	lagstiftningen	kring	samverkan	vid	
utskrivning	från	slutenvård	till	kommunal	verk‐
samhet.	Platserna	på	kortvården	har	belagts	i	ge‐
nomsnitt	med	13	platser.	Behovet	av	externa	
platser	var	högre	i	början	på	året	men	minskat	ef‐
ter	hand	med	få	externa	platser	under	sommaren.		

För	biståndshandläggarna	har	en	ny	geografisk	
indelning	med	syfte	att	få	en	jämnare	ärendeför‐
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delning	mellan	handläggarna	inom	äldreområdet	
gjorts.	När	det	gäller	handläggningen	inom	LSS	
och	socialpsykiatri	så	kan	konstateras	en	fortsatt	
hög	arbetsbelastning.	

Under	året	ses	en	effektivare	hjälpmedelshante‐
ring,	med	en	mindre	buffert	av	hjälpmedel	än	ti‐
digare.	Uppföljningen	av	hjälpmedelsprocessen	
har	också	medfört	fördelar	som	tydligare	flöden	i	
arbetet	samt	en	ökad	medvetenhet	i	samband	
med	beställningar.		

Sjuksköterskorna	är	en	utbildningsresurs	för	hela	
vård	och	omsorg.	Det	medför	en	högre	ekono‐
misk	belastning	då	medel	för	detta	inte	finns	av‐
satt	i	budget.	Under	sommaren	har	enheten	an‐
ställt	två	HSL‐undersköterskor	för	att	avlasta	
sjuksköterskorna	i	hälso‐	och	sjukvårdsarbetet	i	
de	delar	som	kan	delegeras.	Detta	har	varit	
mycket	positivt	och	även	gett	undersköterskor	
möjlighet	att	ytterligare	utvecklas	i	sitt	arbete.		

Ekonomi 
Utförarsidans	sammanlagda	negativa	avvikelse	
uppgår	till	‐8,7	mkr.		

Inom	stöd	och	omsorg	har	verksamheten	inom	en	
del	utökats	och	ger	en	prognostiserad	avvikelse	
om	drygt	‐7	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.	

Verksamhetsövergripande	äldreomsorg	progno‐
stiserar	en	positiv	avvikelse	om	ca	+0,6	mkr	tkr,	
främst	beroende	på	att	demensteamet	inte	star‐
tats	upp	fullt	ut	ännu.		

Resultatenheter 
Hemvårdens	utförare	prognostiserar	en	negativ	
avvikelse	om	‐1,3	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	‐2,9	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	bemanningen	förstärkts	
samt	att	det	varit	mycket	sjukfrånvaro	som	med‐
fört	övertid	under	våren.		

Under	perioden	har	vård	och	omsorgsboendena	
haft	en	beläggning	på	99	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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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Valnämnd 199 -113 -113 0 

Överförmyndare     

Överförmyndare -732 -308 -1 000 -692 

Överförmyndarkansli -760 -932 -932 0 

Överförmyndare ensamkommande barn 188 0 -300 -300 

Överförmyndare totalt -1 304 -1 239 -2 232 -992 

Kommunrevision -357 -849 -849 0 

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämndens	fem	ledamöter	ansvarar	för	att	
genomföra	allmänna	val.	

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,	vilka	är	överförmyndare,	överförmyndar‐
kansli	samt	överförmyndare	ensamkommande	
barn.	Överförmyndare	avser	den	del	av	verksam‐
heten	som	omfattar	ställföreträdarna,	utom	avse‐
ende	ensamkommande	barn.	Överförmyndar‐
kansli	avser	kostnader	för	personal	och	administ‐
ration	för	verksamheten.	Överförmyndare	en‐
samkommande	barn	avser	verksamhet	avseende	
ensamkommande	barn.		

Kommunrevision 
Kommunrevisionen	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	har	höga	kostnader	för	ställfö‐
reträdare	och	denna	del	beräknas	gå	med	stort	
underskott.	

Överförmyndare	ensamkommande	barn	beräk‐
nas	gå	med	underskott,	då	det	ej	längre	finns	
möjlighet	att	få	statlig	finansiering.		

Kommunrevision 
Revisionen	beräknas	ha	budget	i	balans.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Överförmyndare 
Överförmyndaren	är	underbudgeterad.	Statlig	
finansiering	saknas	från	årsskiftet	avseende	en‐
samkommande	barns	kostnader	för	god	man.	
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KS § 224  Dnr KS 001747/2012 - 500 

Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för 
del av Öllövsstrand 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att inrätta 

verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand. 
Förläggandet innebär att vatten och spillvatten ska byggas ut till nio fastigheter. 
Utbyggnaden innebär en utökning av intilliggande område på sex fastigheter 
där vatten och avlopp redan är utbyggt som allmän anläggning och blir ett 
gemensamt verksamhetsområde. NSVA´s bedömning är att kostnaden är 3 000 
tkr och att utbyggnaden kan vara klar under hösten 2019. Budget för 
utbyggnaden planeras in i investeringsplanen för 2019. Verksamhetsområdet 
ska minst omfatta fastigheterna Båstad Öllöv 43:2, 43:3, 43:4, 43:5, 43:6, 43:7, 
43:8, 43:9, 14:55, 35:1, 36:1, 37:1, 14:56, 15:60 och 15:50. 

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

2018-09-17, med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens förslag  1. Inrätta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av 

Öllövsstrand.  
 2. Budget för utbyggnaden planeras in i investeringsplanen för 2019. 
 
Arbetsutskottets förslag 1. Inrätta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av 

Öllövsstrand. 
 2. Budget för utbyggnadet planeras in i investeringsplanen för 2019. 
 3. Utbyggnaden av avlopp ska upphandlas i konkurrens.  
 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Yrkande Ingela Stefansson (S) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till 

arbetsutskottets förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1.  Inrätta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster  
för del av Öllövsstrand.  

2.  Budget för utbyggnadet planeras in i investeringsplanen för 2019. 

3.  Utbyggnaden av avlopp ska upphandlas i konkurrens.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-09-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr:  KS 001747/2012 -500 

 
Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av 
Öllövsstrand. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta inrätta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 

för del av Öllövsstrand.  

Budget för utbyggnaden planeras in i investeringsplanen för 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att inrätta verksamhetsområde för allmänna vat-

tentjänster för del av Öllövsstrand. Förläggandet innebär att vatten och spillvatten ska byggas ut till nio fastig-

heter. Utbyggnaden innebär en utökning av intilliggande område på sex fastigheter där vatten och avlopp redan 

är utbyggt som allmän anläggning och blir ett gemensamt verksamhetsområde. 

NSVA´s bedömning är att kostnaden är 3 000 tkr och att utbyggnaden kan vara klar under hösten 2019. 

Budget för utbyggnaden planeras in i investeringsplanen för 2019. 

Verksamhetsområdet ska minst omfatta fastigheterna Båstad Öllöv 43:2, 43:3, 43:4, 43:5, 43:6, 43:7, 43:8, 

43:9, 14:55, 35:1, 36:1, 37:1, 14:56, 15:60 och 15:50. 

 

Bakgrund 
I januari 2014 antog kommunen en tid- och handlingsplan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på 

landsbygden. I den angavs att vatten och avlopp skulle byggas ut i Öllövsstrand år 2015/2016.   

Tid och handlingsplanen godkändes av Länsstyrelsen Skåne 2014-03-26. 

2016 begärde kommunen att omarbeta tids- och handlingsplanen. Revideringen innebar Öllövsstrand som var 

ett prioriterat område av Länsstyrelsen inte längre var kvar i planen. Kommunen hade uppfattningen att ut-

byggnaden innebar en samhällsekonomiskt hög kostnad och förordade istället en enskild eller gemensamhets-

inrättad avloppsanläggning. 

Länsstyrelsen delade inte kommunens ställningstagande utan beslutade 2018-06-04 att Båstads kommun ge-

nom ett föreläggande ska inrätta verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten vid del av Öllövsstrand 

genom en allmän anläggning.  

Länsstyrelsen föreläggande innebär att vatten och spillvatten ska byggas ut till fastigheterna Öllöv 14:55, Öllöv 

43:9, Öllöv 43:8, Öllöv 43:7, Öllöv 43:6, Öllöv 43:5, Öllöv 43:4, Öllöv 43:3 och Öllöv 43:2. 

Intilliggande område med sex fastigheter Öllöv 35:1, Öllöv 36:1, Öllöv 37:1, Öllöv 14:56, Öllöv 15:60 och 

Öllöv 15:50 är utbyggt med vatten och spillvatten. 

Kommun ska ha fattat beslut om inrättande av verksamhetsområde för vatten och avlopp senast 31 oktober och 

i beslutet ska anges när genomförandet ska vara klart.  

NSVA beräknar kostnad för utbyggnaden till 3 000 tkr och den kan vara genomförd hösten 2019. 

 

Ekonomi 
Kostnaden för utbyggnaden budgeteras inom landsbygdsinvesteringar för 2019. 

 

 

Båstad 2018-08-17 

 

 

Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef    

Teknik och Service    

 

Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 

NSVA 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-03 1 av 2 

 

 

KS § 220  Dnr KS 000365/2018 - 200 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9  

 
Beskrivning av ärendet Den 16 maj 2018 godkände kommunfullmäktige förslag till optionsavtal för del 

av fastigheten Hemmeslöv 5:9, KF§ 89, Dnr KS 000365/2018-200. När 
optionsavtalet togs fram för beredning inkom motparten med bolagsuppgifter 
som sedan kommit att ändras. Grundbulten 24147 AB är ett så kallat skalbolag 
som kommunens motpart haft för avsikt att köpa men under processen valt att 
avstå. Istället har kommunens motpart bildat bolaget Padl Fastigheter AB 
(559156-0783). Motpartens bolagsskifte resulterar i att avtalet som godkändes 
av kommunfullmäktige i maj 2018 måste justeras så att kommunen har rätt 
avtalspart. Ett uppdaterat förslag till avtal har arbetats fram och godkänts av 
motparten. Inga andra förändringar har gjorts i avtalet än uppdatering av 
motpart.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad  

2018-08-29, med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Ändring av motpart i upprättat och godkänt optionsavtal för del av  

Hemmeslöv 5:9 godkänns.  
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Ändring av motpart i upprättat och godkänt optionsavtal för 

del av Hemmeslöv 5:9 godkänns.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180829\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-08-29. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000365/2018 – 200 
 
 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 (Stationsområdet i Båstad) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring av motpart i 
upprättat och godkänt optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 16 maj 2018 godkände kommunfullmäktige förslag till optionsavtal för del av fastigheten 
Hemmeslöv 5:9, KF§ 89, Dnr KS 000365/2018-200.  
När optionsavtalet togs fram för beredning inkom motparten med bolagsuppgifter som sedan 
kommit att ändras.  
Grundbulten 24147 AB är ett så kallat skalbolag som kommunens motpart haft för avsikt att 
köpa men under processen valt att avstå. Istället har kommunens motpart bildat bolaget Padl 
Fastigheter AB (559156-0783). 
Motpartens bolagsskifte resulterar i att avtalet som godkändes av kommunfullmäktige i maj 
2018 måste justeras så att kommunen har rätt avtalspart. Ett uppdaterat förslag till avtal har 
arbetats fram och godkänts av motparten.  
Inga andra förändringar har gjorts i avtalet än uppdatering av motpart.  
 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Konsekvensen av att inte genomföra ändringen är att skalbolaget grundbulten 24147 AB, med 
nya ägare, skulle kunna hävda rätt till optionen.  
 
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Padl Fastigheter AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till optionsavtal 
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