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Om årsredovisningen

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport 
till kommunfullmäktige om kommunens 
samlade verksamhet och ekonomi 2018. Den 
vänder sig även till externa intressenter så som 
kreditgivare, leverantörer, samarbetspartners och 
andra myndigheter men också till boende i 
kommunen. Här kan du läsa om vilka mål som satts 
upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur 
skattepengarna har använts. De obligatoriska 
kapitlen förvaltningsberättelse och ekonomisk 
redovisning kompletteras med verksam-
hetsberättelse samt inledning som bland annat visar 
hur kommunen är organiserad.

De olika avsnittens innehåll
Inledning
Efter förord av kommunstyrelsens ordförande följer 
kommunens organisationsschema samt diagram 
som visar var kommunens pengar kommer från 
samt hur och till vad pengar används. Kapitlet 
avslutas med fem år i sammandrag.

Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen görs en omvärldsananlys 
och det redogörs för kommunens mål. Det görs även 
en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning. 
Sedan följer en analys av kommunens finansiella 
situation följt av personalredovisning, 
miljöredovisning och servicedeklararationer.

Ekonomisk redovisning
I resultaträkningen presenteras årets ekonomiska 
utfall. Den ekonomiska ställningen vid årets slut visas 
i balansräkningen och förändringar i kommunens 
likvida medel redovisas i kassaflödesanalysen. 
Kapitlet innehåller även noter och 
redovisningsprinciper.

Verksamhetsberättelse
I verksamhetsberättelsen finns en kort beskrivning 
av varje nämnd och styrelse med en sammanfattning 
av årets insatser, av det ekonomiska resultatet och av 
det som väntar framöver.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Ar 2018 var ett år med omfattande nybyggnation. 
Vid Tuvelyckan vid Båstads station växer ett helt 
nytt bostadsområde fram med permanentbostäder i 
direkt närhet till goda kommunikationer och fina 
rekreationsmiljöer. 72 lägenheter med hyresrätt var 
färdiga för inflyttning under hösten 2018 samt 21 
radhus, På kommunens tomtområde Heden i 
Hemmeslöv har vi under 2017-2018 sålt drygt 60 
tomter och markanvisningstävling har genomförts 
på Heden etapp 3. 

I Båstad centrum färdigställdes även under 2018 ett 
antal villor på Hasselbacken väster om centrum. 

Vid Hakonhus påbörjades 16 bostadsrätter som 
varit föremål för olika planer sedan 1992. 

För Förslövs del avser Båstadshem bygga 16 lägen-
heter på före detta Mejeritomten. Behovet av fler 
äldreomsorgsplatser är stort på lång sikt och 
Båstadshem har under året efter beslut i kommun-
fullmäktige påbörjat ett äldreboende vid Angahällan 
med 48 platser. Dessutom pågår en planprocess för 
200 bostäder i det närliggande området Förslöv 2;4. 

Vid Förslövs station blev Bjärekrafts nya kontor och 
lager färdigt under hösten. 

Nya Skogsbyns förskola med 6 avdelningar blev 
färdig i november månad och därmed kunde vi 
lämna modulerna där förskolan varit inrymd sedan 
flera år. 

Kommunen blev under 2018 delägare i Sydvatten. 
Kommunens södra och västra delar ansluts till Syd-
vatten under 2020. Byggande av överföringsledning 
för avlopp och utbyggnad av Laholms reningsverk 
pågår och blir färdig under 2019. Verket kommer att 
samägas med Laholms kommun och Båstads 
kommuns andel är knappt 40 mkr. Därmed står vi 
väl rustade för framtida utbyggnader i hela 
kommunen inom vatten-och avlopp. 

Den efterlängtade friidrottsanläggningen i centrala 
Båstad färdigställdes under året och invigdes i 
september månad. 

I maj månad invigdes Dahlmans tomt på Dahlman-
ska tomten med scen och park. 

Kommunens invånarantal ökade med 152 personer 
från 1 januari till den 31 december 2018 och vi är 
nu 14 948 invånare. I februari 2018 beslutade 
kommunfullmäktige med stor majoritet om den 
framtida skolstrukturen på södra och västra sidan 

av kommunen med bibehållande av byskolorna och 
ny skola i Grevie. Vi kan konstatera att vi står inför 
mycket stora investeringar inom såväl förskole- som 
skolområdet. 

Vi ser en fortsatt positiv utveckling av resandet och 
många har upptäckt våra fantastiska pendlingsmöj-
ligheter från våra tågstationer. Resandet ökar 
genom de förbättrade kommunikationerna med 
bussar till och från stationerna. 

Båstads kommun ligger i framkant med bredbands-
utbyggnaden och utbyggnadstakten i Båstads 
kommun är hög och vi har bäst täckning på 
landsbygden i Skåne. 

Kommunen gör även i år ett positivt resultat på 
15,2  mkr. Detta är en negativ avvikelse mot budget 
på 0,2 mkr. I november 2018 meddelar KPA att man 
räknat fel på tidigare pensionsprognos och att 
kostnaderna stigit med 8 mkr. I annat fall hade 
kommunen gjort ett rekordresultat på 23 mkr. Det 
är finanserna som räddar det positiva resultat då 
flera verksamhetsområden går kraftigt minus. 
Placeringar av barn och ungdomar har mer än 
fördubblats mot för ett antal år sedan och utgör ca 
8 mkr. Fler barn i skolorna tillsammans med 
gymnasieskolan ger ett underskott på 10 mkr och 
Vård-och omsorg 6 mkr om hänsyn tas till överskott 
på hemtjänsttimmar. 

Tack till alla medarbetare, förtroendevalda, 
företagare och, invånare. Tillsammans kan vi se 
fram mot att vi har goda förutsättningar för en bra 
framtid för Båstads kommun. 

Bo Wendt (BP) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Fördelning av kostnader och intäkter 

Vad används pengarna till?  

Var kommer pengarna från? 

Hur används pengarna? 
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Fem år i sammandrag 

2018 2017 2016 2015 2014 

Årets resultat, mkr 15,2 16,5 14,8 6,7 10,5 

- varav realisationsvinst 0,3 0,7 0,6 0,8 1,0 

Årets resultat i procent av skatteintäkterna 2,0 2,2 2,0 1,0 1,6 

Årets resultat i procent av skatteintäkterna, exklusive realisationsvinst 1,9 2,1 2,1 0,9 1,4 

Nettokostnaderna1) i procent av skatteintäkterna 98,0 97,8 97,9 99,0 98,4 

Soliditet, procent2) 41 41 43 46 51 

Skuldsättningsgrad, procent 59 59 57 54 49 

Likvida medel, mkr -0,5 55,8 17,0 20,3 18,1 

Tillgångar, mkr 1238 1 186 1 101 993 886 

Tillgångar per invånare, kr 82 797 80 159 75 306 69 101 61 465 

Låneskuld, mkr 503 442 398 306 246 

Låneskuld per invånare, kr 33 680 29 871 27 255 21 315 17 031 

Eget kapital, mkr 507 492 475 454 448 

Eget kapital per invånare, kr 33 914 33 245 32 521 31 613 31 051 

Nettoinvesteringar, mkr 171 120 121 116 95 

Nettoinvesteringar per invånare, kr 11 414 8 142 8 265 8 033 6 585 

Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 22 16 17 17 14 

Kommunal skattesats, kr 20:23 20:23 20:23 20:23 20:23 

Antal invånare 31 december 14 948 14 796 14 614 14 373 14 419 

1) Nettokostnaderna består av verksamhetens kostnader minus intäkter plus avskrivningar och finansnetto. 

2) Soliditeten definieras som eget kapital i förhållande till tillgångarna. Pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse. Denna 

uppgår till 246 mkr och skulle denna betraktas som skuld sjunker kommunens soliditet till 21 procent (2017: 20 procent).  
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Omvärldsanalys

Samhällsekonomin och kommu-
nens ekonomi 
Världsekonomin(1) 
De flesta bedömare räknar med lägre global BNP-
tillväxt komman de år. En inbromsning i några 
betydelsefulla ekonomier, som USA, Kina och 
Tyskland, är högst trolig 2019, vilket kommer att 
ge tydligt avtryck i global BNP och världshandeln. 
En sådan försvagning understödjs i nuläget av le-
dande indikatorer för tillverkningsindustrin i 
flertalet regioner. Frågan i nuläget för världseko-
nomin är därmed snarast hur snabb och lång 
konjunkturnedgången blir.  

På vissa håll beror den förestående inbroms-
ningen i konjunkturen på att efterfrågetillväxten 
bromsas av utbudsrestriktioner. Exempelvis är 
det tydligt att resursutnyttjandet på arbetsmark-
naden i USA är riktigt högt, i likhet med Sverige. 

Räntorna förväntas stiga framöver, USA  har re-
dan höjt sin styrränta från 0,25 procent 2015 till 
2,25 procent i slutet av 2018. Grannländer som 
Norge och Storbritannien höjde även de sina rän-
tor under 2018.  

Svensk ekonomi(1) 
Den svenska konjunkturen nu har passerat top-
pen, framöver väntas därmed konjunkturavmatt-
ning. Detta innebär att BNP en tid kommer att 
öka svagare än den trendmässiga tillväxten. Att 
man räknar med en lägre global BNP-tillväxt, in-
nebär en svagare ökning av svensk export kom-
mande år.  

På hemmaplan tycks byggboomen vara över och 
vi räknar med att bostadsbyggandet minskar un-
der hela 2019. Detta är två huvudförklaringar till 
svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020. Den 
starka utvecklingen på den svenska arbetsmark-
naden kommer därmed att brytas, med mins-
kande sysselsättning och stigande arbetslöshet 
som följd.  

Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock en 
bit bort. I vår prognos visar sig den svagare ar-
betsmarknadskonjunkturen mer tydligt först år 
2020. En svag utveckling av antalet arbetade tim-
mar medför en dämpning av den kommunala 
skatteunderlagstillväxten kommande år. 

Under 2018 ökade BNP med 2,2 procent, (2,1 
procent) och KPI med 2,0 procent. På sikt kom-
mer ökningen av BNP begränsas till runt 1,5 pro-
cent per år samtidigt som utvecklingen av antalet 
arbetade timmar är svag. Det betyder att den re-
ala ökningen av skatteunderlaget kommer grad-
vis avta. Arbetslösheten har minskat och uppgick 
till 6,3 procent i slutet av året. Sysselsättningsgra-
den och arbetskraftsdeltagandet har inte varit 
lika höga sedan innan 1990-talskrisen. På grund 
av förestående lågkonjunktur prognostiseras ar-
betslösheten öka i långsam takt under 2019 och 
2020. 

Kommunernas ekonomi(1) 
Kommunernas resultat för 2017 uppgick till 
24 mdkr, varav drygt 54 procent utgörs av reali-
sations- och exploateringsvinster. Endast 20 
kommuner hade negativt resultat 2017 och 199 
kommuner hade ett resultat på minst 2procent av 
skatter och bidrag. 

Realisations- och exploateringsvinsterna har va-
rit mycket ojämnt fördelade. Det var 71 kommu-
ner som hade rea- och exploateringsvinster som 
översteg 500 kr per invånare, i 16 kommuner un-
dersteg de -100 kr per invånare. Det var främst 
storstadskommuner, pendlingskommuner nära 
storstad som hade de höga värden medan lång-
pendlingskommuner och landsbygdskommuner 
hade låga värden.  

Under de senaste tio åren har det sammantagna 
resultatet för kommuner i Sverige motsvarat 
3,0 procent av skatter och generella statsbidrag. 
År 2017 klarade 2 utav 3 kommuner 2 procent av 
skatter och generella statsbidrag. Andelen kom-
muner som haft underskott har under de senaste 
tio åren i genomsnitt uppgått till 11 procent.   

Kommunernas kostnader för egentlig verksamhet 
ökade med 3,2 procent, vilket är lågt jämfört med 
den genomsnittliga ökningen på 4,5 procent 
2010-2016. Variationen mellan verksamheterna 
var stor. Den verksamhet som minskade mest var 
kostnader för flyktingmottagande. Förskola, skola 
och personlig assistans hade däremot stora kost-
nadsökningar. 

Kommunkoncernernas sammantagna investe-
ringsvolym har ökat under en längre tid.  De kom-
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munala bolagen svarar för drygt hälften av kom-
munernas investeringar. År 2017 ökade investe-
ringarna med 13 procent jämfört med året innan. 
Det är större städer som står för de största inve-
steringarna per invånare, men landsbygdskom-
munernas investeringar ökar mest jämfört med 
året innan. Investeringsnivån spås öka även i 
fortsättningen dock i en lägre takt. 

En ökad investeringsvolym innebär ökade drift-
kostnader som kommer att ta allt större utrymme 
i kommunernas driftbudgetar. 

Starkt demografiskt tryck med ökade pensions-
kostnader i kombinations med lägre skatteunder-
lagsutveckling innebär att det krävs kraftiga ef-
fektiviseringsåtgärder, bland annat med hjälp av 
digitalisering av välfärdstjänster för att klara 
verksamheten och målen för god ekonomisk hus-
hållning.  

(1) Källa: SKLs Ekonomirapport december 2018 

Känslighetsanalys 
En kommun påverkas av händelser utanför sin 
egen kontroll. En känslighetsanalys visar hur 
olika förändringar påverkar kommunens eko-
nomi. 

Tabell:	Känslighetsanalys	

Händelse (mkr +/-) 

Löneförändring, 1 % -6,8 

Prisförändring, 1 % -3,4 

Ränteförändring, +1 % -2,1 

Skatteintäkter, 100 invånare -5,0 

1 kr kommunalskatt 34,1 

 

Befolkning 
Den 31 december 2018 hade Båstads kommun 
14 948 invånare, vilket är 152 fler än förra året. I 
kommunen föddes 118 barn och totalt avled 195 
personer, vilket ger ett födelseunderskott på -77 
personer. Det flyttade hit 1 141 personer medan 
914 valde att flytta härifrån, vilket ger ett positivt 
flyttningsnetto på +227 personer. Under de sen-
aste tjugo åren har invånarantalet ökat under 
tretton av dessa och minskat under sju. Antalet 
invånare under samma period har ökat med to-
talt 708 personer. Sammanlagt har kommunen 
ett positivt flyttningsnetto under de senaste tjugo 

åren på 759 personer, varav för de senaste fem 
åren är motsvarande siffra 529. 

Båstads kommun har en stor andel äldre invå-
nare jämfört med genomsnittskommunen. I slutet 
av 2018 var 30 procent av befolkningen 65 år el-
ler äldre jämfört med 20 procent i riket. Av invå-
narna är 50 procent män och 50 procent kvinnor. 
Olika åldersgrupper fördelar sig procentuellt på 
följande sätt: 

Tabell:	Fördelning	åldersgrupper	

Ålder Båstad % Riket % 

0-19 20 23 

20-24 4 6 

25-44 19 26 

45-64 26 25 

65-79 23 15 

80+ 8 5 

 

	

Diagram:	Befolkningsutveckling	i	Båstad	de	senaste	20	
åren 

 

 

 

Diagram:	Båstads	befolkningsutveckling	i	procent	jäm‐
fört	med	riket	de	senaste	20	åren 

10



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Omvärldsanalys 

 
Bostadsmarknad 
Båstad 
I Båstad bor man traditionellt i villa. Totalt finns 
det cirka 9 500 småhus i Båstad, varav närmare 
hälften är fritidsbostäder. Antalet hyresrätter 
uppgår till 1 988. Kommunens bostadsbolag, 
Båstadhem AB, förvaltar en majoritet av kommu-
nens hyreslägenhetsbestånd. I kommunen finns 
även 679 bostadsrätter. Under 2018 har Båstad-
hem nyproducerat 3 lägenheter genom en om-
byggnation av en lokal som ligger i Torekov. Ef-
terfrågan på bostäder är störst i centrala Båstad 
och Förslöv, där det råder brist på lägenheter. I 
Båstads kommun finns cirka 12 500 bostäder  
varav cirka en tredjedel är fritidsbostäder.  

Antalet utannonserade bostäder och tomter till 
salu är fortfarande stort i kommunen och bedöm-
ningen är att det finns fler bostäder till salu än 
vad som efterfrågas. Störst är efterfrågan på 
unika objekt för fritidsboende eller mycket pris-
värda fastigheter med stor utvecklingspotential. 
Dessa fastigheter är dock inte så många på mark-
naden. En försiktig efterfrågan finns på tomter för 
nyproduktion där tomtpriset utgör en realistisk 
del av totalkostnaden för att bygga nytt. 

Omvärldens inverkan 
Urbaniseringstrenden fortsätter. Städerna växer 
och i takt med att efterfrågan på bostäder där 
ökar, förändras också prisbilden. Detta leder i sin 
tur till att efterfrågan också ökar på bostäder 
strax utanför städerna. Attraktiva, stadsnära bo-
stadsmiljöer med goda kollektivförbindelser har 
länge varit en konkurrensfördel för tillväxt i 
mindre kommuner och samhällen nära storstä-
der. 

Vi har tillväxt i Sverige och i Båstad. Räntorna är 
fortfarande låga men de nya amorteringsreglerna 
gör det svårt för unga människor att ta sig in på 
bostadsmarknaden. Priset för nyproduktion av 
hyresrätter är högt och resultatet blir att det 
byggs för få. Nationellt sett ökar dock efterfrågan 
på nybyggda hyresrätter trots de höga hyrorna. I 
relation till efterfrågan finns det en för liten andel 
bostadsrätter i kommunens tre största orter.  

Näringsliv 
Båstads kommun utmärker sig varje år som stark 
nyföretagarkommun.  Enligt Svenskt Näringslivs 
undersökning ”Företagsamhet” hade Båstad kom-
mun Sveriges femte högsta företagsamhet 21,8 
procent (personer som är delägare i ett handels-
bolag, är vd eller styrelseledamot i ett aktiebolag 
och/eller har en F-skattsedel). I Skåne har Båstad 
en topplacering. Strax efter Båstad kommer Vel-
linge. 

Bilden av Båstads kommun som en sommar- och 
turistort är väl etablerad och i kommunen finns 
många företag kopplade till just denna näring. 
Många små företag finns inom turism och jord-
bruk, branscher som har en lång historia i Bå-
stads kommun men här finns också de stora före-
tagen inom industri och tillverkning med många 
anställda. Båstad är en av få småkommuner där 
tre börsnoterade företag har sina huvudkontor: 
PEAB, inom bygg- och anläggningssektorn, No-
lato, med plast- och gummiprodukter och Lindab 
med produkter i tunnplåt. Dessa tre tillsammans 
med kommunens tre stora hotell svarar för näs-
tan 30 procent av arbetstillfällena i kommunen. 
PEAB Sverige AB är största privata arbetsgivaren 
med 2 375 antal anställda (2017 källa Ekonomifakta.se, 

Svensk Näringsliv 2018).
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Målredovisning 
Båstads kommun har tre övergripande fullmäkti-
gemål samt sex nämndsmål och har under året 
arbetat efter den budget som Kommunfullmäk-
tige beslutade om. 

Måluppfyllelse: Målet är delvis 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. Bjä-
reborna är även nöjda med kommunens kommer-
siella utbud samt fritidsmöjligheter.  

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Även här får Båstad ett något bättre betyg än ge-
nomsnittet för Sveriges samtliga kommuner. Det 
finns dock mycket som kan ytterligare förbättras. 
Till exempel måste vi bli snabbare på att svara på 
e-mail. Under 2019 kommer vi att vidta åtgärder
för att bli bättre på detta område.

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:	

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

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Dock är det värt att notera att resultatet blev 
15,2 mkr och inte det budgeterade 15,4 mkr vil-
ket ändå ger 2,0 procent av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag. Det är kommunens drift och 
verksamheter som drar resultatet neråt medan 
överskottet på den finansiella sidan gör att kom-
munen uppnår målet. 

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

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Endast 64 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 placerar oss inte bland de 10 bästa kommu-
nerna även om vi får bra resultat i de flesta del-
målen. Att vara bland de 10 bästa är ett mycket 
ambitiöst mål. Även vår placering, plats 22 bland 
landets 290 skolkommuner är en bra prestation. 

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 har deltagit under 2018. 

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 BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Målredovisning 

Resultatet för 2018 års mätning publiceras först 
senare under 2019.  

Enligt Svenskt Näringslivs ranking ”Företagskli-
mat” hamnar vi på plats 118 bland Sveriges kom-
muner. 

Det finns delområden som Båstad är mycket 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 fö-
retagare. 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Enligt Miljöaktuellts ranking 2018 är vi på plats 
39, vilket innebär att vi klättrat upp 44 place-
ringar (från plats 83 2017).  

Sedan tidigare har kommunen arbetat fram ett 
Miljöprogram och under 2018 har det bildats en 
miljö- och hållbarhetsgrupp. Gruppens uppgift är 
att arbeta brett och horisontellt med miljö- och 
hållbarhetsfrågor och genom ett systematiskt ar-
bete kan vi nå målet på lite längre sikt. 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Båstad placerar sig på plats 141 enligt SKL:s 
Öppna Jämförelser, vilket är en förbättring med 
25 placeringar. Antalet inbrott är högt och även 
antal våldsbrott har ökat. Kommunen har vidtagit 
åtgärder för att minska inbrotten (projektet DNA-
märkning). Även på trygghetsområdet kan vi nå 

längre genom att samverka med andra aktörer 
(polisen, allmänheten, föreningar med flera).  

Eftersom trygghet är en fråga med hög prioritet, 
kommer kommunen att rekrytera en säkerhets-
chef/trygghetssamordnare under 2019. 

Måluppfyllelse: Målet är inte 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. Enligt mät-
ningen Nöjd Medborgar-Index-Kultur (UO9401) 
har vi ett resultat som är bättre än genomsnittet 
för riket, men vi når inte ända fram till de bästa 
placeringarna. 

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
God ekonomisk hushållning regleras i Kommu-
nallagen och innebär förutom att räkenskaperna 
går ihop även ett krav på att kommunen bedriver 
verksamheterna på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. Genom mål och riktlinjer sta-
kas den politiska färdriktningen. 

Fullmäktigemålen nås delvis, men trots bättre re-
sultat på nästan alla områden når vi inte upp till 
något av våra nämndsmål. Detta beror främst på 
att målen är så ambitiösa och högt uppsatta. 

Sammantaget görs bedömningen att Båstads 
kommun delvis uppfyller kravet på god ekono-
misk 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 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Målredovisning

BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018

Målredovisning

Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Utfall 
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 Utfall 
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 59 % får ett svar inom två arbetsdagar. 

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

V 61% får ett svar på en enkel fråga vid kontakt via  telefon. 

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

V 89 % uppfattar att de får ett gott bemötande när ställt en enkel 
fråga via telefon. 

KF-mål 3 Mätmetod Mått Utfall 
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Båstads kommun kan sammantaget anses vara i ekonomisk 
balans, även om vi bör sträva efter högre självfinansieringsgrad 
beträffande investeringar.

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

RT Dock är det värt att notera att resultatet blev 15,2 och inte det 
budgeterade 15,4 vilket ändå ger 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 64 procent av investeringarna beräknas kunna täckas 
med skattemedel. Båstads kommun har för närvarande ett 
mycket stort investeringsbehov, vilket medför att det egna 
kapitalet inte räcker till att finansiera allt.

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Utfall

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 Vi placerar oss på plats 22 (plats 38 under 2017). Ett fantastiskt 
fint resultat, även om vi inte når upp till målet.

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V 79 % 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 % 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 91 %(83 % förra gången) tog examen vid yrkeshögskolan.
Andel yrkesutbildningar per invånare V Åtta yrkesutbildningar har erbjudits.
Andel i arbete efter utbildning V 90 % har arbete 6 mån efter  avslutad utbildning.
Genomströmmning SFI E 217 elever har studerat på SFI.
Nivå SFI E 97 elever har gjort nationella prov varav 96 blev godkända.

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Målredovisning

BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018

Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Utfall
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". 

Andel nöjda brukare i hemvården RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker att 
hemvården håller en god kvalitet (94%). Båstad placerar sig på 
plats 25 av Sveriges kommuner enligt den senast tillgängliga 
mätningen för denna fråga. 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 2018. 
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 2018. 
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 2018. Det är en förbättring inom spåväl 
hemvård som särskilt boende. 

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Utfall
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 Båstad är på plats 212 enligt 2018 års mätning, vilket är en 
försämring med 62 placeringar.

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

RT Placering 227, 1 placering ner. Här finns förbättringspotential. 
Arbete med bemötande och klarspråk pågår inom 
Samhällsbyggnad.

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. Vi ligger på 
plats 10 enligt Svenskt Näringslivs ranking.

Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar 
inom handel, besök eller tjänstesektorn

V Plan för utökning av Torekovs hotell. Plan för utökning av Hotell 
Skansen har antagits men är överklagad.

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Utfall
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. 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 Självförsörjningsgraden har ökat genom anläggning av solceller 
och bergvärme.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Utfall
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 141 (166), vilket är en 
förbättring med 25 placeringar. Vi måste fokusera på att  få ner  
antalet stölder och tillgreppsbrott (exempelvis inbrott). Även 
brandskyddsarbete är ett förbättringsområde.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Utfall
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt och vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommuner inom 
området.

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, 
nöjd Medborgar-Index för 2017 är 65 jämfört med rikets 62. Vi 
når dock inte upp till det högt uppsatta målet. Nästa 
mätningstillfälle under hösten 2019.

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
miljökommuner

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
näringslivskommuner
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BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Finansiell analys 

Finansiell analys

Sammanfattning 
Båstads kommuns resultat för 2018 uppgick till 
15,2 mkr, vilket är en negativ avvikelse i förhål-
lande till budget med 0,2 mkr. Resultatet för 2017 
var 16,5 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick 
till 171 mkr, jämfört med 120 mkr året innan, 
varav cirka 75 mkr avsåg VA-investeringar. Nya 
lån om 90 mkr togs under året och kommunen 
amorterade cirka 34 mkr på gamla lån. De likvida 
medlen minskade med 57 mkr till 0 kr. 

Resultat och kapacitet 
Årets resultat 
Årets resultat om 15,2 mkr kan jämföras med det 
budgeterade om 15,4 mkr. Budgetavvikelserna 
för den ordinarie verksamheten uppgick 
till -32,9 mkr inklusive demografireserven. De 
stora avvikelserna ligger inom Skolpeng -9,9 mkr,  
Bildning och arbete ram -7,5 mkr och Vård och 
omsorg ram -8,1 mkr. 

Att årets resultat ändå blev positivt förklaras till 
stor del av intäkter från exploateringsverksam-
heten, detta bidrog med +24,1 mkr. Andra bidra-
gande positiva avvikelser gentemot budget var 
att avskrivningskostnader och räntekostnader 
blev totalt 5,3 mkr lägre än budgeterad med an-
ledning av lägre investeringsvolym 2017 och 
2018 än budgeterat samt på grund av det låga 
ränteläget. Ytterligare poster som bidrog till det 
positiva resultatet var bland annat att kommunen 
under året fick tillfälliga generella statliga bidrag 
i form av ”byggbonus” från Boverket. Detta bi-
drog med 2,4 mkr till årets resultat. 

Pensionskostnaderna har en negativ avvikelse 
om 1 mkr. Detta efter att kommunens pensions-
bolag i slutet av november reviderat upp sin kost-
nadsprognos för 2018 med ca 8 mkr. I delåret 
prognostiserade kommunen en positiv avvikelse 
med 5 mkr. 

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

Diagram:	Årets	resultat	(mkr) 

Balanskravsutredning 
Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta 
är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäk-
terna överstiga kostnaderna och ett negativt re-
sultat efter balanskravsjusteringar ska regleras 
under de närmast följande tre åren. Balanskravs-
justeringar innebär bland annat att vissa realisat-
ionsvinster inte tas med i bedömningen om årets 
resultat uppfyller balanskravet. Under 2018 
avyttrade kommunen fastigheter, inventarier och 
maskiner som genererade en reavinst på 0,3 mkr. 
Enligt huvudprincipen ska realisationsintäkter 
räknas bort vid en balanskravsjustering. Några 
underskott från tidigare år finns inte kvar att 
täcka. Därmed är balanskravet uppfyllt. 

Tabell:	Balanskravsutredning	

(mkr) 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 15,2 

- reducering av samtliga realisationsvinster -0,3

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 14,9 

Balanskravsresultat 14,9 

Öronmärkning pensionsreserv(1) -5,1

(1) Kommunstyrelsen	fattade	2006‐02‐01	§	21	beslut	om	att	fi‐
nansiera	framtida	ökade	pensionsutbetalningar	genom	att	
skapa	medel	i	den	egna	balansräkningen	öronmärkta	till	ända‐
målet.	Beslutet	innebär	att	den	del	av	överskottet	som	överskri‐
der	värdesäkringen	av	det	egna	kapitalet	skulle	öronmärkas	för	
framtida	pensionsutbetalningar.	Värdesäkring	av	det	egna	ka‐
pitalet	innebär	att	resultatet	först	ska	täcka	inflationens	värde‐
minskande	effekt	på	det	egna	kapitalet	innan	överskridande	del	
kan	reserveras	till	pensionsreserven.	(Inflationen	(KPI)	2018	
blir	2,0	procent.	enligt	SKL:s	bedömning	i	cirkulär	19:6).	
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Finansiell analys 

Nettokostnader och skatteintäkter 
För kommunens ekonomi är det av stor betydelse 
att nettokostnaderna inte ökar mer än skattein-
täkterna eftersom detta på sikt minskar möjlig-
heterna till en ekonomi i balans. Nettokostnads-
utvecklingen i Båstads kommun, sett över den 
senaste femårsperioden, har varit högre än skat-
teintäktsutvecklingen. Se tabellen nedan. 

Tabell:	Nettokostnads‐	och	skatteutvecklingen	

Förändring (%) 2018 2017 2016 2015 2014 

2018-

2014 

Nettokostnads- 

utveckling 2,6 5,4 4,4 4,4 3,6 22,1 

Skatteintäkts- 

utveckling 2,2 5,4 5,3 3,6 1,9 19,6 

Som ett riktmärke för om kommuners resultat 
ligger i linje med god ekonomisk hushållning an-
vänds ofta måttet att resultatet över tid ska 
uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. Båstads kommun har detta som ett 
ekonomiskt mål vilket ger goda förutsättningar 
för att över tid ha en ekonomi i balans. Det eko-
nomiska målet kan åskådliggöras genom att net-
tokostnadernas ställs i relation till skatteintäkter 
och generella bidrag samt finansnetto. Andelen 
får därmed inte överstiga 98 procent. Kommu-
nens nettokostnadsandel uppgår till 98,0 procent 
för 2018 och genomsnittet för de senaste 5 åren 
landar på 98,2 procent. 

Diagram:	Nettokostnadernas	andel	av	skatteintäkter,	
generella	bidrag	samt	finansnetto	(%)	

Den kommunala skattesatsen var under 2018 
20:23 kronor. Genomsnittet i länet var 20:63 och 
i riket 20:74. Lägst skatt i Skåne hade Vellinge 
med 18:50 kr. Osby hade högst med 22:26, en 

skillnad på 3:76 kr. Den totala skattesatsen (kom-
munal- och landstingsskatt) för Båstad ligger på 
30:92. Genomsnittet i de fem närmsta pendlings-
kommunerna är 31:09. Landstingsskatten i Skåne 
uppgick till 10:69 jämfört med rikets på 11:39. 

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

Soliditeten hölls oförändrad under 2018 jämfört 
med 2017. Kommunen klarar inte av att fullt ut 
självfinansiera nya investeringar vilket påverkar 
soliditeten. Hade likviditeten varit högre vid års-
skiftet genom nyupplåning hade soliditeten sjun-
kit istället för att hållas oförändrad mellan åren. 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld 
uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i 
balansräkningen. Räknar man med den i skulden 
blir soliditeten 21 procent 2018 vilket innebär att 
soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 
ökar 1 procent jämfört med 2017.  

Diagram:	Soliditet	(%)	

Skuldsättningsgrad 
Av kommunens tillgångar finansierades 59 pro-
cent med främmande kapital. Detta benämns 
skuldsättningsgrad och är motsatsen till soliditet. 
Skuldsättningsgraden höll sig därmed även den 
oförändrad under 2018 jämfört med 2017. 

Som synes av diagrammet och tabellen nedan har 
de långfristiga skulderna i kommunen ökat från 0 
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till 41 procent under åren 2001 till 2018. Under 
2018 ökade de långfristiga lånen med 4 procent 
till följd av att nya lån togs som överskred de 
amorteringar som genomfördes på befintliga lån. 
Båstad hade inga långfristiga lån fram tills att den 
nya gymnasieskolan skulle finansieras 2002. 
Upplåning gjordes då med 80 mkr. För att finansi-
era utbyggnad av VA-verksamheten och kommu-
nens övriga investeringar har lån för ändamålet 

upptagits med sammanlagt 419 mkr till och med 
31 december 2018. Enligt statistiska centralby-
råns statistik från 2017 ligger Båstad med 
29 871 kr/invånare över riksgenomsnittet gäl-
lande långfristiga skulder per invånare jämfört 
med samtliga kommuner i riket där snittet låg på 
28 916 kr/invånare år 2017. 

Diagram:	Utveckling	skulder	och	eget	kapital	2001‐2018	plus	budget/plan	2019‐2020	(%)	

Den budgeterade skuldförändringen (nyupplå-
ning – amortering) ligger på +147 mkr för 2019, 
+100 mkr för 2020 respektive +121 mkr för
2021. Detta skulle, förutsatt att utvecklingen för
kortfristiga skulder ligger kvar på ungefär samma
nivå samt att de budgeterade och planerade re-
sultaten uppnås, innebära att skuldsättningsgra-
den ökar till cirka 65 procent vid utgången av
2020. Framöver bör kommunen vara återhållsam
med nyupplåning vilket kan påverka investe-
ringstakten.

Tabell:	Skuldsättningsgrad	

(%) 2018 2017 2016 2015 2014 

Total skuldsättningsgrad 59 59 57 54 49 

- varav avsättningsgrad 1 2 2 3 5 

- varav långfristig

skuldsättning 41 37 36 31 28 

- varav kortfristig 

skuldsättning 17 19 19 20 16 

Risk och kontroll 
Kortsiktig betalningsförmåga 
Likviditeten mäter den kortfristiga betalningsför-
mågan, det vill säga förmågan att betala de lö-
pande utgifterna. Kassalikviditeten (likvida me-
del och kortfristiga fordringar i förhållande till de 
kortfristiga skulderna) sjönk under 2018 från 71 
till 49 procent jämfört med 2017. Förklaringen 
till försämringen av nyckeltalet förklaras av höga 
investeringskostnader samtidigt som att de kort-
fristiga skulderna minskade med cirka 16 mkr.  

Förhållandet bör vara 100 procent, men 19 pro-
cent av de kortfristiga skulderna utgörs av se-
mesterlöneskuld som inte kommer att omsättas 
inom den närmsta tiden. Dessutom har kommu-
nen tillgång till en beviljad bankkredit på 50 mkr 
för att hantera utbetalningar. En högre likviditet 
och därmed god betalningsberedskap kan vara 
önskvärd men kan också innebära onödiga ränte-
utgifter ifall likviditeten istället kunnat användas 
för att minska den långsiktiga lånefinansieringen. 
Nuvarande likviditet bedöms behöva förbättras. 
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De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 0 kr 
jämfört med 56 mkr året dessförinnan.  

Tabell:	Kortsiktig	betalningsförmåga	

2018 2017 2016 2015 2014 

Likvida medel, mkr 0 55,8 17,0 20,3 18,1 

Kassalikviditet, % 49 71 73 52 55 

Analys	av	likviditetsförändringar	

Löpande	verksamhet	+52	mkr	

Kassaflödet från den löpande verksamheten, så 
som årets resultat, av- och nedskrivningar samt 
övriga avsättningar, bidrog med +69 mkr. Efter 
förändring av fordringar, varulager samt föränd-
ring av kortfristiga skulder minskades kassaflö-
det till +52 mkr. Förklaring till det svagare kassa-
flödet från den löpande verksamheten är ök-
ningen av kortfristiga kundfordringar med 1 mkr 
i kombination med minskningen av kortfristiga 
skulder med 16 mkr. Skulderna som minskat är 
övervägande leverantörsskulder.  

Investeringsverksamhet	‐149	mkr	

Årets nettoutgifter för investeringar inom skatte-
finansierad verksamhet, inklusive medfinansie-
ring av statlig infrastruktur, och VA-verksamhet 
uppgår till drygt -149 mkr. 

Finansieringsverksamhet	+53	mkr	

För att finansiera investeringsverksamheten 
tog kommunen under 2018 upp nya lån om 90 
mkr. Samtidigt har kommunen amorterat 34 
mkr på befintliga lån. 

Ränterisk 
Med ränterisk menas risken för förändringar i 
räntenivån. Andelen rörliga lån, vilket innebär att 
de löper med rörlig ränta, uppgår till 50 procent 
av kommunens låneskuld på 419 mkr år 2018. En 
ränteförändring på en procent innebär således 
cirka 2,1 mkr i förändrad räntekostnad på helår. 

Pensioner och pensionsskuld 
Årets pensionskostnader uppgick till 57 mkr in-
klusive löneskatt, varav kostnaderna till dagens 
pensionärer utgjorde 13 mkr av dessa. Jämfört 
med 2017 innebär detta en ökning med totalt 
16 mkr från totalt 41 mkr inklusive löneskatt, där 
15 mkr av dessa avsåg dåvarande pensionärer. 

För dagens anställda har kommunen ett framtida 
pensionsåtagande. Enligt den så kallade bland-
modellen redovisas de intjänade pensionerna till 
och med 1997 som ansvarsförbindelse och utan-
för balansräkningen. Förbindelsen uppgick vid 
årsskiftet till 246 mkr (260 mkr). I balansräk-
ningen finns pensioner upptagna som avsätt-
ningar och kortfristig skuld med cirka 29,5 mkr 
inklusive löneskatt. Det innebär att 89 procent av 
pensionsskulden ligger utanför balansräkningen. 
Den delen av pensionsskulden är viktig att beakta 
ur risksynpunkt, eftersom den ska finansieras de 
kommande fyrtio åren. De ökade pensionsav-
gångarna leder till större pensionskostnader. Un-
der perioden 2020 till 2030 beräknas kostna-
derna bli som störst. Båstads kommun har, utö-
ver sitt egna kapital, inte gjort några finansiella 
placeringar avseende pensionsmedel för att täcka 
framtida kostnader. 

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 
587 (585) mkr. Det motsvarar 39 300 kr per in-
vånare. Av det totala borgensbeloppet är 559 mkr 
eller 95 procent borgen som beviljats till kommu-
nens bolag Båstadhem AB.  

Kommunens borgensåtagande för egnahem är på 
0,1 mkr. Numera görs inga borgensåtaganden för 
privat byggenskap. I takt med att lånen amorteras 
av, minskar borgen. Andra åtaganden är för NSR 
(Nordvästra Skånes Renhållningsbolag) med 
23,8 mkr.  

Båstads kommun är medlem i Kommuninvest och 
borgar därmed solidariskt för föreningens skul-
der. 

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

Verksamhet i andra juridiska personer 
Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än 
kommunen. I den sammanställda redovisningen 
ingår bolag där kommunen har ett stort infly-
tande (över 20 procent). Kommunens enda 
helägda bolag är bostadsbolaget Båstadhem AB.  
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Båstad äger tillsammans med fem andra skånska 
kommuner NSVA AB (Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp) som bedriver vatten- och avlopps-
verksamhet.  

Båstads kommun har andelar som motsvarar 
cirka tio procent i Bjäre Kraft ekonomisk före-
ning. 

Tillsammans med fem andra kommuner i nord-
västra Skåne samverkar kommunen i regional av-
fallshantering genom Nordvästra Skånes Renhåll-
ningsbolag, NSR AB. Kommunen äger sex procent 
av aktierna. 

Kommunen är tillsammans med elva andra kom-
muner medlem i Kommunalförbundet AV Media 
Skåne, som driver verksamhet kring AV-lärome-
del. Båstads kommun och tio andra kommuner i 
Skåne äger till lika delar Kommunalförbundet 
Medelpunkten, en verksamhet som tillhandahål-
ler hjälpmedel till funktionshindrade. 

Förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet i 
kommunen bedrivs även av Montessori i tätor-
terna Båstad och Grevie, samt av två föräldrakoo-
perativ i Grevie och Torekov. 

Kommunkoncernen 
I kommunkoncernen ingår, förutom kommunen, 
också de juridiska personer som kommunen har 
betydande inflytande i. I den här redovisningen 
ingår helägda Båstadhem AB. 

Resultat 
Koncernen redovisade ett positivt resultat på 
15 mkr, en försämring jämfört med 2017 då re-
sultatet uppgick till 24 mkr.  

Båstadhem AB 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att 
främja i första hand kommunens försörjning av 
bostäder och lokaler. Bolaget äger samtliga kom-
munens omsorgsbostäder och tillhörande ser-
vicelokaler. 
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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 
budgetavvikelser uppgick till -33 mkr, vilket är 
oförändrat jämfört med 2017. Årets avvikelse 
motsvarar 4,3 procent av nettokostnaderna. 

Årets budget 
I november 2017 fastställde kommunfullmäktige 
driftsramarna för kommunens nämnder och sty-
relse till 730 mkr. Driftsramarna ska användas 
till att finansiera den löpande verksamheten 
såsom skola, vård och omsorg, och varje nämnd 
och styrelse får en egen ekonomisk ram till sin 
verksamhet. 

Ökade kostnader 
Kommunens kostnader för den löpande verk-
samheten har under året ökat med 5 procent 
jämfört med föregående år. Den enskilt största 
kostnaden är personalkostnaderna, som står för 
nästan två tredjedelar av den totala driftskostna-
den. Personalkostnaderna har stigit med 10 pro-
cent, vilket beror på allmänna löneökningar, fler 
anställda samt högre pensionskostnader.  

Ökade intäkter 
Årets driftsintäkter, det vill säga intäkter som 
kommunens verksamheter får in genom exem-
pelvis bidrag, avgifter, taxor eller försäljning, har 
ökat med 11 procent jämfört med 2017. 

Det är främst intäkterna från försäljningsintäk-
ter och exploateringsintäkter som har ökat men 
även intäkterna från taxor och avgifter har ökat. 
Dock har bidragen minskat jämfört med tidigare 
år. 

Budgetföljsamhet bland nämnderna 
Diagram:	Avvikelser	mot	budget	(mkr)	
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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 - utbildningsnämnd

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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Utbetalningar av Skolpeng	inom	barnom‐
sorg/grundskola överskred budget 
med -8 mkr. Anledningen till underskottet var 
att antal barn/elever blev 96 fler än budgeterat.  

Utbetalningar av Skolpeng	inom	gymnasie‐
skola	överskred budget med -2 mkr. Underskot-
tet beror på att antalet elever blev 13 fler än 
budgeterat samt att fler elever än budgeterat har 
valt att läsa program i fristående eller annan 
kommunal regi som kostar mer än i egen regi. 

För Hemvårdspengen, beställaren av hemvård, 
blev det ett överskott på +3 mkr beroende på att 
antalet budgeterade hemvårdstimmar överskred 
utfört antal timmar. 

För Boendepengen, beställaren av boendeplat-
ser, blev det ett underskott på -1 mkr, främst be-
roende på att antalet platser för korttid över-
skreds men även på grund av att behovet av de-
mensplatser var större än budgeterat. 

Kommunstyrelsen lämnar en negativ avvikelse 
på knappt 6 mkr. Det finns avvikelser inom kom-
munstyrelsen där de två största är negativa avvi-
kelser inom kommunkontoret och teknik och 
service om 4 mkr vardera. Avvikelserna kan del-
vis hänföras till avslut av tidigare kommundirek-
tör, ökade kostnader hos räddningstjänst och 
service bestående av måltidsservice och lokal-
vård. Bildning och arbete lämnar en positiv avvi-
kelse på 2 mkr delvis består av att arbetsmark-
nadsenheten fått statliga bonusmedel som in-
kom under 2018. 

Myndighetsnämndens budgetavvikelse blev 
+1 mkr där bygglov stod för större delen av avvi-
kelsen på grund av fler beslutade bygglov och 
startbesked än budgeterat 

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden 
blev -13 mkr. Det är framförallt individ och fa-
miljeomsorg som avviker från budget 
med -8 mkr. Avvikelsen beror på att antalet plat-
ser på institutionsvård av vuxna, familjehems-
vård för barn och unga samt behovsprövad öp-
penvård för barn är på en högre nivå än budget. 
För resultatenheterna inom barn och skola blev 
det en negativ budgetavvikelse med -3 mkr 
varav drygt -3 mkr var utnyttjande av tidigare 
års ackumulerade överskott.  

Budgetavvikelsen för Vård‐	och	omsorgsnämn‐
den blev sammantaget -8 mkr. Ökat behov av 
service på gruppboende/servicebostad på grund 
av enskilda ärenden samt personalförstärkning 
gav verksamheten Stöd och omsorg ett samman-
lagt underskott på -7 mkr. Utförarna, resultaten-
heterna inom Vård och omsorgsboende, över-
skred även de sina budgetar med samman-
lagt -3,5 mkr på grund av punktinsatser för vård-
tagare som ej kan lämnas utan uppsikt. 

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

22



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Driftsredovisning 

Tabell:	Driftsredovisning	

(mkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Kommunfullmäktige -1,7 -1,5 0,3 -1,5 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -179,6 -187,4 -7,8 -177,8 

Skolpeng, gymnasium -45,3 -47,3 -2,1 -46,9 

Hemvårdspeng -55,0 -52,2 2,9 -45,3 

Boendepeng -63,2 -64,4 -1,2 -59,6 

Kommunstyrelsen -147,0 -152,7 -5,7 -146,2 

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

- varav kommunkontor -49,4 -53,3 -3,9 -52,8 

- varav teknik och service -50,8 -54,3 -3,5 -49,7 

- varav samhällsbyggnad -2,8 -3,0 -0,2 -2,9 

- varav bildning och arbete -41,5 -39,6 -2,0 -38,1 

Myndighetsnämnd -3,2 -1,9 1,3 -1,9 

- varav myndighetsnämnd -0,3 -0,2 0,1 -0,2 

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

- varav samhällsbyggnad -2,6 -1,4 1,2 -1,4 

Utbildningsnämnd -114,3 -127,2 -12,9 -130,9 

- varav utbildningsnämnd -0,5 -0,4 0,1 -0,5 

- varav barn och skola ram -76,8 -77,1 -0,3 -80,4 

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

- varav bildning och arbete ram -37,0 -44,4 -7,5 -46,2 

- varav bildning och arbete resultatenheter 0,0 -1,9 -1,9 0,3 

Vård- och omsorgsnämnd -117,7 -125,8 -8,1 -123,3 

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

- varav vård- och omsorg -117,3 -125,4 -8,1 -123,0 

Valnämnd -0,1 -0,3 -0,2 -0,0 

Överförmyndare -1,3 -1,8 -0,6 -1,5 

Kommunrevision -0,9 -0,8 0,1 -0,8 

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

Summa verksamheter -730,4 -763,3 -32,9 -735,6 

Finansförvaltning 745,8 778,5 32,7 752,1 

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

VA 0 0 0 0 

TOTALT 15,4 15,2 -0,2 16,5 
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Investeringsredovisning
Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
Kommunens nettoinvesteringar under 2018 
uppgick till 171 (121) mkr. I budget och tilläggs-
budget fanns 217,4 mkr avsatta. För projekt som 
inte blev färdiga under året har verksamhetsom-
rådena begärt att investeringsmedel för 21 mkr 
ska överföras till 2019. 

Bland de större investeringarna finns VA-
investeringar på 75 mkr och fastighetsrelaterade 
investeringar på 49 mkr.  

Som synes av diagramet nedan har investerings-
volymen ökat de senaste åren. Trenden ser ut att 

fortsätta och dessutom tillta de nästföljande tre 
åren 2019-2021, för att därefter förhoppningsvis 
sjunka igen. 

I budget 2019 samt plan 2020-2021 är det avsatt 
sammantaget 223 mkr år 2019 (exklusive före-
slagna överföringar från 2017), 235 mkr år 2020 
samt 228 mkr år 2021. Dessa avser bland annat 
fortsatt stor utbyggnad av VA-verksamheten, ny- 
och reinvesteringar i skolfastigheter samt inve-
steringsutgifter kopplat till anläggning av nya 
exploateringsområden. 

Diagram:	Investeringar	2010‐2018	+	budget/plan	2019‐2021	(mkr)	

  Tabell:	Skattefinansierat,	VA‐investeringar	

(mkr) 2018 2017 2016 2015 2014 

Investering (netto) 171 121 121 116 95 

- varav skattefinansierat 80 79 77 86 63 

- varav VA-investeringar 75 47 44 30 32 

Ett av kommunens finansiella mål 2018 är att 
investeringar inom skattefinansierad verksam-
het ska finansieras fullt ut med egna medel. Det 
innebär i så fall att årets resultat och avskriv-
ningar från gamla investeringar inom skattefi-
nansierad verksamhet ska täcka nya investe-
ringsutgifter inom skattefinansierad verksam-
het. Om självfinansieringsgraden uppgår till 100 

procent behöver inga nya lån tas upp för att 
täcka utgifterna för de nya investeringarna. 

Tabell:	Självfinansiering	årets	investeringar	

(%) 2018 2017 2016 2015 2014 

Samtliga investeringar* 44 63 58 60 64 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 64 84 79 64 79 

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

Kommunen klarar inte målet att självfinansiera 
investeringar inom skattefinansierad verksam-
het 2018 utan den uppgår endast till 64 procent. 
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Även sett över den senaste femårsperioden 
hamnar självfinansieringsgraden under 
100 procent. I kommunens budget för 2019 och 

plan för 2020-2021 uppgår den budgeterade 
självfinansieringsgraden (exklusive föreslagna 
överföringar från 2018) enbart till 44 procent. 

	

Tabell:	Investeringar	

(mkr) 

Budget 

 

2018 

Bokslut 

 

2018 

Avvikelse 

mot budget 

2018 

Begärs 

överfört 

till 2019 

KOMMUNKONTOR -6 -6 0 -1 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Räddningstjänst -1 -1 0 -0 

  Måltid -1 -1 0 0 

  Gata -14 -10 4 0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -13 -15 -2 -2 

  Park -3 -2 1 -0 

  Fritid -1 -0 -0 -0 

  Hamn -2 -0 1 0 

  Övrigt -3 -3 -0 0 

  Fastighetsservice -57 -49 9 -7 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -81 -66 15 -8 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -13 -15 -2 -2 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -17 -15 2 0 

  Landsbygdsinvesteringar -10 -9 1 0 

  Nyinvesteringar -52 -49 4 0 

  Exploatering VA -6 -2 4 -3 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -85 -75 11 -3 

Anslutningsavgifter 18 9 -9 0 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -18 -2 17 -3 

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

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 25 29 4 0 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  5 26 21 -3 

TEKNIK OCH SERVICE summa -200 -159 41 -16 

SAMHÄLLSBYGGNAD -1 -0 0 -0 

BARN OCH SKOLA -7 -4 2 -2 

BILDNING OCH ARBETE -1 -1 1 -0 

VÅRD OCH OMSORG -3 -1 2 -2 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -192 -142 50 -21 

varav     

Skattefinansierad investering -117 -80 37 -16 

Medfinansiering statlig infrastruktur -15 -16 -1 -2 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -85 -75 11 -3 

Exploatering 25 29 4 0 

     

Summa anslutningsavgifter 18 9 -9 0 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -68 -66 2 -3 
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Personalredovisning 
 

PERSONALSTATISTIK 2018 2017 

Antal anställda 1237 1 194 

- tillsvidareanställda 1088 1 031 

- visstidsanställda* 236 228 

Antal kvinnor 1014 994 

- varav tillsvidareanställda 909 873 

Antal män 223 200 

- varav tillsvidareanställda 179 158 

Antal anställda per 1 000 invånare 73 70 

Antal helårsarbetare 1167 1 087 

- tillsvidareanställda 968 904 

- månadsavlönade, visstid 199 183 

- timavlönade 99 104 

Medelålder 47 47 

- kvinnor 48 48 

- män 47 46 

Andel heltidsanställda (%) 53 51 

- kvinnor 48 46 

- män 80 80 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 89 88 

- kvinnor 88 86 

- män 94 95 

Medellön (kr) 30 456 29 809 

- kvinnor 30 127 29 532 

- män 32 137 31 340 

PERSONALSTATISTIK 2018 2017 

Total sjukfrånvaro 5,5 5,7 

- kvinnor 6,0 6,2 

- män 3,7 4,0 

- till och med 29 år 3,5 2,5 

- 30-49 år 5,4 5,6 

- 50 år och äldre 6,2 6,5 

- långtidssjukskrivna > 60 dagar 41,0 48,0 

Personalomsättning (%) (inklusive  

pensionsavgångar) 9,9 12,1 

Avgång med ålderspension 18 29 

Genomsnittligt antal medarbetare/chef 17 17 

* medarbetare med tillsvidareanställning som under viss tid 
utökat sin sysselsättningsgrad återfinns i denna redovisning. 

PERSONALKOSTNADER 

(mkr inklusive sociala kostnader) 2018 2017 

Lönekostnad  624 578 

Lönekostnad, exklusive sociala kostnader 450 420 

Sociala kostnader 174 158 

Sjuklönekostnader   

Sjuklönekostnad dag 2-14 8,1 6,6 

Sjuklönekostnad dag 15-90 1,2 1,0 

Övertidsskuld 2,3 2,2 

Semesterskuld 33,7 32,3 

Uppehålls-/ferielöneskuld 7,4 6,7 
 

 

Personal – kommunens viktig-
aste resurs 

Kommunens verksamheter har medborgarnas 
behov av insatser och service som utgångspunkt. 
Medarbetarna är därför arbetsgivarens största 
investering och viktigaste resurs, som i mötet 
med kommuninvånare skapar kvalitet och mer-
värde. 

Den personalekonomiska redovisningen är en av 
flera informationskällor som ligger till grund för 
kommunens strategiska arbete med personalpo-
litiska och arbetsmiljöfrämjande insatser med 
målet att stärka kommunens ställning som en at-
traktiv arbetsgivare. 

Redovisningen består av kommunövergripande 
statistik per 31 december och gäller tillsvidare-
anställda samt visstidsanställda månadsavlö-
nade om inte annat anges. 

Personalstatistik 
Bemanning och kompetensförsörjning 
Antal anställda 
Antal anställda i kommunen uppgår till 1 237, en 
ökning med 43 medarbetare under året. Ök-
ningen finns inom gruppen tillsvidareanställda. 

Antalet helårsarbetare ökade under året från 
1 087 till 1 167. Timavlönade utförde arbete 
motsvarande cirka 99 (104) helårsarbetare. Det 
är inom Vård och omsorg samt Barn och skola 
som det största antalet timavlönade finns.  
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Kommunala yrken är av tradition starkt kvinno-
dominerade. I Båstad utgör andelen kvinnor 
drygt 82 (83) procent av kommunens månads-
anställda, vilket är en liten ökning jämfört med 
föregående år. 

Åldersstruktur 
Medelåldern för kommunens medarbetare är 
47 år. För män är medelåldern 46 (46) och för 
kvinnor 48 (48). Andelen medarbetare som är 
50 år och äldre har ökat med en procentenhet till 
48 (47) procent). 

 

Diagram:	Åldersgrupp	

 

Sysselsättningsgrad 
Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad 
för tillsvidareanställda uppgick till drygt 89 (88) 
procent. Kvinnor arbetar i genomsnitt 88 (86) 
procent och män 94 (95) procent.  

Av kommunens visstidsanställningar utgör 30 
(26) procent tillsvidareanställda medarbetare 
med tillfälligt utökad sysselsättningsgrad.  

Personalomsättning 
Under 2018 avslutade 108 (125) personer sin 
tillsvidareanställning i kommunen och 85 (94) 
nyanställdes med samma anställningsform.  

Den externa rörligheten var 9,9 (12,1) procent. 
Pension utgör cirka 24,1 (21,6) procent av av-
gångsorsakerna.  

Under året utannonserades 190 (178) tillsvida-
reanställningar. Antal ansökningar per annonse-
rad tjänst var i genomsnitt 9,4 (8,1). 

Pensionsavgångar 
Under året gick 26 (29) av kommunens medar-
betare i pension. Av medarbetare fyllda 65 år 
kvarstår 23 (12) i arbete. 

Diagram:	Antal	pensionsavgångar	

 

Mellan år 2019 och 2028 beräknas 333 (320) 
medarbetare avgå med ålderspension vid 65 års 
ålder, vilket utslaget på perioden innebär cirka 
3,3 (3,2) procent per år. En variation mellan 18 
(26) till 45 (48) avgångar årligen kan urskiljas. 
Eftersom pensionsåldern är rörlig upp till 67 år 
kan pensionsavgångarna avvika något från be-
räkningarna. 

Avgångar finns inom de flesta områdena av den 
kommunala verksamheten. Under perioden går 
20 chefer i pension. Drygt en tredjedel (cirka 
133 medarbetare) av de som går i pension under 
perioden är vårdpersonal, Cirka 48 är lärare och 
cirka 31 förskollärare/fritidspedagoger och 16 
barnskötare.  

Båstads kommun behöver ta hänsyn till att pens-
ionsavgångar sker i olika utsträckning inom 
olika yrkesgrupper. Arbetskraftsbristen har bli-
vit ett ökande problem liksom konkurrens om 
arbetskraft när befolkningsstrukturen förändras. 	

Chefs- och ledarskap 
Fördelning män och kvinnor 
Antalet personal-, ekonomi- och verksamhetsan-
svariga chefer var totalt i kommunen 75 (74) 
varav 68 (69) procent kvinnor och 32 (31) pro-
cent män.		

Kommundirektörens ledningsgrupp består av 
åtta personer varav tre kvinnor och fem män. 

Chefstäthet 
Chefskap förutsätter en öppen dialog mellan chef 
och medarbetare. Ett gott ledarskap bidrar till 
motiverade medarbetare och attraktiva, hälso-
samma arbetsplatser och i förlängningen en 
framgångsrik verksamhet. En förutsättning för 
ett gott ledarskap är att antalet medarbetare per 
chef är rimligt. 
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Av kommunens chefer har 13 (14) arbetsgivar-
ansvar för fler än 30 medarbetare, dessa åter-
finns i huvudsak inom Barn och skola samt inom 
Vård och omsorg.  Detta anses vara övre gräns 
för att kunna utöva ett bra ledarskap, vilket dock 
kan skilja sig åt mellan olika verksamheter. Ar-
betsgivaren kommer under kommande år att se 
över chefsstrukturen och förutsättningarna för 
cheferna i syfte att förbättra arbetsmiljön och 
skapa ett hållbart chefs- och ledarskap. 

Hälsa och arbetsmiljö 
Hälsotalens utveckling 
Båstads kommun har en total sjukfrånvaro på 
5,5 (5,7) procent. Kortidssjukfrånvaron samt 
sjukfrånvaro upp till dag 90 ökade jämfört med 
föregående år medan långtidssjukskrivningarna 
från dag 91 minskade. Båstads kommun har in-
lett ett arbete där vi genom tidiga insatser ska 
minimera kortidssjukfrånvaron över tid. 

Tabell:	Obligatorisk	sjukfrånvaroredovisning	

 2018 2017 2016 2015 

Kvinnor 6,0 6,2 5,9 5,2 

Män 3,7 4,0 3,9 3,3 

-29 år 3,5 2,5 3,6 1,8 

30-49 år 5,4 5,6 5,3 4,3 

50 år och uppåt 6,2 6,5 6,2 6,1 

Total 5,5 5,7 5,5 4,8 

Varav långtidssjuk-
skrivna 60 dagar eller 
längre 41,0 48,0 40,3 42,0 

 

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår 
i genomsnitt till 24 (25) sjukdagar per medarbe-
tare. 

Tabell:	Antal	sjukfrånvarodagar	

 2018  2017  2016  

 Dagar % Dagar % Dagar % 

Dag 1 594 2 505 2 568 2 

Dag 2-14 5290 20 4 650 18 5 141 20 

Dag 15-90 4233 16 3 614 14 5 110 20 

Dag 91- 16 088 61 16 936 66 14 264 57 

Totalt 26 205  25 705  25 083  

 

Antalet medarbetare som var frånvarande på 
grund av sjukskrivning under hela året, antingen 
på heltid eller till viss del av sin tillsvidarean-
ställning var 17 (21) stycken. 

 

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad 
sjukfrånvaro uppgick till cirka 38 (39) procent 
vilket motsvarar 469 (398) medarbetare. 

Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador har ökat och var un-
der året 35 (24), varav 34 utgör olycksfall, 0 
sjukdom och 1 färdolycksfall. Av anmälningarna 
återfinns 71,4 procent (25 stycken) inom Vård 
och Omsorg. 

Tabell:	Antal	anmälda	arbetsskador	

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

35 24 48 40 43 59 75 58 

 

Uppföljning av arbetsskador och tillbud sker 
kontinuerligt i de olika samverkansgrupperna. 
Rapportering samt årlig uppföljning sker i kom-
munens centrala samverkansgrupp (Cesam). 

Båstads kommuns har under förgående år blivit 
inspekterat av arbetsmiljöverket inom vård och 
omsorg. Inspektionen var del av en nationell till-
syn inom äldreomsorgen. Under 2018 har det 
därför pågått ett omfattande åtgärdsarbete inom 
vård och omsorg samt på kommunövergripande 
nivå. Flertalet handlingsplaner har pågått och 
pågår in på kommande året som har tagit fram i 
samverkan mellan parterna.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att 
fortsatt vara fokus och föranleda insatser inom 
fler olika områden som omfattar alla kommu-
nens chefer och medarbetare. 

Personalkostnader 
Löner 
Kostnaden för löner och arvoden är kommunens 
enskilt största budgetpost. Den uppgick till 624 
(578) mkr inklusive sociala avgifter. Av denna 
summa utgör 5,7 (6,4) mkr arvoden till förtroen-
devalda. I lönekostnaden ingår ersättning till 
medarbetare som omfattas av arbetsmarknads-
åtgärder. 

Medellönen för månadsavlönade är 30 456 
(29 809) kr/mån, vilket är en ökning med cirka 
2,1 procent. Kvinnors medellön utgör 93,8 
(94,2) procent av männens.  

Övertid och mertid 
Under året utgick ersättning för övertid och mer-
tid med 8,9 (9,1) mkr exklusive sociala avgifter. 
Det motsvarar 1,4 (1,6) procent av den totala lö-
nekostnaden eller 7 161 (7 661) kr per medar-
betare. 
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Övertid motsvarar 13 388 (15 747) timmar och 
fyllnadstid 29 427 (26 671) timmar. De största 
uttagen av övertid återfinns inom Vård och Om-
sorg. 

För innestående, inte uttagen kompensationsle-
dighet har kommunen en skuld till de anställda 
på drygt 2,3 (2,2) mkr inklusive sociala avgifter.  

Sjuklönekostnader 
Sjuklön betalades under året med 9,8 (8,5) mkr 
inklusive sociala avgifter.  

Semesterlöneskuld 
För innestående, inte uttagna, semesterdagar 
har kommunen en semesterlöneskuld till de an-
ställda på 31,6 (30,4) mkr inklusive sociala avgif-
ter. 	

Pensionskostnader 
Under året utbetalades pension till 221 (229) 
pensionstagare. Kostnaden uppgick till 12,8 
(9,7) mkr inklusive löneskatt. 

 

Tabell:	Fördelning	av	antal	utbetalda	pensioner	

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Ålderspension 201 208 223 233 240 241 248 250 251 

Visstidspension - - - - - - 1 1 2 

Särskild avtalspension 1 1 2 2 - - - 1 1 

Avgångsförmån AGF-KL - 1 1 1 1 1 1 3 3 

Efterlevandepension 19 17 18 19 15 15 15 17 17 

Lokala avtal - 2 2 3 2 3 4 3 - 

Totalt antal  

utbetalda pensioner 221 229 246 258 258 260 269 275 277 
 
 
 

Båstadhem AB
PERSONALSTATISTIK 2018 

Antal anställda  

- tillsvidareanställda 23 

-heltid 22 

-deltid 1 

Medeltal anställda 24,79 

Antal kvinnor/män redovisas ej pga.  högst 

tio anställda eller om uppgiften kan hänföras 

till enskild individ  

 

PERSONALSTATISTIK 2018 

Total sjukfrånvaro 3,4% 

- till och med 29 år 5,3% 

- 30-49 år 0,6% 

- 50 år och äldre 3,9% 

- långtidssjukskrivna > 60 dagar 0,0% 

 
 
 
 

Organisation och personal  
Organisationen består, förutom av tf verkstäl-
lande direktör, av fyra avdelningar: Ekonomi, 
Administration, Drift och Uthyrning. Båstadhem 
hade på bokslutsdagen 2018-12-31 23 anställda 
varav 7 kontorsanställda och 16 fastighetsskö-
tare. 

Ekonomi, administration och uthyrning leds av 
ekonomichefen. Driftsavdelningen leds av che-
ferna för Drift och Teknik samt Projekt och Un-
derhåll och är uppdelad på 3 arbetsgrupper. En 
underhållsgrupp med tre anställda som svarar 

för underhåll samt om- och tillbyggnader, en 
grupp som sköter utemiljö/trädgård, samt en 
fastighetsskötargrupp som sköter hyreshusbe-
ståndet och de kommunala fastigheterna samt 
teknik. 

Personalkostnader 
Löner 
Kostnaden för löner exklusive sociala och ar-
betsgivaravgifter samt styrelsearvoden är 
8,8 mkr. sociala kostnader uppgår till 4,0 mkr. 

Sjuklönekostnader 
Sjuklön betalades under året med 185 tkr. 
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Arbetet med miljömålsättningar 

I Båstads Kommuns Miljö och Energiprogram 
2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i 
kommunen ut. Miljö och Energiprogrammet är 
ett vägledande och strategiskt inriktningsdoku-
ment och pekar ut fem övergripande områden 
vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmå-
len; Vatten,	Natur	och	Ekosystem,	Energi	och	Kli‐
mat, Transporter	och	Bebyggd	miljö. Under varje 
område finns ett antal inriktningsmål identifie-
rade. Båstad ska enligt nämndsmål 4 vara en av 
Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö- och 
hållbart samhällsbyggande. Enligt Aktuell Håll-
barhets ranking och hamnade Båstads kommun 
på plats 39 av 290 - en förbättring med 44 place-
ringar. För att nå målet och en positiv utveckling 
vad gäller inriktningsmålen krävs det strategiska 
satsningar, prioriteringar och bättre uppföljning 
och analys. För 2018 har det för första gången 
gjorts ett Miljöbokslut i vilket man kan läsa mer 
om arbetet och inriktningsmålen än vad som 
ryms i årsredovisningen.  

Vatten  

Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg livs-
medelsförsörjning förutsätter att yt- och grund-
vatten skyddas mot bland annat överuttag och 
närsalter. Det ger effekter och ställer krav inom 
många områden, som till exempel jordbruk och 
avlopp. Ett av hoten mot dricksvattnets kvalitet 
är bekämpningsmedel. Kommunen arbetar sys-
tematisk med tillsyn av avlopp och utredning av 
verksamheters utsläpp till omgivningen – i mark, 
luft och vatten. Många års användning av be-
kämpningsmedel visar sig tyvärr som spår i vårt 
grundvatten idag. Under året som gått upplevde 
vi vattenbrist under de torra sommarmånaderna 
och det har vidtagits åtgärder för att säkerställa 
vattentillgången. Bland annat har avtal tecknats 
avseende vattenförsörjning för de södra delarna 
av kommunen. NSVA och kommunen genom-
förde omfattande kommunikationsinsatser kring 
vattensituationen. När det var vattenbrist i som-
ras tvättades inga hemvårdsbilar och det inför-
des nya städrutiner med torrmoppning för att 

spara vatten. Andra händelser är att Miljöavdel-
ningen, tillsammans med NSVA, varit med och 
tagit fram föreskrifter för nya planerade vatten-
skyddsområden och att samtliga utsläppsvillkor 
ha klarats av vid Torekovs reningsverk.	Inom	
området	vatten	finns	det	fortsatt	utmaningar	
både	vad	gäller	vattenförsörjning	och	vattnets	
kvalitet.		

Natur och Ekosystem 

I Båstads kommun är omgivningarna en fantas-
tisk tillgång som måste skötas på ett hållbart sätt 
för att säkerställa framtidens behov och bevaras 
för kommande generationer, boende och besö-
kare. Under 2018 har ett kvarndämme vid Kor-
röds kvarn rivits i syfte att skapa fria vandrings-
vägar för vattenlevande organismer. Det också 
lagts ut en vassflotte på klarningen som kan fun-
gera som skydd och häckningsplats för fåglar. En 
förstudie avseende våtmarker i Sinarpsdalen har 
påbörjats. Längs vår kust har det återplanterats 
strandråg och hövder har rivits i syfte att skapa 
en mer naturlig miljö och bättre strömningsför-
hållanden. Det har också skett röjning och hävd-
ning av naturskyddade områden och spänger 
har underhållits och anlagts vid Älemosse för att 
öka tillgängligheten. Vi har också invigt en ny 
vandringsslinga i Hemmeslöv och vidare mot La-
holms kommun.	Inom	området	Natur	och	ekosy‐
stem	finns	det	stora	utmaningar,	inte	minst	vad	
gäller	biologisk	mångfald.  

Energi och Klimat 

All energianvändning följs upp och det arbetas 
löpande med energieffektiviseringsåtgärder i 
kommunens fastighetsbestånd. Där åtgärder vid-
tagits kan man se stora vinster. Som exempel har 
man gjort energieffektiviseringsåtgärder på 
Ängsbyns förskola vilka gett en minskning på 
43,8 procent av den totala årsförbrukningen 
MWh. Under 2018 blev näst intill all uppvärm-
ning till kommunala fastigheter fossilfri (97,3 
procent) och all el är grön. Nybyggnation ska 
vara energi och resurseffektiv. Under året invig-
des som ett exempel Skogsbyns förskola som an-
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Miljöredovisning 

 
 
 
 
 

 
lagts med bergvärme och solceller. Miljöavdel-
ningen har fördjupat sitt samarbete med energi-
rådgivarna och samordnat tillsyn, information 
till allmänheten. Bjäre-borna är bra på att sop-
sortera och kommunen ligger alltjämt i toppen i 
Sverige avseende andelen återvinningsgrad av 
hushållsavfall. Båstads kommun delade 2018 
tredjeplatsen med Ängelholm i Årets avfallkom-
mun (Källa: Avfall Sverige). Det	arbetas	systema‐
tiskt	inom	området	och	behövs	fortsatt	arbete	
med	energieffektivisering	och	omställning	till	
minskad	och	mer	cirkulär	resursförbrukning.	

Transporter 

Det har skett omfattande utbyggnad av cykelnä-
tet; Bjäre Banvall mellan Grevie och Båstad, sam-
finansieringsprojekt med Trafikverk med ny 
sträckning av Kattegattleden via Torekov, samt 
gång- och cykel väg mellan Förslöv och Fogdarp 
och längs Vistorpsvägen vid Förslövs station. 
Kustslingan, en ny vandringsslinga i Hemmeslöv 
och vidare mot Laholms kommun, har anlagts 
och invigts. Det har bildats en centralt organise-
rad fordonsorganisation vilket skapat förutsätt-
ningar för att effektivisera och minska det fossila 
i kommunens fordonsflotta som idag till cirka 80 
procent drivs på fossilt bränsle. Andel personbi-
lar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav 
2018 är enligt nationell statistik 41,2 procent att 
jämföra med 43,9 procent 2017. Detta är något 
under rikssnittet på 44,9 procent (Källa KKiK). 
Dessvärre har andelen transporter med kollek-
tivtrafik inte ökat i kommunen men andelen re-
sor som gjorts med tåg ökat markant och har en 
fortsatt positiv trend. Transporter	utgör	en	stor	
del	av	klimatutsläppen,	mycket	arbete	pågår	och	

fortsatt	strategiskt	arbete	inom	detta	område	be‐
hövs.  

Bebyggd Miljö 

Översiktsplanen för Båstad kommun, som har ett 
genomgående hållbarhetsperspektiv och be-
handlar i stort sett alla punkter i Miljö och Ener-
giprogrammet, har varit ute på samråd. Utveckl-
ingsstrategin för översiktsplanen värnar kom-
munens skogs- och jordbruksmark och föresprå-
kar förtätning i kommunens tätorter. Planen har 
en restriktiv hållning mot bostadsbyggnation ut-
anför tätbebyggt område för att bevara det histo-
riska natur- och kulturlandskapets värden och 
för att undvika negativ påverkan på landskaps-
bilden och områden för rekreation. Under året 
har detaljplaner i både Hemmeslöv och Förslöv 
vunnit laga kraft, planer där bostäder har närhet 
till goda bussförbindelser, centrum och grönom-
råden. Att	bygga	och	planera	energieffektivt,	inve‐
stera	klimatsmart	i	kommunens	fastigheter	och	
klimatanpassning	några	inom	området	fortsatt	
viktiga	aspekter.  
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Servicedeklarationer 

 
 
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 uppstått 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 tjänstemän inom sju dagar. 

 

  

Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt 
 

 

      

 
Teknik och service 

  

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

 

  
Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. 

 

  

Avfallshämtning sker på utsatt dag. 
 

  

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

  

På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötsel-
planer ska sköta de offentliga ytorna. 

 

  

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 
 

  

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

  

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 
 

  

Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. 
 

  

Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad ska räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge 
råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. 

 

  

 
 
Samhällsbyggnad 

   
Not 

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

 

 

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. 
 

1) 

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. 

 

1) 

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. 
 

2)  
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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 tim-
mar 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. 

 

3) 

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)  Nås inte i alla ärenden på grund av hög arbetsbelastning.      

2)  Så länge inte alla elever uppnår målen kan vi inte påstå att vi ger rätt förutsättningar.     

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

 
Resultaträkning 
  Kommun Kommunkoncern 

(mkr) Not 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 

Verksamhetens intäkter 1,8 193 280 251 345 315 

Verksamhetens kostnader 2,8 -890 -984 -937 -1 014 -966 

Avskrivningar 3,8 -58 -56 -54 -74 -70 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -755 -760 -740 -743 -721 

Skatteintäkter 4 666 666 657 666 657 

Generella statsbidrag och utjämning 5,8 106 107 99 107 99 

VERKSAMHETENS RESULTAT  17 13 16 30 35 
Finansiella intäkter 6 2 4 3 3 5 

Finansiella kostnader 7 -4 -2 -2 -18 -15 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  15 15 16 14 25 

Extraordinära poster  0 0 0 0 0 

Skatt  0 0 0 1 -1 

ÅRETS RESULTAT  15 15 16 15 24 

 

Balansräkning 
  Kommun Kommunkoncern 

  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

(mkr) Not 2018 2017 2018 2017 

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 942 841 1 545 1 448 

   Maskiner och inventarier 10 66 66 74 75 

   Övriga materiella anläggningstillgångar  0 0 33 14 

Finansiella anläggningstillgångar 11 45 39 41 35 

Summa anläggningstillgångar  1 053 946 1 693 1 571 

Bidrag till statlig infrastruktur 12 59 59 59 59 
Omsättningstillgångar      
Förråd och exploateringsfastigheter 13 20 19 20 19 

Kortfristiga fordringar 14 106 105 101 107 

Kortfristiga placeringar  0 0 0 0 

Kassa, bank 15 0 56 21 77 

Summa omsättningstillgångar  126 180 141 204 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 238 1 186 1 894 1 835 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget kapital 16     
Årets resultat  15 16 15 24 

Pensionsreserv  101 94 0 94 

Övrigt eget kapital  390 381 101 465 

Summa eget kapital  507 492 597 582 

Avsättningar      
Avsättningar för pensioner 17 5 6 5 6 

Avsättningar för latent skatt  1 1 9 10 

Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur  4 17 4 17 

Summa avsättningar  10 25 18 33 

Skulder      
Långfristiga skulder 18 503 442 1 032 970 

Kortfristiga skulder 19 217 228 247 249 

Summa skulder  721 669 1 279 1 219 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 238 1 186 1 894 1 835 

      
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      
Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga Inga 
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 20 246 260 246 260 

Övriga ansvarsförbindelser 21 587 585 29 27 
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Kassaflödesanalys 
  Kommun Kommunkoncern 

(mkr) Not 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat  15 16 15 18 

Justering för av- och nedskrivningar  56 54 74 70 

Justering för upplösning av investeringsbidrag  -3 -2 -3 -2 

Justering för gjorda avsättningar  -3 4 -3 11 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infratstruktur  3 3 3 3 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 22 0 -1 0 -7 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  68 74 86 92 
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 14 -1 29 -1 30 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 13 -0 -4 0 -4 

Minskning/ökning kortfristiga skulder 19 -15 21 0 9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  52 120 86 127 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investering i materiella anläggningstillgångar  -156 -128 -197 -197 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar  7 16 7 16 

Anslutningsavgifter VA  7 6 7 6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 1 7 21 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -7 0 -7 0 

Försäljning av  finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 4 

Kassaflöde från den investeringsverksamheten  -149 -106 -183 -152 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Nyupptagna lån  60 40 90 80 

Amortering av skuld  -34 -15 -34 -15 

Ökning av långfristiga fordringar  -3 0 -3 0 

Minskning av långfristiga fordringar  0 0 0 0 

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten  53 26 53 66 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -12 0 -12 0 

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -12 0 -12 0 
Årets kassaflöde  -56 39 -56 42 
Likvida medel vid periodens början 15 56 17 77 36 
Likvida medel vid periodens slut 15 0 56 21 77 
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Noter

1 Verksamhetens intäkter Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Försäljningsintäkter 5,8 5,5 5,8 5,5
Taxor och avgifter 97,0 83,7 97,0 83,4
Hyror och arrenden 18,4 14,9 85,3 73,3
Bidrag 106,7 122,6 106,7 122,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 21,5 19,5 19,2 19,2
Exploateringsintäkter 29,9 3,7 29,9 3,7
Realisationsvinster 0,3 0,7 0,3 7,3
Övriga intäkter 0,0 0,0 1,0 0,4
Summa 279,6 250,6 345,3 315,4

2 Verksamhetens kostnader Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Löner och sociala kostnader 636,1 587,2 648,3 595,0
Pensionskostnader 46,0 33,0 46,9 35,0
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 1,0 1,6 1,0 16,7
Anskaffningskostnad exploateringsfastighet 5,7 1,3 5,7 1,3
Köp av huvudverksamhet 138,0 159,9 138,0 159,3
Lokal- och markhyror 52,5 48,4 15,3 9,9
Fastighetskostnader/-entreprenader 9,6 9,8 41,4 28,0
Bränsle, energi och vatten 4,0 3,5 18,7 19,9
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 25,3 24,1 25,3 24,1
Kostnader för transportmedel 4,9 5,4 4,9 5,4
Transporter och resor 10,4 10,4 10,4 10,4
Lämnade bidrag 30,6 28,1 30,6 28,1
Realisationsförluster och utrangeringar 0,3 0,0 0,7 0,0
Administrativa tjänster 11,1 10,7 11,1 10,7
Konsulttjänster 6,8 7,8 7,7 8,1
Tillfälligt inhyrd personal 0,9 3,7 0,9 3,7
Övriga kostnader 0,7 1,9 7,5 10,9
Summa 983,8 936,9 1 014,4 966,5

3 Avskrivningar, nedskrivning Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Avskrivning byggnader och anläggninngar 37,3 36,2 54,1 51,1
Avskrivning maskiner och inventarier 16,6 17,3 17,9 18,4
Nedskrivningar 1,7 0,3 1,7 0,3
Summa 55,5 53,8 73,7 69,8
Nedskrivning Förslövs skola F-6  1 838 tkr samt justering IB -167 tkr.

4 Skatteintäkter Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Preliminär kommunalskatt 669,1 658,9 669,1 658,9
Preliminär slutavräkning innevarande år -0,9 -3,0 -0,9 -3,0
Slutavräkningsdifferens föregående år -2,1 0,8 -2,1 0,8
Summa 666,0 656,7 666,0 656,7

5 Generella statsbidrag och utjämning Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Inkomstutjämningsbidrag 96,8 85,5 96,8 85,5
Kommunal fastighetsavgift 42,4 40,6 42,4 40,6
Avgift till LSS-utjämning -30,4 -31,8 -30,4 -31,8
Kostnadsutjämningsavgift -13,8 -10,1 -13,8 -10,1
Regleringsbidrag/avgift 2,3 -0,1 2,3 -0,1
Generella bidrag från staten 9,4 15,0 9,4 15,0
Summa 106,7 99,2 106,7 99,2

6 Finansiella intäkter Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Utdelning på aktier och andelar 2,8 1,3 2,7 1,2
Ränteintäkter 0,1 0,0 0,1 0,1
Övriga finansiella intäkter 1,4 1,3 0,0 3,7
Summa 4,3 2,7 2,9 4,9

7 Finansiella kostnader Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Räntekostnader 1,7 1,9 17,9 14,8
Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,0 0,1 0,0
Övriga finansiella kostnader 0,2 0,0 0,2 0,0
Summa 2,1 1,9 18,3 14,8

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun
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8 Jämförelsestörande poster Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Reavinster fastighetsförsäljning 0,1 0,0 0,1 6,6
Nedskrivning Backaskolans idrottshall 0,0 -0,3 0,0 -0,3
Nedskrivning Förslövs skola -1,7 0,0 -1,7 0,0
Exploatering 24,1 2,4 24,1 2,4
Byggbonus 2,4 6,1 2,4 6,1
Summa 25,0 8,3 25,0 14,9

9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde 1 424,0 1 286,7 2 178,1 2 044,4
Ackumulerade avskrivningar -482,0 -445,3 -633,6 -596,7
Bokfört värde 942,0 841,4 1 544,6 1 447,7
Avskrivningstider 15-100 år 15-100 år 15-100 år 15-100 år

Redovisat värde vid årets början 841,6 761,2 1 599,3 1 249,1
Investeringar 141,4 118,0 161,1 264,4
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -1,8 -1,3 -25,2 -14,3
Avskrivningar -39,1 -36,5 -190,7 -51,4
Redovisat värde vid årets slut 942,0 841,4 1 544,6 1 447,7

10 Maskiner och inventarier Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde 312,5 298,2 330,2 315,2
Ackumulerade avskrivningar -246,3 -231,8 -255,9 -240,4
Bokfört värde 66,3 66,4 74,3 74,8
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år

Redovisat värde vid årets början 66,4 71,7 83,4 79,7
Investeringar 16,5 12,1 17,7 13,8
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -0,1 0,0 -0,6 -0,3
Avskrivningar -16,6 -17,3 -26,2 -18,5
Redovisat värde vid årets slut 66,3 66,4 74,3 74,8

11 Finansiella anläggningstillgångar Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Aktier och andelar i kommmunens  koncernföretag 4,0 4,0 0,0 0,0
Aktier och andelar andra företag 25,6 18,7 25,7 18,8
Förlagslån Kommuninvest 2,2 2,2 2,2 2,2
Långfristiga fordringar, övriga 13,2 13,7 13,2 13,7
Redovisat värde vid årets slut 45,1 38,6 41,1 34,7

12  Bidrag till statlig infrastruktur Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 30,5 28,1 30,5 28,1
Förslöv station trafik norrut 1,1 0,0 1,1 0,0
Inre Kustvägen 6,1 8,8 6,1 8,8
GC-tunnel vid nya stationen 10,2 15,6 10,2 15,6
GC-tunnel vid nya stationen, bidrag Skånetrafiken -7,7 -11,7 -7,7 -11,7
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning 2,4 3,7 2,4 3,7
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning, bidrag Skånetrafiken -1,9 -2,8 -1,9 -2,8
Ny GC-väg längs väg 1722 Vistorpsvägen 2,7 2,8 2,7 2,8
GC-väg Förslöv-Fogdarp 6,5 5,1 6,5 5,1
Cirkulationsplats Östra Karup 1,0 3,5 1,0 3,5
Kattegattleden 4,7 2,6 4,7 2,6
Köpmansgatan upprustning 3,5 3,7 3,5 3,7
Redovisat värde vid årets slut 59,3 59,4 59,3 59,4
Kommunfullmäktige har beslutat att medfinansiera pågatågsstation Förslöv och Inre Kustvägen med totalt 69 mkr
Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.
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13 Förråd och exploateringsfastigheter Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Förråd 1,1 1,2 1,1 1,2
Exploateringsfastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0
Exp del av Hemmslöv 0,2 0,1 0,2 0,1
Hemmeslöv6:2(bakom rondel 0,9 0,0 0,9 0,0
Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 8,0 9,2 8,0 9,2
Exploatering Vistorp 8:14 m.fl. 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 0,3 0,3 0,3 0,3
Exploatering Hemmeslöv 10:10 0,4 0,0 0,4 0,0
Exploatering Förslöv 2:4 0,0 1,0 0,0 1,0
Exploatering Hasselbacken Båstad 109:330 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Exploatering Hemmeslöv 6:2 0,6 0,2 0,6 0,2

Exploatering Järnvägen 12, Båstad 0,8 0,8 0,8 0,8
Exploatering Förslöv väster väg 105 0,0 4,1 0,0 4,1
Exploatering Böske 37:1 0,7 0,7 0,7 0,7
Exploatering Vistorp väst 9:2 4,4 0,0 4,4 0,0
Exploatering Trollbäcken Båstad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Exploatering Eskilstorp 6:3 0,1 0,1 0,1 0,1
Exploatering Hemmeslöv 8:2 0,0 0,1 0,0 0,1

Exploatering Grevie gamla skola Hålarp 4:197 2,3 2,3 2,3 2,3
Vretvägen Båstad 109:2 0,1 0,0 0,1 0,0
Redovisat värde vid årets slut 19,5 19,4 19,5 19,4

14 Kortfristiga fordringar Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Kundfordringar 14,1 14,0 5,1 11,2
Statsbidragsfordringar 53,5 50,3 53,5 50,3
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 35,5 38,2 37,1 40,8
Övriga kortfristiga fordringar 2,9 2,4 5,7 5,1
Redovisat värde vid årets slut 106,0 105,0 101,4 107,4

15 Kassa och bank Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 0,0 55,8 20,6 77,3
Redovisat värde vid årets slut 0,0 55,8 20,6 77,3
Kommunen har en kredit hos banken på 50 mkr som var utnyttjad med 1,4 mkr vid bokslutstillfället.
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit uppgår per balansdagen till 30 mkr för Båstadhem.

16 Eget kapital Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Ingående eget kapital 491,7 475,3 582,0 558,3
Justering eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 15,2 16,5 15,2 23,7
Redovisat värde vid årets slut 507,0 491,7 597,2 582,0
Fullmäktige har under 2018 beslutat avsätta 7,6 mkr av tidigare års resultat till pensionsreserv. 
Därefter finns 101,4 mkr öronmärkta i det egna kapitalet till pensionsreserven.

17 Avsättningar för pensioner Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Specifikation - avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension 0,6 1,0 0,6 1,0
Förmånsbestämd/kompl pension 0,5 0,5 0,5 0,5
Ålderspension 3,9 4,5 3,9 4,5
Pension till efterlevande 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa pensioner 5,0 6,0 5,0 6,0
Löneskatt på avsättning 1,2 1,5 1,2 1,5
Summa avsatt till pensioner 6,2 7,5 6,2 7,5

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 7,5 8,5 7,5 8,5
Nya förpliktelser under året -0,4 -0,1 -0,4 -0,1
Varav   Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0
                 Ränte och basbeloppsuppräkning 0,1 0,2 0,1 0,2
                 Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0
                 Pension till efterlevande 0,0 0,0 0,0 0,0
                 Övrig post -0,5 -0,3 -0,5 -0,3
Årets utbetalningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Förändring av löneskatt -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Summa avsatt till pensioner 6,2 7,5 6,2 7,5
Aktualiseringsgrad 97% 97% 97% 97%
Hela pensionåtagandet har återlånats.
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18 Långfristiga skulder Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Lån i banker och kreditinstitut 398,2 347,6 926,7 876,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 52,8 48,7 52,8 48,7
återstående antal år (snitt) 38,1 35,8 38,1 35,8
Anslutningsavgifter 52,4 45,6 52,4 45,6
återstående antal år (snitt) 50,0 50,0 50,0 50,0
Summa förutbetalda intäkter 105,2 94,3 105,2 94,3
Summa långfristiga skulder 503,4 442,0 1 031,9 970,5

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta (%) 0,76 0,95 1,09 1,49
Genomsnittliga räntebindningstid (dagar) 797 816 977 1 039
Lån som förfaller inom
1 år 49,156 73,6 187,7 222,1
2-3 år 118,6 109,3 288,6 369,3
4-5 år 251,4 120,9 381,4 150,9

19 Kortfristiga skulder Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 21,4 15,9 21,4 15,9
Leverantörsskulder 35,5 60,1 47,2 60,0
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 9,6 8,6 10,1 9,5
Övriga kortfristiga skulder 14,6 17,0 14,8 17,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 136,3 126,0 153,1 146,1
Summa kortfristiga skulder 217,5 227,5 246,7 248,7

20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Ingående ansvarsförbindelse 209,5 214,7 209,5 214,7
Aktualisering 0,0 -0,7 0,0 -0,7
Ränteuppräkning 1,3 2,2 1,3 2,2
Basbeloppsuppräkning 3,3 4,0 3,3 4,0
Övrig post -4,2 0,2 -4,2 0,2
Årets utbetalningar -11,8 -11,0 -11,8 -11,0
Summa pensionsförpliktelser 198,1 209,5 198,1 209,5
Löneskatt 48,1 50,8 48,1 50,8
Utgående pensionsförpliktelser 246,2 260,3 246,2 260,3

21 Övriga ansvarsförbindelser Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Borgensengagemang
Kommunala bolag 558,5 558,5 0,0 0,0
Egnahem 0,1 0,1 0,1 0,1
Föreningar 5,1 3,4 5,1 3,4
Nordvästra Skånes Renhållning 23,8 23,3 23,8 23,3
Fastighetsbolaget Fastigo 0,0 0,0 0,2 0,2
Summa borgensengagemang 587,4 585,4 29,1 27,0

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtid förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått lika-
lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i
Sverige AB, dels i föhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en
uppskattning av den finansiella effekten av Båstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB :s totala förpliktelser till 404 804 mkr och totala tillgångar till 406 323 mkr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelser uppgick till 1 036 mkr (0,26 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 045 mkr (0,26%).

Båstads kommun har i maj 2004 åtagit sig att köpa tillbaks investeringar från Båstads Hamn AB om nuvarande avtal avslutas och inte ett nytt
tecknas. Nuvarande avtal upphör 2019-04-30. Alla investeringar ska godkännas av Båstads kommun innan de påbörjas. Ansvarsförbindelsen
uppgår per 2018-12-31 till 16,3 mkr. Beräknat restvärde 2019-04-30 (investeringar per 2018-12-31) uppgår till 10,9 mkr.

22 Övriga ej likviditetspåverkande poster Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Realisationsvinster -0,3 -0,7 -0,3 -7,3
Förlust avyttring-utrangering tillgångar 0,3 0,0 0,7 0,0
Kundförlust och övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 0,0 -0,7 0,3 -7,2
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Redovisningsprinciper 

 
Redovisningsprinciper 
	

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

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de be-
räknas inflyta. 

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

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men 
hänförliga till redovisningsåret har bokförts och belas-
tat årets redovisning. 

Utställda	fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till 
redovisningsåret, har fordringsförts och tillgodogjorts 
årets redovisning. 

Semesterlöneskuld,	okompenserad	övertid,	lönes‐
kuld	 för	december	månad	2018	och	därpå	upplu‐
pen	 arbetsgivaravgift redovisas under kortfristiga 
skulder. Den årliga förändringen kostnadsförs. 

Den del av långfristiga	lån som beräknas bli amorte-
rad under nästkommande år har upptagits som kort-
fristig skuld. 

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu 
ej inbetalade har fordringsförts. 

Sociala	avgifter har bokförts i form av procentuella 
personalkostnadspålägg i samband med löneredovis-
ningen. Anställda med kommunalt avtal: 39,17 procent 
och arvodesanställda: 31,42 procent. Justering av av-
giften på grund av avtalsförsäkringar har bokförts 
centralt. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskriv-
ningar. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs emellertid inga av-
skrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas nor-
malt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 år. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-
hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger grän-
sen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt basbelopp.  

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning. 
De olika komponenterna, i till exempel en fastighet, 
särskiljs och skrivs av var för sig. Utgångspunkten är 
att varje separat del har olika lång livslängd och att den 
tid de kan användas därför skiljer sig åt. Viss tillämp-
ning av komponentavskrivning har tillämpats tidigare. 

Kapitalkostnader består av avskrivningar och intern-
ränta. Avskrivningar har beräknats enligt nominell me-
tod och internräntan uppgår till 1,75 procent. 

Lånekostnader	redovisas enligt RKR 15.1 huvudme-
toden och ingår i årets resultat. 

Från och med 2007 intäktsbokförs 10 procent av VA‐
anläggningsavgiften och resterande ses som skuld till 
VA kollektivet och kommer att bokföras som intäkt på 
driftbudgeten under en 50 års period.  

Investeringsbidrag	och	gatukostnadsersättning tas 
från och med 2013 upp som en förutbetald intäkt och 
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras 
över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Ti-
digare redovisades investeringsbidrag och gatukost-
nadsersättningar så att de reducerade det bokförda 
värdet. 

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

Pensioner intjänade under 2018 redovisas som en 
kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner intjä-
nade före 1998, samt visstidspension redovisas som en 
ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala re-
dovisningslagen. Förpliktelser för pensionsåtaganden 
är beräknade enligt RIPS07, Riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld. 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter	
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med re-
kommendation RKR 4.2. 

Den	särskilda	löneskatten	på pensionskostnaden har 
periodiserats enligt RKR 17. Löneskatten uppgår till 
24,26 procent.	

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med RKR 4.2. 
Detta innebär att i bokslut 2018 har den definitiva slut-
räkningen för 2017 och en preliminär slutavräkning 
för 2018 bokförts. 

Den leasingverksamhet som finns är av typen operat-
ionell leasing. Leasingavtal med villkor som innebär att 
kommunen i allt väsentligt åtnjuter de ekonomiska för-
delar och bär de ekonomiska risker som förknippas 
med ägandet av objektet och om avtalstiden överstiger 
3 år samt överstiger ett halvt basbelopp definieras som 
finansiell leasing i enlighet med RKR 13.1. 

Sammanställd	redovisning	har upprättas enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering. Kon-
solideringen innebär att kommunens och företagens 
räkenskapsposter sammanförs efter eliminering av 
alla koncerninterna mellanhavanden och att endast de 
ägda andelarna räkenskapsposter har tagits med. In-
terna mellanhavanden mellan kommunen och bolagen 
har eliminerats. Obeskattade reserver, exklusive latent 
skatt, har förts till eget kapital. Latent skatt, som utgör 
22,0 procent av de obeskattade reserverna, redovisas 
under posten avsättningar. 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 pro-
cent inflytande i. Inga förändringar har skett under året 
i kommunkoncernens sammansättning.	
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VA –Resultat- och balansräkning samt noter 

 
 

VA – Resultaträkning 
Vatten/avloppsverksamhet 

    Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(mkr) Not 2018 2018 2018 2017 

Verksamhetens intäkter   45 51 5 41 
-Brukningsavgifter   43 43 0 43 
-Anläggningsavgifter   3 2 -1 2 
-Periodisering av årets anläggningsavgifter   0 -8 -8 -7 
Verksamhetens kostnader    -36 -47 -11 -29 
- Varav interna kostnader inom koncernen 1 0 -1 -1 -1 
Avskrivningar   -9 -9 0 -9 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   0 -6 -6 4 
Finansiella intäkter   0 0 0 0 
Finansiella kostnader   0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT   0 -6 -6 4 
Återställning VA-regleringsfond     6   -4 

RESULTAT VA   0 0   0 
 

VA - Balansräkning 
Vatten/avloppsverksamhet 

(mkr) Not   2018   2017 

TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           
Fastigheter och anläggningar     378   313 
Maskiner och inventarier     0   0 

Summa anläggningstillgångar     378   313 
Omsättningstillgångar           
Fordran skattekollektivet     74   62 
- Varav fordran anläggningsavgifter     52   46 

Summa omsättningstillgångar     74   62 
SUMMA TILLGÅNGAR     452   375 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital           
Eget kapital vid årets början     16   13 
Årets resultat     0   0 
VA-regleringsfond 2   6   4 

Summa eget kapital     22   16 
Långfristiga skulder           
Lån av kommunen     378   313 
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter     52   46 

Summa skulder     431   359 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     452   375 

 

VA - Noter 
Vatten/avloppsverksamhet 

1 Interna kostnader (mkr)     2018   2017 

Kommunledningskontor     0   0 

Teknik och service     1   1 

Totala interna kostnader     1   1 
 

Interna kostnader fördelas utifrån hur mycket VA-verksamheten ianspråktar av kommuens gemensamma resurser. 

2 VA-regleringsfond (mkr)     2018   2017 

Förändring VA-regleringsfond     -6   4 
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Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige/Skolpeng 

 

Kommunfullmäktige 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Kommunfullmäktige  

och beredningar och 

partistöd -1 724 -1 466 258 -1 481 

 

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. Fullmäktige beslutade om mål och 
riktlinjer för den kommunala verksamheten, bud-
get, kommunal skatt, årsredovisning med an-
svarsfrihet för nämnderna. Fullmäktige beslutade 
också om kommunens organisation och verksam-
hetsformer.  

Efter valet i september 2018 består kommunfull-
mäktige av 41 ledamöter fördelade på Modera-
terna (10), Bjärepartiet (9), Centerpartiet (6), So-
cialdemokraterna (6), Liberalerna (4), Sverigede-
mokraterna (3), Miljöpartiet (2) och Kristdemo-
kraterna (1).  

Kommunfullmäktiges arbete leds av en ny ordfö-
rande (L) och styrs i majoritet genom samverkan 
mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Libe-
ralerna och Kristdemokraterna. 

5, Sverigedemokraterna 5, Centerpartiet 5, Folk-
partiet 3, Miljöpartiet 2. Kommunfullmäktige 
sammanträdde nio gånger under året.  

Ekonomi 
Kommunfullmäktige får ett visst överskott för 
2018.  

Framtid 
Kommunfullmäktiges presidium tar ansvar för 
utbildning av nya förtroendevalda under det 
första året av den nya mandatperioden och arbe-
tar för att tydliggöra kommunfullmäktiges roll, 
arbetsformer och traditioner. 

Arbetet med att öka delaktigheten i den lokala 
demokratin ökar genom fortsatt arbete med att 
tillgängliggöra kommunfullmäktiges sammanträ-
den och beslut. 

Skolpeng 

 

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola redovi-
sade för 2018 ett underskott mot budget om -7,8 
mkr. Anledningen till den negativa avvikelsen är 
att det under året blev 96 fler barn och elever än 
budgeterat. Budget 2018 baseras på det antal 
som var folkbokförda i kommunen i oktober 
2017. Nettoinflyttningen i åldrarna 0-15 år under 
perioden oktober 2017 till och  med december 
2018 var omkring 76 barn exklusive barn och ele-
ver med skyddad identitet. 

 

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

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 307 2 371 -64 

Fristående regi 335 361 -26 

Annan kommun 49 55 -6 

Summa 2 691 2 787 -96 

 
 
Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng för gymnasium redovisade vid årets ut-
gång en negativ avvikelse om -2 mkr. Underskot-
tet beror främst på att antalet elever är 13 fler än 
budgeterat samt läser i annan kommun eller i fri-
stående regi vilket resulterar i högre kostnader 
än om eleverna valt program i egen regi. Att anta-
let gymnasieelever är fler än budgeterat beror på 
ökad nettoinflyttning till kommunen i åldrarna 
16-19 år. 

 

 

	

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvi-

kelse 
Bokslut 

2017 

Skolpeng, 

barnomsorg/ 

grundskola 

-

179 558 

-

187 392 -7 834 

-

177 782 

Skolpeng, 

gymnasium -45 265 -47 324 -2 058 -46 906 
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Kommunfullmäktige –Skolpeng/Hemvårds- och boendepeng 

 
Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 174 166 -8 76 392 86 488 -10 096 

Fristående regi 104 109 5 125 129 125 349 -220 

Annan kommun 174 190 16 113 456 105 588 7 868 

Summa 452 465 13     

 

Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Hemvårdspeng -55 075 -52 217 2 858 -45 256 

Boendepeng -63 193 -64 370 -1 177 -59 581 

 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under 2018 har trenden fortsatt från 2017 med 
lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. 
Dock har nya beräkningar gjorts för 2018 vilket 
innebär ersättning även för faktisk tid vid dub-
belbemanning. Mottagningsteamet är också en 
bidragande faktor till lägre nivåer, då de avlastar 
hemvården i ärenden med behov av många in-
satser, i förebyggande syfte att minimera beho-
vet hos vårdtagaren. Under året har mottag-
ningsteamet registrerat insatser uppgående till 
cirka 3 400 timmar. Den totala budgeten innefat-
tade 142 750 hemvårdstimmar men utfallet lan-
dade på 129 758 timmar (exklusive mottag-
ningsteam).  

Boendepeng 
Vård- och omsorgsboendena har periodvis inte 
haft full beläggning, vilket till stor del beror på 
in- och utflytt efter att vård och omsorgstagare 
har avlidit. Lägenheter har haft ett eftersatt be-
hov av renovering vilket också bidragit till sena-
reläggning av inflyttningar och därmed ingen er-
sättning till utföraren. Beläggningsgraden för 
vård- och omsorgsboende var trots detta 99 pro-
cent.	

Beläggningen inom korttidsboende har varit i 
genomsnitt 12 platser. Den höga beläggningen 
beror på en kraftig ökning personer med beslut 
om växelvård då dessa vårdas på korttidsboen-

det. Ökningen av växelvård har lett till att i ge-
nomsnitt två vårdplatser kontinuerligt köpts ut-
anför kommunen. 

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Effekten av ett lägre antal hemvårdstimmar är 
en positiv avvikelse om 2,9 mkr.  

Boendepeng 
Boendepengen visar ett underskott om cirka 
0,7 mkr, vilket till stor del rör köp av externa 
korttidsplatser. Det finns ett större behov av de-
mensplatser i kommunen än budgeterat, och ett 
skifte från somatik- till demensplatser har skett. 
Den sammantaget lägre beläggningen under året 
har medfört att verksamheten inte uppvisar ett 
ännu större underskott, med hänsyn taget till 
ovannämnda skifte. 

Framtid 
För att möta framtidens behov av vård och om-
sorg och nå målet om att vara bland de tio bästa 
äldreomsorgskommunerna krävs insatser i syfte 
att förbättra kvalitet, effektivitet och medarbe-
tarskap.  

Lokaler är under ständig översyn och i takt med 
att Vård och omsorg minskar sitt behov minskar 
budget årligen för detsamma. Dock kan noteras 
att antalet kontor för medarbetare inom hela 
verksamheten nu är en bristvara. 

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. Digitali-
seringen 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.  

 

45



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Kommunfullmäktige –Hemvårds- och boendepeng 

Kommunstyrelse –Kommunstyrelse 

 

	

Diagram:	Hemvårdspeng‐	Köp	av	timmar	månadsvis	

Kommunstyrelse

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Kommunstyrelse -2 486 -2 470 17 -2 688 

 

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter som ansvarar för samordning, 
planering och uppföljning av samtliga kommu-
nala verksamheter, dess utveckling och ekonomi, 
samt uppsikt över kommunala verksamheter som 
bedrivs i hel- eller delägda bolag. Kommunstyrel-
sen sammanträdde elva gånger under året.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamöter 
bereder ärenden till kommunstyrelsen. Arbetsut-
skottet är även kommunens krisledningsnämnd. 
Arbetsutskottet sammanträdde elva gånger un-
der året. 

Kommunens förhandlingsutskotts fem ledamöter 
ansvarar för kommunens lönerevision och är till-
lika 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. Pensionärsrådet 
sammanträdde sex gånger under året. 

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. 
Handikapprådet sammanträdde sex gånger under 
året. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen har budget i balans. 

Framtid 
2019 inleder det första året på den nya mandat-
perioden som sträcker sig till 2022. Kommunsty-
relsens arbete leds av ny ordförande, och tillika 
kommunalråd (M). Utöver det heltidsanställda 
kommunalrådet finns två deltidspolitiker – 1:e 
vice ordförande och kommunalråd (S), samt op-
positionsråd (BP).  

Kommunstyrelsen styrs i majoritet genom sam-
verkan mellan Moderaterna, Socialdemokraterna 
och Liberalerna. Bjärepartiet, Centerpartiet och 
Sverigedemokraterna utgör opposition i kom-
munstyrelsen. 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
året arbetar kommunstyrelsen för att effektivi-
sera sina sammanträden. 
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Kommunkontor 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

KOMMUNKONTOR -49 409 -53 319 -3 910 -52 777 

Kommundirektör -2 254 -4 434 -2 181 -6 136 

Strategi och utveckling -2 594 -2 721 -126 -2 553 

Service/Kundcenter -2 409 -2 794 -386 -1 877 

Kommunikations-

avdelning -1 784 -2 336 -552 -1 703 

Kommunkansli -4 372 -4 037 335 -4 283 

Verksamhetsstöd 35 997 36 997 -1 000 36 225 

INVESTERING -5 744 -5 215 529 -4 084 

 
Hänt i verksamheten 
Kommundirektören 
Kommundirektören slutade under våren 2018 
efter att ett avtal mellan parterna upprättats. Ny 
visstidsanställd kommundirektör var på plats 
efter sommaren och har nu förlängts till och med 
2020.  

Strategi och utveckling 
Avdelningen Strategi och utveckling har som 
uppdrag att samordna det kommunövergripande 
kvalitets- och målstyrningsarbetet, ansvara för 
det strategiska miljöarbetet, genomföra utveckl-
ingsprojekt, söka bidrag samt ansvara för kom-
munens EU-arbete. Under året har avdelningens 
personalresurser minskat. Både avdelningsche-
fen och näringslivsstrategen har slutat sin an-
ställning i kommunen och på grund av det över-
gripande budgetläget har tjänsterna inte återtill-
satts. Tjänstepersonerna är numera direkt under-
ställda kommundirektören. 

Efter ett beslut i kommunstyrelsen avslutades 
kommunens medverkan i projektet Biodolomer	
for	Life. Två andra större EU-projekt, Smart	Cities	
Accelerator	och Fossilbränslefria	kommuner	i	
Skåne har pågått under hela året. 

Service/Kundcenter 
Den organisation som sattes på plats från och 
med januari 2018, med en servicechef som över-
gripande ansvarig för bland annat kundcenter, 
förändrades när servicechefen sa upp sig under 
hösten. Servicechefstjänsten beslutades, på grund 
av det övergripande budgetläget, att inte återtill-
sättas. 

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 och 
passerkort samt vissa andra administrativa upp-
gifter.  

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen har under året 
fokuserat på att möta invånarnas, besökarnas och 
medarbetarnas behov av information och kom-
munikation om Båstads kommun och dess verk-
samheter. Till detta använde sig avdelningen av 
digitala kanaler såsom webbplatsen, sociala me-
dier samt intranätet, men även tryckta medier 
såsom annonser och trycksaker för att nå mål-
grupper som inte har tillgång till dator, läsplatta 
eller mobil. 

För att bättre tillgodose medarbetarnas behov av 
internkommunikation lanserades i juni kommu-
nens nya intranät, med en ny och förbättrad in-
formationsstruktur. Förutom en helt ny layout 
och bättre sökmotor innebar förändringen en 
förutsättning för att bygga vidare med sociala 
funktioner såsom, inlägg- och kommentarsflöden, 
digitala arbetsrum med exempelvis dokument- 
och samarbetsfunktioner.  

Avdelningen har utökats med en kommunikatör 
och investeringar har gjorts i grundläggande 
utrustning för filmproduktion för webb och soci-
ala medier. 

Kommunkansli 
Kansliet arbetar med administration och bered-
ning till samtliga politiska organ i kommunen. 
Under året har kansliet även arbetade med im-
plementering av ny kommunallag, förberedelser 
och genomförande av ny dataskyddsförordning 
(GDPR) samt ny förvaltningslag. 

Valnämndskansliet arbetade aktivt med all admi-
nistration, beredning och mycket av genomfö-
rande av val och förtidsröstning vid allmänna val 
hösten 2018.  

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd är en del av den organisations-
förändring som genomfördes vid senaste årsskif-
tet inom kommunkontoret. Verksamhetsstöd, 
med under året fyra nytillsatta chefer av fem, har 
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jobbat med organisationen och budgeten för att 
nå en budget i balans för 2018 och kommande år.  

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

Ekonomienheten 
Ekonomienheten har fortsatt stötta verksamhet-
erna i arbetet att med att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Enheten har under året genomfört 
ett antal rekryteringar varav de flesta varit kopp-
lade till pensionsavgångar. Arbete med uppgra-
dering av kommunens beslutsstödsystem har 
utförts under året samt förberedelser inför obli-
gatorisk e-faktura som införs under 2019.  

HR-enheten 
HR-enheten har under året haft en hel del fokus 
på det systematiska arbetsmiljöarbetet, kommu-
nen har under året fått ett föreläggande om vite 
från arbetsmiljöverket. Detta föranledde omfat-
tande insatser inom verksamheten med stöd av 
företagshälsovården och HR-enheten samt verk-
samhetens chefer. 

Vidare har ett antal chefsrekryteringar genom-
förts så som Kommundirektör, Kommunikations-
chef och Skolchef. För att stödja cheferna har 
under året införts chefsnätverksträffar som är ett 
forum för kommunens alla chefer i aktuella chefs-
frågor. Det har också genomförts en introdukt-
ionsdag för nya chefer.  

Chefsstödet och stödet till verksamhetens kärn-
uppdrag har under det gångna året föranlett ett 
större förändringsarbete på HR-enheten som nu 
arbetar med HR-partners där varje verksamhets-
område har en kontaktperson i HR-frågor för att 
underlätta stödet till cheferna. Rollen som HR-
partner har förändrats till att medarbetarna nu 
jobbar både brett och med ett fokusområde till 
skillnad från tidigare då arbetat var specialistin-
riktat. Genom ett verksamhetsnära HR-stöd 
skapas bättre förutsättningar för verksamhetens 
chefer och medarbetare att lyckas i sina uppdrag.  

IT-enheten 
Årets höjdpunkt för IT-enheten var utmärkelsen 
Årets digitaliseringskommun från KommITs som 
är en förening för kommunal digitaliserings/IT-
avdelningar. 

Ett GDPR projekt har genomförts och avdelning-
en har nu en tjänst med kommunens dataskydds-
ombud på 10 procent. 

Ett byte av teleoperatör har skett under året. 

Upphandlingsenheten 
Under 2018 har upphandling bildat en egen en-
het. Upphandlingsenheten är en strategisk funkt-
ion med ett kommungemensamt intresse och har 
under året arbetat med att stötta kommunens 
verksamheter i inköps- och upphandlingsfrågor. 
Enheten har vidare arbetat med att utveckla av-
talsdatabasen för att underlätta för våra bestäl-
lare ute i verksamheterna. 

 

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

Antal system inklusive applikationer 393 402 384 394 373 353 300 

Antal datorer (PC och Mac) 1 600 1 500 1 500 1 700 1 750 1 700 600 

Antal mobiltelefoner 850 750 650 600 600 600 70 

Antal surfplattor 2 600 2 500 2 200 1 200 500 400  

Antal ärenden ej felanmälan 8 021 8 668 7 961 10 478 5 956 6 780  

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

Omkostnader IT (tkr) 12 003 10 887 9 565 9 637 9 748 9 696 5 147 
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Ekonomi 
Kommunkontoret 
Redan i början på året stod det klart att stora 
delar av kommunkontorets chefer skulle vara 
nya i verksamheten under året. Det stod även 
lika klart i början på året att den budget för 2018 
som beslutats ej var förenlig med gällande orga-
nisation. I bokslutet för 2018 slutar budgetavvi-
kelsen på -3,9 mkr. Förklaringar till avvikelserna 
ges under respektive del nedan.	

Kommundirektören 
Enskilt största negativa budgetavvikelsen för 
hela Kommunkontoret är kostnaden på 2,0 mkr 
för avslut av tidigare kommundirektör i april 
2018. En budget som ej var förenlig med gäl-
lande organisation på 0,9 mkr har under året 
hanterats med omprioriteringar inom ramen så 
att nettot stannar vid en negativ budgetavvikelse 
på -0,2 mkr för övriga kostnader.	

Strategi och utveckling 
Även om vakanta tjänster under delar av året 
gav en besparing på över 0,7 mkr visar avdel-
ningen en negativ avvikelse på ca -0,1 mkr. Detta 
beror dels på att intäkterna var för högt budge-
terade dels på att hela kommunkontorets bespa-
ringskrav på 0,6 mkr hade lagts på avdelningen. 

Service/Kundcenter 
En budget som ej var förenlig med gällande or-
ganisation med 0,8 mkr har arbetats med under 
året. Huvudsakligen lägre personalkostnader gör 
att den negativa budgetavvikelsen stannar 
på -0,4 mkr. 

Kommunikationsavdelning 
En budget som ej var förenlig med gällande or-
ganisation med 0,7 mkr har under året arbetats 
med. Gentemot budget sänkta annons- och per-
sonalkostnader gör att den negativa budgetavvi-
kelsen stannar på -0,6 mkr. 

Kommunkansli 
Kommunkansliet når en positiv budgetavvikelse 
för 2018 på +0,3 mkr, vilket förklaras av en un-
der året ej tillsatt tjänst med lägre personalkost-
nader än budget som följd. 

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd totalt redovisar en negativ 
budgetavvikelse på -1,0 mkr. Det kan huvudsak-
ligen förklaras av negativ budgetavvikelse för 

företagshälsovårdskostnaderna 2018 då under-
budgetering förelåg när man gick in i 2018, men 
framförallt beror underskottet på kostnader för 
företagshälsovårdsinsatser då det har genom-
förts omfattande insatser inom vård och omsorg 
och centralt med stöd av företagshälsovården 
med anledning av arbetsmiljöverkets åtgärdsar-
bete (-1,0 mkr). Lägre kostnader för färdtjänst-
avtalet med Skånetrafiken (+0,4mkr), lägre per-
sonalkostnader (+0,9 mkr), högre licenskostna-
der (-0,8 mkr), högre kostnader för kommunens 
telefoni, gemensamma konsulttjänster, förbruk-
ningsinventarier och övrigt (-0,5 mkr). 

Investeringar har skett i ett nytt datacenter för 
att hantera informationen på ett säkert och 
snabbt sätt. 

Framtid 
Kommunkontoret 
Resursläget som kommunkontoret går in med i 
2019 lämnar inget utrymme till ytterligare an-
svarsområden. Resursläget är ansträngt vid ett 
antal avdelningar och enheter. 

Kommundirektör 
Kommunkontoret tilldelades i budget 2019 me-
del för att under året starta upp ett kvalitetsar-
bete som långsiktigt kommer att tydliggöra såväl 
hur de politiska målen ska följas upp, vilka akti-
viteter som ökar måluppfyllelsen, ge underlag 
för kvalitetsrapportering till andra myndigheter 
men framförallt skapar förutsättningar för att 
verksamheterna ska kunna följa vilken kvalitet 
som vi som kommun levererar till våra medbor-
gare och företagare.	

Strategi och utveckling 
Under 2019 kommer Strategi och utveckling 
tillsammans med kommunledningen starta arbe-
tet med att förbättra kommunens mål- och kvali-
tetsstyrningsprocess, vilket kommer att stå i 
fokus under hela 2019. 

Service/Kundcenter 
Kundcenter är sedan hösten 2018 den nya be-
nämningen på det som tidigare var Service. 
Kundcenter kommer att fortsätta att jobba med 
aktiviteter för att än mer stärka dess roll som 
kommunens ansikte och röst utåt, både externt 
och internt.	
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Kommunkansli 
Digitalisering av kommunens politiska möten 
och ärenderegistrering fortskrider genom pro-
cesskartläggning för att skapa effektiva ärende-
flöden och öka kvaliteten i beredningen av ären-
den.	

Upphandlingsprojekt genomförs för kommunö-
vergripande dokument- och ärendehanterings-
system och E-arkiv för att skapa nytta för för-
valtningen och allmänhet.	

Vidare arbetar kansliet i nära samverkan med 
valnämnden och förvaltningen för att planera, 
genomföra och följa upp vårens EU-
parlamentsval.	

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen kommer under 
2019 få en ny kommunikationschef. Avdelningen 
kommer att arbeta med fokus på Båstads kom-
muns vision 2030 och tillsammans med HR-
avdelningen att arbeta med arbetsgivarvaru-
märket.  

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd kommer under 2019 att fort-
sätta arbetet med att koordinera, samordna över 
gränserna och hitta synergier inom avdelningen. 
Arbetet med fokusområden och prioriteringar 
kommer att fortgå löpande då resurserna är 
begränsade. Det viktiga arbetet med att få en 
tydlig inriktning för avdelningens framtida ut-
maningar kommer att intensifieras, men med 
ständig avvägning i tillgängliga resurser. 	

Ekonomienheten 
Ekonomienheten kommer under 2019 fortsätta 
stötta verksamheterna i arbetet att med att 
uppnå god ekonomisk hushållning. 

Budgetarbetet inför 2020 kommer att involvera 
kommunens verksamhetsekonomer i större 
utsträckning än tidigare. 

HR-enheten 
HR-enheten kommer under 2019 att fokusera på 
centrala introduktioner, planering av framtida 
chefs- och ledarutveckling, samt samverkansav-
talet. Vidare kommer arbetet handla om centrala 
arbetsmiljöåtgärder för att förbättra förutsätt-
ningarna för chef och medarbetare. Det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet liksom strukturen för 
detta på alla nivåer behöver tydliggöras och 
förädlas.  

IT-enheten 
Digitaliseringstakten kommer att öka och kom-
munen måste kunna hantera den snabba digita-
liseringen, ett viktigt projekt i detta arbete är 
Digilitt som pågår inom vård och omsorg för att 
öka förståelsen för digitaliseringen. 

Upphandlingsenheten 
Upphandlingsenheten fortsätter att arbeta med 
att utveckla upphandlings-och inköpsprocessen 
med fokus på affärsmässighet och avtalstrohet, 
bland annat genom återinförandet av inköps-
grupper och utveckling av E-handel.
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Teknik och service 

 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 

Mark och exploateringsverksamhet 
Under året slutfördes kommunens förvärv av 
Hemmeslöv 6:2, en markaffär med trafikverket. 
Fastigheten ligger vid östra infarten till Båstad. 
Detaljplanearbete har påbörjats för området. 

Ett flertal etableringar längs Inre Kustvägen har 
behandlats. Tre optionsavtal har tecknats och ett 
köp har slutförts. Längs Inre Kustvägen kvarstår 
två kommunala tomter för verksamheter intill 
stationen. 

Markanvisningstävling har genomförts för områ-
det Heden i Hemmeslöv. Optionsavtal med explo-
atörer ska tecknas under 2019. Området kommer 
att innehålla ca 200 nya lägenheter med upplåtel-
seform hyresrätt och bostadsrätt.  

Huvuddelen av de 89 stycken kommunala tom-
terna på Heden i Hemmeslöv har sålts under året. 

Byggnation av flerbostadshus på fastigheten 
Östra Karup 6:10 har påbörjats. Kommunen har 
sålt tomten till en byggherre som avser uppföra 
32 stycken hyresrätter 

Utbyggnad av nytt bostadsområde i Förslöv fort-
skrider. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Pro-
jektering och upphandling för utbyggnad av all-
män plats, gator, vatten och avlopp beräknas bli 
klart början av 2019. Största delen av utbyggna-
den förväntas vara genomfört under 2019. Ett 
förenklat markanvisningsförfarande kommer att 
genomföras för det område som innehåller bygg-
rätt för flerbostadshus och de tomter som besvä-
ras mest av rådande höjdförhållanden.  

Verksamheten har tagit fram riktlinjer för exploa-
terings- och markanvisningsavtal. Arbetet med 
att ta beslut i huvudmannaskapsfrågan i kommu-
nen drivs framåt genom genomförande av efter-
frågad omvärldsanalys.  

Park- och gatuverksamheten och naturvård 
Under hösten omorganiserades tidigare enhet 
Mark- och fritidsenheten till två nya enheter, 
Park- och gatuenheten respektive Fastighets- och 
fritidsenheten. 

Trots den sena våren slutfördes den sista delen 
av projektet Dalmanska tomten. Planteringarna i 
parken stod klara strax innan firandet i samband 
med Birgit Nilssons födelsedag som ägde rum i 
parken.  

Sommarens värme och långvariga torka har inne-
burit stora påfrestningar för träd och växtlighet, 
både i park- och naturmark. Som följd av torkan 
har fler träd än normalt varit tvungna att fällas. 

Inför säsongen renoverades strandserviceanlägg-
ningen vid Havsbadsvägen. 

Evenemangsverksamheten har fortlöpt som tidi-
gare år. Nytt för 2018 är att SM i landsvägscykling 
genomfördes under midsommarhelgen för första 
gången i Båstad. 

Arbetet med att byta ut belysningsstolpar längs 
Aghardsgatan har pågått under 2018. Arbetet 
kommer slutföras under 2019. 

Reinvestering gällande asfaltbeläggning har ge-
nomförts enligt plan. 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

TEKNIK OCH SERVICE  50 822 -54 348 -3 525 -49 653 

Tekniska kontoret -1 334 -1 968 -634 -1 543 

Park, gata och natur -22 415 -21 262 1 153 -23 301 

Fastighet -6 635 -7 821 -1 186 -3 377 

Fritidsverksamhet -8 997 -8 900 97 -8 253 

Service (kontor,  

lokalvård och måltid) -1 478 -2 949 -1 471 -2 294 

Räddningstjänst -9 963 -11 447 -1 484 -10 886 

Renhållningsverk- 

samhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet 43 -5 695 -5 652 3 720 

Återställning VA- 

regleringsfond -43 5 695 5 652 -3 720 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad  

verksamhet -99 231 -67 800 31 431 -72 560 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning -14 992 -16 160 -1 168 8 530 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -85 454 -74 609 10 845 -46 710 

Övrig exploaterings- 

verksamhet 25 350 29 923 4 573 10 681 
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Naturvårdslaget har under stor del av året arbe-
tat med skötsel av naturreservat. Året har inte 
haft några besvärliga stormar med nedfallna träd 
och andra skador att hantera. Verksamheten har i 
förebyggande syfte lagt resurser på att fälla träd 
som var stående nära nya fastigheter kring Heden 
och Tuvelyckan i Hemmeslöv. 

På grund av den torra sommaren erbjöds lantbru-
kare att använda kommunal mark till bete och 
slåtter, vilket blev uppskattat. 

Två Lona-projekt genomfördes under året med 
att bygga en kustslinga som förbinder Båstad 
med Laholm och gångstig runt Öresjön. 

Ett föreläggande medförde kostnader för åtgär-
der att riva ett vandringshinder i Örebäcken i 
form av ett dämme i Korröd.  

Fastighets- och fritidsverksamhet 
Inför säsongen renoverades Malenbadets om-
klädningsrum och den varma och soliga somma-
ren medförde nytt rekord i antalet registrerade 
besök på Malenbadet.  

Planering att modernisera och verksamhetsan-
passa skolorna i Förslöv och Västra Karup pågår. 
Som förberedelse inför byggnationerna har verk-
samheten lagt stora resurser på iordningsställ-
ande av provisoriska lokaler för skolorna. Även 
ökat lokalbehov på Klockarebyns förskola i 
Västra Karup har tillfälligt åtgärdats med provi-
soriska modullokaler. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänstens totala antal larm och ärende 
som hanterats under 2018 uppgick till 644 
stycken (600 stycken år 2017). Ett större antal 
terrängbränder uppstod under den varma som-
marperioden men ingen med större skadeomfatt-
ning på grund av tidig upptäckt och snabba åtgär-
der från Räddningstjänsten. 

Räddningstjänstens dagtidspersonal har efter 
omorganisationen 2016 haft en hög arbetsbelast-
ning. Genomlysning av verksamheten genomför-
des under året för att belysa verksamhetens upp-
drag och fördelning av arbetsuppgifter till perso-
nalen. Analysen visade en underbemanning för 
att klara verksamhetens uppdrag tillfredsstäl-
lande. Sedan 2014 hanterar Räddningstjänsten 
45 procent fler larm/ärende med samma beman-
ning.  

Tabell:	Antal	larm	i	eget	insatsområde	

 

 

Cirka 30 procent (29 procent, 2017) av samtliga 
insatser 2018 utgjordes av hjälp till Region Skåne 
i form av hjärtstopp- och i väntan på ambu-
lanslarm, men även andra larm så som bärhjälp 
eller terrängtransport. Fördelningen på respek-
tive insatsområde är: Båstad 30 procent, Förslöv 
21 procent och Torekov 46 procent. 

Ett nytt samverkansavtal kring larm och ledning 
tecknades med Räddningstjänsten Halmstad. 

En ny fordonsorganisation för kommunens bilar 
startade under året. Enheten placerades inom 
räddningstjänsten med uppdrag att sköta och 
hantera kommunens samtliga fordon.  

Måltidsverksamhet 
Båstads kommunrestauranger serverar hemlagad 
mat med inriktning att hålla hög kvalitét och vara 
klimatsmart. Måltiderna erbjuds med alternativa 
rätter och med ett vegetariskt alternativ inom 
skolan. Inom vård och omsorg arbetar verksam-
heten tillsammans med vårdpersonalen med 
olika insatser för att skapa måltidsglädje för de 
äldre. 

Den ovanligt varma och torra sommaren innebar 
att livsmedelskostnaderna ökade med cirka 
fem procent. De beräknas öka ytterligare under 
2019. 

Kommunen inhandlar cirka 29 procent ekolo-
giska råvaror.  

Nya Skogsbyns förskola i Förslöv öppnades under 
hösten. Förskolan har tillagningskök, och buffé-
servering. Detta ger verksamheten en bra möjlig-
heter att hålla en hög matkvalitet och minska 
matsvinnet. 

 

Station/år 2018 2017 2016 2015 2014 

Båstad 258 242 257 186 189 

Förslöv 66 66 64 73 49 

Torekov 80 77 44 65 57 

TiB ärende Båstads kommun, 

Vård och omsorg 23     

Summa 428 385 365 324 295 
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Lokalvårdsverksamhet 
Lokalvården utförs med inriktning på miljöanpas-
sade och ergonomiska metoder för att främja en 
god arbetsmiljö för både lokalvårdspersonalen 
och användarna av lokalerna. 

Under året övertog verksamheten att i egen regi 
utföra den del av uppdraget som utfördes av en 
extern entreprenör. Det innebar anställning av 
personal och inköp av material och utrustning för 
att klara det utökade uppdraget. 

Ett nytt kvalitetskontrollsystem implementera-
des under året där egenkontroll utförs för att ve-
rifiera kvalitén på lokalvården.  

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Lokalisering av en ny återvinningscentral beslu-
tades till en plats i närheten av korsningen Kil-
lerödsvägen/Bokesliden i Förslöv. Arbetet med 
ett planprogram är påbörjad. 
 
Verksamheten har under året förberett och på-
börjat arbetet med att sluttäcka deponin och åter-
ställa fastigheten vid nuvarande ÅVC i Svenstad, 
som stänger den 30 mars 2019. 

Ett stort arbete kring provisorisk lösning för mot-
tagning av avfall från och med 1 april 2019 pågick 
under året och mynnade i december ut i ett be-
slut om att skapa en provisorisk återvinningscen-
tral på Vistorps industriområde i Förslöv.  

Förslag till ny renhållningsordning och avfalls-
plan har tagits fram och kommer att ställas ut un-
der våren 2019. 

Verksamhetens upphandlade entreprenör för in-
samling av hushållsnära avfall meddelade under 
hösten önskemål om att avbryta kontraktet i för-
tid. Som en konsekvens av detta kommer NSR un-
der våren 2019 att bedriva insamling av hus-
hållsnära avfall i egen regi. 

VA-verksamhet 
Arbetet med att ansluta sydsidan till Sydvatten 
har kommit igång och drivs i nära samarbete med 
Sydvatten. 

Utbyggnaden av Ängstorps reningsverk i Laholm 
samt överföringsledningen mellan Hedhusets re-
ningsverk och Ängstorps reningsverk har fort-
skridit som planerat. Arbetet med miljötillståndet 

för Torekovs reningsverk prioriterades ner under 
året och kommer att lämnas in under 2019. 

Som en följd av långvarig värmebölja och torka 
blev uttaget av dricksvatten under sommaren 
nära maxgränsen, vilket medför kapacitetsbrist i 
dricksvattenproduktionen och i början av juli in-
fördes bevattningsförbud. Förbudet hävdes i slu-
tet av augusti. Nödvattentankar placerades ut i 
Torekov. 

Ett tekniskt fel uppmärksammades vid en vatten-
reservoar under sommaren, vilket medförde att 
kunder i Hov och Västra Karup blev utan vatten. 
Som en konsekvens av detta utfärdades kok-
ningsrekommendation i och kring Hov, Västra 
Karup, Rammsjö och Torekov.  

Ekonomi 
Skattefinansierad verksamhet 
En negativ avvikelse om -0,4 mkr uppstod rö-
rande budgeterade intäkter i samband med nya 
markavtal för ledningsägare som är under be-
handling, rapporterade under rubriken tekniska 
kontoret. 

Verksamheterna Park, gata och natur uppvisar 
sammantaget en positiv avvikelse om +1,2 mkr 
för helåret. De stora posterna som bidrar till 
överskottet är lägre kostnader för snöröjning och 
tångkörning samt högre intäkter för torg och eve-
nemang. 

Fastigheter visar en negativ avvikelse 
om -1,2 mkr beträffande montage och modulhyra 
för provisoriska lokaler, samt luftrenare på 
Västra Karups skola och förskola. Underskottet 
inkluderar även modulhyra för Förslövs skola 
etapp två. 

Uppdraget för återtagande av lokalvården med-
förde en kostnadsökning under hösten 2018, års-
avvikelsen uppgick till -0,7 mkr. Underskottet i 
driften inkluderar leasingavgifter, personalkost-
nad och initiala inköp. 

Kommunrestaurangerna uppvisade en negativ 
avvikelse om -0,6 mkr relaterade till prishöjning 
på livsmedel samt övergång från mottagningskök 
till tillagningskök på Skogsbyns förskola under 
hösten 2018. 

Räddningstjänstens negativa avvikelse uppgick 
till -1,5 mkr. Avvikelsen är främst hänförbar till 
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rekrytering av deltidsbrandmän, vilket medför 
utbildningskostnader, samt ökade övningskost-
nader och larmkostnader (såsom Rakel, som tidi-
gare täcktes av det statliga krisberedskapsbidra-
get). Även reparation och underhåll har överskri-
dit budget eftersom brist på interna personalre-
surser har lett till att tjänsterna har köpts in ex-
ternt.  

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Några avvikelser för NSR:s resultat avseende ren-
hållningsverksamheten har inte redovisats. 

VA-verksamhet 
VA-verksamheten redovisade en negativ avvi-
kelse om -5,7 mkr, innan avsättning till VA-regle-
ringsfonden. Den största delen av avvikelsen är 
hänförbar till Sydvattens inträdesavgift 
(-3,9 mkr). Utgående balans i regleringsfonden, 
efter omföring av 2018 års resultat, är en skuld 
på 10,6 mkr.  

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Sammantaget görs en positiv avvikelse om 
+30,3 mkr för den skattefinansierade verksam-
hetens investeringar, inklusive medfinansierade 
statliga infrastruktur satsningar.  

Under perioden har Teknik och service jobbat 
med ett flertal större projekt. Kommunen har 
medfinansierat gång- och cykelväg mellan Förs-
löv och Fogdarp samt längs Vistorpsvägen från 
Förslöv station och västerut. Båda projekten har 
färdigställts under året. Vidare har Kattegattle-
dens sträckning via Torekov färdigställts.  Detta 
projekt är också en medfinansiering av statlig in-
frastruktur. 

Omvandling av banvallen mellan Grevie och 
södra Båstad till gång-, cykel och rekreationsled 
har pågått under våren och sommaren. Anlägg-
ningen är slutbesiktigad och invigning ägde rum 
1 september 2018. Leden har blivit väldigt upp-
skattad. 

Tillsammans med Trafikverket har det pågått pla-
nering för ombyggnad av Köpmansgatan i Båstad. 
Entreprenad är beräknad till kvartal fyra 2019. 

 

Byggnation av Skogsbyns förskola i Förslöv har 
fortskridit enligt plan och färdigställdes under 
hösten 2018. Verksamheten har flyttat in i sina 
nya lokaler och avtalet för provisoriska moduler 
har sagts upp. 

Friidrottsanläggningen Örebäcksvallen i Båstad 
slutbesiktigades och togs i bruk under året. Som-
marens torka gjorde att etableringen av gräset på 
anläggningen uteblev vilket måste åtgärdas kom-
mande säsong. 

Projektering av om- och tillbyggnad av Förslövs 
skola F-6 för 350 elever påbörjades under 2018. 
Upphandling av byggentreprenörer beräknas 
vara klar under våren 2019. Byggnationen av 
skolan startar kring sommaren 2019 och beräk-
nas bli klar till höstterminen 2021. 

Bjäredalen har verksamhetsanpassats för hjälp-
medelscentral och daglig verksamhet. 

Några större reinvesteringar på fastigheterna har 
genomförts under året. Värme- och ventilations-
åtgärder samt förstärkning av golvbjälklag på 
brandstationen i Båstad. Malens förskola har fått 
nya ytskikt på väggar och golv samt åtgärder med 
ventilationen. På Strandängskolan har säkerhets-
höjande åtgärder genomförts och Akademin i Bå-
stad har fått nya ytskikt på golv och målning av 
fasad. Även biografen har fått nya ytskikt på golv 
och väggar. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Av avvikelsen på +10,8 mkr avser +3,3 mkr nytt 
reningsverk Ängstorp, +2,5 mkr inköp av nya 
centrifuger Torekov och +2,7 mkr exploatering 
VA för tomten Förslöv 2:4. Samtliga arbetena för-
väntas utföras under 2019-2020. 

Framtid 
Efterfrågan av mark för bostäder och verksam-
heter är ständigt aktuell. Det är viktigt att kom-
munen arbetar med en strategisk markförsörj-
ning för utveckling i enlighet med kommunens 
översiktsplan. 

Båstads kommun står inför större byggnadsinve-
steringar för lokalförsörjning av främst förskolor 
och skolor. Förvaltningen har i uppdrag att ut-
reda en fastighetsorganisation både avseende 
förvaltning och ägandet av fastigheterna. Fastig-
hetsförvaltningens del av kommunens ekonomi 
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är betydande och målsättningen är att kommu-
nen ska uppnå en effektiv och långsiktig fastig-
hetsförvaltning. 

Rekryteringsproblematiken av deltidsbrandmän 
som finns i de flesta kommuner i Sverige finns 
även i Båstad. Arbetet med rekrytering är påfres-
tande och innebär stora kostnader för utbildning 
och uppstart av nya brandmän. Räddningstjäns-
ten i Båstad har enligt nationella utredningar pas-
serat gränsen för när man bör titta på någon form 
av heltidsorganisation. 

Vår ambition att servera klimatsmart mat fortsät-
ter, med säsongsanpassade råvaror, vegetariskt 
alternativ varje dag i alla skolor samt minskat 
matsvinn. För att nå framgång hos matgästerna 
krävs informationsinsatser i skolan. Även vård-
personal ska få fortsatt måltidsinspiration. Val-
möjlighet, kompetenta kockar och serveringsper-
sonal och trivsam miljö är framgångsfaktorerna.  

En viktig central kommunal arbetsuppgift är att 
hantera trygghets- och säkerhetsfrågor. Arbets-
uppgiften sker till stor del i samverkan med 
andra samhällsaktörer. Räddningstjänsten läm-
par sig för att hantera kommunens kris, risk och 
säkerhetsarbete, men organisationen behöver 
förstärkas för att övergripande samordna frå-
gorna med kommunens verksamheter och olika 
samhällsfunktioner.  

Huvudmannaskapet för gator och allmän plats-
mark är en fråga som allt oftare aktualiseras. Frå-
gan om det ska vara enskilt eller kommunalt 
ägande är omfattande då den berör flera områ-
den som ansvar, ekonomi, teknisk kunnande, 
rättviseperspektivet med mera. Allt fler vägföre-
ningar framför önskemål att kommunen tar över 
det enskilda huvudmannaskapet då det blir allt 
svårare att kunna engagera andelsägare ideellt. 

 

Samhällsbyggnad 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd har varit fortsatt stor för alla delar 
av verksamheten. Översiktsplanen har det arbe-
tats intensivt med under året liksom ett stort an-
tal detaljplaner. Översiktsplanen har varit ut-
ställd för samråd under tiden maj till september. 
Arbetsbelastningen på administration, miljö och 
bygglov har tidvis varit hög på grund av vakanser 
och sjukfrånvaro, vilket lett till längre handlägg-
ningstider för vissa typer av ärenden. Administ-
rationen har implementerat nya e-tjänster och 
har förberett för uppgradering av verksamhets-
stödssystem för miljöärenden. Handläggningen 
av serveringstillstånd och alkoholtillsyn har över-
förts från Bildning och Arbete till Samhällsbygg-
nad.  

Planarbete 
Arbetet med en ny översiktsplan har fortskridit 
och samråd pågick september månad ut. Planav-
delningen har under 2018 arbetat med drygt 20 
detaljplaner innehållande allt ifrån bostäder till 
verksamhetsmark. Nio detaljplaner har antagits 
varav sju detaljplaner har vunnit laga kraft. 

Geodata 
Kart- och GIS-avdelningen har bytt namn till geo-
dataavdelningen. Diskussioner har förts med 
Ängelholms kommun, vilket mynnade ut i ett nytt 
samverkansavtal mellan kommunerna inom 
kart/mät/GIS-området. Under året gjordes 37 ny-
byggnadskartor på Heden-området, vilket bidrog 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

KS – SAMHÄLLS- 

BYGGNAD -2 790 -2 994 -204 -2 936 

Planarbete och  

övergripande -1 446 -1 315 131 -1 406 

Geodata -1 165 -991 174 -1 341 

Miljö- och hälsoskydd 

 – hållbar utveckling -106 -307 -201 -190 

Alkohol-serverings- 

tillstånd -73 -382 -309  

INVESTERING -192 -27 166 15 

55



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Kommunstyrelse –Samhällsbyggnad  

 

till en hög ärendemängd. Geodata har varit invol-
verade i arbetet med den digitala översiktsplanen 
och har fortsatt att ajourföra vår kartdatabas 
samt utveckla våra interna och externa karttjäns-
ter. Geodata är också delaktiga i det arbete som 
görs inom 3D och visualisering tillsammans med 
planavdelningen. Ett arbete som ledde till att av-
delningen utsågs som årets intraprenör i kommu-
nen.  

Alkoholtillsyn och serveringstillstånd 
Handläggningen av alkoholtillsyn och serverings-
tillstånd har överförts från Bildning och Arbete 
till Samhällsbyggnads miljöavdelning. Rekryte-
ring av alkoholhandläggare har gjorts under 
andra halvåret. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Fortsatt högkonjunktur under 2018 och för Bå-
stads del hög byggtakt och många pågående pro-
jekt har främjat ett gott ekonomiskt resultat för 
Samhällsbyggnad. Verksamhetsområdet som hel-
het redovisar ett positivt resultat för året med 
drygt +1,0 mkr, varav -204 tkr är den del av verk-
samhetsområdet som lyder under kommunsty-
relsen. 

Samhällsbyggnad har tillsammans med enheten 
för Strategi och utveckling, för tredje och sista 
året, bidragit till att Båstads kommun också un-
der 2018 beviljades drygt 2 mkr i stimulansbi-
drag för bostadsproduktion, så kallad byggbonus.  

Plan 
Planverksamheten redovisar ett överskott på 
+149 tkr, resterande -18 tkr avser övergripande 
ledning och administration.  

Geodata 
En ökad mängd nybyggnadskartor kombinerat 
med en kortare vakans bidrar till det positiva re-
sultatet med +174 tkr. 

Alkoholtillsyn och serveringstillstånd 
Som tidigare befarats när verksamheten övertogs 
från Bildning och Arbete var verksamheten kraf-
tigt underbudgeterad. Verksamheten redovisar 
ett underskott på -309 tkr. Under slutet av året 
gjordes en betydande revidering av taxan för att 
komma till rätta med finansieringen av verksam-
heten. 

Hållbar utveckling 
Verksamheten visar ett underskott på -201 tkr 
och beror på att inte tillräckliga resurser budge-
terats för miljöchefens och planchefens delta-
gande i de kommunövergripande projekten inom 
hållbar utveckling. 

Framtid 
Högkonjunkturen inom byggsidan förväntas fort-
sätta i kommunen under 2019 även om den riske-
rar att mattas något på riksnivå. Utbyggnaden av 
områdena i Heden, Tuvelyckan och utmed Inre 
Kustvägen i Hemmeslöv förväntas vara hög under 
2019. 

Översiktsplanen planeras att ställas ut för gransk-
ning under andra tertialen 2019 för att kunna an-
tas i slutet av året. 

Större detaljplanearbeten för bostäder, skolor, 
handel och verksamheter kommer bland annat 
att pågå för Petersbergsområdet vid Entré Bå-
stad, Tuvelyckan etapp II, Vistorpsområdet i 
Förslöv och för hamnarna i Båstad och Torekov.  

Geodata kommer att behöva lägga betydande re-
surser på att fortsatt producera olika karttjänster 
till byggherrar och till plansidan. Kraven på ökad 
visualisering i planskeden med 3D-teknik kom-
mer också att öka under kommande år. 

Ansvaret för alkoholtillsyn och serveringstill-
stånd överförs från kommunstyrelsen till myn-
dighetsnämnden i början av året (KF 30 januari 
2019). 
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Bildning och arbete 

(tkr) 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

2018 2018 2018 2017 
KS - BILDNING  
OCH ARBETE -41 538 -39 566 1 971 -38 095 

Verksamhets-
övergripande -1 323 -1 168 155 -1 286 

Vuxenutbildning  
(inklusive SFI) -7 912 -7 271 641 -6 414 

Yrkeshögskola 
och Yrkesvux -734 -1 546 -812 -1 370 

Arbetsmarknad -8 186 -6 849 1 336 -5 772 

Bibliotek -9 221 -9 122 99 -9 324 

Kultur -2 255 -2 224 31 -2 158 

Ungdomens hus -3 371 -3 308 63 -3 140 

Ekonomiskt  
bistånd -8 421 -9 028 -607 -9 518 

Integrations- 
enheten -115 949 1 063 887 

     

INVESTERING -830 -516 315 -178 

 

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Antalet elever som ville studera med ett flexibelt 
upplägg i svenska, matematik, engelska och sam-
hällskunskap, ökade under året. Genom att er-
bjuda undervisning på dagtid och kvällstid, hand-
ledning för de som behöver extra hjälp samt kurs-
start  var femte vecka, uppfyllde vuxenutbild-
ningen de krav som skolverket ställer på indivi-
danpassade studier. Detta påvisades i en gransk-
ning som skolinspektionen gjorde under hösten. 
För de elever som ville läsa andra ämnen, köptes 
verksamhet in från andra kommuner. Totalt hade 
komvux cirka 75 kursdeltagare under året.  

Antalet elever inom SFI (svenska för invandrare) 
uppgick till totalt 145 elever, vilket är 70 färre än 
föregående år. Intresset för att läsa SFI på distans 
ökade, då fler elever har behov av att kombinera 
arbete och praktik med studier. Kursen Arbets-
livskunskap erbjöds SFI-elever för att de skulle 
vara mer jobbredo. Kursen var frivillig och ett 
komplement till SFI-studierna. Ett 20-tal elever 
deltog. Antalet kommuninvånare som behöver 
studie- och yrkesvägledning ökade markant. För 
att minska trycket på bokade samtal, infördes 
drop-in två dagar i veckan och vilket mottogs väl. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Fem yrkeshögskoleutbildningar blev beviljade i 
januari, tre inom besöksnäringen, en inom träd-
gårdsbranschen samt en inom vårdbranschen. 
Totalt hade skolan 220 studerande och 91 pro-
cent tog examen. 90 procent hade jobb inom yr-
kesområdet sex månader efter avslutad utbild-
ning.  

Enligt samverkansavtalet med Familjen Helsing-
borg fortsatte arbetet med att erbjuda kommu-
ninvånare i regionen möjlighet att läsa yrkesut-
bildning på gymnasial nivå, med fritt sök. 

Under året avslutades två utbildningar i Båstad, 
en inom trädgård och en inom restaurang. Under-
sköterskeutbildning och cykelteknikerutbildning 
startade som nya utbildningar. En utbildning med 
kombination av SFI och yrkesvux (Yrkes-SFI) 
startade med inriktning naturbruk och trädgård. 
Totalt har 85 elever studerat yrkesvux i Båstad. 

Arbetsmarknad (AME) 
Under 2018 har 23 personer innehaft extratjäns-
ter inom kommunens olika enheter.  Arbetsmark-
nadsenheten erbjöd ett utbildningspaket där 27 
medarbetare utbildades till handledare i de olika 
enheterna. Personal kunde delta i olika inspirat-
ionsföreläsningar under året. 2018 års Rekryte-
ringsmässan med 25 företag och över 1200 besö-
kare blev mycket lyckad. Ett 60-tal ungdomar 
matchades mot 40 platser i sommarjobb under 
året. Verksamheten erhöll extra medel från ar-
betsförmedlingen och sommarjobben utökades 
med ytterligare sex ungdomar som ingick i ett 
strandstädsprojekt tillsammans med Teknik och 
service.  

Det finansiella samordningsförbundet NNV Skåne 
Finsam, startades tillsammans med Perstorp, 
Ängelholm, Klippan, Örkelljunga. Båstad blev den 
första kommunen som lämnade in en processan-
sökan, Klientsupport med test av biblioterapi 
som blev godkänd.  

Under hösten har verksamheten varit delaktig i 
uppstarten av Kompetenshubben, en informat-
ions och mötesplats där fokus är på jobb, utbild-
ning och kompetensutveckling.  

Integrationsprojekten Byamor och Min kropp 
Min hälsa, som finansierats av Stiftelsen Gripen 
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respektive Region Skåne, avslutades med diplo-
meringsceremonier under 2018.  

I maj delades kommunens första Integrationspris 
ut under Näringslivsfesten på Norrvikens Tråd-
gårdar. Priset instiftades med syfte att uppmärk-
samma de goda krafter i kommunen som främjar 
gemenskap och delaktighet. Bjäre Zontaklubb 
stod som pristagare och vann därmed 5 tkr som 
bidrag för att fortsätta sitt engagemang. På nat-
ionaldagen anordnades kommunens första med-
borgarskapsceremoni där 30 kommuninvånare, 
som blivit svenska medborgare på annat vis än 
genom födseln, uppmärksammade och välkom-
nade.   

I september 2018 på Ven togs ett beslut av Famil-
jen Helsingborg tillsammans med Arbetsför-
medlingen, att halvera arbetslösheten under två 
år för målgruppen utrikesfödda kvinnor. Statistik 
från en mätning i september 2018 utgör uppdra-
gets utgångsläge (för Båstad 48 kvinnor). 

I samband med uppstarten av det nya intranätet, 
så finns numera möjlighet att publicera inventa-
rier som lagras hos BiBi (Båstads kommuns åter-
användningsmodell). Avmattningen i konjunktur-
läget, samt en brand hos en av Jv9/Arbetscenters 
externa uppdragsgivare, har påverkat inflödet av 
sysselsättning.  

En relativt ålderstigen och sliten fordonspark, har 
under året medfört extraordinära reparations-
kostnader. Interna kommunala uppdrag, såsom 
flytthjälp med mera har legat på en relativt hög 
nivå. 

Bibliotek 
Båstads kommun ligger bland de tio högst place-
rade kommunerna avseende lån per invånare. En 
beviljad ansökan avseende, Stärkta bibliotek, till 
Statens kulturråd på 450 tkr, möjliggjorde att 
förse i stort sett samtliga bibliotekets bokhyllor 
med hjul, likaså skapandet av en ny småbarnsav-
delning med nya hyllor och att förse aulan med 
motordrivna mörkläggningsgardiner, samt in-
stallation av kameror inför start av så kallat 
Meröppet (obemannat öppethållande) Grundtan-
ken i själva ansökan var att utveckla biblioteket 
som mötesplats. 

Med stöd från Region Skåne på 35 tkr på Båstads 
bibliotek genomfördes ett projekt, Kultur & hälsa 
vilket innebar dans vid tio tillfällen, där syftet var 
att utforska dansens mervärden som kulturell ut-
trycksform och fysisk aktivitet. 

Med stöd från Region Skåne på 17 tkr kunde en 
bibliotekarie utbildas i biblioterapi för att kunna 
ingå i ett FINSAM-projekt i samverkan med andra 
kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san och Region Skåne.  

Kultur 
I samverkan med föreningsliv, Birgit Nilsson mu-
seum och Turism och näringsliv firades Jubileum-
såret 2018, detta då Birgit Nilsson fyllde 100 år, 
Ludvig Nobel 150 år och Skånegården 100 år.  

Programmet var varierat med konserter, föreläs-
ningar, Nobelvandringar och en omfattande ut-
ställning som bland annat visades i Biblioteks 
Galleriet. 

Kulturavdelningen genomförde en klädbytardag 
och deltog i arbetet med att ta fram ett sommar-
lovs- och höstprogram för barn och unga som fi-
nansierades av Socialstyrelsen. Gatuteater 

och drama/teater verksamhet under sommarlo-
vet var en del av detta.  

Fotograf Anna Aatola fick kulturstipendiet som 
delades ut på Näringslivsfesten i maj. Lilla 
filmfestivalen genomfördes under konstnärlig 
ledning av Stefan Jarl. 

Kammarmusikfestivalens nye konstnärlige ledare 
Roland Pöntinen genomförde sin första festival. 
Projektet "Ung konst" hade två utställningar i 
Biblioteks Galleriet och under höstlovet genom-
fördes en konstkurs för barn.  

Kulturgarantin för barn och unga "Kultur för lä-
rande" genomfördes enligt plan i god samverkan 
mellan skola, förskola, kulturavdelning, kulturs-
kola och bibliotek.  

Biografen renoverades under året. 

Arbetet med enprocentsregeln har påbörjats i 
samband med om- och nybyggnad av Förslöv 
skola. 
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Fritidsgårdar 
Fritidsgården Musteriet i Båstad förändrade mål-
grupp och öppettider under hösten. Från att tidi-
gare på vardagar alltid vara öppen för gruppen 
årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet förändrades 
öppettiderna till att ha öppet exklusivt endast för 
högstadiet tre dagar i veckan. Syftet har varit att 
stärka den yngre gruppen på fritidsgården. Reste-
rande vardagar är målgruppen densamma som ti-
digare. En nyhet under året är att fritidsgården i 
Båstad även är öppen på söndagar och då beman-
nad med personal även från Förslöv. Ungdomens 
Hus i Förslöv har fått tillbaka de delar av lokalen 
som disponerats av skolan de senaste två åren. 
Detta har lett till ett bredare utbud av aktiviteter.  

Individ och Familj 
Arbetet inom ekonomiskt bistånd har präglats av 
utveckling och tillförsikt med en ökad framtidstro 
och arbetsglädje i gruppen. Nya riktlinjer för bi-
ståndsbedömning har tagits fram och kommer att 
precenteras för politiken under våren 2019. Ar-
betsgruppen är fulltalig genom att vakanser har 
ersatts med fast anställd personal.  

Ekonomi 
Bildnings och arbete uppvisade vid bokslutet för 
2018 ett överskott om 1,9 mkr mot budget. Posi-
tiva avvikelser mot budget återfanns hos verk-
samheterna för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
(inklusive SFI), bibliotek, kultur, fritidsgårdar och 
integration. Överskottet inom arbetsmarknadsen-
heten berodde till del på statliga bonusmedel som 
inkom under 2018. Även integrationsverksam-
heten redovisar en positiv avvikelse mot budget 
om 1 mkr med anledning av högre statlig finan-
siering än budgeterat. Ekonomiskt bistånd avvek 
-600 tkr mot budget beroende på fler ärenden. 
Även  yrkeshögskola och yrkesvux avvek negativt 
mot budget med anledning av lägre antal stu-
derande.  

Framtid 
Vuxenutbildning och SFI 
Att bedriva vuxenutbildning innebär ett antal ut-
maningar, inte minst att individanpassa lärandet 
för varje elev. Att rekrytera utveckla och behålla 
personal med rätt kompetens är oerhört viktigt. 
Möjlighet till kontinuerlig fortbildning är en avgö-

rande framgångsfaktor. För SFI finns också utma-
ningarna i att samverka med andra myndigheter 
som AF, försäkringskassa och socialtjänst. Myn-
digheterna har olika regelverk och skolan står 
ibland mitt emellan. Kommunens ansvar för ut-
bildningsplikten är en utmaning, men också en 
möjlighet för kommunens invånare som har låg 
utbildningsnivå och är i etableringsplanen. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Utbudet är mycket stort bland riksrekryterande 
utbildningar och därför behöver enheterna hitta 
sina unika värden för att anta och behålla stu-
derande. Kompetensförsörjningen är fortsatt vik-
tig för företagen i regionen och yrkesutbildning-
arna i Båstad behöver fortsätta det täta samar-
betet med näringslivet för att hjälpa till att mat-
cha rätt. Samverkan inom familjen Helsingborg 
fortsätter att vara värdefullt så att kommuninvå-
narna erbjuds fritt sök mellan utbildningarna i 
yrkesvux.  

Arbetsmarknad (AME) 
Verksamheten har påbörjat processen att kart-
lägga, följa och rusta kvinnorna för att matcha 
dem ut i arbete eller studier.  Arbetet med att in-
ventera behov och kommunens respektive Ar-
betsförmedlingens möjligheter att tillgodose 
dessa kvinnor är en prioriterad fråga under 2019.  

Verksamheten kommer att fokusera på arbetet 
med Finsam NNV Skåne och utveckla samarbetet 
med Individ och Familj samt olika spår för att ef-
fektivisera arbetet med individens väg till arbete 
och egenförsörjning. 

Vårt arbete med utveckling av Kompetenshubben 
fortsätter.  

Kompetenskort, som är ett verktyg för att kunna 
mäta individers basala kompetenser, utvecklas 
för att kvalitetssäkra vårt arbete med praktik-och 
arbetsträningsplatser.  

I det rådande arbetsmarknadsläget, är det ofta 
personer som anvisas av AF och IoF, för arbets-
träning och praktik som utgör den huvudsakliga 
målgruppen. Dessa är  ofta i behov av insatser 
och stöd, som inte till fullo kan tillhandahållas av 
Jv9/Arbetscenter. Därför blir förberedande insat-
ser som t ex, Samsynsgruppen (samverkan kring 

59



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Kommunstyrelse – Bildning och arbete 

 

de som står längst från arbetsmarknaden), Fin-
samprojekt med mera  av avgörandeavgörande 
betydelse för om personer med multiproblema-
tik, kommer att kunna finna en plats på den re-
guljära arbetsmarknaden.     

Bibliotek 
Att betona vikten av biblioteket som mötesplats – att 
skapa välkomnande, kreativa, inspirerande och 
tillgängliga mötesplatser, såväl vid de fysiska 
biblioteken som på bibliotekens webbplats är en 
viktig framtidsutmaning, liksom att  erbjuda för-
djupade upplevelser kring bibliotekens medier 
genom exempelvis föredrag, arrangemang och ut-
ställningar. 

Att medvetet arbeta med verksamheten utifrån 
en aktuell biblioteksplan som är förankrad hos 
personal och politiker 

Att fortsätta stärka barn och ungdomars läslust 
och läsförmåga. Detta innebär dels att kommun-
delarna har tillgång till väl fungerande och be-
mannade skolbibliotek. Men även att det skapas 
förutsättningar för att bedriva uppsökande läs-
främjande verksamhet från huvudbibliotekets 
sida. 

Att vikten av samverkan kommer att öka och är 
en nödvändighet för biblioteksverksamheten i 
framtiden. Det är dels samarbetet mellan biblio-
teket, politiker och kommunens samhällsstrate-
ger, och dels den kulturella samverkan som sker 
med andra aktörer, institutioner och organisat-
ioner.  

Att visa på bibliotekets möjligheter utanför 
bibliotekets egna lokaler 

Att planera för att öka den digitala inkluderingen 
med särskilt fokus på prioriterade målgrupper 
utifrån bibliotekslagen samt äldre. 

Att även ta tillvara de digitala tekniska lösning-
arna som kan ge verksamheten vinster i form av 
minskad arbetsbelastning och ökad låntagarser-
vice. 

Att fortsätta med att implementera, där det finns 
förutsättningar, meröppet i bibliotekssystemet 
(obemannat öppethållande). Förändrade levnads-
vanor gör det i dag viktigt att innevånarna har 
möjlighet att besöka biblioteket när det passar 
låntagarna, även när det inte finns personal på 
plats.  

Kultur 
Under 2019 kommer kulturavdelningens pro-
gramverksamhet att fokusera på Hembygdspar-
ken som har jubileum, i Boarp, och Folkmusikens 
dag. Detta görs i ett sammanhang där historia och 
nutid vävs samman. 

Fritidsgårdar 
Verksamheten skall under året stärka samarbetet 
med Brobyggarna och nätverket SPUFF (Skola, 
Polis, Ungdom, Fritid och IoF) för att skapa en 
bättre fritid för unga.  

Individ och Familj 
Avseende ekonomiskt bistånd är målet att vidare-
utveckla det förebyggande arbetet med syftet att 
undvika bidragsberoende. Verktyg för detta  är 
bland annat en utvecklad budgetrådgivning samt 
att bedriva ett  ytterligare fördjupat samarbete 
med arbetsmarknadsavdelningen och vuxenut-
bildningen.  
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Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Myndighetsnämnd -343 -246 97 -233 

 
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. Myndighets-
nämnden sammanträdde tolv gånger under året.  

Ekonomi 
Myndighetsnämnden har ett litet överskott för 
2018. 

Framtid 
2019 inleder det första året på den nya mandat-
perioden som sträcker sig till 2022. Den nytill-
trädda nämndens arbete leds av ny ordförande 
(M) och styrs i majoritet genom samverkan mel-
lan Moderaterna, Socialdemokraterna och Libe-
ralerna. Bjärepartiet och Centerpartiet utgör op-
position i nämnden. 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
året arbetar nämnden för att effektivisera sina 
sammanträden. 

Teknik och service 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Räddningstjänst -279 -311 -32 -252 

 
Hänt i verksamheten 
Det löpande tillsynsarbetet enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brand-
farliga och explosiva varor (LBE) sker enligt till-
synsplanen. Vår antagna tillsynsplan följer vi 
med goda resultat från verksamhetsutövare. 

Tillstånd och remisser bland annat från polisen 
och Samhällsbyggnadsavdelningen har också 
lämnats och besvarats under året. 

Ekonomi 
Budgetavvikelse hänförlig till färre tillsyner un-
der 2018 än budgeterat. Detta på grund av hög 
arbetsbelastning på Räddningstjänsten med 
andra arbetsuppgifter på tillsynsförrättare. 

Framtid 
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) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

MN – SAMHÄLLS- 

BYGGNAD -2 626 -1 382 1 244 -1 375 

Bygglov 957 1 713 756 1570 

Bostadsanpassning -1 496 -1 182 315 -1 321 

Miljö- och hälsoskydd  -2 087 -1 914 173 -1 624 

INVESTERINGAR -500 -291 209 0 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd har varit fortsatt stor för alla de-
lar av verksamheten. Översiktsplanen har det ar-
betats intensivt med under året liksom ett stort 
antal detaljplaner. Översiktsplanen har varit ut-
ställd för samråd under tiden maj till september. 
Arbetsbelastningen på administration, miljö och 
bygglov har tidvis varit hög på grund av vakan-
ser och sjukfrånvaro, vilket lett till längre hand-
läggningstider för vissa typer av ärenden. Admi-
nistrationen har implementerat nya e-tjänster 
och har förberett för uppgradering av verksam-
hetsstödssystem för miljöärenden. Handlägg-
ningen av serveringstillstånd och alkoholtillsyn 
har överförts från Bildning och Arbete till Sam-
hällsbyggnad.  

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög och 
antalet ansökningar om bygglov eller förhands-
besked ligger kvar på samma nivå som ifjol.  

Antalet ärenden om anmälan har minskat något 
och antalet nya tillsynsärenden har minskat be-
tydligt sedan ifjol. 

Under året har digitala så kallade e-tjänster in-
förts för bygglovsprocessen vilket gett medbor-
gare och medlemmar i kommunen en bättre och 
snabbare service samt frigjort resurser som kun-
nat hantera nya lagkrav på handläggningen. 
Handläggningen av ärenden är nu helt digitali-
serad. 

Avdelningen har under hösten handlett två LIA-
praktikanter från bygglovhandläggarutbild-
ningen i Helsingborg. 

Bostadsanpassning 
Antalet ärende har varit på samma nivå som 
förra året. Knappt 30 procent av ansökningarna 
om bidrag får helt eller delvis avslag. 

Miljö- och hälsoskydd 
Kommunens miljösida har under året främst ar-
betat med inspektioner enligt kontroll- och till-
synsplanen med tillsynsinriktning mot energi. 
Flera ärenden inom miljötillsynen har också va-
rit händelsestyrda. 	

Omprioriteringar och omfördelningar av arbets-
uppgifter har skett i verksamheten med anled-
ning av sjukskrivningar och föräldraledighet. In-
ventering av enskilda avlopp låg i princip nere 
under andra tertialen men under tredje tertialen 
gjordes inventeringarna enligt plan. 

Ny alkohol- och tobakshandläggare samt två 
miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning 
mot enskilda avlopp har kommit in bra i ruti-
nerna. Utökning av verksamheten med en tidsbe-
gränsad anställning för inventering av enskilda 
avlopp är en förutsättning för att kunna öka in-
venteringstakten så att inventeringen hinner 
slutföras till 2021 i enlighet med åtgärdspro-
grammet för Västerhavets vattendistrikt. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Fortsatt högkonjunktur under 2018 och för Bå-
stads del hög byggtakt och många pågående pro-
jekt har främjat ett gott ekonomiskt resultat för 
Samhällsbyggnad. Verksamhetsområdet som 
helhet redovisar ett positivt resultat för året 
med drygt +1,0 mkr, varav +1,2 mkr är den del 
av verksamhetsområdet som lyder under myn-
dighetsnämnden. 

Samhällsbyggnad har tillsammans med enheten 
för Strategi och utveckling, för tredje och sista 
året, bidragit till att Båstads kommun också un-
der 2018 beviljades drygt 2 mkr i stimulansbi-
drag för bostadsproduktion, så kallad bygg-
bonus.  

Bygglov 
Fler beslutade bygglov och startbesked än bud-
geterat ger ett samlat överskott på 756 tkr. 

Bostadsanpassning 
Verksamheten redovisar ett överskott på 
315 tkr. Överskottet beror på lägre utbetal-
ningar av bidrag än budgeterat. 

Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten redovisar ett överskott på 
173 tkr. Överskottet beror på lägre kostnader på 
grund av vakanser och sjukskrivningar. 
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Framtid 
Högkonjunkturen inom byggsidan förväntas 
fortsätta i kommunen under 2019 även om den 
riskerar att mattas något på riksnivå. Försälj-
ningen av kommunala villatomter och markan-
visningar i Hedenområdet väntas ge ett stort an-
tal ansökningar om bygglov för bostadshus un-
der 2019. När det gäller andra typer av byggnat-
ion som fritidshus med mera är det mindre kon-
junkturskänsligt och förväntas ligga kvar på 
samma nivå som tidigare år. 

Under 2019 kommer ny tobakslagstiftning träda 
i kraft vid halvårsskiftet, vilket kan innebära att 
ytterligare resurser behöver tillsättas för att lösa 
kommunens utökade uppgifter gällande till-
ståndsprövning och tillsyn.  

Under 2019 kommer det nya ärendehanterings-
systemet Ecos 2 att driftsättas. Ecos 2 kommer 
innebära att verksamheten kommer kunna ar-
beta ännu mer digitaliserat än vad som görs 
idag. Digitaliseringen kommer även innebära att 
arbetet blir effektivare och därmed en ökad ser-
vicegrad till kund. 

Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Utbildningsnämnd -513 -427 86 -473 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden med nio ledamöter ansva-
rar för de strategiska frågorna, på kort och lång 
sikt, för all utbildning för barn och unga i Båstads 
kommun. Nämnden ansvar för ekonomi, myndig-
hetsutövning och verksamhet samt uppföljning. 
Utbildningsnämnden har följande ansvarsområ-
den: Öppen förskola, förskola 1-5 år, Grundskola 
F-9, Fritidshem, Grundsärskola, Gymnasium, 
Gymnasiesärskola, Individ och familj för barn, 
unga och familj. Utbildningsnämnden samman-
trädde nio gånger under året. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts består av 
fem ledamöter.  

Ekonomi 
Utbildningsnämnden har ett mindre överskott 
för 2018. 

Framtid 
2019 inleder det första året på den nya mandat-
perioden som sträcker sig till 2022. Den nytill-
träda nämndens arbete leds av ny ordförande (S) 
och styrs i majoritet genom samverkan mellan 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Libera-
lerna. Bjärepartiet och Centerpartiet utgör oppo-
sition i nämnden. 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
året arbetar nämnden för att effektivisera sina 
sammanträden. 
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Barn och skola 
 
  

Budget Bokslut 
Avvi-
kelse 

Bokslut 

(tkr) 2018 2018 2018 2017 

UN - BARN OCH 
 SKOLA -76 837 -77 126 -290 -77 469 
Verksamhets-
övergripande BS -54 884 -57 425 -2 541 -55 835 
Öppen förskola  
(familjecentral) -1 100 -1 002 98 -1 040 
Grundsär-  
specialskola -5 608 -4 391 1 217 -9 347 
Tilläggsbelopp  
extraordinära 
stödåtgärder barn-
omsorg/ grund-
skola -10 266 -10 005 262 -7 343 

Svenska som and-
raspråk/moders-
målsundervisning -4 979 -4 305 674 -3 904 

Summa -76 837 -77 126 -290 -77 469 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år 0 -1 882 -1 882 -725 
Grundskola F-9  
inklusive fritids 0 -1 381 -1 381 -3 432 

Summa 0 -3 263 -3 263 -4 157 

INVESTERING -6 842 -4 436 2 406 -4 245 
 

Resultat- 

enheters 

ackumulerade 

resultat  

(tkr) 

Ingå-

ende  

ack. 

resul-

tat 

Dis-

pone-

rat 

2018 

Över-/under- 

skott från 

2018 

  Utgående 

  ack. resultat 

Förskola  

1-5 år 1 032  -6 -1 876 -850 

Grundskola F-

9 inklusive 

fritids 1 718 -74 -1 307 337 

Summa 2 750 -80 -3 183 -513 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Båstad placerade sig på plats 22 av 290 kommu-
ner i Öppna jämförelser, en klättring med 121 
placeringar sedan två år.  Andelen elever i år 9 
som nådde kunskapskraven i alla ämnen ökade 
med närmare 10 procent från 2017. Andelen ele-
ver i år 6 med lägst betyget E ökade, likaså samt-
liga betygspoäng för svenska, matte och engelska. 
Andelen elever i år 3 som klarade samtliga nat-
ionelladelprov förblev oförändrad. I Lärarförbun-
dets ranking Bästa skolkommun placerade sig Bå-
stad på 4:e plats.   

Genomlysning av skolpeng och förslag till mer lik-
värdig fördelning lades fram från förvaltningen. 
Beslut om fördelningsprinciper kommer att arbe-
tas fram under våren 2019. Resultaten av ett års 
kommunövergripande utvecklingsinsats med Fri-
ends och Örebro Universitet sammanställdes i en 
kommunrapport efter det första året av förebyg-
gande arbete kring mobbning, kränkande be-
handling och diskriminering.  

Skolenheterna hade stora svårigheter att rekry-
tera legitimerad, behörig personal. Beslutade 
byggprojekt inleddes under året. Förslöv skola F-
6 och fritidshem undervisades i moduler, likaså 
Västra Karup F-6. Förslövs gröna förskola Skogs-
byn invigdes i november.  

Med utgångspunkt i nya förstärkta skrivelser 
kring digitalisering i Lgr 11, deltog samtliga skol-
ledare i Skolverkets utvecklingsinsats; Att leda di-
gitalisering. Enheternas kvalitetsarbete omfatta-
des av de nya skrivelserna i Lgr11 kring skolans 
digitalisering. 

Båstads kommun samverkade med familjen 
Helsingborg som också prioriterade digitalisering 
av skolan under 2018. Båstad ingick samverkans-
avtal med Halmstad högskola och åtta halländska 
kommuner med avsikt att forskningsanknyta 
ökad digital kompetens inom projektet FDLIS, 
Framtidens digitala lärande i skolan.  

Den familjecentralsliknande verksamheten i 
Förslöv rekryterade samordnare samt kurator 
och antalet besökare ökade. Samverkan med IoF 
kom åter igång. Under hösten besökte enhetsche-
fen för IoF:s utredning och öppenvård tillsam-
mans med STU:s chef de flesta skolor och försko-
lor och implementerade en handlingsplan för an-
mälan om missförhållanden. Båstad medverkade 
också i Kommunförbundet Skånes nätverk för ti-
diga samverkande insatser. 

Skolchefen slutade i februari och rekryteringen 
av ny skolchef drog ut på tiden. Biträdande skol-
chef arbetade som tf skolchef vilket medförde att 
det var en vakant tjänst på förvaltningen under 
nästan hela året. Detta innebar en ökad arbetsbe-
lastning för Barn och skola. 

Verksamhet och politik hade fyra nämndsdialo-
ger med utgångspunkt i nämndsmålen för värde-
grundsarbetet och ledarskapets betydelse för 
barns och elevers motivation, lärande och delak-
tighet i ett 0-19 årsperspektiv.  
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Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Bristen på behöriga fritidspedagoger var påtaglig. 
Likaså det fortsatt svåra arbetet att rekrytera le-
gitimerad personal.  

Båstads förstelärare och processledare ledde 
kommungemensamma träffar med fokus på digi-
taliseringens fyra aspekter. Kollegialt lärande pri-
oriterades. Strandängsskolan F-6 inledde samar-
bete med Halmstad högskola, som övningsskola. 
Strandängsskolan F-6 ökade i volym under året 
med följd att lokalerna inte längre stödjer läran-
det.  

Ny skolledning på Sandlyckeskolan tillträdde och 
Strandängsskolan F-9 och Förslövs skola F-9 
ökade sina ledningsresurser med en biträdande 
rektor. Barn i behov av särskilt stöd fortsatte un-
der året att öka, delvis med anledning av inflytt-
ning till kommunen. Även Förslöv F-9 utökade 
elevunderlaget. 

Med fokus på ökad måluppfyllelse, studiero och 
trygghet för eleverna drev skolorna olika rastak-
tivitetsprojekt samt rörelse- och pulsprojekt. 
Samarbete för forskning med Akademin för hälsa 
och lärande på Halmstad högskola inleddes med 
syftet att öka måluppfyllelsen genom att stimu-
lera till mer rörelse. Skolornas arbete för att möta 
läroplanens krav på tillgängliga lärmiljöer och lik-
värdiga förutsättningar för barn och elevers rätt 
till kunskapsutveckling ledde till ökade kostnader 
för enheterna. Resurser gick bland annat till för-
tätning av personal, inventarier och digital ut-
rustning. 

Förskola 1–5 år 
Arbetsmiljön för personalen i förskolan var i fo-
kus under hela året. Förskolecheferna har i sina 
nulägesbedömningar under flera år påtalat pro-
blemet att få personalkostnaderna att gå ihop 
pga. barnens utökade vistelsetid på förskolan. 
Längre dagar för barnen har krävt utökad beman-
ning. För att finansiera detta har förskolecheferna 
i vissa fall skurit ner på pedagogernas utveckl-
ingstid. Mindre tid till kollegialt lärande påver-
kade i sin tur den pedagogiska verksamheten. 
Fler yngre barn i grupperna, utökad vistelsetid 
och fler barn i behov av särskilt stöd har ökat 
stressen hos pedagogerna. Endast tre av kommu-
nens nio förskolor beviljades statsbidrag för 
mindre barngrupper. De förskolor som fick bidra-

get har inte upplevt arbetsmiljön lika påfres-
tande, vilket kan visa på ett behov av fler vuxna i 
verksamheten för att bland annat kunna dela bar-
nen i mindre grupper under dagen. Forskning vi-
sar att framför allt våra yngsta barn mår bra av 
att få vistas i mindre grupper av barn. Särskilda 
riktlinjer för gruppstorlek presenterades av Skol-
verket år 2016. För barn mellan 1 och 3 år är rikt-
märket för barngruppens storlek sex till tolv 
barn, och för barn mellan 4 och 5 år nio till fem-
ton barn. I Båstad räknas ett snitt på arton barn 
på en avdelning för barn 1-5 år. 

Ökade krav på dokumentation och ett större fo-
kus på undervisning i förskolan samtidigt som 
möjlighet till tid för kollegialt lärande, reflektion 
och analys för att utveckla verksamheten snarare 
minskat än ökat gjorde arbetsbördan orimligt hög 
för förskollärare och barnskötare.  

Under våren fortsatte satsningen på Alternativ, 
Kompletterande Kommunikation tillsammans 
med Stöd och utvecklingsenheten. Två förskole-
enheter samverkade med Halmstad högskola som 
övningsförskolor och satsade på 7.5 högskolepo-
äng för sina handledare till VFU-studenterna. Un-
der hösten utökades samarbetet med Friends och 
alla kvalitetsutvecklare deltog i en utbildning 
kring normkritik. Kompetensutbildningarna var 
givande för deltagarna men svårigheter fanns för 
att få den gemensamma utvecklingstiden att 
räcka till för att delge och utbilda sina kollegor. 

I juli anställdes ytterligare en förskolechef och or-
ganisationen utökades från tre till fyra chefer. Ar-
betsbördan lättade utifrån personalansvar. Sam-
tidigt saknade Barn och skola biträdande skolchef 
eftersom denna vikarierat som skolchef. Detta 
har i sin tur medfört att förskoleutvecklare inte 
varit lika tillgänglig som resurs till förskolechefer. 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden Barn och Skola ramfinansi-
erade verksamheter avslutade 2018 negativt med 
ett underskott om -290 tkr i jämförelse mot bud-
get. Inom verksamheten återfinns följande större 
avvikelse; verksamhetsövergripande redovisar 
ett större underskott om – 2 mkr med anledning 
av högre kostnader för moduler inom förskola 
och grundskola. Grundsär- och specialskola redo-
visar ett överskott om 1,2 mkr med anledning av 
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lägre antal elever än budgeterat. Modersmålsun-
dervisningen, redovisar ett överskott om 0,5 mkr. 

Resultatenheter 
Resultatenheterna redovisade tillsammans ett 
underskott om -3 263 tkr. I detta resultat finns en 
förbrukning av 2 750 tkr av tidigare års över-
skott. Överskottet har använts till riktade insatser 
såsom personalförstärkning, läromedel, digital 
utrustning samt förbättring av arbetsmiljön.	

Förskola 1-5 år visade på ökade personalkostna-
der på grund av utökade vistelsetider  samt en 
högre andel yngre barn med större omsorgsbe-
hov.	

Grundskola F-9 inklusive fritids visade på ökade 
personalkostnader på grund av att tilldelade till-
läggsbelopp inte täcker kostnaderna för elever i 
behov av särskilt stöd.	

Förskola 1-5 år fick 1 145 tkr i statsbidrag för 
mindre barngrupper i förskolan. Grundskola F-9 
inklusive fritidshem fick 2 789 tkr i statsbidrag 
för lågstadie- och fritidshemssatsningen.	

Investeringar  

Investeringsmedel om 4 436 tkr användes till in-
köp av digital utrustning inom förskola och 
grundskola, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler samt förbättring av arbetsmiljön. 

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med upp-
handling av skolbussar. Inköp blir därmed plane-
rat att kunna ske först under början av 2019. 
Detta resulterar i en avvikelse om 1,7 mkr för in-
vesteringsredovisningen för skolbussar. 

Framtid 
Den 1 juli 2019 införs den nya läroplanen för för-
skolan. Läroplanen lägger bland annat ansvaret 
för undervisningen på förskolläraren vilket behö-
ver implementeras i varje arbetslag. En stor vikt 
läggs också på identitet, jämställdhet och digitali-
sering. Flera av kommunerna i Familjen Helsing-
borg har infört eller planerar att införa fler kom-
petensutvecklingsdagar för förskolan. Detta för 
att öka kompetensen hos pedagogerna och kvali-
teten på verksamheten för att kunna leva upp till 
skollagens och läroplanens krav. Om Båstad utö-
kar från fyra till sex kompetensutvecklingsdagar  
kan dessutom antalet arbetsplatsträffar på kvälls-
tid minimeras för förskolechefer och pedagoger. 

Förvaltningen redovisade i en tjänsteskrivelse i 
juni hur barnens vistelsetid ökat och att detta 
kräver en högre förskolepeng. Förskolecheferna 
anser sig få svårt att leva upp till skollagens och 
läroplanens krav, vilket på sikt kan påverka 
grundskoleelevernas förutsättningar att uppnå 
kunskapskraven för godkänt betyg i alla ämnen, 
om de inte kompenseras för den ökade vistelseti-
den i förskolepengen.  

Inför kommande budgetarbete behöver barn och 
skola vidta åtgärder och då ta hänsyn till mark-
nadens ökade rörlighet och aktuella svårigheter 
att rekrytera behörig personal för att möta de 
ökade lönekrav rörligheten medför. Legitimat-
ionskrav på fritidspedagoger som träder i kraft 
under 2019 kommer också att påverka rekryte-
ring och lönesättning. Vidare förändringar som 
påverkar budget är utökning av timplanen för 
matte, idrott och språkval.  

Hänsyn i kommande budgetarbete bör också tas 
till de nya nationella målen som föreskriver beho-
vet av en ökad digital kompetens vilket förutsät-
ter snabbrörlighet i organisationen som helhet, 
där flexibla lösningar blir centrala för att följa den 
snabba förändringstakten digitaliseringen med-
för.  

Hänsyn i budgetarbetet till kravet från den nat-
ionella strategin om utökat föräldrastöd (Statens 
folkhälsoinstitut på uppdrag av regeringen) un-
der hela barnets uppväxttid, innebär att ett flertal 
föräldrautbildningar ska genomföras varje år. 
Budgetering av kommande föräldrautbildningar 
behövs vilka idag genomförs inom befintlig bud-
get av personal inom öppen förskola och elevhäl-
san.   

Under pågående byggperiod i Förslöv behöver 
iordningställande av utemiljö ske för elevers 
ökade säkerhet. Likaså behöver trafiksituationen 
kring Strandängskolan F-9 ses över av samma 
skäl. Vidare bör lösningar för att finna balans i 
värmesystem inomhus i Förslöv initieras. 

Barn och skola kommer fortsatt att prioriterat ar-
beta vidare med att skapa förutsättningar för till-
gängliga lärmiljöer i kombination med iscensät-
tande av likvärdig förskole- och grundskolestruk-
tur för att bättre möta barn och elevers behov och 
möjligheter att nå sin potential. 
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Bildning och arbete 

 

Resultat 

enheters 

ackumulerat  

resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. 

 resultat 

Disponerat 

2018 

Över-/ 

under- 

skott  

2018 

Utgående 

ack. 

 resultat 

 

Akademi Båstad  

Gymnasium 2 270 -707 -1 210 353  

 

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolans elever, totalt åtta elever, 
har utbildningsplatser på skolor i Halmstad, 
Svalöv, Hässleholm och framförallt Ängelholm. 
Elever följer såväl nationella som individuella 
program. 

Gymnasieskola 
Akademi Båstad gymnasium är en väl funge-
rande skola. Elever och personal uttrycker att de 
trivs, utmanas och utvecklas. 

Tjänstefördelningen har setts över och stramats 
åt med hänsyn till att elevantalet krymper på 
främst Introduktionsprogrammet. Samtidigt 
konstateras en ökning från den elevgruppen av 
antalet elever som nu blivit behöriga till gymna-
siet. Detta medför organisatoriska förändringar. 
Fyrtio procent av eleverna läser nu svenska som 
andraspråk istället för svenska. 

Grupperna har i vissa ämnen blivit större, men 
det har egentligen ett annat syfte än det rent 
ekonomiska. Att få elever att lära känna 
varandra över klassgränserna, skapa mer och 
fler ytor för eleverna medför mer dynamik och 
utmaningar för eleverna. Den tidigare ”vi och 
dem”-känslan kan ha minskat tack vare att vi 
jobbar mer tillsammans, att fler lärare exempel-
vis delar grupper. I den Friendsenkät som ge-
nomförts för andra året under hösten ser man 
just inget av den tidigare ”vi och dem”-känslan.  

Andra saker som arbetats med  under året för att 
främja samarbete och förståelse för varandra är 
aktiviteter som besök av Amnesty och Kompis 
Sverige som var här under flera dagar under 
hösten. 

De olika programmen är aktiva och ser på värl-
den utanför Båstad genom studiebesök på före-
tag (till exempel Gekås och Bjärechips) och 
Tingsrätten i Helsingborg. Teaterbesök är ge-
nomförda på såväl Helsingborgs Stadsteater som 
Malmö Opera. 

På plats i skolan har bland annat jobbats med 
och genomförts skolval, Agardhsgala och EU-
rollspel. 

Under våren gjorde Samhälls- och Ekonomi pro-
grammen gemensam sak och åkte på studiebe-
sök till Stockholm med besök på bland annat 
riksdagen. 

Det har varit många elever som drivit UF-
företag. UF står för Ung företagsamhet. Fina pro-
dukter och bra driv har  gett uppmärksamhet i 
media liksom ovärderlig erfarenhet. 

Internationellt utbyte genomfördes med skolans 
vänskola i Spanien, närmare bestämt utanför To-
ledo, som ligger nära Madrid. Ett utbyte som på-
gått i många år. Tjugotalet elever, två lärare och 
rektor var på plats i Spanien under en vecka un-
der våren. Spanjorerna kom sen till Båstad un-
der hösten. Eleverna bor i värdfamiljer och får 
på så sätt ta del av varandras kulturer och sätt 
att leva i vardagen. 

Vård och omsorgsprogrammet fortsätter att 
jobba med såväl det patogena som hälsoper-
spektivet. Som ett led i detta arbetar ansvarar 
eleverna i årskurs två för att, under ledning av 
en sjukgymnast, träna tjugotalet pensionärer 

(tkr) 

Budget Bokslut 
Avvi-
kelse Bokslut 

2018 2018 2018 2017 

UN - BILDNING  
OCH ARBETE -36 970 -44 440 -7 470 -48 780 
Gymnasie-
särskola -2 994 -2 758 236 -2 161 
Gymnasium  
ramfinansierad  -10 496 -10 647 -151 -11 181 
Individ- och  
familjeomsorg -20 615 -28 292 -7677 -32 841 

Kulturskolan -2 865 -2 744 121 -2 898 

Summa -36 970 -44 440 -7 470 -49 082 

Resultatenhet     
Akademi Båstad  
Gymnasium 0 -1 917 -1 917 302 
Summa resulta-
tenhet 0 -1 917 -1 917 302 

INVESTERING -350 -113 237 -38 
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som är 80 år eller äldre. Eleverna har haft utö-
kad pulsträning två dagar i veckan nere på Dri-
van. En handfull elever i årskurs tre genomför 
utbildningen till personlig tränare genom Elei-
kos försorg tätt tillsammans med våra pedago-
ger. 

På det nya programmet  Gymnasial lärlingsan-
ställning mot Industritekniska programmet har 
det gått nio elever. Skolan arbetar tillsammans 
med lokala företag så som Hammerglass, Lindab, 
Kranpunkten, A-plåt och JTL smide. 

Elittenniseleverna når såväl goda resultat på 
tennisbanorna som i skolbänken. Eleverna har 
fått utökad resurstid och en ny skolmentor som 
hjälper till att fokusera på rätt saker. Tydligare 
roll och ansvarsfördelning mellan tränarna gör 
att eleverna upplever en ökad struktur och där-
med kan resultaten utvecklas i positiv riktning. 

Individ och familj 
Inom avdelningen genomfördes en större omor-
ganisation och som startade den 1 september. 
Innehållet i avdelningens enheter organiserades 
om för att bättre svara upp mot klienternas be-
hov av stöd och tidiga insatser. Förslaget till för-
ändringen har tagits fram av en arbetsgrupp be-
stående av medarbetare från samtliga kompe-
tensområden. Arbetsmiljön har förbättrats avse-
värt. Det har uppnåtts genom dialog och delak-
tighet genom hela förändringsprocessen. Individ 
och familj hade tidigare en stor personalomsätt-
ning men idag är den låg.   

Under året har Integrationsavdelningen flyttats 
in under Individ och Familj. Avdelningens ansvar 
för integration av vuxna ligger under Vuxenen-
heten medan HVB verksamheten för ensamkom-
mande ungdomar bildar en egen enhet. 

I och med den nya organisationen består Individ 
och Familj numera av fyra enheter. 

• Mottagningsenheten med mottagningsgrupp, 
öppenvård, brobyggare och boendegrupp. I bo-
endegruppen ingår boendekoordinator och bo-
endestödjare. 

• Vuxenenheten med handläggare av ekonomiskt 
bistånd, budget och skuldrådgivning, integration 
vuxna samt ansökningar och anmälningar av 
missbruk för vuxna och våld i nära relationer. 

• Barn & ungdomsenheten med handläggare av 
ansökningar och anmälningar gällande barn och 

unga samt familjerätt, familjehemssekreterare 
och barnsekreterare. 

• Enheten för HVB-verksamhet riktad till ensam-
kommande ungdomar.  I denna enhet ingår 
också avdelningens administrativa grupp. 

Den nya organisationen innehåller också en ut-
vecklingschef, inom ledningsgruppen. Syftet med 
tjänsten är att få en förbättrad struktur över 
budgetuppföljning, målstyrning och kvalitets-
mätning. 

Ansvaret för Serveringstillstånd är överfört till 
Miljöavdelningen på Samhällsbyggnad från och 
med 1 januari 2018. 

Mottagningsenheten 
Syftet med att skapa en mottganingsenhet var 
bland annat att öka servicen till kommuninvå-
narna och minska arbetstrycket på handläg-
garna. Resultatet har än så länge varit positivt. 
Mottagningssekreterarna hanterar alla ansök-
ningar och anmälningar initialt om personen 
inte redan är aktuell hos en socialsekreterare.	

Boendekoordinatorn arbetar aktivt med att 
finna boenden med skäliga boendekostnader. 
Detta har medfört att vi i dag har ett fåtal privata 
hyresvärdar och i huvudsak använder oss av 
Båstadhem när vi måste ordna boende till en 
person. Boendekoordinatorn har också organise-
rat om boendestödet så att det i dag ger ett 
tryggt stöd till de som behöver det samtidigt 
som man har en tillsyn över de boenden som vi 
hyr ut. 

Brobyggarna håller på att bygga upp sin verk-
samhet då den är helt ny. Målet är att det för 
barn och unga i Båstad kommun skall vara lätt 
att få hjälp och stöd i ett tidigt skede. Detta ge-
nom att skapa en god relation till barn och unga 
samt deras vårdnadshavare och på så sätt före-
bygga och främja den enskilda unges välmående 
och motverka att barn och unga far illa. Att 
sänka tröskeln och göra socialtjänsten mer lät-
tillgänglig genom nära samarbete med fritidsgår-
dar, skolor och andra samarbetspartners. 

Öppenvården är kommunens alternativ till ex-
tern placering av enskilda personer. Detta är vår 
hemmaplanslösning med råd och stöd till en 
mycket lägre kostnad är externa placeringar. 

Vuxenenheten 
Arbetet inom ekonomiskt bistånd har präglats 
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av utveckling och tillförsikt med en ökad fram-
tidstro och arbetsglädje i gruppen. Nya riktlinjer 
för biståndsbedömning har tagits fram och kom-
mer att presenteras för politiken under våren 
2019. Arbetsgruppen är fulltalig genom att va-
kanser har ersatts med fast anställd personal.  

Även handläggarna av ansökningar och anmäl-
ningar som rör vuxna är numera fulltaliga. En ny 
handläggare har rekryterats och utbildas nu i 
problematiken om våld i nära relationer då detta 
är en företeelse som har ökat i antal anmäl-
ningar. 

Inom enheten har ett projekt startats upp som fi-
nansieras genom Finsam. Syftet med projektet är 
att få de som har ett långvarigt biståndsbehov 
självförsörjande genom t.ex. sjukersättning, ut-
bildning eller arbetsträning. 

Barn	och	ungdomsenheten	
Arbetsbelastningen inom enheten har varit väl-
digt stor under året. Inflödet av ärenden har ökat 
med cirka 20 procent i jämfört med sista kvarta-
let 2017. Typen av ärenden har också blivit mer 
komplicerade och svårarbetade. Annan bidra-
gande orsak till att arbetsbelastningen har varit 
hög är att flera medarbetare på enheten har varit 
sjukskrivna kortare eller längre perioder under 
året. 

Under året har enheten arbetat mycket för att 
anlita egna familjehem i stället för konsulent-
stödda familjehem. Detta har medfört att place-
ringskostnaden har minskat avsevärt jämfört 
med 2017. 

Enheten	för	HVB‐verksamhet	
Under året har verksamheten genomgått en stor 
förändring till följd av den drastiskt minskade 
tillströmningen av ensamkommande barn och 
ungdomar. I kombination med att de ungdomar 
som finns här blir äldre och skrivs ut från verk-
samheten, minskar behovet av HVB-verksamhet. 
Därför har antalet anställda och boenden mins-
kats efter hand. 

IVO har gjort en tillsyn av verksamheten under 
året och förutom synpunkter på den administra-
tiva hanteringen av ärendena hade de ingen kri-
tik mot verksamheten.  

HVB-verksamheten är numera ett stödboende 
vilket medför ett lägre krav på bland annat be-
manning. 

Kulturskolan 
Under hösten 2018 har alla musikundervisnings-
grupper varit fulltaliga. Detsamma gäller drama-
gruppernas kvällsundervisning	vilket innebär 
cirka 50 elever. Utöver detta har dramapedago-
gerna träffat alla förskolebarn då de spelat sin 
förskolepjäs. Den spelas varje termin och har 
olika teman som kopplas till läroplan och/eller 
aktuell händelse – till exempel jubileumsåret där 
Mim och Pim går på opera. Dessutom har drama-
pedagogerna träffat alla elever barn i årskurs 2.  
Tillsammans med elever i årskurs 8 har en pjäs 
producerats som sedan spelats upp. 

Hemsidan har utvecklats och en facebooksida 
har tagits fram. 

Ekonomi 
Bildning och arbete redovisade ett underskott 
om -7,5 mkr. Det är framförallt individ och famil-
jeomsorg som avviker från budget med -7,7 mkr 
till stort beroende på högre placeringskostnader 
än budgeterat för bland annat institutionsvård 
av vuxna, familjehemsvård för barn och unga 
samt behovsprövad öppenvård för barn.  

Gymnasieskolans ramfinansierade verksamhet 
avvek -151 tkr mot budget vilket främst beror på 
högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat. 

Resultatenhet 
Akademi Båstad gymnasium redovisade ett un-
derskott om -1 917 tkr, vilket förklaras av att 
gymnasieskolan har ett minskat elevunderlag, 
främst på det individuella programmet, jämfört 
med budget. Gymnasieskolan har fått mindre 
statsbidrag samt fått återbetala en del projekt-
pengar då färre elever har varit på utlandsprak-
tik än beräknat. Den negativa avvikelsen kom-
mer att regleras med tidigare års överskott. 
Överskottet har använts till riktade insatser 
såsom personalförstärkning, läromedel, digital 
utrustning samt förbättring av arbetsmiljön. 

Framtid 
Gymnasiesärskola 
Båstads kommun köper för närvarande utbild-
ningsplatserna externt. Det finns för närvarande 
inga planer på att förändra detta.	

Gymnasieskola 
Skolan har många utmaningar men går en ljus 
framtid till mötes. Det finns ett klimat som stär-
ker gemenskapen. På skolan ser man idag mer 
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”blandade” grupper. Elever syns och tar plats i 
olika sammanhang och stämningen på exempel-
vis julavslutningen varm och öppen. Ledarorga-
nisationen har utvecklats med en tjänst som bi-
trädande rektor på halvtid. Det finns en special-
pedagog på plats, efter ett års vakans. Elevhälsan 
är därmed komplett. Elevgenomgångar är in-
förda för att förhindra att elever ”faller mellan 
stolarna”. 

På Introduktionsprogrammet har som nämnts 
antalet elever på språkintroduktion sjunkit. Det 
är flera elever som fyller ut sin studietid med 
praktik, vilket kan gynna deras utveckling. Det är 
också en ökning av elever med behov av särskilt 
stöd och eventuell anpassad studiegång på Intro-
duktionsprogrammet. 

Individ och familj 
Den nya organisationen som nu implementerats 
inom Individ och familj skapar förutsättningar 
att arbeta med de individer som behöver stöd 
från socialtjänsten på ett nytt sätt. Målsättningen 
är att arbeta med förebyggande insatser. Tidi-
gare har socialtjänsten ofta kommit in i det mer 
akuta skedet när problemen hunnit bli stora. 
Kostsamma lösningar har kanske varit det enda 
alternativet. Istället kommer verksamheten nu 
att fokusera på att arbeta förebyggande i sam-
verkan både inom kommunen och med externa 
samverkansparters för att komma in så tidigt 
som möjligt och hitta bra lösningar för varje in-
divid.   

Kulturskolan 
Verksamheten kommer att arbeta med kvalitet 
enligt modellen Qualis. Ett fokus kommer också 
att läggas på elevernas rätt till måluppfyllelse 
enligt kulturskoleplanen. Marknadsföring och 
deltagande i sommaraktiviteter är andra områ-
den som ska utvecklas under 2019. 

Tabell:	Antal	placeringar	2018	och	2017.	Not.	1	placerg	
avser	12	månader,	ej	antalet	enskilda	individer.	

 2018 2017 

HVB-vård, Barn och Unga 2 2 

Familjehemsvård Barn och Unga 23 22 

Behovsprövad öppen vård barn 1 2 

Inst. Vård vuxna 4 9 

Övriga insatser vuxna 2 1 

Öppna ins boende, vuxna 1 1 

Totalt: 33 37 

Vård- och omsorgsnämnd 

 

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 myndighets-
uppföljning. Vård- och omsorgsnämnden sam-
manträdde elva gånger under året. 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden har ett mindre över-
skott för 2018. 

Framtid 
2019 inleder det första året på den nya mandat-
perioden som sträcker sig till 2022. Den nytill-
trädda nämndens arbete leds av ny ordförande 
(M) och styrs i majoritet genom samverkan mel-
lan Moderaterna, Socialdemokraterna, Libera-
lerna och Kristdemokraterna. Bjärepartiet och 
Centerpartiet utgör opposition i nämnden. 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
året arbetar nämnden för att effektivisera sina 
sammanträden. 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Vård- och 

omsorgsnämnd -403 -369 34 -369 
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Vård och omsorg 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvi-

kelse 
Bokslut 

2017 

VN- VÅRD OCH  

OMSORG -117 295 -125 439 -8 144 -122 956 

Centralt -8 569 -6 785 -1 784 -10 054 

Myndighetsenhet -5 244 -5 431 -187 -4 663 

Stöd och omsorg -41 113 -48 376 -7 263 -40 886 

Hälso- och sjukvård -32 309 -33 323 -1 014 -29 367 

Verksamhets- 

övergripande 

äldreomsorg -30 060 -28 743 -1 317 -28 102 

Summa -117 295 -122 657 -5 362 -113 072 

Resultatenheter     

Hemvård 0 697 697 -5 818 

Vård- och omsorgs- 

boende 0 -3 479 -3 479 -4 066 

Summa 0 -2 782 -2 782 -9 884 

     

INVESTERING -3 294 -1 149 -2 145 -844 
 

Hänt i verksamheten 
I slutet av 2017 gjorde Arbetsmiljöverket en in-
spektion av äldreomsorgen i Båstads kommun 
som ett led i regeringsuppdraget de fått. Inspekt-
ionen visade på förbättringsområden inom verk-
samheten där utbildning var ett. Det har innebu-
rit stora utbildningsinsatser för verksamheten 
som helhet under 2018. 

DigiLitt.kom har under 2018 engagerat medar-
betare från främst vård och omsorgsboende men 
har också erbjudit föreläsningar till samtliga 
medarbetare i kommunen. Projektet, som finan-
sieras med hjälp av Europeiska socialfonden, på-
går även hela 2019 och syftar till att öka den di-
gitala förmågan inom vård- och omsorg. 

Inom verksamheten har samarbetet med Vård- 
och omsorgscollege, arbetsmarknadsenheten 
och arbetsförmedlingen fortsatt kring såväl olika 
former av praktikplatser som extratjänster. 

Båstadhem och Vård och omsorg har fortsatt ar-
betet med att planera för det nya vård och om-
sorgsboendet i Förslöv.  

I takt med att Vård och omsorg utvecklas och 
våra vård- och omsorgstagare lever med allt mer 
komplexa behov ökar komplexiteten även inom 

verksamheten vilket ställer allt större krav på 
medarbetare och chefer. Under 2018 har antalet 
enhetschefer förstärkts inom såväl äldreomsor-
gen som stöd och omsorg och detta ligger helt i 
linje med Arbetsmiljöverkets bedömning. Syftet 
med förstärkningen är bland annat att stärka det 
viktiga nära ledarskapet men också att säkra god 
arbetsmiljö för enhetscheferna. Effekterna av 
satsningen med det nära ledarskapet ses under 
2018 genom bland annat lägre sjukskrivnings- 
och övertidsnivå inom verksamhetsområdet.  

Vid årets början infördes fasta schema i organi-
sationen. Detta har medfört en större möjlighet 
att ha god planering och antalet vikarier, framför 
allt på helgen, har kunnat minskas. 

Verksamheten brottas med generell trångbodd-
het avseende kontor och möteslokaler för till ex-
empel arbetsplatsträffar och under 2018 har 
mindre ombyggnation på Skogsliden gjorts men 
det möter trots allt inte samtliga behov.  

Under hösten har nya arbetsmiljöföreskrifter 
trätt i kraft vilket innebär att arbetsgivaren ska 
bekosta arbetskläder för vissa anställda. Utifrån 
detta har planering påbörjats för att utöka daglig 
verksamhets uppdrag till att sköta samtlig tvätt 
inom hela vård- och omsorg avseende personal-
kläder.  

Rekryteringsproblematiken är påtaglig och det 
är allt svårare att rekrytera, även vikarier. Detta 
är en problematik verksamheten aktivt arbetar 
med på olika sätt bland annat genom arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare och synas 
på jobbmässor. 

I början av 2018 trädde ”Lag	om	samverkan	vid	
utskrivning	från	sluten	hälso‐	och	sjukvård” i 
kraft. Den innebär att kommunen har att tillgo-
dose hemgång för medicinskt färdigbehandlade 
invånare inom tre kalenderdagar istället för som 
tidigare fem arbetsdagar. Verksamheten i Bå-
stads kommun har klarat detta bra. Uppdraget är 
att så långt det är möjligt att vidmakthålla den 
enskildes känsla av självständighet och möjlig-
het till kontroll över dagliga aktiviteters utform-
ning. 

Vård och omsorg 
Kvalitetsjämförelser visar att verksamheten ge-
nerellt håller god kvalitet men att det även finns 
förbättringspotential. I den ranking som används 
i kommunen befinner sig verksamheten på plats 
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92 av 290. Data som ligger till grund för detta av-
ser till största del 2017. 

Hemvård	
Under året har kringtider och schabloner setts 
över. Det har resulterat i att hemvården nu är 
mer korrekt resurssatt. 

Arbetsverktyget e-planering har vidareutveck-
lats och medarbetarna får nu dagens körschema 
i mobiltelefonen. 

Vård	och	omsorgsboende	
Sedan mars 2018 bedrivs projektet DigiLitt.kom 
i Båstad inom vård och omsorgsboende. Målet är 
att höja den digitala litteraciteten bland medar-
betarna. Med digital litteracitet avses den sam-
mantagna bilden av människors attityd, medve-
tenhet, förmåga och förutsättningar att möta den 
övergripande digitaliseringen och arbetet med 
digitala verktyg. I Båstads kommun deltar 65 
personer inom vård och omsorgsboende. Under 
hösten 2018 har deltagarna tagit del av föreläs-
ningar, genomfört övningar och deltagit vid nat-
ionella konferenser. Projektet pågår till den 28 
februari 2020. 

Under 2018 har ett boende i kommunen varit 
testbädd för ett nytt sorts larm. Försöket har nu 
avslutats och gav erfarenheter till såväl kommu-
nen som företaget som testade produkten.  

HSL, myndighet, korttid och mottagningsteam  
Det gångna året har präglats av en effektivare 
hjälpmedelshantering, tydligare flöden i arbetet, 
ökad medvetenhet i samband med beställningar 
och en mindre buffert av hjälpmedel än tidigare.  

Införandet av ICF och KVÅ - verktyg för att besk-
riva och strukturerat dokumentera aktuellt 
funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och 
följa resultat inom olika områden inom vård och 
omsorg har genomförts med en omfattande ar-
betsinsats från sjuksköterskor. Detta är lagstad-
gat och krävs vid insamlande av nationell sta-
tistik. 

Hemsjukvården spelar en viktig roll i att möta 
upp de nya förväntningar på god vård, då patien-
ten i högre grad ska få sin vård utförd ur ett när-
vårdsperspektiv. Det snabba flödet av svårt 
sjuka patienter, ställer krav på hög kompetens.  

Under året har enheten prövat att ha HSL-under-
sköterskor för att avlasta sjuksköterskorna i 
hälso- och sjukvårdsarbetet i de delar som kan 

delegeras. Detta har varit mycket positivt och 
även gett undersköterskor att utvecklas i sitt ar-
bete.   

Under 2018 förstärktes biståndsenheten med en 
handläggare under sommaren för att hantera an-
sökningar från andra kommuner i samband med 
tillfälliga vistelser. Detta föll väl ut och nya ruti-
ner kring hanteringen av tillfällig vistelse arbeta-
des samtidigt fram.  

Samarbetet med IOF har förstärkts och regel-
bundna samverkansmöten hålls för att ärenden 
ska utredas där det kvalitativt bäst kan hanteras. 

Mottagningsteamet ärendemängd har successivt 
stigit under andra halvåret. Vårdplaneringarna 
utförs nu med få undantag, alltid i den enskildes 
hem i stället för på sjukhus. Detta är positivt ur 
den enskildes perspektiv, då det bidrar till rätt 
bedömning av behov samt ökar motivationen till 
träning. 

Stöd och omsorg 
Under sommaren arrangerades läger på Tåssjö, 
vilket uppskattades mycket av de vård- och om-
sorgstagare som deltog. Några vård- och om-
sorgstagare var med hela lägerveckan och andra 
var med under dagtid. Det var både barn och 
vuxna som deltog. Finansieringen av lägerverk-
samheten gjordes via statliga medel inom ramen 
för uppdrag Psykisk Hälsa. 

Bjäredalen är en stor arbetsplats och där möter 
Daglig verksamhet upp med caféverksamhet fem 
dagar i veckan, vilket är mycket uppskattat. Dag-
lig verksamhet sköter där också tvätteriverk-
samhet avseende personalkläder. 

Cafe SoL bedrivs som en öppen verksamhet och 
vänder sig till personer med en upplevd psykisk 
ohälsa. Verksamhetens syfte är förebyggande ge-
nom att skapa en plats där alla kan känna sig 
sedda och trygga. Verksamheten har lyckats 
rikta sig mot en målgrupp som till stor del inte 
har några andra insatser från vård och omsorg. 	

Under hösten ett webbaserat verksamhetsstöd, 
Aiai, införts som syftar till att effektivisera admi-
nistrationen och säkra kontrollen av personlig 
assistans.  	

Anhörigaktiviteter av särskilt stor betydelse har 
varit anhörigmässan och samarbetet med frivil-
ligorganisationer. Inom socialt innehåll är aktivi-
teter/träffpunkter välbesökta. 
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Ekonomi 
Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad beman-
ning inom äldreomsorg mottogs 2018 och har 
fördelats på verksamheterna inom vård och om-
sorgsboende, socialt innehåll, nattpatrull i ordi-
närt boende och mottagningsteam. 

Verksamheten har under ett par år dragit ner på 
utbildningar som ett sätt att nå en budget i ba-
lans. Detta är en kortsiktig åtgärd som förr eller 
senare kräver åtgärder vilket har skett under 
2018. Sammantaget har 5100  timmar lagt på att 
medarbetare gått utbildningar men också 
1300  timmar på att medarbetare producerat in-
ternutbildningar. Det motsvarar en kostnad om 
1,8  mkr. För utbildningar finns cirka 1 mkr bud-
geterat. 

Introduktionsutbildning är obligat för vikarier 
som ska börja arbeta i verksamheten. Introdukt-
ionen består av bland annat utbildning i lagstift-
ning, dokumentation, förflyttningsteknikutbild-
ning, hot och våldsutbildning men också av prak-
tisk bredvidgång i verksamheten. Ju mindre vi-
karier tidigare arbetat inom vård och omsorg ju 
längre bredvidgång krävs. I det rekryteringsläge 
som råder görs många introduktioner som sedan 
inte leder till varaktig anställning. Kostnad för 
utbildning och bredvidgång i verksamheten är 
cirka 1 mkr. 

Investeringar har genomförts i stort enligt plan 
för 2018 med inköp av bland annat elcyklar, 
sängar, madrasser och möbler har genomförts 
men också stora uppgraderingar av verksam-
hetssystemet. 

Äldreomsorg 
Under våren byttes teleoperatör i kommunen. 
Detta medförde stor driftsproblematik avseende 
trygghetslarm med mycket extra arbete vilket 
medfört ökade kostnader om cirka 0,5 mkr. 

På särskilda boende, särskilt avseende boende 
för kognitivt sviktande, har bemanningen stärkts 
under året för att bibehålla kvalitet och säkerhet 
med en ökad kostnad om cirka 3 mkr. 

Hemvårdens utförare uppvisar ett litet överskott 
om 0,7 mkr som en följd av budgetförstärk-
ningen som skedde inför 2018 och de nya scha-
bloner och kringtidsberäkningar som gjorts. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende 
haft en beläggning på drygt 99 procent. Att boen-
dena inte når 100 procent beläggning beror på 

in- och utflytt då vårdtagare avlider. Under året 
har flera lägenheter dessutom varit i behov av 
renovering. Tomställda perioder medför in-
komstbortfall för utförarna, som då inte komp-
enseras och i sin tur inte kan dra ner på beman-
ningen. Underskottet om 3,5  mkr beror delvis 
på lägre beläggning, och delvis på punktinsatser 
för vårdtagare som ej kan lämnas utan uppsikt, 
samt ett ökat behov av bemanning då många 
vård- och omsorgstagare befunnit sig i livets 
omedelbara slut. 

Ovanstående underskott för vårdboende inklu-
derar även ett underskott för Bjärehemmet rö-
rande förändringen till ett renodlat somatikbo-
ende som aviserades vid det politiska beslutet 
2016 (-550 tkr). 

Skogslidens korttidsboende har utnyttjat befint-
liga vårdplatser i den mån möjligt, i genomsnitt 
har 12 platser varit belagda. Under året har i ge-
nomsnitt två platser för korttid köpts externt be-
roende på att växelvården ökat markant under 
2018. 

Stöd och omsorg  
På samtliga gruppboende/servicebostad har en-
skilda ärenden krävt utökad bemanning för att 
säkerställa kvalitet och säkerhet med en ökad 
kostnad om cirka 5 mkr. 

Under året har ytterligare ärende avseende per-
sonlig assistans beviljats och har då inte kunnat 
budgeteras. Detta har gett ett underskott om 
cirka 250 tkr. 

Daglig verksamhet har utvecklats och finns un-
der 2018 på två utbudspunkter. Innehållet i Dag-
lig verksamhet har utvecklats och förändrats vil-
ket medfört ytterligare tjänst och kostnad cirka 
250 tkr. 

På grund av hög arbetsbelastning och sjukskriv-
ning har en medarbetare omfördelats från sta-
ben till Stöd och omsorg. Medel finns i budget på 
totalen men ses som ett underskott inom Stöd 
och omsorg.  

Framtid 
Rekrytering är en strategiskt viktig fråga för 
framtiden. För att nå framgång i detta krävs att 
verksamheten ses som en attraktiv arbetsgivare.  

För att bibehålla kompetens och erfarenhet är 
kontinuerlig fortbildning nödvändigt. Interna ut-
bildningar samt möjlighet att få delta i extern 
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kompetensutbildning, är ett område som kräver 
utökade ekonomiska resurser. Medarbetare be-
höver påfyllning, lagstiftning förändras och be-
höver implementeras, nya arbetsmetoder behö-
ver bli kända införlivade i verksamheterna. 

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. Digitali-
seringen 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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Valnämnd, Överförmyndare, 
Kommunrevision 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Valnämnd -119 -312 -193 -16 

Överförmyndare     

Överförmyndare -320 -827 -507 -761 

Överförmyndar- 

kansli -938 -1 009 -70 -728 

Överförmyndare  

ensamkommande 

barn 0 6 6 0 

Överförmyndare 

totalt -1 258 -1 829 -571 -1 488 

Kommunrevision -853 -768 85 -849 

 
Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämndens fem ledamöter ansvarar för att ge-
nomföra allmänna val. Under 2018 genomförde 
nämnden ett allmänt val för riksdag, kommun 
och landsting. Vid valet stärkte nämnden invå-
narnas rätt till valhemlighet genom att införa 
särskilda bås till valsedelsställ, samt arbetat med 
placering av valsedelsställ så att varje röstande 
fick sin valhemlighet bibehållen. Denna insats 
från nämnden uppskattades mycket av de rös-
tande.   

Överförmyndare totalt 
Överförmyndaren är en lagstadgad verksamhet 
med ansvar att utöva tillsyn över förmyndare, 
förvaltare och gode män. Överförmyndarverk-
samheten i Båstads kommun granskades av läns-
styrelsen under våren 2018. Granskningen vi-
sade att handläggningen är rättssäker och sker 
på ett lämpligt sätt i enlighet med reglerna i för-
äldrabalken och förmynderskapsförordningen. 

Under 2018 beslutade kommunfullmäktige att 
Båstads kommun ska samverka med Överför-
myndare i samverkan (Halmstad, Laholm och 
Hylte) kommande mandatperiod. Hösten 2018 

förbereddes berörda aktörer för övergången vid 
årsskiftet. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen med sju ledamöter granskar 
och bedömer årligen all verksamhet som bedrivs 
i nämnder och styrelser avseende ändamålsen-
ligheten, ekonomi, räkenskaper och intern kon-
troll. Målet med revisorernas arbete är ansvars-
prövningen, det vill säga revisorernas bedöm-
ning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till 
fullmäktige inför deras prövning och beslut. Den 
kommunala revisionen är samordnad vilket in-
nebär att även bolag och stiftelser ingår i upp-
draget.  

Ekonomi 
Valnämnd 
Valnämnden får ett underskott för 2018, då 
nämnden varit underbudgeterad för valåret 
2018.  

Överförmyndare 
Överförmyndaren får ett betydande underskott 
där huvuddelen avser arvoden till ställföreträ-
dare till de som ej kan bekosta detta själv.  

Kommunrevision 
Budget i balans. 

Framtid 
Valnämnd 
Valnämnden har varit underbudgeterad men 
från och med 2019 har budget höjts till en rimlig 
nivå inför EU-val våren 2019.  

Överförmyndare totalt 
Överförmyndarverksamheten övergår till ge-
mensam nämnd med Halmstad, Laholm och 
Hylte, från den 1 januari 2019. Verksamhetens 
kansli finns i Halmstad, men det finns möjlighet 
att träffa handläggare varje tisdag i Båstad (bo-
kade besök). 

Kommunrevision 
Under året arbetar den dåvarande och nytill-
trädda kommunrevisionen parallellt fram tills 
att årsredovisningen är godkänd i kommunfull-
mäktige. 
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Båstadhem AB 

(tkr) 

Bokslut 

2018 

Bokslut 

2017 

Intäkter 105 112 107 563 

Kostnader   

Avskrivningar -18 139 -16 001 

Rörelseresultat 16 858 19 159 

Finansnetto   

Resultat efter finansiella poster -710 8 595 

   

Balansomslutning 671 659 657 133 

Soliditet, % 14,0 14,6 

INVESTERING 40 314 68 820 
 

Hänt i verksamheten 
Under året har byggnation av ett nytt vård- och 
omsorgsboende för äldre påbörjats, Haga Park, 
lokaliserat i Förslöv. Uppdragsgivare och hyres-
gäst är Vård- och omsorgsförvaltningen Båstad 
kommun. Inflyttning är beräknad till 2020-03-
01.	

Start av projektering och byggnation på den så 
kallade Mejeritomten i Förslöv. Det blir 14 ytef-
fektiva lägenheter, 7 ettor och 7 tvåor, med in-
flyttning beräknad till 2019-12-01. Båstadhem 
har under 2018 även byggt om en före detta lo-
kal på Båtsmansgatan 16 i Torekov till tre nya lä-
genheter.	

Bolaget har vid årets slut totalt 33,3 mkr (13,9) 
upparbetat i pågående projekt.	

Under året har Båstadhem fortsatt satsat på un-
derhåll och genomfört flera omfattande lägen-
hetsrenoveringar med nya kök och badrum. 
Energianvändningen för uppvärmning och fas-
tighetsel har under året varit 97 procent fossilfri. 
Den fossila energianvändningen avser spets-
värme på Smedjegatan i Torekov fram till som-
maren 2018, som då fick nytt uppvärmningssy-
stem, samt uppvärmning för fastigheten Hamnen 

3 i Torekov som Båstadhem förvaltar åt Båstad 
kommun.	

Av Båstadhem ägda fastigheter är framöver 
energiförbrukningen 100 procent fossilfri.	

Efterfrågan på lägenheter är hög och bolaget har 
en låg vakansgrad. För närvarande består bo-
stadskön av 3 329 (2 350) sökande varav 1 289 
(1 051) är aktiva. Den övervägande delen av de 
sökande, 2 905 (2 020), är i dagsläget inte bo-
ende hos Båstadhem. Antal avflyttningar 2018 
har varit 107 (159).	

Ekonomi 
Årets resultat efter finansiella poster 
blev -0,7 mkr (8,6). Totalt underhåll utfördes 
med 30,0 mkr (26,3) motsvararande 409 kr/m² 
(361).	

Hyresbortfallet uppgick 2018 till 916 tkr (791). 
Därtill kommer obetalda hyror och tjänster med 
40 tkr (11). Totalt blir detta tillsammans 956 tkr 
(802), vilket motsvarar ett hyresbortfall på 1,13 
procent (0,97 procent).	

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den 
totala skuldportföljen på bokslutsdagen uppgår 
till 3,05 år (3,25) och den genomsnittliga effek-
tiva räntan uppgår till 1,34 procent (1,81).	

Fastigheternas bedömda marknadsvärde upp-
gick vid årets slut till 1 013,0 (949,0) mkr. Detta 
värde överstiger bokfört värde med 410,4 mkr 
(342,8). 	

Avgift för kommunal borgen har erlagts med 
0,25 procent, 1 396,2 tkr (1 296,2), på borgenså-
tagandet per 180101. 	

Framtid 
Båstadhem satsar på omfattande underhåll i 
form av tak- och fönsterbyte, fasadrenovering 
och nya inglasade balkonger på Bjärehemsvägen 
och Mercurievägen i Förslöv. Projekterings- och 
planeringsarbetet för den framtida gestaltningen 
av Sandbäcksområdet i Förslöv fortsätter. 

 

 

76



68 BÅSTADS KOMMUN  ÅRSREDOVISNING 2017

REVISIONSBERÄTTELSE

R
ev

is
io

n
sb

er
ät

te
ls

e

77







BÅSTADS 
KOMMUN

Besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 Båstad
Postadress: 269 80 Båstad

Telefon: 0431- 770 00
E-post: bastads.kommun@bastad.se
Webbplats: www.bastad.se
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