
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: Torsdagen den 28 maj 2020 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 09:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson Johan Peterson KSau 

2.  Godkännande av dagordning Johan Peterson KSau 

3.  Informationsärenden Johan Peterson KSau 

4.  Namnsättning av ny cirkulationsplats med anledning av ombyggnad av 
Köpmansgatan i Båstad 

Camilla Nermark KS 

5.  Svar på remiss - Utökning av naturreservat Lya Ljunghed med 
omgivningar 

Klara Harmark-Peters KS 

6.  Cykelstrategi och cykelplan för Båstads kommun Olof Selldén KS 

7.  Namnsättning av ny lekplats i Förslöv, Båstads kommun Camilla Nermark KS 

8.  Köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 Susanna Almqvist KS 

9.  Köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 Susanna Almqvist KS 

10.  Köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 2:214 Susanna Almqvist KS 

11.  Arrendekontrakt Varmbadhus Torekovs Turist- och Badförening 

Kompletteras senare 

Jan Bernhardsson KS 

12.  Tilläggsavtal till avtal om delägarinträde mm med Sydvatten AB 

Kompletteras senare 

Jan Bernhardsson KS 

13.  Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till fastigheter i området 
Stenhotten-Viarpshult 

Andreas Jansson KS 

14.  Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 Andreas Jansson KS 

15.  Avfallsuppföljningsplaner 2019 

Kompletteras senare 

Andreas Jansson  

16.  Ställplatser för husbilar och husvagnar på Prästliden 

Kompletteras senare 

Marie Eriksson KSau 

17.  Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de 
funktionsnedsatta 

Ewa Nilsson  KF 

18.  Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens 
regi 

Ewa Nilsson  KF 

19.  Bjäre Klimatkonsortium - Förslag till initial organisation Erik Lidberg KS 

20.  Svar till revisionen - Granskning av kommunens målstyrning Sari Bengtsson KS 
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21.  Uppföljning av intern kontroll T1, 2020 för kommunstyrelsen  Elisabet Edner KS 

22.  Budgetuppföljning 2020-04-30 Elisabet Edner KS 

23.  Borgensram för lån åt Sydvatten AB Elisabet Edner KS 

24.  Låneutrymme 

Kompletteras senare 

Elisabet Edner KS 

25.  Amorteringsuppskov 

Kompletteras senare 

Elisabet Edner KS 

 
 
Båstad den 20 maj 2020 
 
 
 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000010/2020 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt (BP).  
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Inge Henriksson (BP). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum den 2 juni kl. 16:00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-04-21 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000011/2020 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-04-20 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000009/2020 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 
 
A. Befolkningsprognos för Båstads kommun 2020-2029, Olof Selldén 
 
B. Delrapport avseende projektet ”Den nya återvinningstjänsten”, Cecilia Holmblad 
 
C. Årets arbetsplats 2019, Philipp Seuffer & Anna Andersson  
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Datum: 2020-05-20 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Namnkommittén via Camilla Nermark 

Dnr: KS 000165/2020 – 300 
 
 

Namnsättning av ny cirkulationsplats med anledning av ombyggnad av 
Köpmansgatan i Båstad 
 
 
Förslag till beslut 
 
Ny cirkulationsplats i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen ska ha namnet Märta Måås-
Fjetterströms rondell. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I skrivande stund pågår en större ombyggnad av väg 115/Köpmansgatan. Arbetet görs för att 
förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan, med fokus på oskyd-
dade trafikanter.  
 
Arbetet genomförs genom en samfinansiering mellan kommun och Trafikverket, som är hu-
vudman för väg 115/Köpmansgatan, med en begränsad budget.   
 
I samband med ombyggnationen har en ny cirkulationsplats anlagts i korsningen Köpmansga-
tan/Fridhemsvägen, se nedan. 
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I Trafikverkets arbete med framtagande av bygghandling framförde Båstads kommun en öns-
kan om någon form av utsmyckning i den nya cirkulationsplatsen i korsningen Köpmansga-
tan/Fridhemsvägen.  
 
En idé föddes om anknytning till platsen genom Märta Måås-Fjetterströms verksamhet i när-
området. Märta Måås-Fjetterström var under många år verksam i Båstad. I hennes ateljé bed-
rivs än idag verksamhet. 
 
Under stark tidspress och ytterst begränsad budget påbörjades en dialog med Stiftelsen Märta 
Måås-Fjetterström om hur cirkulationsplatsen skulle kunna gestaltas. Stiftelsen MMF lämnade 
förslag på verk av Märta Måås-Fjetterström som de ansåg skulle vara lämpliga att tolka i större 
skala. Utifrån förslagen valdes ”Bruna Heden”. Teknik & Service tog därefter fram en skiss på 
en ljusinstallation baserad på Märta Måås-Fjetterströms konstverk ”Bruna Heden” som Stiftel-
sen MMF har godkänt. Denna skiss har även förankrats med leverantören av övrig belyningsut-
rustning vid cirkulationsplatsen samt Trafikverket för att på så sätt säkerställa att utsmyck-
ningen uppfyller Trafikverkets krav på en ljusinstallation i trafikmiljö. Bland annat måste ljus-
installationen vara ”eftergivlig”, dvs det ska gå att köra över den. Ljusinstallationen får inte hel-
ler vara grövre än 10 cm i diameter och även uppfylla Trafikverkets siktkrav. 
 
Sammanfattningsvis har den slutgiltiga skissen på hur cirkulationsplatsen kommer att gestal-
tas godkänts av såväl Trafikverket som Stiftelsen Märta Måås-Fjetterström. 
 

 
 
För att bland annat underlätta för blåljusmyndigheter och allmänhet att hitta/lokalisera sig 
förordar namnkommittén att cirkulationsplatsen namnsätts. 
 
Kommunens namnkommitté anser det lämpligt att döpa cirkulationsplatsen till Märta Måås-
Fjetterströms rondell med anledning av att ljusinstallationen i cirkulationsplatsen är inspire-
rad av hennes konstnärliga gärning samt med anledning av att hennes namn och verksamhet 
är förknippat med Båstad. 
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Vidare bedömer namnkommittén att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och anser att namnet sett ur ett stavningsperspektiv inte är optimalt men då det 
inte kommer vara någon belägenhetsadress kopplad till namnet är det godtagbart ändå. 
 
Namnförslaget på cirkulationsplatsen har förankrats hos Angelica Persson, VD på Märta Måås-
Fjetterström AB. 
 
Verksamhetsområde 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Namnkommittén genom 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 
Beslutet ska expedieras till 
Namnkommittén genom kulturstrategen, Heléne Steinlein 
Geodata 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 
Gatu- och parkchef, Marie Eriksson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
- 
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Datum: 2020-04-30 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000158/2020 – 300 
 
 

Samråd om förslag till beslut om utökad geografisk omfattning av och änd-
rade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna texten under avsnittet ”aktuellt” som Båstads kommuns yttrande över länsstyrel-
sens samrådsförslag och att detta expedieras länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar (tidigare Korup med Älemossen och Lya 
Ljunghed) bildades i februari 2013 och utökades, fick nya föreskrifter och bytte namn i sep-
tember 2018. Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geogra-
fisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i 
Båstads kommun (bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i öster invid E6 
och Båstad Brödalt 6:1 i väster. 
 
Förslaget till utökning av naturreservatet Lya ljunghed överensstämmer inte med Båstads 
kommuns översiktsplan. Båstads kommun har pekat ut en del av Hunnestorp 4:5 för industri-
mark i ÖP08 och i förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun (antagandehandling upp-
rättad 2020-04-17) pekas delen närmast Lannamärkesvägen ut för ny verksamhetsmark (bi-
laga 2).  
 
Därför ställer sig Båstads kommun inte bakom förslaget att den del av Hunnestorp 4:5, som i 
Båstads kommuns nya översiktsplan pekas ut för ny verksamhetsmark, upptas i naturreserva-
tet Lya ljunghed med omgivningar. Övrig mark som föreslås upptas i naturreservatet samt för-
slag till ändrade föreskrifter har Båstads kommun inga synpunkter på eller invändningar mot. 
 

Bakgrund 
 
Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar (tidigare Korup med Älemossen och Lya 
Ljunghed) bildades i februari 2013 och utökades, fick nya föreskrifter och bytte namn i sep-
tember 2018. Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geogra-
fisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i 
Båstads kommun (bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i öster invid E6 
och Båstad Brödalt 6:1 i väster. Båstad Brödarp 6:1 har enskild markägare och omfattar 0,9 
hektar, och det omges idag helt av naturreservatet Lya Ljunghed med omgivningar. Del av Bå-
stad Hunnestorp 4:5 ägs av Naturvårdsverket och omfattar 7,2 hektar och ligger mellan Lan-
namärkesvägen och naturreservatet. Totalt föreslås naturreservatet Lya ljunghed med omgiv-
ningar utökas med cirka 8,2 hektar. 
 
 
 
 
 



 
 

 

2 (3) 

 

Syftet med naturreservatet är bland annat att 
 Skydda och vårda natur- och kulturlandskapet på Hallandsås höjdplatå, 
 Bevara, utveckla och återskapa förutsättningarna för ett hävdbetingat växt- och djurliv, 
 Bevara och utveckla en flerskiktad löv- och ädellövskog av varierande ålder, 
 Skydda Natura 2000-livsmiljötyper och arter, 
 Säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi i området, 
 Återskapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med enstaka träd och buskar, 
 Tillgodose allmänhetens behov av rekreation. 

 
För att uppnå syftet har länsstyrelsen identifierat ett antal skötselåtgärder och föreslår nya 
föreskrifter. Den utökade delen av naturreservatet berörs av riksintressen för friluftsliv, rörligt 
friluftsliv, naturvård och länsstyrelsens naturvårdsprogram. Länsstyrelsen bedömer att de om-
råden som naturreservatet föreslås utökas med har potential till att bidra med högre natur- 
och friluftsvärden inom reservatet. Del av Hunnestorp 4:5 ligger utmed rastplatsen vid E6. 
Länsstyrelsen ser möjligheter att härifrån angöra naturreservatet och Skåneleden som går i 
närområdet och att utökningen av naturreservatet därför är av vikt för det rörliga friluftslivet.  
 
Förslaget till utökning av naturreservatet Lya ljunghed överensstämmer inte med Båstads 
kommuns översiktsplan. Båstads kommun har pekat ut en del av Hunnestorp 4:5 för industri-
mark i ÖP08 och i förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun (antagandehandling upp-
rättad 2020-04-17) pekas delen närmast Lannamärkesvägen ut för ny verksamhetsmark (bi-
laga 2). 
 

Aktuellt 
 
Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geografisk utbredning 
och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun 
(bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i öster invid E6 och Båstad Bröd-
alt 6:1 i väster. Båstad Brödarp 6:1 har enskild markägare och omfattar 0,9 hektar, och det 
omges idag helt av naturreservatet Lya Ljunghed med omgivningar. Del av Båstad Hunnestorp 
4:5 ägs av Naturvårdsverket och omfattar 7,2 hektar och ligger mellan Lannamärkesvägen och 
natur-reservatet. Totalt föreslås naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar utökas med 
cirka 8,2 hektar. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de områden som naturreservatet föreslås utökas med har potential 
till att bidra med högre natur- och friluftsvärden inom reservatet. Del av Hunnestorp 4:5 ligger 
utmed rastplatsen vid E6. Länsstyrelsen ser möjligheter att härifrån angöra naturreservatet 
och Skåneleden som går i närområdet och att utökningen av naturreservatet därför är av vikt 
för det rörliga friluftslivet.  
 
Förslaget till utökning av naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar överensstämmer inte 
med Båstads kommuns översiktsplan. Båstads kommun har pekat ut en del av Hunnestorp 4:5 
för industrimark i ÖP08 och i förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun (antagande-
handling upprättad 2020-04-17) pekas delen närmast Lannamärkesvägen ut för ny verksam-
hetsmark (bilaga 2). 
 
I sitt förslag till beslut (bilaga 1) skriver länsstyrelsen att del av fastigheten Hunnestorp 4:5 
ligger invid en större rastplats utmed E6 och består av ohävdad fäladsmark som till stor del har 
växt igen med björksly eller lövskog dominerad av björk. Ett granbestånd har nyligen avver-
kats i områdets östra kant i anslutning till rastplatsen vid bensinstationen. Skåneleden går ge-
nom området och därför menar länsstyrelsen att marken vid bensinstationen med fördel kan 
användas som angöringsplats för allmänheten med information om naturreservaten och vand-
ringslederna i trakten. Båstads kommun bedömer att området närmast Lannamärkesvägen och 
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Rasta, som är utpekat som verksamhetsmark i nya översiktsplanen, inte har nämnvärt höga 
naturvärden. Vidare menar Båstads kommun att det rörliga friluftslivet kan tillgodoses och 
främjas även om verksamheter skulle etablera sig här. Genom att skapa gröna stråk och kopp-
lingar från verksamhetsmarken till naturreservatet och ha informationstavlor på platsen, kan 
syftet uppfyllas även om marken i öster mot E6 inte skulle bli en del av naturreservatet.  
 
Därför ställer sig Båstads kommun inte bakom förslaget att den del av Hunnestorp 4:5, som i 
Båstads kommuns nya översiktsplan pekas ut för ny verksamhetsmark, upptas i naturreserva-
tet Lya ljunghed med omgivningar. Övrig mark som föreslås upptas i naturreservatet samt för-
slag till ändrade föreskrifter har Båstads kommun inga synpunkter på eller invändningar mot. 
 
 
Konsekvenser av beslut 

 

Samhälle 
Klicka här för att ange text. 
 
Verksamhet 
Beslutet bedöms inte medföra konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Beslutet bedöms inte medföra ekonomiska konsekvenser. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts.  
 

Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljökonsekvensanalys har gjorts. 
 
Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik och Service 
Kansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Samråd angående förslag till beslut om utökad geografisk omfattning av och ändrade 
föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun, Länsstyrel-
sen i Skåne län, daterad 2019-03-19. 
Bilaga 2: Markanvändningskarta tillhörande Båstads kommuns översiktsplan, antagandehand-
ling upprättad 2020-04-17. 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Johan Mårtensson, natur- och skogsförvaltare 
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Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000323/2020 – 350 
 
 

Båstads kommuns cykelstrategi och cykelplan 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Uppdra förvaltningen att utarbeta planeringsunderlaget Båstads kommuns cykelstrategi och 
cykelplan 2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns cykelstrategi, cykelplanen och prioritering av gång- och cykelvägar har olika 
prioriteringsordningar, vissa sträckor är nu utbyggda och vissa delar av dokumenten är idag 
inaktuella. Inriktningsdokument för orterna Båstad, Grevie och Förslöv har antagits och en ny 
översiktsplan är på väg mot antagande i maj månad, samtliga dokument påverkar hur kommu-
nen prioriterar utbyggnad av cykelinfrastrukturen i kommunen. Kommunen behöver därför ett 
nytt planeringsunderlag som samlar cykelfrågor och beskriver hur Båstads kommun ska ar-
beta med utbyggnad av infrastrukturen för cykel. 
 

Bakgrund 
Kommunen har ett antal dokument som behandlar cykelfrågor - Cykelstrategi för Båstads 
kommun (2015), Cykelplan Båstads kommun (2013) och Underlag för prioritering av gång- 
och cykelvägar (2012) vilka i vissa delar har olika prioriteringsordningar, där vissa sträckor är 
utbyggda och där vissa delar av dokumenten är inaktuella. Dokumenten är inte samordnade. 
Motstridiga dokument försvårar arbetet med att prioritera och genomföra en lämplig utbygg-
nad av kommunens cykelvägar. Ytterligare planeringsunderlag som påverkar utbyggnad av 
cykelvägnätet är inriktningsdokument för orterna Båstad (2016), Grevie (2017) och Förslöv 
(2017) och en ny översiktsplan som är på väg mot antagande i maj månad. I samtliga doku-
ment visas sträckor för utbyggnad av cykelinfrastrukturen. 
 

Aktuellt 
Genom att samla kommunens strategi och planerad utbyggnad av cykelvägnätet i ett dokument 
blir arbetet med cykelfrågor tydligare och enklare att följa. Dokumentet har att följa inte bara 
en ny översiktsplan utan även en nyligen antagen skolstruktur för både norra och södra sidan 
av halvön.  
 
Planeringshorisonten för dokumentets strategiska innehåll föreslås följa kommande översikts-
plan som sträcker sig till år 2030, dokumentets genomförandedel uppdateras varje mandatpe-
riod för att tydligare kunna relatera till kommunens budgetarbete. 
 
En aktuell cykelstrategi och cykelplan är också ett viktigt inspel till den regionala cykelvägs-
planen. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett planeringsunderlag för cykelinfrastruktur bidrar till att fullfölja kommunfullmäktiges mål 
om att Båstads kommun ska vara attraktiv att leva, bo och verka i (mål 1,), att erbjuda trygg 
stimulerande miljö för barn och vuxna (mål 3), samt att kommunen arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle (mål 7). Planeringsunderlaget medverkar också till att nå den politiska 
visionen om att skapa ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild. 
 
Verksamhet 
Verksamheten påverkas genom att förvaltningen lägger ner tid för att ta fram 
planeringsunderlaget. 
 

Ekonomi 
Framtagande av planeringsunderlaget sker utifrån förvaltningens tillgängliga personella 
resurser. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Konsekvenser för barn kommer att redovisas i planeringsunderlaget. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Det kommer inte att genomföras en separat miljökonsekvensanalys för det strategiska un-
derlaget. Bedömningen är att ett nytt planeringsunderlag för kommunens cykelinfrastruktur 
gynnar en hållbar samhällsutveckling och främjar miljövänliga resor. 
 
 
Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
Olof Selldén, planchef och Ingemar Lundström, projektledare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och Service 
 
Samråd har skett med: 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
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Datum: 2020-05-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Namnkommittén via Camilla Nermark 

Dnr: KS 000324/2020 – 350 
 
 

Namnsättning av ny lekplats i Förslöv, Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Ny lekplats i Förslöv får namnet Linhaga lekpark. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med utbyggnad av detaljplan 1676, Förslöv 2:4 och området ”Förslövs ängar” i Förs-
lövs anläggs en lekplats som beräknas vara klar i mitten av juni 2020. Därefter kommer lek-
platsen att invigas. Exakt när och hur är dock ej fastlagt på grund av rådande omständigheter 
med anledning av Coronapandemin. 
 
 

 
Bild: Ortofoto Förslöv, maj 2019 
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Bild: Situationsplan - temalekplats i Förslöv 
 

 
Bild: Lekplats under uppförande, maj 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Lekplats under uppförande, maj 2020 
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För att bland annat underlätta för Blåljusmyndigheter och allmänhet att hitta/lokalisera sig 
förordar namnkommittén att lekplatsen namnsätts. 
 
Namnkommittén tog under våren kontakt med Ängsbyns förskola för att få uppslag om namn 
på lekplatsen. Förskolan har genom avdelningen Myran inkommit med flera förslag på namn, 
bland annat Linhaga. De berättar vidare: ”Vi går ofta förbi eller stannar till vid Linbastuan och 
som vi ser från vårt fönster på förskolan. Den ligger oss varmt om hjärtat och vi ville på något 
sätt få med den i namngivningen. Vi har dessutom ett gott samarbete med pensionärerna i Lin-
bastuan då vi sedan 20 år tillbaka firar Lucia tillsammans.” 
 
Samråd angående namn på lekplats har skett med Teknik & Service som ansvarar för utbygg-
nad av infrastruktur, VA samt allmänna ytor såsom t ex lekplatsen inom Förslövs ängar. 
 
Namnförslaget Linhaga lekpark har även stämts av med Linbastuagruppen samt Förslöv förr 
och nu och båda föreningarna anser att Linhaga lekpark är ett bra namn på den nya lekplatsen. 
Föreningen Förslöv förr och nu har dock även framfört förslaget Linängen som alternativ. 
Namnkommittén anser att det är ett bra förslag men vidhåller namnförslaget Linhaga med an-
ledning av att förslaget kom från barnen på Ängsbyns förskola. 
 
Kommunens namnkommitté anser det lämpligt att döpa lekplatsen till Linhaga lekpark med 
anledning av att namnet knyter väl an till platsen och kan kopplas till barn och lek. Namnkom-
mittén syftar på Haga park, Linbastua, Förslövs ängar. 
 
Vidare bedömer namnkommittén att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 
 
 
 
Namnkommittén genom 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 
Beslutet ska expedieras till 
Namnkommittén genom kulturstrategen, Heléne Steinlein 
Geodata 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 
Gatu- och parkchef, Marie Eriksson 
Projektingenjör, Andreas Jansson 
Ängsbyns förskola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
- 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000301/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 och överlåtelse av markanvisningsavtal 
 
Förslag till beslut 
 
1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Santhem Heden AB, (559235-4525), 
förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:208 av Båstads kommun. 
 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal- Heden ,etapp III, delområde 1och 4, från GBJ 
Bostadsutveckling AB till Santhem Heden AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom efterföljande pro-
cess ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp III. För delområde 1 och 4, nu-
mera fastigheterna Hemmeslöv 10:208 och 10:209, har kommunen ingått markanvisningsavtal 
med GBJ Bostadsutveckling AB. Genom markanvisningsavtalet har både GBJ Bostadsutveckling 
AB och Båstads kommun åtagit sig vissa förpliktelser.  
 
GBJ Bostadsutveckling AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för 
att Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeav-
talet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. Köpeavtalet tecknas med 
det bolag som bildats för byggnation av bostäderna inom fastigheten, Santhem Heden AB.  
 
Santhem Heden AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av hyres-
rätter inom fastigheten Hemmeslöv 10:208 för att marken ska övergå i bolagets ägo. 
Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av köpeavtalet föreslår 
teknik och service det lämpligt att även kvarvarande åtaganden i markanvisningsavtalet kopp-
las till bolaget.  Att en överlåtelse av markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.5 i det-
samma. 
 

Bakgrund 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 1 och 4. Markanvisningsavtalet ingicks med GBJ Bostadsutveckling AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He-
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters-
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar-
kanvisningsavtal med kommunen.  
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
 
 
 
 
 

Konsekvenser av beslut 
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Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom-
föra vad som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Santhem Heden AB ska uppföra 
de bostadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastigheten 
Hemmeslöv 10:208.  
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 3 2020, om 5 635 000 kronor.  
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör» 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. GBJ Bostadsutveckling AB, Per Sandberg 
2. Santhem Heden AB, Per Sandberg 
3. NSVA, Fredrik Jönsson 
4. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
5. Ekonomikontoret, Jenny Hägglöf 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Markanvisningsavtal-Heden ,etapp III, delområde 1 och 4 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:208 
 
 
 











 

 

Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Santhem Heden AB (559235-4525), Thelestads herrgård, 352 55 Växjö, nedan kallad 
köparen. 
 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:208, i följande text kallad 
fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-15.  

Fastigheten utvisas i nedan infogad karta.  

 

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling om 5 635 000 kronor, vilket motsvarar 1 000 
kronor/nyttjad BTA inom fastigheten. Nyttjad BTA motsvarar de antal BTA som återfinns i beviljat 
bygglov för fastigheten. 

 

 

 

 



 

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs senast 60 dagar efter att bygglov beviljats. Betalning sker mot 
faktura utställd av säljaren. Säljaren ska till köparen kvittera att köpeskilling kommit denne tillhanda 
så att köparen kan söka lagfart. 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har erlagts i enlighet med § 3. 

 

§ 5  Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när byggnadsskyldigheten i § 10 har 
uppfyllts. 

 

§ 6  Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick.  

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation.  

 

§ 7  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 
efter tillträdesdag. 

 

§ 8 Förorening  

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 
köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 
köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

 

§ 9 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjat byggnation inom fastigheten senast 12 
månader efter att bygglov lämnats faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska 
köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten för minst 50 % av planerad 
byggnation.  

 

§ 11  Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa.  

 

 



 

 

§ 12   Övriga villkor 

1. I Hemmeslöv är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Fastigheten är ansluten till 
gemensamhetsanläggningen Hemmeslöv ga:20 med andelstalet 0,1, genom 
lantmäteriförrättning M19221.  Andelstalet ska justeras genom ny lantmäteriförrättning eller 
genom särskild överenskommelse med Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening när 
byggnation färdigställts. 

2. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

3. I det fall detta avtal faller, faller även köparens option på fastigheten som följer av ingånget 
”Markanvisningsavtal- Heden etapp III, område 1 och 4”. 

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

 

§ 13  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 14  Överlåtelse av avtal 

Köparen medges utan speciellt medgivande från säljaren att transportera detta köp till av köparen 
helägt bolag som bildats för bostadsprojektet. Säljaren ska delges innehållet i transportköpet innan 
det genomförs. 

 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2020-    Växjö 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

…………………………………………………………                              ………………………………………………………… 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande  

 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………..                           
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….... 
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Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000302/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 och överlåtelse av markanvisningsavtal 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Santhem Heden AB, (559235-4525), 
förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:209 av Båstads kommun. 
 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal- Heden, etapp III, delområde 1och 4, från GBJ 
Bostadsutveckling AB till Santhem Heden AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom efterföljande pro-
cess ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp III. För delområde 1 och 4, nu-
mera fastigheterna Hemmeslöv 10:208nn och 10:209, har kommunen ingått markanvisnings-
avtal med GBJ Bostadsutveckling AB. Genom markanvisningsavtalet har både GBJ Bostadsut-
veckling AB och Båstads kommun åtagit sig vissa förpliktelser.  
 
GBJ Bostadsutveckling AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för 
att Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeav-
talet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. Köpeavtalet tecknas med 
det bolag som bildats för byggnation av bostäderna inom fastigheten, Santhem Heden AB.  
 
Santhem Heden AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av bo-
stadsrätter inom fastigheten Hemmeslöv 10:209 för att marken ska övergå i bolagets ägo. 
Byggnation ska ha påbörjats 20 månader efter att bygglov erhållits. Att tiden för byggstart kan 
uppfattas som lång har med en mer försiktig bostadsmarknad än vanligt. Teknik och service 
ser inga skäl att forcera byggnation om rådande marknadsförutsättningarna sätter byggher-
rens projektet i risk.  
Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av köpeavtalet föreslår 
teknik och service det lämpligt att även kvarvarande åtaganden i markanvisningsavtalet kopp-
las till bolaget.  Att en överlåtelse av markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.5 i det-
samma. 
 

Bakgrund 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 1 och 4. Markanvisningsavtalet ingicks med GBJ Bostadsutveckling AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He-
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters-
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar-
kanvisningsavtal med kommunen.  
 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom-
föra vad som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Santhem Heden AB ska uppföra 
de bostadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastigheten 
Hemmeslöv 10:209.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 4 2020, om 18 795 000 kronor.  
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
1. GBJ Bostadsutveckling AB, Per Sandberg 
2. Santhem Heden AB, Per Sandberg 
3. NSVA, Fredrik Jönsson 
4. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
5. Ekonomikontoret, Jenny Hägglöf 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Markanvisningsavtal-Heden ,etapp III, delområde 1 och 4 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:209 
 
 
 











 

 

Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: GBJ Bostadsutveckling AB (556974-6729), Thelestads herrgård, 352 55 Växjö, nedan 
kallad köparen. 
 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:209, i följande text kallad 
fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-15.  

Fastigheten utvisas i nedan infogad karta.  

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling om 18 795 000 kronor, motsvarande 2 500 
kronor/nyttjad BTA inom fastigheten. Nyttjad BTA motsvarar de antal BTA som återfinns i beviljat 
bygglov för fastigheten. 

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs den 1 november 2020. Betalning sker mot faktura utställd av 
säljaren. Säljaren ska till köparen kvittera att köpeskilling kommit denne tillhanda så att köparen kan 
söka lagfart. 



 

 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har erlagts i enlighet med § 3. 

 

§ 5  Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när byggnadsskyldigheten i § 10 har 
uppfyllts. 

 

§ 6  Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick.  

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation.  

 

§ 7  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 
efter tillträdesdag. 

 

§ 8 Förorening  

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 
köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 
köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

 

§ 9 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjat byggnation inom fastigheten senast 20 
månader efter att bygglov lämnats faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska 
köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten för minst 50 % av planerad 
byggnation.  

 

§ 11  Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa.  

 

§ 12   Övriga villkor 

1. I Hemmeslöv är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Fastigheten är ansluten till 
gemensamhetsanläggningen Hemmeslöv ga:20 med andelstalet 0,1, genom 
lantmäteriförrättning M19221.  Andelstalet ska justeras genom ny lantmäteriförrättning eller 



 

 

genom särskild överenskommelse med Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening när 
byggnation färdigställts. 

2. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

3. I det fall detta avtal faller, faller även köparens option på fastigheten som följer av ingånget 
”Markanvisningsavtal- Heden etapp III, område 1 och 4”. 

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

 

§ 13  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 14  Överlåtelse av avtal 

Köparen medges överlåta detta köpeavtal till den bostadsrättsförening som köparen bildar för 
bostadsprojektet. Överlåtelsen ska godkännas skriftligen av säljaren för att kunna göras gällande 
mellan parterna.  

 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Båstad 2020-    Växjö 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

…………………………………………………………                              ……………………………………………………….. 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande  

 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………………….                            
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     
 

 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….... 
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Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000303/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 2:214 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 4:214 
innebärande att Båstads kommun överlåter mark för bostadsbyggnation till Båstadhem AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Teknik och service har fört diskussioner med kommunens bostadsbolag om tilldelning av mark 
för mindre ett bostadsprojekt i Båstads kommun. Bostadsprojektet skulle omfatta ungefär 20 
stycken lägenheter och kunna genomföras i närtid varför den gamla ”skoltomten” i Grevie fö-
relåg vara ett lämpligt objekt.  
 
Båstadhem återkom efter att ha undersökt förutsättningarna med en detaljerad utformning av 
ca 50 % av ”skoltomten”. Det planerade bostadsprojektet innehåller fyra längor med radhus 
som byggs i olika höjd och med flexibel planlösning som möjliggör konvertering av lägenheter-
na över tid. Bostadstomten angörs från Mägelvägen.     

 
 
Med utgångspunkt i att Båstadhem har för avsikt att genomföra bostadsprojektet om man ges 
åtkomst till marken har teknik och service upprättat förslag till köpeavtal. Köpeavtalet 
omfattar de villkor som komunen ställer för överlåtelse av det aktuella markområdet. 
Värdet av byggrätten har uppskattats till 500 kronor/BTA för byggnation av hyresrätter. Detta 
värde är att jämföra med 850 kronor/BTA för byggnation av hyresrätter inom området 
Förslövs Ängar. Teknik och service bedömer således att marknadsvärdet för aktuell 
upplåtelseform i Grevie är något lägre än i Förslöv. Båstadhem har för avsikt att bebygga 
markområdet med drygt 2 000 kvm BTA.  
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Förslag till köpevtal är utformat för att få en snab process framåt. Det är angeläget för Båstads 
kommun att utveckla ”skoltomten” varför den som har intresse av att teckna avtal med 
kommunen får acceptera att det inte tecknas långa optioner som låser tomten för andra 
intressenter. Båstadhem ska således ha inlämnat ansökan om bygglov senast den 1 oktober 
2020 för att vidare bundenhet mellan parterna ska föreligga. 
 
Bakgrund 
Köpeavtal upprättades med Optimala hem efter beslut i kommunstyrelsen den 4 april 2018 för 
byggnation av 24 bostadsrätter i parhusform. Köpet fullföljdes inte på grund av bristande ef-
terfrågan på bostäderna.  
Skolbyggnaden på fastigheten Hålarp 4:197 revs 2017 och marken återställdes så när på en 
kvarvarande tennisbana och stängsel i tomtens östra del.  
 

Aktuellt 
Borttagning av kvarvarande rester från fg användning ombesörjs och resterande tomtmark 
planeras för lämpligt ändamål. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför att förutsättningar för efterfrågad byggnation av 
”skoltomten” skapas. Genom att godkänna förslag till beslut inleds ett byggprojket som 
slutligen förväntas leverera ett tjugotal trevligt utformade lägenheter i olika storlekar som 
möter behovet hos olika målgrupper i samhället. 
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. NSVA kommer 
att utreda huruvida anpassningar av Va nätet måste göras för att nödvändiga 
anslutningspunkter för projektet ska finnas att tillgå. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför kostnader för fastighetsbildning och intäkter om ca 1 
mkr för marköverlåtelsen. Kostnaderna upparbetas under kvartal 3 2020 och intäkterna 
kommer kommunen tillhanda under kvartal 4, 2020. 
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Båstadhem, Lisbet Nilsson 

2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

3. NSVA, Fredrik Jönsson 

4. Bjäre Kraft, Ida Hagetorn 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Upprättat förslag till köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 4:214  
2. Förslag till byggnation, Båstadhem 
 
Samråd har skett med: 
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Jan Bernhardsson (teknik och service), Roger Larsson (samhällsbyggnad), Fredrik Jönsson 
(NSVA) 



 

 

 

Köpeavtal 
 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Båstadhem AB (556527-7059), nedan kallad köparen. 
 

Historik 

Båstads kommun äger fastigheterna Båstad Hålarp 4:197 och Båstad Hålarp 4:214 varpå Grevie skola 
tidigare var belägen. När skolan revs ändrades gällande detaljplan att medge bostadsändamål. Inom 
fastigheten får nu byggas fristående hus, par, -och radhus men även flerbostadshus.  

Båstads kommun har för avsikt att sälja fastigheten till en eller flera byggherrar som uppvisar goda 
förslag till byggnation och har för avsikt att påbörja byggnation omgående.  

Båstadhem AB har inkommit till kommunen med ett förslag till byggnation som berör Båstad Hålarp 
4:197 och del av Båstad Hålarp 4:214. Byggnationen kommer med största sannolikhet att uppföras i 
två etapper med upplåtelseform hyresrätt. Byggstart av etapp I är planerad till våren 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapp I 
Etapp II 



 

 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hålarp 4:197 och del av Båstad Hålarp 4:214 till 
köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-15.  

Köpeobjektets ungefärliga omfattning utvisas i nedan infogad karta och benämns i följande text, 
fastigheten. 

 

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 1 050 000 kronor. Köpeskillingen är 

beräknad utifrån sannolik antal BTA i lämnat bygglov för fastigheten. Skulle antal BTA överstiga 2 100 

kvm ska tilläggsköpeskilling utgå med 500 kr/BTA. 

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs till av säljaren anvisat konto senast 60 dagar efter att bygglov 
beviljats inom fastigheten. När köpeskillingen kommit säljaren tillhanda ska den kvitteras av säljaren 
så att köparen kan söka vilande lagfart.  

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har kommit säljaren tillhanda och erforderlig 
fastighetsbildning vunnit laga kraft, § 9. 

 

§ 5 Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när köparen tillträtt fastigheten och 
byggnadsskyldigheten i § 11 uppfyllts.  



 

 

 

 

§ 6  Fastighetens skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick. Fastigheten har fyllts upp med rivningsmaterial från den 
skolbyggnad som tidigare stod på platsen.  Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten 
och mottagit den dokumentation som säljaren har avseende genomförd rivning. 

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om mark och miljötekniska förutsättningar, 
planbestämmelser mm. som är av betydelse för planerad byggnation. För att kunna skaffa sig sådan 
kännedom medges köparen efter godkännande av säljaren utföra erforderliga provtagningar inom 
fastigheten. 

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 
köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 
köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

 

§ 7  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheterna innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheterna efter tillträdesdag. 

 

§ 8 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

 

§ 9 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning.  

Fastighetsbildningen omfattar fastighetsreglering med tillhörande anläggningsförrättning, varigenom 
del av fastigheten Båstad Hålarp 4:214 förs till fastigheten Båstad Hålarp 4:197 och ges nytt andelstal 
i Grevie ga:2. 

Säljaren skall så snart detta köpeavtal ingåtts ansöka om fastighetsbildning. Kostnaden för erforderlig 
fastighetsbildning delas lika mellan köpare och säljare. 

Detta avtal ska biläggas ansökan om fastighetsbildning och köparen bistår härigenom ansökan.  

 

§ 10  Bygglov 

Köparen ska redovisa de bygglovshandlingar som denne avser lämna in till byggnadsnämnden för 
säljaren innan bygglov söks.  Köparen medges omstrukturera i redovisad lägenhetsfördelning och 
justera placeringen av byggnaderna om detta krävs för att projektet ska kunna genomföras, för övrigt 
ska innehållet i ansökan motsvara vad köparen redovisat för säljaren vid tecknande av detta 
köpeavtal. Ansökan om bygglov ska ha inlämnats till kommunen senast den 1 oktober 2020, annars 
faller detta avtal.  

 

  



 

 

§ 11 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjat byggnation senast 10 månader efter att 
bygglov lämnats faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort 
stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten för minst 50 % av planerad byggnation.  

 

§ 12  Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp, eller andra 
nyttigheter såsom el och fiber.  

Avgiften för anslutning till kommunalt vatten och avlopp debiteras köparen av NSVA enligt för det 
tillfället gällande Va-taxa. Båstads kommun genom NSVA anvisar anslutningspunkt. 

 

§ 13   Övriga villkor 

1. I Grevie är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Fastigheten kommer få del i 
gemensamhetsanläggningen Grevie ga:2 med det andelstal som lantmäteriet beslutar.  

2. I det fall erforderlig lantmäteriförrättning inte vinner laga kraft innan köparen måste påbörja 
byggnation, i enlighet med § 11, ska köparen medges skälig förlängning. Sådan förlängning 
kan lämnas för en tid om maximalt 3 månader utan tilläggsbeslut i kommunstyrelsen. 

3. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

 

§ 14  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Båstad 2020-    Båstad 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

…………………………………………………………                              ……………………………………………………….. 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande  

 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………………….                            
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     
 



 

 

 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….... 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000336/2020 – 500 
 
 

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till fastigheter i området 
Stenhotten-Viarpshult 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Stenhotten-Viarpshult läggs till Båstads kommuns strategi och handlingsplan för utökning av 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten på landsbygden. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA genomföra vidare utredningar och 
tekniska undersökningar som underlag inför framtida beslut om inrättande av verksamhets-
område och om eventuell särtaxa ska tillämpas för utbyggnaden. 
 
3. Utbyggnaden planeras till 2025-2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Länsstyrelsen har ålagt Båstads kommun att inrätta verksamhetsområde för kommunalt vat-
ten och spillvatten för 15 fastigheter i området Stenhotten-Viarpshult. I beslutet, daterat 2019-
12-19, anges att kommunen ska ha fattat beslut om inrättande senast den 1 juni 2020. 
 
Aktuellt 
Verksamhetsområdet ska enligt beslut innefatta fastigheterna Fogdarp 3:35, Fogdarp 3:34, 
Södra Karstorp 1:36, Södra Karstorp 1:37, Södra Karstorp 1:24, Södra Karstorp 1:13, Södra 
Karstorp 1:30, Södra Karstorp 1:31, Södra Karstorp 1:34, Södra Karstorp 1:35, Södra Karstorp 
6:29, Södra Karstorp 6:18, Södra Karstorp 6:23 och Södra Karstorp 6:28. 
 
Förvaltningen tillsammans med NSVA föreslår att området arbetas in i den befintliga strategin 
för utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden och att vidare utredningar görs för att under-
söka om det föreligger grund för att besluta om särtaxa för utbyggnaden. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Miljöavdelningen, Länsstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA 
Beslut från Länsstyrelsen – Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster vid Stenhotten. Båstads kommun, daterad 2019-12-19.  
 
Samråd har skett med: 
Länsstyrelsen 



Postadress 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen BESLUT 1(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2020 -01- 2 3 V 

s·o o'Ji.'i ... !.zif.r..~.-.. ~P..Q. ....... . 
2019-12-19 Dnr 567-28845-2018 

Kontaktperson 

Milj ötillsynsenheten 

Trine Gadmar 

010-2241495 

trine. gadmar@lansstyrelsen.se 

Båstad kommun 

Kommunstyrelsen 

bastads.kommun@bastad.se 

Elektronisk delgivning 

Föreläggande om inrättande av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vid Stenhottan, Båstad kommun 

Beslut 

Rättelsebeslut 

2020-01-21 

Länsstyrelsen 

beslutar med stöd av 

36 § 

förvaltningslagen 

att rätta 

felaktigt uppgift. 

Ej existerande samt 

dubbeltsskriven 

fastighets beteckning 

borttaget. 

Trine Gadmar 
Länsstyrelsen beslutar att Båstad kommun ska inrätta verksamhetsområde för 

spillvatten och dricksvatten vid Stenhutten genom en allmän anläggning. 

Verksamhetsområdet ska minst omfatta fastigheterna Fogdarp 3:35, Fogdarp 3:34, 
Södra Karstorp 1:36, Södra Karstorp1:37, ~äffi:a Kffi·stffi:p 1.23 , Södra Karstorp 

1:24, SödraKarstorp 1;13, SödraKarstorp 1:30, SödraKarstorp 1:31, Södra 

Karstorp 1 : 34, Södra Karstorp 1 : 3 5, ~äffi·a Karstst·p 1. 3 6, Södra Karstorp 6: 2 9, 
Södra Karstorp 6: 18, Karstorp 6 :23, Södra Karstorp 6:28 i Båstad kommun. 

Kommunen ska ha fattat beslut om inrättandet senast den 1 juni 2020. I beslutet ska 
anges när genomförandet senast ska vara klart. 

Beskrivning av ärendet 

Ägarna till 25 fastigheter vid Stenhotten och Viarphult i Båstads kommun har den 20 

september 2018 lämnat en begäran till Länsstyrelsen Skåne om utökat verksamhets

område för avloppsvatten och anslutning till kommunalt dricksvatten för 
fastigheterna med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). 

Kommunstyrelsen har den 12 december 2018 inkommit med yttrande där det 

hänvisas till svar från Nord Västra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). Enligt NSVA 

så framgår det av landsbyggst:rategin från 2016 att det inte är ett område det är 
aktuellt att ansluta. Av kommunens svar framgår det att de inte anser att området 

vare sig utgörs av samlad bebyggelse enligt definition i plan och bygglagen, eller 
bebyggelse i ett större sammanhang för vilka skyldighet föreligger att ansluta 

området till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 6 § lagen 

BesOksadress Telefon I Fax Bankgiro E·post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 010-224 1110 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 



BESLUT 2(4) 

länsstyrelsen 
Skåne 2019-12-19 Dnr 567-28845-2018 

om allmänna vattentjänster. Det hänvisas istället till anläggning av enskilda eller 

gemensamhetsinrättade anläggningar. 

Länsstyrelsen har efterfrågat en behovsanalys hos NSV A som underlag för 

bedömningen. En kortare behovsanalys inkom den 17 juli 2019 till länsstyi·elsen . Av 

den framgår att man har tittat på hur nära fastigheterna ligger varandra och deras 

tomtstorlekar samt geologin i området. NSVA skivar också att "om något område 

ligger "närmare paragraf-6 gränsen" så är det Stenhotten, och de två 

områden bör bedömas separat". 

Miljöavdelningen i Båstad har fått yttrar sig över inkomna handlingar . Yttrande 

inkom den 16 oktober 2019 . Miljöavdelningen gör bedömningen att det finns behov 

av en allmän VA-anläggning om det inte kan lösas med en gemensamhetsanläggning. 

Kommunstyi·elsen har efterföljande fått yttrar sig över Miljöavdelningens yttrande i 

ärendet. Inget yttrande har inkommit till Länsstyi·elsen från kommunstyi·elsen. 

Motivering till beslutet 
Kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde för en allmän vattentjänst i ett 

större sammanhang om det behövs med hänsyi1 till skyddet för hälsa eller miljö. 

Större sammanhang 
Beträffande tolkningen av begreppet "större sammanhang" anges i proposition 

2005 /06:78 (sid 42) att haven på ett ingripande normalt inte får vara begränsade 

till en eller ett fåtal fastigheter utan ska vara av den art att mer omfattande åtgärder 

hävs. Hur många som ska vara berörda är framför allt beroende på hur starkt 

hälsoskyddet gör sig gällande men enligt praxis behövs det åtminstone en något så 

när samlad bebyggelse av 20-30 fastigheter (jfr prop. 1955: 121 s.61). En utbyggnad 

av en befintlig eller planerad anläggning kan dock ske för betydligt färre fastigheter. 

I praxis har till och med enstaka fastigheter i närheten av ett befintligt 

verksamhetsområde ansetts planmässigt och i övrigt ha ett så nära samband med 

bebyggelsen inom verksamhetsområdet att fastigheternas va-frågor skulle lösas i det 

större sammanhanget med denna bebyggelse . 

Miljö- och hälsoskyddsrekvisiten 
För att miljöskyddsrekvi.si.tet ska vara uppfyllt för ett kommunalt ansvar anges i 

proposition 2005/06:78 (sid 45) att den allmänna anläggningen ska förhindra eller 

åtminstone väsentligt motverka påtaglig olägenhet för miljön . För att ett kommunalt 

ansvar ska uppstå med avseende på hälso-skyddsrekvisitet framgår dock i praxis att 

de hälsovådliga olägenheterna inte måste ha uppstått. Det räcker med att det finns 

en risk för olägenheter för att en utbyggnadsskyldighet kan föreligga . 

Det finns en risk för förorening av grundvattnet och ensldlda vattentäkter från 

avloppsanläggningarna. Inom området är det små fastigheter med litet jorddjup och 

till och med berg i dalen på vissa ställen. Vissa fastigheters vattentäkter ligger 

nedströms andra fastigheters utsläpp av avloppsvatten. Av miljöförvaltningen 



BESLUT 3(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2019-12-19 Dnr 567-28845-2018 

yttrande och länsstyrelsens utredning framgår det alltså att det finns ett behov av en 

allmän anläggning. 

Länsstyrelsen anser därför med hänvisning till att fastigheterna ligger i en "större 

sammanhang", nära ett befintligt VA-område samt hälsoskyddsrekvisiten att området 

utgör ett sådant område där avlopp enligt 6 §lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster behöver ordnas i större sammanhang. Därmed är kommunen också 

skyldig att bestämma verksamhetsområde och snarast se till att behovet av 

vattentjänster tillgodoses genom allmän anläggning. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Detta beslut är fattat med stöd av 51 §jämte 6 § lag om allmänna vattentjänster. 

Information 

Du som bara fatt en kopia av beslutet ska inte bekräfta att du tagit del av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. Det är bara kommunen som kan överklaga 

detta beslut, det står i 5 2 § lag om allmänna vattentjänster .. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Rima Dauod med miljöhandläggare Trine Gadmar 

som föredragande. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 



Du kan överklaga beslutet 

Bilaga 1 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark

och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det sldckas vidare 

tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller sldcka din skriftliga 

överklagan till Länsstyrelsen i Skåne län antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller 

med post; Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 

överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att 

du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer, 

• hur du vill att beslutet ska ändras, samt 

• varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 

Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteclma 

skrivelsen, bifoga en fullmakt i original frän dig samt uppge sitt eget namn, adress och 

telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se. 

eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 28845-2018. 
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Datum 

2020-05-18 
 
Sara Borglin  
 

 

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till 15 
fastigheter på Stenhotten 
 
Bakgrund 
 
Länsstyrelsen har förlagt Båstads kommun att inrätta verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
spillvatten för 15 fastigheter vid Stenhotten.  
 
Länsstyrelsen anser med hänvisning att fastigheterna ligger i ett ”större sammanhang”, nära ett befint-
ligt VA-område samt hälsoskyddsrekvisiten, att området utgör ett sådant område där vatten och 
avlopp enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster behöver ordnas i ett större samman-
hang. Därmed är kommunen skyldig att bestämma verksamhetsområde och snarast se till att behovet 
av vattentjänster tillgodoses genom allmän anläggning. 
 
Verksamhetsområdet ska innefatta fastigheterna Fogdarp 3:35, Fogdarp 3:34, Södra Karstorp 1:36, 
Södra Karstorp 1:37, Södra Karstorp 1:24, Södra Karstorp 1:13, Södra Karstorp 1:30, Södra Karstorp 
1:31, Södra Karstorp 1:34,  Södra Karstorp 1:35, Södra Karstorp 6:29, Södra Karstorp 6:18, Södra 
Karstorp 6:23 och Södra Karstorp 6:28. 
 

 
Figur 1. Fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten enigt Länsstyrelsen 
föreläggande markerade med blått. 
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Området 
 
Länsstyrelsen föreläggande omfattar 14 fastigheter på Stenhotten öster om Förslöv. Området är 
kuperat med stora höjdskillnader och berg i dagen på flera ställen. Stenhotten omfattas av 
landskapsbildskydd vilket bland annat innebär att dispens krävs för schaktning och sprängning, samt 
ligger inom riksintresse för naturliv och friluftsliv. I närheten finns även fornlämningar. Det finns risk 
för högt grundvatten vilket försvårar och fördyrar utbyggnaden. 
 
Mellan den första fastigheten och det kommunala nätet är det ca 350 m. Totalt innebär utbyggnaden 
att ca 1000 m vatten och spillvattenledningar ska anläggas. å grund av höjdskillnader krävs en 
tryckstegring för att förse fastigheterna med dricksvatten, troligtvis behövs även en pumpstation på 
spillvattennätet. 
 
Särtaxa 
 
Vattentjänstlagen säger att om anslutningskostnaderna för en eller flera fastigheter skiljer sig från en 
normalanslutning av en fastighet inom verksamhetsområdet i ”beaktansvärd omfattning” på grund av 
särskilda omständigheter, så ska kommunen besluta om särtaxa för den eller dessa fastigheter med 
hänsyn till skillnaderna. 
 
En grov kalkyl gjord av NSVA visar att kostnadstäckningen för utbyggnaden ligger på ca 10% med 
dagens VA-taxa. Faktorer som gör att utbyggnaden särskilt kostsam är behovet av tryckstegring, 
sprängning, lång ledningsdragning per fastighet, arkeologi och hänsyn till landskapsbildskydd.  
 
Beslut om särtaxa fattas i samband med att beslut om verksamhetsområde inrättas. För att kunna 
besluta om särtaxa behöver ytterligare utredningar göras exempelvis geotekniska och hydrogeologiska 
undersökningar, förprojektering kontakt med myndigheter om krav som ställs för dispenser, arkeologi 
mm.  
 
 
Tidplan 
 
NSVA och Båstads kommun har ett flertal pågående och planerade utbyggnader enligt den antagna 
landsbygdsstrategin fram till 2024 som är utpekade som prio 1- och prio 2 - områden av Länsstyrelsen. 
Dessa områden är inlagda i den investeringsplanering som NSVA har gjort för de närmsta 5 åren, och i 
de flesta fall har redan projekten startats upp och fastighetsägare informerats om kommande utbygg-
nader. Utöver det lägger NSVA mycket resurser att på dricksvattenförsörjningen i ett större samman-
hang med anslutning till Sydvatten de närmaste åren, samt att det även finns ett stort behov av 
strategiska utbyggnader på spillvattennätet för att klara ta emot spillvatten från ytterligare fastigheter i 
framförallt Förslöv. 
 
När utbyggnadskyldighet konstateras enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller: 
”Där så är fallet ligger det i sakens natur att den behövliga vatten- och avloppsanläggningen kommer 
till stånd utan onödigt dröjsmål. Hänsyn måste emellertid tas till förefintliga ekonomiska resurser, till-
gången på arbetskraft och teknisk utrustning samt övriga omständigheter som inverkar på utförandet. 
Kravet på omedelbart utförande kan därför inte alltid tillmötesgås.” (s. 51 Vattentjänstlagen: en 
handbok, Qviström, 2016) 
 
För Stenhotten krävs omfattande tekniska undersökningar för att utreda behovet av särtaxa innan 
beslut om verksamhetsområde kan fattas. Med de projekt som NSVA har igång för att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen på Bjäres sydsida samt pågående landsbygdsutbyggnader enligt 
Länsstyrelsen prio 1-lista kan dessa utredningar tidigast påbörjas 2023.  
 
Verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten inrättas när förutsättningar för särtaxa är 
utrett. Genomförande planeras till år 2025-2026. 
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Förslag till beslut 
 
Stenhotten läggs till Båstads kommuns strategi och handlingsplan för utökning av verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten på landsbygden med planerad utbyggnad till 2025-2026. Utredningar och 
tekniska undersökningar görs så att beslut om verksamhetsområde för de aktuella fastigheterna och 
eventuell särtaxa tas 2025. Genomförandet planeras till 2025-2026. 
 
 
 







 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ewa Nilsson 

Dnr: KS 000059/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de  
funktionsnedsatta 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa nya vägar in på ar-
betsförmedlingen för de funktionsnedsatta. Förvaltningen vill be motionärerna om ursäkt för 
att motionen inte har behandlats inom rimlig tid.  
 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar praktikplatser och 
bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver stöd. Tidigare fanns ett nära sam-
arbete med arbetsförmedlingen, med specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett 
led av nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads kommun, 
påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. AME kommer att arbeta med 
detta under 2020. 
 
Inom familjen Helsingborg finns olika projekt som kommunen deltar i för att underlätta för 
målgruppen. Till exempel ”Jag kan” med fokus på studier, där har 9 personer från kommunen 
deltagit.  
 
I FINSAM (Ängelholm, Båstad, Örkelljunga) finns ett projekt som Båstad driver, klientsupport. 
Det innebär att fokus ligger på att samtliga myndigheter som är inkopplade för personer med 
funktionsvarianter ska samverka, för att underlätta och skapa bättre rutiner, så att inte perso-
ner hamnar ”mellan stolarna”.  
 
Nedan följer redovisning på vad som gjorts: 
 

• En enkät till företag och kommunens verksamheter har skickats ut - hur de ställer sig 

till att ta emot praktikanter och personer med olika funktionsvarianter. 

• Vi har upprättat en handlingsplan och utsett en person inom AME som målgruppen kan 

vända sig till och vilket stöd företag/verksamheter kan behöva. 

• Jag kan–projekt stöd i studier för personer med psykiska funktionsvarianter. (9 perso-

ner) 

• FINSAM – klientsupport – 15 personer är med i projektet. 

• I kommande upphandlingar ska skrivning kring att ta emot praktikanter, personer med 

bidragsanställning finnas med i upphandlingsdokument. Diskussion förs med upphand-

lingsenheten hur detta kan skrivas in. 
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Då motionens att-sats är inaktuell föreslår förvaltningen kommunfullmäktige besluta att mot-
ionen avskrivs från vidare behandling.  
 
 
 
Bildning och arbete 
Ewa Nilsson, tf. bildningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-01-16 
 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ewa Nilsson 

Dnr: KS 000058/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i  
kommunens regi 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa fler praktikplatser för 
daglig verksamhet i kommunens regi. Förvaltningen vill be motionärerna om ursäkt för att 
motionen inte har behandlats inom rimlig tid.  
 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar praktikplatser och 
bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver stöd. Tidigare fanns ett nära sam-
arbete med arbetsförmedlingen, med specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett 
led av nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads kommun, 
påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. AME kommer att arbeta med 
detta under 2020. 
 
Inom familjen Helsingborg finns olika projekt som kommunen deltar i för att underlätta för 
målgruppen. Till exempel ”Jag kan” med fokus på studier, där har 9 personer från kommunen 
deltagit.  
 
I FINSAM (Ängelholm, Båstad, Örkelljunga) finns ett projekt som Båstad driver, klientsupport. 
Det innebär att fokus ligger på att samtliga myndigheter som är inkopplade för personer med 
funktionsvarianter ska samverka, för att underlätta och skapa bättre rutiner, så att inte perso-
ner hamnar ”mellan stolarna”.  
 
Nedan följer redovisning på vad som gjorts: 
 

• En enkät till företag och kommunens verksamheter har skickats ut - hur de ställer sig 

till att ta emot praktikanter och personer med olika funktionsvarianter. 

• Vi har upprättat en handlingsplan och utsett en person inom AME som målgruppen kan 

vända sig till och vilket stöd företag/verksamheter kan behöva. 

• Jag kan–projekt stöd i studier för personer med psykiska funktionsvarianter. (9 perso-

ner) 

• FINSAM – klientsupport – 15 personer är med i projektet. 

• I kommande upphandlingar ska skrivning kring att ta emot praktikanter, personer med 

bidragsanställning finnas med i upphandlingsdokument. Diskussion förs med upphand-

lingsenheten hur detta kan skrivas in. 
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Motionärernas yrkar att kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa lämpliga praktik-
platser inom den kommunala organisationen för de personerna med beslut om daglig verk-
samhet. Mot bakgrund av att en handlingsplan är på plats föreslår förvaltningen att motionen 
anses besvarad.  
 
 
 
Bildning och arbete 
Ewa Nilsson, tf. bildningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-01-16 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
 
 





 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-20 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000326/2020 – 905 
 
 

Bjäre Klimatkonsortium - Förslag till initial organisation 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att SNF Bjäre ska vara den formella organisato-
riska hemvisten och koordinator för Bjäre klimatkonsortium. 
 
Kommunstyrelsen delfinansiera uppstarten av konsortiet med 28.000 kr ur Kommunstyrelsen 
oförutsedda anslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Svenska Naturskyddsföreningens Bjärekrets – SNF Bjäre - tog ett initiativ hösten 
2019 att etablera och utveckla Bjäre Klimatkonsortium. Konsortiet är en unik och 
lokal samverkansmodell som ska bidra till klimat- och miljöarbetet på Bjäre. Se 
bilagan ”lägesrapport” från 2020-02-06 för pågående aktiviteter.  
 
En av de prioriterade aktiviteterna är att säkra ekonomiska medel för en översiktlig nulägesa-
nalys av hur flödena av växthusgaser ser ut – avgränsat och exklusivt för Bjäre. Målet här är att 
få en gemensam bild av situationen som sedan kan diskuteras inom konsortiet för att kunna 
identifiera resultatorienterade aktiviteter. 
 
Ytterligare aktivitet är att utveckla en tydlig organisation för konsortiet. Framväxten och ut-
vecklingen av konsortiet sker enligt en öppen modell där erhållna resultat ligger till grund för 
nästa steg i arbetet. 
 
SNF Bjäre, som tagit initiativet, föreslås fortsatt vara formell organisatorisk hemvist 
och koordinator för konsortiet/nätverket. Förväntningar på och från medlemmar i konsortiet 
kommer att konkretiseras och formuleras i dialog med de organisationer som idag visat in-
tresse att vara med och bygga upp konsortiet.     
 
 
 
Erik Lidberg, kommundirektör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
SNF Bjäre 
Kommundirektör 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Organisation och finansiering 
2. Lägesrapport 
 
 
 



	

	

Bjäre	Klimatkonsortium	–	
Förslag	till	initial	organisation	och	finansiering	200309	
	
Bakgrund	
Svenska	Naturskyddsföreningens	Bjärekrets	–	SNF	Bjäre	-	tog	ett	initiativ	hösten	
2019	att	etablera	och	utveckla	Bjäre	Klimatkonsortium.	Konsortiet	är	en	unik	och	
lokal	samverkansmodell	som	ska	bidra	till	klimat-	och	miljöarbetet	på	Bjäre.	Se	
lägesrapport	från	200206	för	pågående	aktiviteter.		
	
En	av	de	prioriterade	aktiviteterna	är	att	säkra	ekonomiska	medel	för	en	översiktlig	
nulägesanalys	av	hur	flödena	av	växthusgaser	ser	ut	–	avgränsat	och	exklusivt	för	
Bjäre.	Målet	här	är	att	få	en	gemensam	bild	av	situationen	som	sedan	kan	diskuteras	
inom	konsortiet	för	att	kunna	identifiera	resultatorienterade	aktiviteter.	
	
Ytterligare	aktivitet	är	att	utveckla	en	tydlig	organisation	för	konsortiet.	Framväxten	
och	utvecklingen	av	konsortiet	sker	enligt	en	öppen	modell	där	erhållna	resultat	
ligger	till	grund	för	nästa	steg	i	arbetet.	
	
Organisation	
SNF	Bjäre,	som	tagit	initiativet,	föreslås	fortsatt	vara	formell	organisatorisk	hemvist	
och	koordinator	för	konsortiet/nätverket.	Förväntningar	på	och	från	medlemmar	i	
konsortiet	kommer	att	konkretiseras	och	formuleras	i	dialog	med	de	organisationer	
som	idag	visat	intresse	att	vara	med	och	bygga	upp	konsortiet.		
	
Finansiering		
För	närvarande	är	följande	kostnadsposter	(exkl.	moms)	identifierade		
	

• Klimatberäkning	över	utsläppen	på	Bjärehalvön		
samt	klimatbudget	fram	till	år	2045.		
Enligt	offert	från	konsultbolag	med	erfarenhet		
av	klimatberäkningar	 110	000
	 	

	
• Två	möten	med	konsortiet,		

lokal	och	enklare	förtäring	 16	000	
	
	

• Produktion	av	hemsida	och	innehåll	
samt	etablering	av	ytterligare	två		 	
sociala	kanaler	 10	000
	 	

	
	
Under	etableringsfasen	av	konsortiet	arbetar	personer	från	SNF	Bjäre	ideellt.	
	
	
/Björn	Dahlbäck	och	Pål	Abrahamsson	
SNF	Bjäre	



Bjäre	Klimatkonsortium	-	
Lägesrapport	200206	
	
Bakgrund	
Svenska	Naturskyddsföreningens	Bjärekrets	–	SNF	Bjäre	-	tog	ett	initiativ	
hösten	2019	att	etablera	och	utveckla	Bjäre	Klimatkonsortium.	Konsortiet	är	
en	unik	och	lokal	samverkansmodell	som	ska	bidra	till	klimat-	och	
miljöarbetet	på	Bjäre.		
	
	
Resultat	från	ett	idémöte	hösten	2019	
I	en	inbjudan	från	SNF	Bjäre	till	ett	idémöte	stod	det:	”Hur	kan	man	
arbeta	lokalt	med	en	global	miljöfråga	som	klimatförändringarna?		Där	
tror	vi	en	nyckel	är	att	samverka	mellan	olika	aktörer	för	att	kunna	
identifiera	konkreta	och	kanske	oprövade	aktiviteter”.	
	
SNF	Bjäres	ambition	är	att	aktiviteter	som	initieras	genom	den	nya	
samverkansmodellen	leder	till	synliga	och/eller	mätbara	resultat.	
	
Vid	mötet	deltog	ledningarna	för	fem	av	de	största	industrierna	på	Bjäre,	
kommunledningen	för	Båstads	kommun,	Båstad	Turism	&	Näringsliv	
samt	SNF	Bjäre.	Initiativet	från	SNF	Bjäre	fick	ett	mycket	gott	mottagande	
och	mötet	formulerade	några	viktiga	förutsättningar	för	det	fortsatta	
arbetet:	
	

• Bygg	vidare	på	den	tradition	och	kultur	av	att	samverka	över	
organisationsgränser	som	finn	spå	Bjäre	

• Utnyttja	att	många	av	Bjäres	företag	driver	ett	framgångsrikt	
miljöarbete	

• En	fördel	att	Bjäre	har	etablerat	sig	som	en	bygd	för	aktiv	livsstil	
• Den	fortsatta	samverkan	bör	utgå	från:	

o Gemensamma	förväntningar	
o Avgränsning	till	hanterbarhet		
o Konkreta	insatser	där	effekt	går	att	se	

• Klimat	kan	vara	en	attraktiv	ingång	–	men	det	får	inte	utesluta	
andra	aspekter	av	miljön	

• Stora	såväl	som	små	organisationer	skall	kunna	attraheras	av	
samverkan	inom	konsortiet	

• Bygg	vidare	på	en	öppen	atmosfär	där	de	olika	aktörerna	delar	
kunskap,	erfarenhet	och	lyfter	fram	varandra	i	olika	sammanhang	

• En	första	aktivitet	bör	vara	en	grov	helhetsbild	för	Bjäre.	Det	kan	
vara	en	analys	av	mängden	växthusgaser	som	släpps	ut	och	binds	
på	Bjäre	och/eller	en	analys	vad	de	olika	organisationerna	har	
gjort,	gör	och	ser	som	utmaningar.		

	
	



	
Utökad	dialog	och	fler	intresserade	aktörer	
SNF	Bjäre	har	efter	idémötet	haft	ingående	diskussioner	kring	initiativet	
med	bl.a.	Naturvårdsverkets	klimatavdelning	och	institutionen	för	Miljö-	
och	energisystem	vid	Lunds	tekniska	högskola	och	där	fått	goda	råd	för	
det	fortsatta	arbetet.		
	
Vidare	har	diskussioner	med	LRF	och	Svenska	Kyrkan	lett	till	att	dessa	
organisationer	även	vill	delta	i	det	fortsatta	arbetet.	
	
Det	betyder	att	konsortiet	idag	har	intresserade	aktörer	från	

• Näringslivet,	inklusive	jordbruket	
• Det	offentliga	–	Båstad	kommun	
• Civilsamhället	genom	SNF	Bjäre	
• Svenska	kyrkan	

	
	
Pågående	aktiviteter	
A.	SNF	Bjäre	har	haft	diskussioner	och	förhandlingar	med	konsultföretag	
som	har	stor	erfarenhet	av	miljö-	och	klimatarbete.	Nu	finns	ett	väl	
genomarbetat	förslag	med	kostnadsuppskattning	för	att	genomföra	en	
översiktlig	nulägesanalys	av	hur	flödena	av	växthusgaser	ser	ut	–	
avgränsat	och	exklusivt	för	Bjäre.	Analysen	kommer	kunna	utgöra	en	
viktig	förutsättning	för	ett	fortsatt	konkret	samverkansarbete	som	kan	
leda	till	aktiviteter	som	ger	resultat.	
	
B.	SNF	Bjäre	arbetar	nu	för	att	säkra	ekonomiska	medel	för	att	
genomföra	denna	analys.		
	
C.	SNF	Bjäre	arbetar	för	närvarande	även	med	ett	förslag	för	formerna	
och	framtida	arbetssätten	Bjäre	Klimatkonsortium.		
	
D.	Vidare	arbetar	SNF	Bjäre	med	en	plan	för	hur	initiativet	kan	
presenteras	och	marknadsföras	på	olika	sätt.	
	
E.	Adresserna	www.bjareklimat.se	och	www.bjareklimat.com	är	inköpta	
	
F.	Nästa	lägesrapport	från	konsortiet	planeras	till	mitten	på	mars.	
	
	
	
/Björn	Dahlbäck	och	Pål	Abrahamsson	
SNF	Bjäre	
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Datum: 2020-05-20 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000051/2019-900 

 
 

Svar på revisionens granskning av kommunens målstyrning 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till revisionens granskning 
av kommunens målstyrning 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2018 har EY genomfört en granskning av kommunens målstyrning. EY:s bedöm-
ning var att målstyrningen i kommunen inte var fungerande då man menade att det saknades 
en gemensam syn på målstyrningens syfte. Under 2019 har förvaltningen arbetat intensivt 
med att införa nya planer och rutiner för målstyrning. År 2020 är det första året då både plane-
ring och uppföljning enligt den nya modellen tillämpas vilket innebär att modellen fortfarande 
är under utveckling och kommer att justeras i efterhand. 
 

Bakgrund 
Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta en 
utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska och 
verksamhetsmässiga mål till varandra, dels säkerställer att styrmodellen fungerar ut i de en-
skilda verksamheterna. Kommunallagens 6 kap. 6 § anger att nämnderna ska var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäk-
tige har bestämt. 
 
Kommunstyrelsen har den 13 mars 2019 gett förvaltningen i uppdrag att se över kommunens 
målstyrningsprocess samt säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp enligt 
rekommendationerna i EY:s revisionsrapport.  
 
Aktuellt 
Den 19 juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut om de nya inriktningsmålen för mandatperi-
oden 2019 -2022. Med dessa som utgångspunkt startades arbetet med de nya nämndsplanerna 
i slutet av augusti. Syftet med arbetet var att få en gemensam syn på hur målstyrningen ska 
fungera och att arbeta fram en kommungemensam struktur. Innehållet i de nya planerna be-
står av både kommungemensamma och nämndspecifika delar. En separat del med indikato-
rer/nyckeltal finns som bilaga till varje nämndsplan. Även internkontrollplanen knyts ihop 
med nämndsplanen. 
 Under september-oktober 2019 genomfördes informationsmöten och workshops med gruppledarna 
och alla nämnderna och därefter genomfördes ett antal informationsmöten i tjänstemannaor-
ganisationen. Nästa steg var att ta fram verksamhetsplaner på förvaltnings-/tjänstemannanivå. 
Eftersom verksamhetsområdena varierar både i storlek och i komplexitet är det en fördel om 
de själva bestämmer hur verksamhetsplanerna utformas. En fungerande basnivå är en be-
skrivning av grunduppdraget för varje verksamhet samt en aktivitetsplan för att arbeta mot 
nämndens prioriterade områden. År 2020 är det första året då planering och uppföljning enligt 
den nya modellen tillämpas, vilket innebär att den fortfarande behöver justeras och förbättras. 
Därutöver återstår ett stort implementerings- och informationsarbete för att styra hela kom-
munorganisationen åt samma håll. Implementerings- och informationsarbete måste pågå kon-
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tinuerligt, eftersom det i kommunorganisationen pågår en ständig omsättning av chefer och 
övrig personal. Även uppföljningsprocessen är under pågående utveckling. Som exempel kan 
nämnas de regelbundna dialogmöten som sker mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder.  
 
 
 
 
 
  Målstyrningsprocess – en central del i styrmodellen 
 
 
 
   
 
 
 
                

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan beskrivs hela styrmodellen, där även målstyrning ingår: 
 

Fokusområden 
och inriktningsmål  

Nämndsplaner 
med ev.egna mål 

Strategier och 
aktiviteter 

KF 

Nämnd 

Vision/ledstjärna –”ett bättre sätt att leva”  

Värdegrund 

Förvaltning 

 

U p p f ö l j n i n g 
Analys 
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Syftet med styrmodellen 
Syftet med styrmodellen är att beskriva hur kommunen leds och styrs, att bidra till att skapa en 
helhetsbild och en röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en 
tydlig och välkänd styrmodell blir det enklare för både chefer och medarbetare att arbeta mot 
gemensamma mål och nå bättre resultat. Modeller och struktur i arbetet är viktigt, men organi-
sationskulturen, värderingar och attityder har minst lika stor påverkan. 
 

Så styrs Båstad 
Kommunfullmäktige (A) 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är kommunens motsvarighet 
till riksdagen. I fullmäktige sitter 41 folkvalda ledamöter som samlas i regel en gång per månad 
och tar beslut i alla större frågorna i Båstad. Vart fjärde år väljer invånarna i Båstad vilka som 
ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunfullmäktige fastställer 
kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag och ansvarsområden i reglementen. Kommun-
fullmäktige utövar även ägarstyrning över kommunägda bolag genom att besluta om ägardi-
rektiv och bolagsordning. 
 
Kommunstyrelsen (B) 
Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Dess uppgift är att leda och 
samordna allt arbete inom kommunen samt ansvara för kommunens ekonomi. Ledamöterna i 
kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Det är ledamöternas uppgift att förbereda 
ärenden till kommunfullmäktige, lämna förslag till beslut samt följa upp att besluten blir ge-
nomförda. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Kommunstyrelsen är även en 
egen nämnd med ansvar för bland annat verksamheter på kommunledningskontoret m.fl. 

A

)) 

C)

c 

B) 

D) 

D) 

G) 

F) E) 

H) 

H) 

H) 
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Nämnder (B) 
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd 
ansvarar för ett visst område. Nämndernas uppgift är att ansvara för den löpande verksamhet-
en inom kommunen, förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige samt genomföra be-
slut som fattas i fullmäktige. I praktiken är det kommunens tjänstepersoner som tar hand om 
själva genomförandet, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. 
 
Förvaltning (C) 
Båstads kommun har en förvaltning som leds av kommundirektören, som är kommunens 
högsta tjänsteman. Förvaltningen är fördelad i sex verksamhetsområden: kommunlednings-
kontoret, barn och skola, bildning och arbete, samhällsbyggnad, teknik och service samt vård 
och omsorg.  
 
Vision och värderingar (D) 
En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd.  Den fungerar som ledstjärna, är vägledande och ger inrikt-
ning för utvecklingsarbetet.  Den behöver inte kunna mätas eller vara helt realistisk.  Kommunens slogan är: ” 
Ett bättre sätt att leva”. 
 
Värdegrund är vårt förhållningssätt, hur vi ska agera och bemöta varandra och våra kommuninvånare. 

Våra kärnvärden är: 
- Professionalism 
- Arbetsglädje 
- Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

 
I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats 
under 2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala 
och ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
 

 
Mer information om vision och värderingar finns på kommunens hemsida och intranät. 
 
Ekonomistyrning (E) 
Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga medel och med utgångspunkt ifrån god 
ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan kommunens olika 
verksamhetsområden. 
 
Mål- och resultatstyrning (F) 
Målstyrningen är det verktyg som politiken har för att styra kommunens verksamhet. Målen 
ska utgå ifrån visionen och styra mot dess riktning. Mål måste, för att ha en styrande effekt 
vara mätbara och bygga på saklig fakta. En Grundläggande idé i målstyrningen är begränsning. 
Vi arbetar med ett begränsat antal mål, analyserar hur vi ska agera för att nå målen följer upp 
genom att mäta resultat, drar slutsatser och genomför förbättringsaktiviteter. 

 
Programmet för mandatperioden och kommunens mål 
Programmet för mandatperioden beskriver de politiska ambitionerna för Båstads utveckling 
under fyra år. Programförklaringen ligger till grund för kommunens koncern-
mål/inriktningsmål som beslutas av Kommunfullmäktige. Dessa i sin tur är utgångspunkter 
när nämnder och verksamheter skapar sina mål och planer. 
 
 
 
Koncernmål/kommunfullmäktigemål: 
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- Övergripande, allmänt formulerade, långsiktiga och har inriktningskaraktär. 
Målen är tvärsektoriella, så att kommunens alla nämnder ska kunna arbeta mot 
dem.  

Nämndsmål: 
- Framtagna utifrån kommunfullmäktigemål och fastställs av nämnden 

 
Verksamhetsmål/strategier/aktiviteter:  

- Verksamhetens egna mål/strategier och aktiviteter som beslutas av förvalt-
ningen 

 
 
 
Planer i flera nivåer 
Nämndsplan – verksamhetsplan för nämnder 
Nämndsplanen beskriver hur man planerar att bidra till måluppfyllelsen utifrån sitt uppdrag. 
Planen bör omfatta alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Beslut om planen tas i 
respektive nämnd/styrelse. Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över 
övriga nämndernas planer.  
 
Verksamhetsplan – Förvaltningens plan 
I verksamhetsplanen beskriver tjänstemännen hur verksamheten bidrar till att nämndsmålen 
och kommunfullmäktigemålen uppnås. Planen innehåller även aktiviteter som verksamheterna 
prioriterar att genomföra 
 
Individuell utvecklingsplan 
Kommunens medarbetare har en nyckelroll i arbetet mot goda resultat. Varje år genomförs 
medarbetarsamtal då man går genom medarbetarens individuella utvecklingsplan och vad som 
ska prioriteras framöver. 
 
 
Kvalitetsstyrning (G) 
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår på att vi arbetar systematiskt med att förbättra och 
kvalitetssäkra våra verksamheter utifrån grunduppdraget. Mål- och resultatstyrning sker en-
ligt en kommungemensam modell, medan vi har olika kvalitetssystem för det systematiska 
kvalitetsarbetet nom våra olika verksamheter. Det systematiska kvalitetsarbetet är integrerat 
med mål- och kvalitetsstyrning. I det ingår förutom att arbeta mot mål, även att följa lagar, för-
ordningar och föreskrifter. Exempelvis är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS2011:9) gemensamma för hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamheter inom LSS. 
Inom skolans område är det skollagen läroplaner och andra föreskrifter som styr. 
 
 
Arbetsflödet (H) 
Arbetet med styrning och ledning sker enligt principerna i SKR:s guide för planering, uppfölj-
ning och åtgärder i kommunövergripande styrning.  
Arbetet med styrning och ledning sker både systematiskt enligt den fastställda årsplanen 
(budget, månads- och tertialrapporter samt årsredovisning, internkontroll) och vid behov, ex-
empelvis genom rekommendationer från revisorer. 
 

 
 
Styrdokument 
För att styra och följa upp kommunens verksamheter är det viktigt med tydliga styrdokument. 
En del av styrdokument är lagstadgade medan andra väljer kommunen själv att ta fram. 
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Ett exempel på ett viktigt lagstadgat dokument är kommunens budget. Styrdokument kan 
också delas in i: 
 

- Aktiverande styrdokument - syftar till utveckling och förändring (nämndsplan, 
miljöprogram mm.) 
 

- Normerande styrdokument – handlar om regler (riktlinjer, policys m.m) 
 

I nyckeltalsdokumentet, som är en bilaga till nämndsplanen, finns hänvisning till aktuella pro-
gram som är styrande parallellt med målen.  

 
Målstyrningsprocessen ska digitaliseras 
Utöver det som nämnds ovan pågår ett arbete med att utveckla budget- och målstyrningspro-
cessen (årshjulet) så att de går i takt. Planen är att målstyrningsprocessen digitaliseras. Som 
verktyg kommer vi att använda målstyrningsmodulen i Hypergene. En medarbetare har in-
ternrekryterats för denna uppgift. 
 
Målstyrningen behöver också ha ett tydligare koncernperspektiv, och en av första åtgärderna 
som behöver vidtas är att revidera ägardirektiven för Båstadhem 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samtliga nämnder och verksamhetsområdeschefer 

Elisabet Edner, ekonomichef 

Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
exempel på nämndsplan: Kommunstyrelsen 
exempel på nyckeltalsbilaga: Kommunstyrelsen 
 
Samråd har skett med: 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Elisabet Edner, ekonomichef 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg 
och säkerhet 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska huruvida 
kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att målstyrningen utformas på ett sätt som bi
drar till måluppfyllelse. 

Bedömningen är att målstyrningen i kommunen inte är fungerande. Vi grundar det på att det 
saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. Exempelvis har inte nämnderna brutit ner 
de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler i verksamheten. Ett ytterligare ex
empel är att insatserna i nämndplanerna är en blandning av aktiviteter, inriktningar och per
spektiv. Nämndplanernas utformning bidrar också till att uppföljning och rapportering av 
verksamhetens måluppfyllelse försvåras eftersom de saknar indikatorer eller mätmetoder. 
Dessutom saknas även uppföljningsrutiner för mål i policys, styrdokument och program. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

i>- initiera en översyn av kommunens målstyrning, samt 
,.. säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 med sär
skilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun ,. 7. 
1~l/ / 

Ingvar Andreasson 
Revisionens ordförande Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bas tads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Building a better 
workinq world 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta 
en utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska 
och verksamhetsmässiga mål till varandra i nödvändig mån, dels säkerställer att 
styrmodellen fungerar ut i de enskilda verksamheterna. Vikten av en ändamålsenlig 
målstyrningsprocess gäller inte bara planeringen och upprättandet av budget, utan i lika stor 
utsträckning kontroll och stöd i följsamheten. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

i.- Har nämnderna brutit ned de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler 
till verksamheten? 

))> Bedriver nämnderna en tillräcklig uppföljning och rapportering av verksamhetens 
måluppfyllelse samt fattar beslut om åtgärder vid avvikelser? 

.,.. Har kommunstyrelsen säkerställt att arbetsformer och uppföljning av målarbetet sker 
enligt styrmodellen? 

1>- Utövar kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över målstyrningen? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd augusti 2018 -
september 2018. 
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2. Revisionskriterier 

Kommunal/agen 

Kommunallagens 5 kap. 1 § fastställer att fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Som första punkt på listan av 
ärenden är mål och riktlinjer för verksamheten, därefter budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor. 

Kommunallagens 6 kap. 6 § anger att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Prop. 2003104:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 

Propositionen syftade till att föra in ett tydligare arbetssätt hos kommuner att i samband med 
budgeten och de finansiella målen även ta fram mål och riktlinjer för verksamheten. 
Propositionen reglerar inte omfattningen och innehållet i sådana mål och riktlinjer, inte heller 
vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. Istället ska varje 
kommun med utgångspunkt från sina egna förhållanden, med hänsyn till de nationella målen, 
fastställa egna mål och riktlinjer. Det står dock angivet att målen och riktlinjerna ska uttrycka 
realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas och att en 
utvärdering av om målen har uppnåtts ska lämnas i årsredovisningen. På sidan 11 i 
propositionen finns följande förklarande text: 

"Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens eller landstingets förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att 
skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett 
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att 
åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och 
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig 
redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare 
behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation 
som säkerställer må/uppfyllelsen." 

EY:s erfarenhet av målstyrning 

För att nå ett önskat framtida läge finns det olika modeller att styra på. Målstyrning är ett av 
de vanligare sätten inom offentlig verksamhet. Att styra med hjälp av mål innebär att 
verksamheten styrs med uppsatta mål istället för att styra processer inom organisationen. 
Andra modeller för styrning är resultatstyrning och värderingstyrning. Resultatstyrning är en 
vidareutveckling av målstyrning som syftar till att förflytta perspektivet i målstyrning från 
resurser och aktiviteter till resultat som uppnås i verksamheterna. Värderingsstyrning har 
värderingar som utgångspunkt och samlar alla medarbetare i samma riktning för att 
därigenom gemensamt nå bättre resultat för helheten. 

Inom verksamheter kan flera modeller av styrning råda samtidigt. Detta är inget ovanligt inom 
offentlig verksamhet som många gånger styrs av såväl uppsätta kommunala mål och 
fastställda värderingar. Utöver den kommunala styrningen tillkommer även statliga mål, 
riktlinjer och föreskrifter som påverkar verksamheters utformning och innehåll. 
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SMART-modellen 

SMART en vedertagen modell som används för att underlätta formulering av mål för bland 
annat projekt, försäljning eller personlig utveckling. Modellen är särskilt användbar när mål 
ska formuleras när flera är inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom. 

Specifika i meningen att de är enkla och begripliga. 
).- Mätbara och indikerar en riktning av något slag. 

Accepterade och kända av de som berörs. 
Realistiska och rimliga att kunna nå. 
Tidsbestämda i den mån att det är enkelt att avgöra när de uppnåtts eller inte uppnåtts. 

Kommunens målstyrningskedja 

Kommunens vision 2030 är "Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara 
en attraktiv förebild, på alla sätt, i alla sammanhang". Målstyrningen i kommunen bygger på 
kommunens vision, kommunfullmäktigemål och nämndmål. Kommunfullmäktige fastställer 
dessa samt kommunens strategiska dokument. Bilden nedan illustrerar kommunens 
målstyrningskedja och är tagen ur kommunens miljö- och energiprogram. 

Målstyrning 

Exempel \' i ~ budget, 
ÖV<' r; ikt;p liu1. inr iJ.:t ning; 
clokument, prograJTJ , 
policy mm. 

Ä 
0 
3 
3 
c: 
::l 
-n 
c 

Kommum tyreben 
och n ~m nde r 

Förvaltn ing 

Mecl arbetare 
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3. Iakttagelser 

3.1. Nämndernas nedbrytning av målen 

Målstyrningen i kommunen bygger på kommunens vision, kommunfullmäktigemål och 
nämndmål (se tabell 1 och 2 nedan). Kommunfullmäktige fastställer 
kommunfullmäktigemålen och nämndmålen, därefter konkretiserar nämnderna nämndmålen 
i sina nämndplaner. 

Tabell 1. Kommunfullmäktigemålen 
Kommunfullmäktigemål 1 Kommunfullmäktigemål 2 Kommunfullmäktigemål 3 
Båstads kommun är attraktiv Båstads kommun är Båstads kommun är i 
att leva, bo och verka i välkomnande, professionell och ekonomisk balans 

tydlig 

Tabell 2. Nämndmål 
Nämndmål 1 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 
Nämndmål 2 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och 

omsorg 
Nämndmål 3 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner 
Nämndmål 4 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö och 

samhällsbyggande 
Nämndmål 5 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom trygghet och 

säkerhet 
Nämndmål 6 Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt 

genom att vara bland de 25 bästa kommunerna i Sverige 

Nämnderna ska utgå från en gemensam struktur när de upprättar sina nämndplaner. I 
nämndplanen ska nämnden först ange vilket av nämndmålen ovan (1-6) som avses, därefter 
ska resultatet för tidigare år och prognos för innevarande år uppges. Av nämndernas planer 
för verksamhetsåret 2018 framgår att detta inte görs av samtliga nämnder. 

I planerna anges insatserna som ska genomföras för att uppnå målet och vilken verksamhet 
som ska genomföra insatserna. Alla nämnder har insatser för samtliga av de sex 
nämndmålen som fullmäktige har fastställt. Det framgår inte hur insatserna ska bedömas 
vara uppfyllda eftersom nämnderna inte anger några mätmetoder eller indikatorer i 
nämndplanerna. 

Nedan redogör vi för ett exempel på hur nämndmålen framställts i nämndernas nämnplaner. 
Exemplet utgår från fullmäktiges nämndmål 1 "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 
bästa skolkommuner" och exempel på deras valda insatser för att uppnå målet. 

Bild 1. Kommunstyrelsen - verksamhetsområdet teknik och service 
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Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skollcommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I 46 ~ EJ ~ ~ 
Prognos I I 
Kommunsstyrelse Skolans måltider ska vnrn hilllbara, kvalitetssäkrade och välsmakande. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Skolorna ska vara väl underhållna och anpassade till verksamheten och ha 
en attraktiv och trivsam yttre och inre miljö. 

Teknik och Service 

Vid intervjuerna framkom att kommunstyrelsen inte har antagit någon nämndplan för 
verksamhetsåret 2018. Verksamhetsområdet teknik och service har ändå tagit fram en 
nämndplan för innevarande år. Det framgår inte av planen hur insatsernas resultat ska mätas 
och följas upp av nämnden. 

Bild 2. Kommunstyrelsen - verksamhetsområdet samhällsbyggnad 

j Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ EJ EJ 
Prognos D DD 
Kommunsstyrelse Tydliggörande av den strategiska skolutvecklingen i den fysiska planeringen 

genom aktivt arbete med översiktsplanering och detaljplanering för att ha 
planberedskap när kommunen skall bygga skolor 
Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse Kartor och G IS-analyser för bättre beslutsunderlag och för användning i 
verksamhetens löpande arbete. 
Samhällsbyggnad 

Detsamma gäller för planen som verksamhetsområdet samhällsbyggnad tog fram för 
kommunstyrelsen. I den här planen har inte målets resultat för 2016 och 2017 uppdaterats. 
Det framgår inte av planen hur insatsernas resultat ska mätas och följas upp av nämnden. 
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Bild 3. Utbildningsnämnden - verksamhetsområdena barn och skola samt bildning 
och arbete 

Mål 1 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skollkommuner 

Resultat 
2012-13 2013-1 4 2014-1 5 2015-1 6 2016-1 7 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

EJEJEJEJOODOO 
Barnperspektivet visar vägen 
Vl utvecklar och genomför arbetssätt som utgår ifrön barnet/eleven för att öka kvaliten och 
säkerställa resultat inom prestation, motivation och delaktighet. 

Barn och skola/Bildning oct1 arbete/IOF 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Vi planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar och utvecklar lärande och utbildning. 
VI förbättrar rutiner och strukturer l l<valltetsarbetet för djupare och bredare analyser. 

Barn och skola/Bildning ocl1 arbetellOF 

Under skolmålet har utbildningsnämnden därutöver insatser såsom att stärka samverkan 
med olika skolenheter och vårdnadshavare, att fokusera på det pedagogiska ledarskapet och 
yrkesskickligheten samt att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter till 
inflytande och delaktighet. 

Utbildningsnämndens nämndplan lyfter fram det systematiska kvalitetsarbetet som 
genomförs i skolorna som en av insatserna som ska bidra till att uppnå målet. 
Tjänstemännen från verksamhetsområdena barn och skola samt bildning och arbete framhöll 
att nämndens nämndplan präglas såväl av skolans systematiska kvalitetsarbete samt lagens 
krav på verksamheten som av kommunens målstyrning. 

Bild 4. Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet 

Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ ~ 
Prognos D DD 
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Myndighetsnämnd Ökad uppföljning av den obligatoriska ventilationskontrollen eftersom 

många av kommunens lokaler har undermålig Inomhusluft. 
Samhällsbyggnad 

Myndlghetsnämnden Kontinuerlig tillsyn av skolor och förskolor inom ramen för miljömålen 
Giftfri miljö, Frisk luft och God bebyggd miljö. 
Samhällsbyggnad 

I myndighetsnämndens plan har inte målets resultat för 2016 och 2017 uppdaterats. 

Bild 5. Vård och omsorgsnämnden 

Verlcsamhet:Vård och omsorg Insats: 10 bästa slcollcommunen 

öppna verksamheten för personer som vill prova på vård- och omsorgsyrket. 

Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och 

verksamhet och hitta nya möjligheter att säkra framtida behov. 

Vård och omsorgsnämndens upplägg på nämndplanen skiljer sig åt från övriga 
nämndplaner. Nämndens övergripande mål i planen hänvisar till nämndmålet "Båstads 
kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO". I nämndplanen finns en 
beskrivning av insatserna för att nå målet, exempelvis lyfts frågan om kontinuitet inom 
hemvård och hemtjänst samt läkemedelshantering. Därefter redogör de för vilka insatser 
som ska genomföras för att bidra till kommunfullmäktiges övriga fem nämndmål. Bilden ovan 
som anger vilka insatser vård och omsorgsnämnden ska genomföra för att bidra till målen 
om en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

Kommunfullmäktiges övriga fem nämndmål hanteras på liknande sätt som skolmålet 
nämndplanerna. 

Program och policys 

I den tidigare politiska organisationen, där det inte fanns traditionella facknämnder utan 
beredningar, skulle politiska program för vissa områden tas fram och beslutas av 
kommunfullmäktige. Detta element lever kvar i den befintliga politiska styrmodellen, gäller 
exempelvis: 

... Skol- och utbildningsprogrammet 2014-2021 
i..- Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 
i..- Kulturprogram för Båstads kommun, det befintliga programmet antogs 2017 av 

kommunfullmäktige och sl<a senast revideras 2025 
Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 
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Samtliga program innehåller mål. Målen i skol- och utbildningsprogrammet samt 
kulturprogrammet betecknas som programmål. Målen i miljö- och energiprogrammet vård
och omsorgsprogrammet betecknas inriktningsmål. När skol- och utbildningsprogrammet 
skulle uppdateras valde verksamheterna att låta programmet till största del efterlikna 
nämndplanen. Av intervjuerna framkom att programmen för skol- och utbildningsprogrammet 
och miljö- och energiprogrammet inte följs upp. 

3.2. Uppföljning och rapportering 

Vi har inte tagit del av något underlag som redogör för att nämnderna följer upp sina egna 
nämndplaner med de valda insatserna. 

Det som följs upp är fullmäktigemålen och nämndmålen på fullmäktigenivå, detta görs per 
tertialuppföljning och vid årsbokslutet. Ekonomienheten skickar ut anvisningar om vad som 
ska ingå i uppföljningarna. Vad gäller måluppföljningen fastställer anvisningarna att 
målavstämningen ska göras i en gemensam fil samt att kommentarer ska lämnas. Vid 
delåret ska även en prognos om måluppfyllelsen för helåret göras. 

Eftersom nämndmålens indikatorer består av nationella rankingar är de flesta av dem inte 
tillgängliga förrän efter årets slut. Detta bidrar också till att det är svårt att följa upp 
delresultatet vid andra tertialuppföljningen. Tabellen nedan redogör för målredovisningen för 
nämndmål 1 för verksamhetsåret 2017. 

Tabell 3. Målredovisning 2017 - kommunfullmäktiges nämndmål 1 
lfämmlsmål 1 Mätmetod Mått Utlall Utvärdering/Kommentar 

Bastad ska vara en 1 O:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser 
·avSVeriges 10 

RT e Grundskolan ligger pa plats 41. Resullatet 
baseras på 2017 års siffror enligt öppna 
jämförelser SKL 2016 placering 143. bästa 

skolkommuner 
P.iiifiiieiever-som.fii1friiifer.!iYiii'iiiisleflnömirelir -- --·---- --,r -·-·- · 79iiro.cenftliiitö'l!CieTnömlie äiiiåCie - - -- -·---· 

högskoleförberedande programmen 
J\'iiiier äiiivers-omiJliiiifii"ä'r.siiiiiTervillö!isli.Oiier-·---.......... ·--v-·· ·· .. -·-·-···- if4-tiiöce-rifliä-!iaiiiiiiii3.iir.ö"'iiiafii".iiaii·örJaifo·-·· .. -· 
universitet Inom tre år efteravslutad gymnasieutbildning ilögre studier inom två år ener avslutad 

gymnasieutbildning. 
Bif%-iiöJifä-äiiärii1ici<efriöJ.ifäeiiTiiii"eieiien'käi·--··· .. ---·---· ---·- ··R'r-· --·0--·- ·s-1<01iiisiiekiföii-iiils-si<öTeiii<äfmäfer·no}iiilefiör-·-· 

ål< 5 som har 90% positiva svar. Enkät för åk 9 
har 83% positiva svar enligt Kolada. Nästa 
enkätomgång skervt201B. 

aö-%-ri8lilä._eiieTmyckeinö}ifa.eniT!ifvar1Jiiaiistiavareii'käi ____ ·-Rr-· o Avfofuil.47orörs"koieiiiirn-här232r<fräiiiiar· 
besvarat enkäten. Nytt underlag behöver 
utvecklas för att vidare kunna mäla nöjdhet 
bland vårdnadshavare i förskolan. 
Vårdnadshavare i grundskolan svarade kring 
övergripande nöjdhet hösten 2016 med 93% 
positiva svar. Nästa enkät omgång från 
Sf<olinspektionen sker vi 2018 för grundskolan. 

Ariifei.eiamiiia ·····- ·--··-.. ·--- ···-··· ····-······-·········-- -·---··--- .... -.. ·-·············· ····-v··· ··· ö ·-·- B3%'loii-exaiiieii-iiictY'ikesiiö!lsi-iofan ······-···-·-·····-···· 
Aii-iieiY-ikesliibiiifniiliiäTiieiiiivaiiare-- ·--- --·--- ---- ... ·--· v ·0··· ii'}.rkesulliffaiiiiiiiaiiiiireiiiJuan5--- .. ·· · ...... .. ·--··· 
AOc:re1rä·rb·ele-e·rfer·u·iiliidn1;1"g-··· ··-- -···-·---·-·--· ........ ............... _ ...... ·····-·v-· · ·····o ·····-- ·a2%liar·ertEfr1rn1a·n .. ~vsTuräcrutbffdni"il"gJo'bb ...... _ .. -. 
"Geiiö-msfrömiifriiii!l.s'Fi ·-·- ---·-- ··-····--------·----- -···--·· .. ·· --··-·· ·--E - ·--0--- 2'fiöili<ii'i!ievifr_fi_är·sfliiierafiifs'Fi·--········----···--· ····· 
NTva-s·;:r·----···--·---·--··· .. ·······----···· ·····-··-·-····---·---·················--···-·-···--·-· ·-··--·····- .... ···-·E·-··· ····-o·-··--·92·eieve-r·Hä-r·gforf·rl'ä·nan·effä··p·röv: .. cfö"t5% ... k"iär·äff 

I tabellen ovan kan vi utläsa att utfallet för nio av tio mätmetoder avseende nämndmålet 
"Båstad ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner'' är grönfärgade pluppar och en 
plupp är rödfärgad. Målet är dock inte redovisats som uppfyllt i kommunens årsbokslut för 
2017. Det har inte redovisats som uppfyllt eftersom att nämndmålet och mätmetoden är 
samma. Detta innebär att den första mätmetoden är avgörande för om målet ska anses vara 
uppfyllt eller inte. 
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I exceldokumentet fullmäktige- och nämndmål 2017 redogörs resultatet för de nio målen som 
kommunfullmäktige har beslutat om. 

3.3. Kommunstyrelsens roll och uppsikt 

Av intervjuerna framkom att kommunstyrelsens roll i målstyrningen är att samla in 
nämndplaner och inhämta uppgifter för uppföljningen. Kommunstyrelsen inhämtar enbart 
uppgifter kring de av kommunfullmäktige beslutade nämndmål. Ekonomienheten på 
kommunkontoret inhämtar uppgifterna från nämnderna. Sammanställningen av nämndernas 
uppgifter kring nämndmålen sker i ett exceldokument. Kommunen har verksamhetsstöds
systemet Hypergene men enbart modulerna som avser personal och ekonomi. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende målstyrningen avser främst den ekonomiska 
uppföljningen som nämnderna lämnar in. Uppföljningen sker per tertial och vid årsbokslutet. 
Ekonomiavdelningen skickar ut anvisningar till nämnderna för vad redovisningen ska 
innehålla 
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4. Bedömning 

Målstyrningen i kommunen är inte fungerande. Bedömningen grundas på att det har framgått 
att det saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. 

Ett exempel på att detta är att nämnderna inte har brutit ner de övergripande målen så att de 
fungerar som styrsignaler i verksamheten. Ett ytterligare exempel på att det saknas en 
gemensam syn för hur målstyrningen ska fungera är att insatserna i nämndplanerna består 
av en blandning av aktiviteter, inriktningar och perspektiv. Nämndplanernas utformning bidrar 
också till att uppföljning och rapportering av verksamhetens måluppfyllelse försvåras 
eftersom de saknar indikatorer eller mätmetoder. 

Det är en brist att nämndernas egna planer inte följs upp. Det har inte heller framgått att det 
sker någon analys av nämndplanernas effekt eller av målresultaten, vilket även det är en 
brist. 

Kommunstyrelsen har inte säkerställt arbetsformer för att kommunens målarbete ska ske på 
ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 § leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnderna. 
Detta har inte kommunstyrelsen uppnått avseende kommunens målstyrningsarbete. 

Det har under en tid saknats och saknas fortfarande en central samordning, som består av 
mer än inhämtning och sammanställning av underlag. Ett exempel på vad samordning skulle 
kunna bidra till är att nämnderna i större utsträckning tar vara på varandras kompetenser i 
processen, till exempel för att analysera resultatet tillsammans och för att redogöra för 
effekterna i kommunen. Det finns ett behov av att målstyrningsprocessen behöver 
tydliggöras och att samordningen och stödet till nämnderna behöver förbättras. 

I sammanhanget kan påminnas att utöver målen i målstyrningsprocessen tillkommer även 
övriga policys, styrdokument och program som ofta innehåller egna mål som också ska följas 
upp och utvärderas. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

.,.. initiera en översyn av kommunens målstyrning, samt 
~ säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp. 

Båstad den 8 oktober 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Negin Nazari 
EY 
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auilding a better 
working world 

Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

1> Jan Bernhardsson, chef för teknik och service 

1> Roger Larsson, chef för samhällsbyggnad 

,. Henrik Andersson, bildningschef 

1> Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. chef för barn och skola 

1> Elisabet Edner, ekonomichef 

1> Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Medverkat vid intervjuerna: 

1> Ingvar Andreasson, förtroendevald revisor 

11> Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 

Dokument: 

1> Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets nämndplan 2018 

1>- Kommunstyrelsens nämndplan 2017 

1>- Utbildningsnämndens nämndplan 2018 

"'" Vård och omsorgsnämndens nämnplan 2017 

1> Skol- och utbildningsprogrammet 2014-2021 

i> Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 

,,._ Kulturprogram för Båstads kommun 

1> Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 

1>- Vision och mål 2018 

1>- Budget 2018 och plan 2019-2022 

1> Målredovisning AR 2017 

1>- Fullmäktige- och nämndmål 2017 
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1. Nämndens ordförande har ordet 
 

Vi har en resa att göra tillsammans. Samverkan och hållbarhet är viktiga ledord under den här 
resans gång. För att klara uppdraget måste vi tänka mer långsiktigt och arbeta tillsammans med 
andra och fokusera på innehållet i det vi levererar till våra medborgare och företagare. 
 
Samverkan och en hållbar framtid 
Båstads kommun måste nu samla krafterna kring en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen behö-
ver vara motorn och driva på så att vi gör rätt prioriteringar på både kort och lång sikt. Vi agerar 
genom att utöva vår tillsynsplikt gentemot våra nämnder och styrelser. Vi arbetar med vår mål-
stuktur och lednings- och kvalitetsarbete. 
När vi samverkar med näringslivet, våra föreningar och andra offentliga organisationer kan vi 
samla oss kring en samsyn och med det bidra till en stark utveckling av vår kommun. 
Under året är det viktigt att vi har fokus på att jobba vidare i vårt viktiga arbete med barn- och 
unga för att skapa de bästa förutsättningarna att klara sig i livet. Här följer vi arbetet med vår nya 
skolstruktur som ska ge de bästa förutsättningarna för en modern kunskapsskola. Båstads kom-
mun ska återställa förtroendet för vår socialtjänst samt ge goda förutsättningar för förvaltningen 
att klara uppdraget. Inom vård- och omsorg fortsätter resan med vårt nya boende Haga Park som 
är efterlängtat och andra insatser som bidrar till en god äldreomsorg. 
Vi kommer att arbeta nära vårt lokala näringsliv och noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden 
för att säkerställa att fler får ett jobb att gå till. 
 
Vi måste tänka långsiktigt 
De ekonomiska utmaningarna i våra olika verksamheter, investeringsbehov, demografiska förut-
sättningar och minskad ökningstakt på våra intäkter ställer stora krav på alla i den kommunala 
organisationen men särskilt på oss som politiker. Vi ska möta dessa utmaningar genom att arbeta 
mer långsiktigt och effektivisera oss genom förändrat arbetssätt, samverkan med andra parter 
samt ny teknik. På så sätt har vi möjlighet till att skapa det engagemang och fokus som krävs för 
att frigöra medel för kommande satsningar och nödvändiga investeringar. 
 
Vi tar ansvar 
Från kommunstyrelsen sida är det tydligt att vi tar ansvar för att målen mäts på det vi som orga-
nisation levererar. För oss kommer 2020 bli ett spännande år präglat av arbete och utveckling av 
vårt målarbete och vår styrmodell. Dialogen inför budgetperioden 2020-2023 kommer att inten-
sifieras och prioriteras. 
 
 
 
 
Johan Olsson Swanstein(M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 
 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser.  Modellen är fortfarande under utveckl-
ing och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära eventuella ändring-
ar. 
 

 
 

 
 

 

2.1. Vision/ledstjärna 

 
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det fram-
tida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: ”Ett bättre sätt att leva”. För vidare beskrivning se: 
 
http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 
 
I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och eko-
nomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 
 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan.  Våra kärnvärden är: 
 

 Professionalism 
 Arbetsglädje 
 Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

 
Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-
B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf 
 

 

 
2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning  

 
Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: eko-
nomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan överlap-
par, hänger ihop och är beroende av varandra. 

 
Ekonomistyrning 
kommunens olika verksamhetsområden Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga re-
surser sätta finansiella mål och fördela resurser mellan.  
 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp-
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 
 
Kvalitetsstyrning 
 Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 
 
 
   2.4 .      Arbetsflöde: Planering – Uppföljning och analys – Åtgärder 

 
I Styrningsarbetet har vi i vissa delar hämtat inspiration från SKL:s guide för planering, uppfölj-
ning och åtgärder i kommunövergripande styrning 

 
 
Planering.  
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (bud-
getår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkom-
mande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma hur målen ska uppnås.  
 
 
 

http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
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Uppföljning och analys. 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal.  
  

 
Åtgärder  
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och ut-
veckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden.  
 

 
3. Syfte med nämndsplan 

 
Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens 
inriktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020.  Verksamhets-
planen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämn-
den beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. 
Nämndens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av plane-
ringsfasen. 
 
Kommunallagens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 
 

 
4. Nämndens organisation och ansvarsområden 
 
Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen som har 13 ledamöter är kommunens organ för styrning och ledning. Den 
ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och dess 
utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i hel- och delägda bolag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och bereder ärenden för kommunstyrel-
sen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även kommunens krisledningsnämnd. 
 
Förhandlingsutskott 

Kommunens förhandlingsutskott ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika pensions-
myndighet för förtroendevalda. Utskottet består av samma 5 ledamöter som sitter i KSAU. 
 
Pensionärsråd 

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer i 
kommunen och kommunens beredningar samt styrelse i frågor som rör de äldre i samhället. 
 
Tillgänglighetsråd 

Handikapprådet är ett organ med uppgift att verka för att funktionshinderperspektiv beaktas i 
kommunens verksamheter, samt att vara referensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta. 
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Kommunledningskontor 
 
Kommunledningskontoret består av: 

 kommundirektör, biträdande kommundirektör 
 kommunikationsavdelningen med tillhörande kundcenterenhet 
 avdelningen strategi och utveckling 
 kansliavdelningen 
 ekonomiavdelningen,  
 upphandlingsavdelningen 
 HR-avdelningen 
 IT-avdelningen 

 
 
Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styrningen av 
kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga utveckl-
ingsfrågor av såväl extern som intern karaktär. Kontoret arbetar aktivt för effektivisering, sam-
ordning och samverkan, allt i ambitionen att ge övriga förvaltningen och politiken det stöd och 
den service som efterfrågas. 
 
Kommunikationsavdelning 

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt med intern och extern kommuni-
kation. Det inkluderar även PR och marknadsföring samt ansvar för den kommunikativa platt-
formen, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens officiella webbplats, offici-
ella 
sociala medier samt intranät. 
 
Kundcenterenheten 

Kundcenterenheten arbetar för att öka kundnöjdheten genom att förbättra tillgänglighet och 
bemötande mot kommuninvånare, besökare och företagare. 
 
Strategi och Utveckling 

Strategi och utveckling arbetar operativt med och ansvarar för kommunövergripande mål- och 
kvalitetsstyrning, strategiskt hållbarhetsarbete samt både genomför utvecklingsprojekt samt  
bistår vid projektansökningar. 
 
Kommunkansli 

Kommunkansliet ansvarar för samtliga politiska organs nämndsadministration. Kansliet ansvarar 
även för posthantering, huvudregistrering och arkiv. 
 
Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp såsom budget, 
bokslut, redovisning, uppföljning, likviditetsplanering, finansiering, debitering och kravverksam-
het samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yttrar sig i ärenden till kommunstyrelsen och 
biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. 
 
Upphandlingsavdelningen 

Upphandlingsavdelningen ansvarar för upphandlings- och inköpsprocessen. Upphandlingsavdel-
ningens arbete består bl. a i att genomföra både samordnade och verksamhetsspecifika upphand-
lingar, ge stöd och råd vid upphandlings-/ avrops- och e-handelsfrågor samt medverka och stötta 
verksamheterna i avtalsadministration och avtalsuppföljning. 
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HR-avdelningen 

HR-avdelningen ansvarar för övergripande frågor inom HR-området såsom chefs- och kompe-
tensförsörjning, organisations- och verksamhetsutveckling, arbetsvillkor samt arbetsmiljö och 
hälsa. HR-avdelningen driver även arbetet med att förverkliga kommunens personalpolitiska 
program. 
 
IT-avdelningen 

IT-avdelningen ansvarar för kommunens IT, stödjer verksamheten i att utveckla nya effektiva 
arbetsmetoder med hjälp av IT, ger användarstöd genom Helpdesk och IT-support samt skapar en 
stabil och säker IT-drift 
 
 
Teknik och service 
 
Den service som erbjuds utgör en grund för att kommunens nämndsmål ska kunna uppnås och 
är vidare direkt kopplat till kommunfullmäktiges mål 1; Båstads kommun är attraktiv att leva, bo 
och verka i. 
 
Tekniska kontoret 

Inom tekniska kontoret ligger staben som ansvarar för projektledning, mark- och arrendefrågor 
samt exploateringsprojekt, tomtförsäljning och markförsörjning men även för beställarkontakt 
gentemot de samarbetspartners som sköter driften av hamnar. 
 
Park, Gata & Natur 

Avdelningen sköter och underhåller Båstads kommuns skogar, stränder, gator, parker, lekplatser 
och yttre miljö vid skolor och förskolor. 
 
Kommunens fastigheter 

Arbetar strategiskt med kommunens fastigheter samt har beställarkontakt gentemot Båstadhem 
som sköter drift och underhåll av kommunens fastigheter. 
 
Kommunservice, måltidsverksamhet, städverksamhet och fordonsorganisation 

Verksamheterna tillhandahåller grundläggande service indirekt till medborgarna via service-
funktioner till andra verksamhetsområden inom kommunen. 
Båstads kommunrestauranger arbetar på uppdrag av skolverksamheten samt vård och omsorg 
och är proaktivt där det finns utvecklingsmöjligheter inom måltider och måltidsmiljöer. 
Lokalvården bedrivs sedan oktober 2018 i egen regi, och i huvudsak inom fastigheter ägda av 
Båstads kommun. 
Kontorsservice ansvarar bland annat för posthantering, tryckeri och vaktmästeri. 
Fordonsorganisationen hanterar och administrerar kommunens bilar och arbetsmaskiner. 
 
Fritidsverksamhet 

Avdelningen ansvarar för simbassänger, föreningsbidrag, kommunens idrottshallar, arrangemang 
och vandringsleder. 
 
Räddningstjänst (ej myndighetsutövning) 

Räddningstjänstens verksamhet innebär förebyggande och förberedande arbete genom plane-
ring, utbildning, underhåll och övning samt genomförande av effektiva räddningsinsatser. Rädd-
ningstjänsten samarbetar via avtal med räddningstjänsterna i Halland och Skåne. Samarbetet 
sker inom lagstiftningens alla tre skeden; före, under och efter en olycka. Räddningstjänstens 
ansvar innefattar även krisberedskapsarbete. Krisberedskap arbetar enligt lagen om extraordi-
nära händelser, vilket bland annat innebär risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning 
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och utbildning av krisledningsorganisationen samt samverkan med andra aktörer. 
 
 
Renhållningsverksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSR som ansvarar för renhållningsverksamheten. 
 
VA-verksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSVA som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommu-
nens VA-anläggningar. 
 
Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens 
plan-, miljö-, bygglov- och geodata- verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar 
handläggning och myndighetsutövning samt information och service till allmänhet, företag och 
andra myndigheter. Samhällsbyggnads verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunsty-
relsen och myndighetsnämnden 
 
Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 
Planfrågor 

Geodata-verksamhet 
Infrastruktur och kommunikationer 
 
Planverksamheten arbetar med fysisk planering samt infrastruktur och kommunikationer, dvs 
med framtagandet av strategiska och översiktliga planer samt handläggningen av kommunens 
detaljplaner. 
 
Geodataverksamheten arbetar med framtagande av grundkartor och nybyggnadskartor. Ansvaret 
omfattar även uppdatering av kommunens kartdatabas och karttjänster samt bostads-, adress- 
och lägenhetsregister 
 
Bildning och arbete 
 
Verksamhetsövergripande BA 

Innefattar central ledning och administration för verksamhetsområdet Bildning och arbete. 
 
Vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare (SFI) 

Akademi Båstad Vuxenutbildning erbjuder komplettering av grundskole- och gymnasiekompe-
tens för att uppnå behörighet till högre studier. Särvux är en skolform som ger undervisning på 
grundsärskole- och gymnasiesärskolenivå. Svenska för invandrare (SFI) förbereder nyanlända 
för studier och yrkesliv i nära samarbete med integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. 
 
Yrkeshögskola, yrkesvux och uppdragsutbildning 

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder skräddasydda utbildningar framtagna i ett nära samar-
bete med arbetslivet. Följande utbildningar erbjuds: 
Kvalificerad koordinator – inriktning turism och service 
Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård 
Operativ ledare- specialisering Revenue Management 
Affärsutvecklare inom hållbar turism 
Kvalificerad trädgårdsanläggare 
Arbetsledare- specialisering trädgård 
Kitchen Manager – management inom matlagning/livsmedel/restaurang 
Kommunens yrkesvux erbjuder utbildningar inom trädgård där utbudet regleras genom ett 
samverkansavtal i Familjen Helsingborg. Det innebär att utbildningarna är öppna för elever i 
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hela samverkansområdet med ”fritt sök”. 
Uppdragsutbildningar erbjuds inom områden som turism, service, värdskap, data, ledarskap och 
trädgård både inom privat och inom offentlig sektor. 
Akademi Båstad erbjuder service till kommuninvånare som vill studera på distans. Servicen be-
står bland annat av studie- och yrkesvägledning samt utlåning av grupprum och dator. 
 
Arbetsmarknadsenheten 

Enhetens uppdrag är att underlätta för kommuninvånare att utifrån den egna förmågan utvecklas 
och komma in på arbetsmarknaden. Detta görs bland annat genom att erbjuda praktikplatser 
och bidragsanställningar. Arbetsmarknadsenheten arbetar med projekt, arrangemang, och aktivi-
teter som syftar till att främja integration och etablering på arbetsmarknaden, detta görs i 
samverkan med ideell sektor och näringslivet. Enheten har också ansvar för återanvändning av 
kommunens inventarier. 
 
Ekonomiskt bistånd 

Socialtjänstlagen styr kommunens arbete med försörjningsstöd. Socialtjänsten huvuduppdrag: 
 
hjälp till självförsörjning (långsiktigt). 
hjälp med försörjning (akut). 
 
Bibliotek 

Utöver kommunens huvudbibliotek på Kunskapscentrum i Båstad finns även fem filialbibliotek. 
Biblioteken är naturliga mötesplatser som i stimulerande miljöer erbjuder läs- och kulturupple-
velser för såväl barn som för vuxna. 
 
Fritidsgårdar 

Kommunens fritidsgårdar är en plats för trygga möten i en drogfri miljö för ungdomar oavsett 
kön, sexuell läggning, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund eller religiös åsikt. Verksamheten 
är till för ungdomar i åldern 13-20 år. Kommunen har två fritidsgårdar, Musteriet i Båstad 
och Ungdomens hus i Förslöv. 
 

 
 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 
 

Båstads kommun har stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga utmaningar de kom-
mande åren. En utmaning som delas av flertalet av Sveriges kommuner. Konjunkturen viker och 
som följd av det försämras arbetsmarknaden. Samtidigt ökar förväntningarna på välfärden. Över-
lag visar Båstads välfärdssektor goda resultat men genom den nu tuffa ekonomiska situationen 
krävs effektivisering i verksamheterna och fokus på att hitta andra lösningar för att servicen ska 
kunna bibehållas.  
 

Våra största utmaningar är: 
 
Demografi 
Båstad kommun växer och särskilt inom åldersgrupperna 0-19 år och över 80 år. Tyvärr växer 
inte gruppen i arbetsför ålder, 20-64 år, i samma takt vilket medför en stor ekonomisk utmaning. 
Utvecklingen är densamma i hela Sverige, men särskilt tydlig i Båstads kommun.  
 
Investeringsbehov 
Kommunens tillväxt medför ett ökat behov av investeringar. Särskilt stort är behovet av att 
investera i skolfastigheter på flera håll i kommunen. För att sänka våra uppvärmningskostnader 
är nu behovet stort av att investera i energisparande åtgärder.  
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Behov av arbetskraft - kompetensförsörjning 
Konkurrensen om arbetskraften är stor inom flera yrkesområden men särskilt stor inom 
förskola, skola samt vård och omsorg.  Det blir allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompe-
tens och det blir allt svårare att ersätta de medarbetare som nu går i pension.  
 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling involverar aktörer från alla sektorer - från den globala till den lokala nivån. Det 
handlar om en omställning till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Kommu-
ner har ett stort ansvar för att den önskvärda utvecklingen blir verklighet och bör därför vara ett 
föredöme inom sina respektive verksamheter. 
 
Ekonomi 
De senaste åren har Båstads kommun visat positivt ekonomiskt resultat men det är tack vare ex-
ploateringsintäkter medan verksamheterna gått med underskott. Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) gjorde under 2019 en analys av kommuns ekonomi för att utröna vilka utmaningar 
som kommunen står inför fram till 2025. Analysen visade på att de goda tiderna är förbi och att vi 
står inför ett ekonomiskt stålbad för att klara de utmaningar som kommunen står inför.  
 
 

6. Planerade ändringar i verksamheten 
Det stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga utmaningarna som kommunen nu står 

inför kräver ett nytt gemensamt arbetssätt baserat på helheten. För att bl.a. underlätta det dag-

liga arbetet inom förvaltningen flyttar nu verksamhetsområdescheferna och utvecklarna ihop i 

en gemensam kontorsmiljö. Genom det skapas bättre förutsättningar till ett fördjupat samarbete 

för att klara de utmaningar som vi gemensamt står inför from 2020.  

 

Ledningsgruppens arbete kommer nu tydligare att inriktas på uppföljning av verksamheternas 

resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt. Därtill kommer arbetet långsiktigt att få en annan 

inriktning som innebär att fokus flyttas från att ha leverera flertalet av tjänster i egen regi till att 

göra det tillsammans med andra exempelvis civilsamhället och andra kommuner. Syftet är att 

kunna bibehålla den kommunala servicen men till en lägre kostnad. 
 

 

7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål 
 

 
Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 
 
Fokusområde Medborgaren: 

 
Mål 1:   Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
 
Mål 2:   Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
 
Mål 3:   Båstads kommun erbjuder  bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 

 
Mål 4:   Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov 

 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 
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Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
 
Mål 6:   Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före-
tagsklimat 
 
Mål 7:   Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll-
bart samhälle. 
 
Fokusområde Medarbetaren: 

 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
 
Fokusområde Hållbar ekonomi: 

 
Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett ef-
fektivt resursutnyttjande 
 

 
 

 
8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 

 
Digitalisering 
För att få kommunens resurser att räcka till är det viktigt att genomlysa vilka arbetsmoment som 
kan automatiseras och digitaliseras. En digitaliseringsgrupp finns nu startad med uppdraget att 
identifiera områden som kan vara aktuella. 
Under 2019 har kommunen arbetat med flera olika digitaliseringsprojekt och ett antal större pro-
jekt kommer att fortlöpa även under 2020, bland annat implementering av Hypergene i kommu-
nens kvalitetslednings- och målstyrningsarbete samt personaladministration. 
 
Samverkan med civilsamhället och andra kommuner 
Kommunutredningen (Fi 2017:02) pekar på att det behövs samverkan mellan kommuner för att 
klara det kommunala uppdraget. Vi samverkar på flera sätt med kommuner som ingår i Familjen 
Helsingborg och även med kommuner norr om Båstad. Samverkan behöver vidareutvecklas och 
breddas att omfatta fler områden och funktioner.  
Kommunen behöver gå igenom den samverkan som sker inom Familjen Helsingborg för att be-
stämma vad som verkligen ger något i verkligheten. En tydlig inriktning blir nu att gå från tradit-
ionell samverkan till samarbete där kommunerna delar på tjänster eller hela verksamheter. 
 
Medborgarna i Båstads kommun har stor entreprenörsanda, är föreningsengagerade och samver-
kansvilliga. Det pågår flera samhällsprojekt där medborgarna är drivande. Genom samverkan och 
medskapande med civilsamhället kan vi klara uppdraget ”att ge välfärd till fler” (kommunutredning-

en). Även denna samverkan behöver utökas och vidareutvecklas.  
 
Agenda 2030 
Genom att agera lokalt tar vi ansvar för och bidrar till agenda 2030 och många av kommunens 
kärnverksamheter har bäring på hållbarhetsmålen. Agendans mål och delmål knyter till exempel 
an till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning samt miljö och klimat. 
Genom bland annat projektet Glokala Sverige fortsätter kommunen att arbeta för att öka medve-
tenheten om hållbarhet internt och externt och med att integrera ett hållbarhetsperspektiv i våra 
processer. 
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Från deltid till heltid  
Heltidsarbete är avgörande för välfärdens kompetensförsörjning. Under 2020 kommer vi att fort-
sätta med projektet ”heltidsresan”. Målet med projektet är att heltidsanställningar ska bli norm i 
välfärdens kvinnodominerande verksamheter.  
 

Bättre företagsklimat 
Båstad är en av landets mest företagsamma kommuner och har den högsta företagsamheten i 
Skåne. Resultat i Svensk Näringslivs ranking visar däremot något annat. En sjunkande ranking och 
behovet är stort att göra något nytt som kan förbättra vårt samarbete med näringslivet. 
Samarbetet med Båstads Turism och Näringsliv (BTN) kommer nu att fördjupas i syfte att för-
bättra förutsättningarna för våra företagare och entreprenörer. Genom att inrätta en gemensam 
roll som näringslivslots tillsammans med BTN skapas bättre förutsättningar till dialog och möten 
med näringslivet. Samarbetet syftar också till att öka förståelsen för varandras villkor och utma-
ningar. 
 
Skolkommun Båstad 
Skolorna i Båstad visar fina resultat enligt olika kvalitetsundersökningar. 
Kostnadsläget i vår skolverksamhet är visserligen relativt högt, men det är en medveten satsning 
och utbildning kommer att vara ett prioriterat område även i fortsättningen. Vi satsar på färre 
enheter med bra lokaler och utemiljöer som är trygga och stimulerande. 
 
Satsning på Vård och omsorg 
Vi kommer att göra en särskild satsning inom verksamhetsområdet Vård och Omsorg. Vård och 
omsorgsnämnden har fått utökad budget för att kunna finansiera driften av ett nytt vårdboende, 
Haga Park i Förslöv. Kvalitetsarbetet ska stärkas och utvecklas och genom den ovannämnda pro-
jektet ”Heltidsresan” ökar vi tjänstgöringsgraden för våra medarbetare. 
 

  

8.1 Nämndsmål/effektmål 

 
Kommunstyrelsen tar till sig och följer upp samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Kommunfullmäktiges indikatorer/nyckeltal kompletteras med ett antal egna mätvärden.  
En del mätvärden  bryts ner på nämndsnivå, exempelvis nyckeltalen som mäter måluppfyllelsen 
för mål 8. 
 

 
Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

 
 
8.2. Uppföljning 
 
Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut och i samband med dia-
logmötet. Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplan  

        

 
9. Ekonomisk översikt 

 
Innehållet kommer när budgeten är klar 



Nyckeltalsbilaga
nämndsplan

kommunstyrelsen

onsdag den 27 november 2019



Förklaringar:

• nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s 
nyckeltal/mättal

• nyckeltal på rosa bottenfärg är KS:s egna, 
kompletterande nyckeltal  

• nyckeltal vi följer upp är kopplade till 12 av FN:s 
17 globala mål för hållbar utveckling.

onsdag den 27 november 2019



Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

onsdag den 27 november 2019

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kommuner

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Nöjd‐regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning,
(U00402)

66  60 62 2017 70

Nöjd‐inflytande‐index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och 
beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, 
(U00408) 43  40  40 2017 48
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71 73 72 2018 76
Nöjd medborgarindex ‐ kultur (U09401) SCB: s 
medborgarundersökning 65 62 55 2017 66
Nöjd‐regionindex fritidsaktiviteter(medborgarundersökningen)
(U09408) SCB:s medborgarundersökning

67 61 59 2017 67
Nöjd‐medborgarindex bibliotek (U09407) SCB:s 
medborgarundersökning 77 74 72 2017 77

I Båstads kommun finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, 
idrott, kapital, nya idéer, entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft och rent vatten. 
Med andra ord – ett bättre sätt att leva

Indikatorer
KS



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

onsdag den 27 november 2019

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kommuner

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads 
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 
medborgarundersökning, (U00401) 56  55 53 2017 62
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e‐post 
och får svar inom en dag (%), KKIK, (U00442) 59  80 77 2018 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 
sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK (U00413) 61 53 61 2018 62
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) KKIK (U00486) 89 85 87 2018 90

En välkomnande attityd är en del av Bjäres attraktionskraft. Detta ska genomsyra vårt arbete, 
både som politiker och medarbetare i vår kommun. Vi ska vara serviceinriktade, ha ett gott 
bemötande, utveckla vår kompetens och vara tydliga om vårt kommunala ansvar.



Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,
stimulerande miljö för barn och vuxna.

onsdag den 27 november 2019

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (N15428) SCB, skolverket, KKIK 85,6 83 82,9 2019 89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
(%) (N15557) skolinspektionen 86,8  88 87 2018 89
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
(%) (N17457) SCB 86,4 78,2 75,7 2018 87
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun, 
(N17500) SCB och skolverket 14,5 14,2 14,1 2018 15
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 
tidigare, andel (%)(N18409) SCB

48  45 39 2018 55
Yrkeshögskola‐ hur många i arbete ett år efter avslutad 
utbildning (egen undersökning)

Det är av vikt att vi under mandatperioden får en långsiktig och hållbar skolorganisation på plats. Det 
gäller såväl lokaler som verksamhet och styrformer. Vi satsar på färre enheter med bra lokaler och 
utemiljöer som är trygga och stimulerande. Tidiga insatser är viktiga. Vi satsar på Barnhälsoteam för att 
säkerställa att alla barn, men speciellt för barn med behov av särskilt stöd, får de insatser de behöver.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla duktiga pedagoger. 
Övrigt:
Livslångt lärande, bra arbetsmiljö, behålla bra skolresultat

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun

Indikatorer
KS



onsdag den 27 november 2019

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn
Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 85 82 83 2019 85
Fallskador bland personer 65+, 3‐årsm, antal /100 000 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 2 505 3 129 3 209 2017 2 200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg‐helhetssyn, andel 
nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90 90 92 2019 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS‐ brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s 
undersökning anpassat till personer m. funktionsnedsättning 77 74 70 2018 85
Brukarbedömning boendestöd SOL‐Brukaren får bestämma 
saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 63 81 66 2017 85

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt
och efter den enskildes behov

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den enskildes behov och önskemål med målet att skapa välbefinnande. 
Kvalitetsarbetet i vård och omsorg ska stärkas och utvecklas. Vi erbjuder en jämlik vård och omsorg och 
välfärdstjänster med god kvalité och tillgänglighet. Vi ska planera med framförhållning och framsynthet. Vi strävar 
efter att skapa naturliga mötesplatser i våra tätorter för såväl ung som gammal. 
Övrigt:
Rikt utbud av aktiviteter, kontinuitet, ta vara på det friska, trygghet, olika boendeformer, attraktiv arbetsgivare 
med bra arbetsmiljö

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram



Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

onsdag den 27 november 2019

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Långtidsarbetslöshet 25‐64 år, andel av befolkningen (%)
(N00955) Arbetsförmedlingen 2,9 3,5 2,3 2019 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera,
Andel (%)(N00973)SCB 32 47 58 2018 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%) av befolkningen (N31816)Socialstyrelsen mm. 0,5 0,9 0,6 2018 0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket

82,4 75,4 71,6 2017 82

Koppling till Agenda 2030:



Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

onsdag den 27 november 2019

. 
För att långsiktigt klara välfärden i Båstads kommun kommer vi att arbeta för att förbättra 
förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i vår kommun. I samverkan med Båstad 
Turism och Näringsliv finner vi former för ökad dialog med företagarna och för ökad förståelse för 
varandras möjligheter och utmaningar. I nära samarbete mellan kommun, region, idéburna sektorn, 
akademi och vårt lokala näringsliv finna nya samarbetsformer för bättre användande av våra 
gemensamma resurser. Dessutom lägga grunden till smidig myndighetsutövning och ökad 
beredskap för verksamhetsmark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhets ort ska vi ta till vara 
genom att ha hög planberedskap av byggbara markområden för åretruntboende och 
företagsetableringar. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 73 72 2018 75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkät) Svenskt Näringsliv 3,3 3,4 2019 4
Andel företagsamma personer av befolkningen,16‐74 år (%) 
Svenskt Näringsliv, UC 22,1 12,4 2018 22
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter, Ja/Nej

Ja ‐ ‐ 2019 Ja

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy



Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

onsdag den 27 november 2019

Indikatorer/nyckeltal:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med riket

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller målvärde

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall 
Sverige

560 499 578 2018 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
(U07514) Ekomatcentrum 20 30 26 2018 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)
Miljöfordons Sverige, KKIK 43,8 37,6 21 2018 50
Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7      6,4 11,7 2018 9,7

Vår nya Översiktsplan kommer under mandatperioden att vara ett viktigt dokument för styrning 
och utveckling av vår kommun. Här pekar vi ut våra omistliga naturvärden/områden som ska 
bevaras för framtiden samtidigt som vi är tydliga med var vi vill se byggnation för boende och 
verksamheter. 
Vi tar fram en klimatanpassningsplan för att prioritera vilka insatser som ska göras, t ex förebygga 
stranderosion. VA-nätet kommer att byggas ut och reinvesteringar i befintlig VA-struktur 
kommer att öka. Viktiga kommunala beslut ska innehålla miljökonsekvensutredning. Insatser för 
att göra oss alla mera medvetna om att vi måste leva mera hållbart både socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt kommer att utvecklas under mandatperioden. 
Övrigt: Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafik, skapa miljömedvetenhet, 
återvinning/återbruk, sparsamhet i energiförbrukning.

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

onsdag den 27 november 2019

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med alla
kommune
r

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen‐Totalindex 
(U00200)egen undersökning 78  79 79 2019 80
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s 
personal‐ och lönestatistik (novemberstatistiken) 48 63 56 2018 56

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i 
ÅR)(N00090) 5,5 6,6 6,7 2018 5,2
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) novemberstatistik 13 12 12 2018 10
Arbeta med ovanstående nyckeltal på nämndsnivå

Kommunens personal är vår viktigaste resurs. Vi kommer genom dialog klargöra politikens 
roll och våra medarbetares roll för att skapa tydlighet, effektivitet och arbetsro. Vi är 
varandras arbetsmiljö och vi vinnlägger oss om att skapa bra förutsättningar för att 
rekrytera och behålla vår personal, bland annat att ge resurser för att införa ”rätt till heltid”.
Övrigt: Bra lönesättning, medbestämmande/inflytande, friskvård, tillit, ledarskap, 
kompetensutveckling, ändamålsenliga lokaler

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Indikatorer
KS



Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande

onsdag den 27 november 2019

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde 
jmf med 
riket

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 
mandatperioden 2 %  1,4 % 0 % 2018 2% (2,6%)
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under 
mandatperioden. 64 % 66,9% 2018 50 %

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: budget
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Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Törnros och Elisabet Edner 

Dnr: KS 000329/2020 – 900 
 
 

Återrapportering av intern kontroll T1 2020 för kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Återrapporteringen av T1 2020 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 

 
Bakgrund 
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat 
om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verk-
samheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. I reglementet för intern kontroll (reviderat 
av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet 
från uppföljningen av sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med ut-
gångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska 
kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för återrapporteringen av den interna kon-
trollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens reglemente 
framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har. Förvaltningen har sammanställt resulta-
tet från de genomförda kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontroll-
plan för T1 2020. 
 
 
Lena Törnros, ekonom och Elisabet Edner, ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Återrapportering av intern kontroll T1 2020 för kommunstyrelsen 
 
 
 



Symbolförteckning aktuellt resultat

Intern kontrollplan återrapportering T1 2020 Grön - inga avvikelser
Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Återrapporteringsdatum 2020-05-18 Röd - avvikelser - risk föreligger

Återrapportering

Kommunstyrelsen

R
utin/system

K
on

troll-

m
om

ent

K
on

troll-

ansvar

Frekvens

 M
etod

R
utin

upp
rättad

K
on

troll 

utförd 

Aktuellt 
resultat

T
ertial 1

T
ertial 2

T
ertial 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Kommunledning

1 Representation

Kontroll av korrekt 
hantering av intern 
och extern 
representation

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Proceedo Ja Ja X

Några enstaka namn och/eller syfte 
saknas samt fel kontoval. Klar förbättring 
sedan vi gjorde en påminnelse om namn 
och syfte varje gång dessa konton 
används i Proceedo

2 Utbetalning i Procapita

Kontroll att 
utbetalning går till 
rätt mottagare med 
rätt mottagarkonto

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Procapita Nej Nej
Stickprov kommer ske under maj, augusti 
och november

3 Försäkringar

Att kommunen inte 
anmäler 
försäkringsskador 
och missar ersättning

Ekonom 2 ggr/år

Avstämning av 
polisrapporter och 
interna 
skaderapporter

4 Upphandlingsrutiner
Regler, kontroll att 
det följs

Upphandlingschef 1 ggr/år Stickprov i Inyett Ja Ja X

Ett nytt kontrollverktyg är installerat 
vilket gör att vi kontinuerligt, förslagsvis 
åtminstone kvartalsvis, kan kontrollera 
att våra riktlinjer och rutiner följs samt 
att upphandlade avtal är de som används 
vid. Med verktyget kan vi arbeta mer 
proaktivt och fånga upp ev behov av 
upphandlingar tidigare. Fortfarande 
återstår lite arbeta innan vi fullt ut kan 
börja använda verktyget

5
Utbetalning av ersättningar 
till förtroendevalda

Kontroll av att sökt 
ersättning 
överenstämmer med 
utbetald ersättning

Nämnd-sekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på sökt 
ersättning 
kontrolleras 2 
månader efter att 
den är inskickad till 
HR-servicecenter för 
utbetalning



R
utin/system
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en
t
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troll-

ansvar

Frekvens
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etod

R
utin

upp
rättad

K
on

troll 

utförd 

Aktuellt 
resultat

T
ertial 1

T
ertial 2

T
ertial 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

6 Expediering av beslut

Kontrollera att 
expediering av beslut 
har skett till rätt 
personer/organisatio
ner och i god tid

Nämnd-sekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på 
ärenden. 
Kontrollera i diariet 
att expediering har 
ägt rum till vem och 
när

7
Kontroll av utdrag ur 
belastningsregistret

Kontrollera att utrag 
är gjort och 
registrerats i WinLas

HR-avdelningen 2 ggr/år Stickprov i WinLas

8 Kontroll av bisysslor

Kontrollera att det 
finns  
anmälningsblankett i 
personalkten av dom 
som angvit att de har 
bisyssla

HR-avdelningen 1 ggr/år Stickprov i WinLas

9

Säkerställa att kontrollen 
inför löneutbetalningen 
struktureras och sker på ett 
likvärdigt sätt för att kunna 
följas upp politiskt 

Kontollera att 
avikandetjänsgöring, 
frånvaro mm är inlagt 
samt att löneposten 
är beviljad

HR-avdelningen 2 ggr/år
Listor från Personec 
P

10 Återställning av information

Kontrollera att det 
går att återställa en 
server från back-up 
systemet

IT-driftsansvarige 1 ggr/år
Återskapar 
information från 
backupsystemet

Ja Ja X
Återläsning av back-up sker vid behov, 
och det blir en till flera gånger i månaden



R
utin/system

K
on

troll-

m
om

en
t

K
on

troll-

ansvar

Frekvens

 M
etod

R
utin

upp
rättad

K
on

troll 

utförd 

Aktuellt 
resultat

T
ertial 1

T
ertial 2

T
ertial 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Teknik & Service

1
Rutin utbetalning av 
investeringsbidrag till 
föreningar

Kontroll av 
investeringsbidragen 
är utbetalade till rätt 
syfte

Fastighets- 
fritidshandläggare

1 ggr/år Stickprov

2
Rutiner vid vattenavbrott 
och vattenbrist

Kontroll av rutiner 
för vattenavbrott 
eller vattenbrist är 
upprättade och 
efterföljs

Projektingenjör 1 ggr/år Stickprov

3 Rutiner vid specialkost

Kontroll av rutiner 
för matgäster som 
har behov av 
specialkost

Måltidschef 1 ggr/år Stickprov

4 Rutiner av egenkontroller

Uppföljning av 
genomförda 
egenkontroller inom 
måltid, lokalvård och 
för  fordon inom 
Räddningstjänst

Resp avd chef 1 ggr/år Stickprov

5 Rutiner vid inköp

Kontroll att varan 
eller tjänsten är 
inköpt av avtalad 
leverantör

Fastighets- 
fritidshandläggare

1 ggr/år Stickprov



R
utin/system

K
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troll-
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en
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on
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etod

R
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upp
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K
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Aktuellt 
resultat

T
ertial 1

T
ertial 2

T
ertial 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Bildning och arbete

1
Interkommunal ersättning 
vuxenutbildning

Kontroll av att eleven 
följer studieplanen

Administratör Tertialvis Stickprov 5 elever Ja Ja X
Kontrolleras regelbundet var tredje 
månad. Inga avvikelser

2 Ekonomiskt bistånd

Kontroll av att det är 
rätt belopp som 
betalas ut, uppfyller 
mottagaren rätt 
kriterier, går kontot 
till rätt person samt 
två attester för 
utbetalning

Handläggare i 
grupp

2 ggr/år
Stickprov minst 5 
ärenden

3

Ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd - 
tillfälligt stöd som ska 
återbetalas

Kontroll att avtal 
finns om 
återbetalning och 
rutin för 
återbetalningen

Handläggare i 
grupp i samråd med 
ekonom

2 ggr/år
Stickprov minst 5 
ärenden

Samhällsbyggnad

1
Diarieföring av 
grundhandlingar i 
planprocessen

Kontroll att grund-
handlingar i 
detaljplane- och 
översiktsplane-
processerna är 
diarieförda i ByggR. 
Detaljplanerna ska 
även vara kompletta i 
planpärm samt i T: 
katalogen.
Se separat Bilaga 3 
"Anvisningar 
upprättande av 
internkontrollplan 
diarieföring i 
planprocesser"

Handläggare/ 
administratör på 
planavdelningen

Roterande uppdrag 
mellan 
handläggarna

1 ggr/halvår

Granskar de planer 
som vunnit laga 
kraft sedan 
föregående kontroll 
för detaljplane-
processen samt de 
delmål som uppnått 
senan föregående 
kontroll för 
översiktsplaneproce
ssen
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Frekvens

 M
etod

R
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upp
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K
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Aktuellt 
resultat

T
ertial 1

T
ertial 2

T
ertial 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

2
Kontroll av internt 
karttittskåp FB webb

Kontrollera att 
kartans funktioner 
och innehåll fungerar 
och är korrekt. Se 
"Bilaga 1-Rutin för 
kontroll av FB 
webb.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 
ggr/år

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 1-Rutin 
för kontroll av FB 
webb.docx"

3
Kontroll av innehållet i 
fastighetsförteckningar

Kontrollera att 
informationen i 
fastighetsförteckning
arna blivit korrekt: se 
"Bilaga 2-Rutin för 
kontroll av Fastighets-
förteckning.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 
ggr/år

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 2-Rutin 
för kontroll av 
Fastighetsförtecknin
g.docx"

4
Översyn av 
nybyggnadskarta (NBK)

Att se över 
produktion och 
innehåll i produkten. 
Bilaga 2-Rutin för 
kontroll av 
nybyggnads-
karta.docx

Kart/GIS-
handläggarna

Löpande 
under året, 
rapporteras 
halvårsvis till 
VoC

Samråd med 
berörda aktörer, 
analys och 
utveckling

5
Rutin för  fakturering av 
plan- och kartavgifter

Kontroll av att 
fakturering skett

Administratör och 
handläggare

Kvartalsvis
Stickprov på 2 st 
ärenden

Ja Ja X

Vi gör kontrollen kvartalsvis men 
rapporteringen sker först i slutet av året. 
Detta för att få ett bättre underlag för 
kontrollen

6
Rutin för kontering av 
intäkter och kostnader

Kontroll av att både 
inkommande och 
utgående fakturor 
konteras rätt i 
enlighet med 
kodplanen

Administratör och 
handläggare

Kvartalsvis
Stickprov av två 
intäkts- och två 
kostnadsposter

Ja Ja X

Vi gör kontrollen kvartalsvis men 
rapporteringen sker först i slutet av året. 
Detta för att få ett bättre underlag för 
kontrollen

Vård och omsorg

1 Vård och omsorg Återsök statsbidrag IoF-chef Varje tertial

Vid ekonomi- 
uppföljning Ja Ja X

Prognosen T1 visar ett överskott inom 
främst ersättning för tomhyror samt 
ekonomiskt bistånd. Ersättningen 
motsvaras av ökade kostnader

2 Vård och omsorg Placeringar IoF-chef Varje tertial
Vid ekonomi- 
uppföljning Ja Ja X

Fakturorna är numera sekretesskyddade 
i Proceedo och bokförs på rätt ansvar och 
verksamhet

3 Vård och omsorg Handläggningstider IoF-chef 1 ggr/år Via Procapita
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000337/2020 – 906 
 
 

Budgetuppföljning 2020-04-30 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Budgetuppföljning per 2020-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2020-04-30. 
 
3. Nämnder med avvikelse uppdras att inkomma med beloppsatta handlingsplaner inklusive 
tidsplan för att nå budget i balans. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2020-04-30. Resultatet för helå-
ret beräknas bli ett överskott på +7,3 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 9,7 mkr. 
 
Bedömningen för helåret 2020 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be-
dömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla något utav kommunfullmäktige fast-
ställda finansiella mål. Kommunen bedöms inte uppfylla målet om att kommunens överskott 
ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med ett prognostiserat 
resultat på 7,3 mkr uppgår överskottet till 0,9 procent. Målet att investeringar (exklusive VA) 
ska finansieras till 50 procent med skattemedel prognostiseras inte uppfyllas. Investeringarna 
be-räknas kunna täckas till 45 procent av skattemedel. 
 

Bakgrund 
Under flera års tid har förvaltningen instruerats att inkomma med handlingsplaner vid budget-
avvikelser i samband med tertialboksluten, vilket inte har skett i önskad omfattning. Inför 
tertialbokslutet poängterades för nämnder och förvaltningen behovet av handlingsplaner och 
åtgärdsplaner vid budgetavvikelse. Inkomna handlingsplaner är återgivna i verksamhetsberät-
telserna. 
 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning 2020-04-30 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör Erik Lidberg 
 
 
 



BÅSTADS 
KOMMUN

Budgetuppföljning 
2020-04-30



INLEDNING  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 
Innehåll  
 
 
 

Innehåll 
Budgetuppföljning Båstads kommun 2020-04-30 
 
 
	

	

	

	

	

	

Inledning .................................................... 2 
Under inledning finns sådant som ger en komplette-
rande bild av Båstads kommuns verksamhet. 

Miljöredovisning ................................................................... 3 

 
Förvaltningsberättelse .......................... 4 
Förvaltningsberättelsen är en översikt över utveckl-
ingen av kommunens verksamhetsmål med fokus på 
kommunens ekonomiska utveckling och ställning i re-
lation till det verksamhetsmässiga resultatet. 

Översikt över verksamhetens utveckling ................... 5 
Den kommunala koncernen ............................................. 5 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning .................................................................................... 6 
Händelser av väsentlig betydelse .................................. 7 
Styrning och uppföljning av den kommunala verk-
samheten ................................................................................. 7 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställ-
ning ............................................................................................ 7 
Balanskravsresultat ......................................................... 12 
Väsentliga personalförhållanden ................................ 12 
Förväntad utveckling ....................................................... 13 

 
Finansiella rapporter ........................... 14 
Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar består 
av resultaträkning och kassaflödesanalys för kommu-
nen. Det finns även redovisning av drift, investering och 
exploatering. 

Resultaträkning och kassaflödesanalys .................... 15 
Driftredovisning ................................................................ 16 
Investeringsredovisning ................................................. 18 
Exploateringsredovisning .............................................. 21 
 
 

Verksamhetsberättelse ...................... 22 
Verksamhetsberättelsen omfattar nämnderna och 
skildrar händelser under perioden, ekonomisk utveckl-
ing och prognos samt kortfattad redogörelse för even-
tuell åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning.  

Kommunfullmäktige .................................................... 23 
  Kommunfullmäktige ....................................................... 23 
 
Kommunstyrelse ........................................................... 24 
  Kommunstyrelse .............................................................. 24 
  Kommunkontor ................................................................ 25 
  Teknik och service ........................................................... 28 
  Samhällsbyggnad ............................................................. 32 
  Bildning och arbete ......................................................... 34 
  Individ och familj, sociala utskottet .......................... 37 
 
Myndighetsnämnd ....................................................... 39 
  Myndighetsnämnd .......................................................... 39 
  Teknik och service ........................................................... 40 
  Samhällsbyggnad ............................................................. 41 
 
Utbildningsnämnd ........................................................ 43 
  Utbildningsnämnd ........................................................... 43 
  Skolpeng .............................................................................. 44 
  Barn och skola ................................................................... 45 
  Bildning och arbete ......................................................... 47 
 
Vård- och omsorgsnämnd .......................................... 48 
  Vård- och omsorgsnämnd ............................................ 48 
  Hemvårds- och boendepeng ....................................... 49 
  Vård och omsorg .............................................................. 51 
 
Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision . 55 
 
Krisledningsnämnd ...................................................... 56 
 

 



INLEDNING BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Miljöredovisning 

Miljöredovisning

Miljömålsättningar 

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 ska 
Båstads kommun ha en rik natur- och kultur-
miljö och arbeta klimatsmart för ett hållbart 
samhälle.   

I Båstads Kommuns miljö- och energiprogram 
2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i 
kommunen ut inom fem övergripande områden 
vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmå-
len. Under varje område finns ett antal lokala 
mål identifierade. 

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp 
på regional nivå bedöms kunna nås till 2020 i 
Skåne län vilket går igen på lokal nivå. Endast 
två mål, Frisk	luft och God	bebyggd	miljö, bedöms 
ha en positiv utveckling. Två mål, Ett	rikt	odlings‐
landskap och Ett	rikt	växt‐	och	djurliv, har en 
fortsatt negativ utveckling (Källa: Länsstyrelsen 
Skåne).  

I Aktuell Hållbarhets ranking av miljökommuner 
2020 hamnar Båstads kommun på plats 14 av 
136 i vår kommungrupp och på plats 9 av 33 i 
Skåne vilket är samma placering som för 2019. 
På den totala nationella listan tappar vi 6 place-
ringar och hamnar på plats 59 av 290 (Källa: Ak-
tuell Hållbarhet).  

Vad har hänt  

Arbete och åtgärder kopplade till miljömålsätt-
ningarna har fortsatt. Under första delen av 
2020 har till exempel en våtmark färdigställts i 
Sinarpsdalen, anläggning av ängsmark vid ban-
vallen i Grevie startas upp och en ny del av gång- 
och cykelleden på gamla banvallen öppnats. 
Kommunens skolor och måltidsverksamheten 
har haft en klimatvecka med fokus på klimat-
smart mat och även deltagit i skräpplockardagar. 

En förstudie med syfte att undersöka bästa sät-
tet ur kund- och miljösynpunkt att samla in 
grovavfall och trädgårdsavfall med fokus på ser-
vice nära bostaden har startats upp. Målbilden är 
att öka service och tillgänglighet, minska trans-
porter, förbättra sortering och öka återbruk. An-
delen lokalproducerade livsmedel i måltidsverk-
samheten har ökat genom nya upphandlingar. 
Framtagande av styrdokument för resor i tjäns-
ten och fordonshantering samt klimatanpass-
ning och cykelstrategi har initierats.   

Orsaker och åtgärder framåt 

Med nuvarande resurser i personal samt eko-
nomi ligger vi förhållandevis bra till i vårt miljö-
målsarbete men för att upprätthålla goda resul-
tat, utveckla miljömålsarbetet och nå våra mål 
krävs ett tydligare sammanhållet, strukturerat 
och strategiskt arbete där prioriteringar av mål-
sättningar kopplat till resurser beaktas. Åtgärder 
och arbetssätt som bidrar till ökad medvetenhet 
och samverkan kring miljö-och hållbarhetsfrå-
gor brett inom kommunen är viktiga för en posi-
tiv utveckling. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig och översiktlig bild av Båstads kommuns verksamhet 
under det gångna året. I tabellen redovisas fem år i sammandrag. 

 Verksamhetens utveckling 

Kommunen Prognos 2020 2019 2018 2017 2016  

Kommunal skattesats 20:23 20:23 20:23 20:23 20:23  

Årets resultat (mkr) 7,3 4,1 15,1 16,5 14,8  

Investeringar (netto) (mkr) 1) 226 167 171 120 121  

Självfinansieringsgrad 2) 45 46 44 150 23  

1) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinve-
steringar med avdrag för investeringsbelopp som 
finansierats med offentliga bidrag. 

2) Självfinansieringsgrad definieras som kassa-
flöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapital dividerat med nettoin-
vesteringar. Tidigare år har detta mått definierats 
som årets resultat och avskrivningar från gamla 
investeringar inom skattefinansierad verksamhet 
dividerat med nya investeringsutgifter inom skat-
tefinansierad verksamhet. Siffrorna som redovi-
sas här följer den nya definitionen. 

Båstads kommun prognostiserar ett resultat på 
7,3 mkr för 2020 vilket är en negativ avvikelse 
jämfört med budget. Resultatet för 2019 var 4,1 
även det en negativ avvikelse i förhållande till 
budget. Det svaga resultatet förklaras främst med 
avvikelser inom individ och familj inom sociala 
utskottet och negativ avvikelse inom vård och 
omsorgsnämnden. Att årets resultat ändå pro-
gnostiseras bli positivt beror till störst del på rea-
vinster i samband med exploatering.  

Kommunens nettoinvesteringar prognostiseras 
uppgå till 226 mkr år 2020 vilket är en ökning 
med 28 procent, 2019 uppgick investeringarna 
till 176 mkr. Under 2020 investerar kommunen 
bland annat i nybyggnation av skola i Förslöv. Av 
investeringarna prognostiseras 71 mkr avse VA 
investeringar, motsvarande siffra för 2019 var 
57 mkr. Samtliga investeringar har i stor ut-
sträckning finansierats genom ökad upplåning. 

Självfinansieringsgraden prognostiseras bli 45 
procent. 

Den kommunala koncernen 
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i 
kommunens nämnds- och verksamhetsorganisat-
ion och i ett helägt bolag, Båstadhem AB. Båstad-
hem har till uppgift att inom Båstads kommun 
förvärva, sälja, äga, förvalta och upplåta fastig-
heter och tomträtter med bostäder, affärs-, och 
kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. 
Bolaget äger samtliga kommunens omsorgsbostä-
der och tillhörande servicelokaler. 

Därtill ingår kommunen i sex samverkansföretag. 
NSVA som sköter kommunens vatten och av-
loppsverksamhet. NSR som sköter kommunens 
renhållningsverksamhet. Kommuninvest Ekono-
misk förening genom vilken Båstads kommun fi-
nansierar en betydande del av sina investeringar.  
Kommunassurans Syd som hanterar delar av 
kommunens försäkringar. Medelpunkten som 
hjälper kommunen att få en effektiv hjälpmedels-
försörjning. AV Media som är en teknisk och pe-
dagogisk resurs som driver verksamhet kring att 
använda digitala verktyg och film och böcker som 
läromedel. 

I det fria skolvalet får vårdnadshavare, barn och 
elever välja vilken förskola och skola som be-
döms vara bäst. Genom detta så köper kommu-
nen tjänster i föräldrakooperativ och Montessori i 
Båstads kommun.  
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En tredjedel av kommunens elever som går i 
gymnasieskola väljer att gå på Akademi Båstad. 
Resterande väljer att gå i annan gymnasieskola 
som erbjuds av en annan kommun eller av en pri-
vat utförare. För grundskolan väljer 88 procent 

Båstads kommun och ca 12 procent en annan hu-
vudman. För barnomsorgen är motsvarande siff-
ror 75 procent väljer kommunens verksamheter 
medans 25 procent väljer annan huvudman.

 

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
Världsekonomin  (1) 
Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb 
konjunkturnedgång, i samband med coro-
napandemin. På global nivå syns ett brant fall i 
produktion, inkomster och sysselsättning. Efter-
frågekollapsen sker mer eller mindre parallellt 
för det stora flertalet av länder och regioner. Ut-
vecklingen de senaste månaderna är helt unik, 
och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så 
pass många och stora att det i nuläget knappast 
är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprogno-
ser. 

Svensk ekonomi (1) 
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda 
på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av 
att konjunkturen försvagats kombinerat med ett 
högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå 
den nu pågående coronapandemin, som fått stor 
påverkan på såväl verksamheten som de ekono-
miska förutsättningarna.  

 

Kommunernas ekonomi (1) 
De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset 
kommer att bli stora på både kostnads- och in-
täktssidan för kommunerna. Det är dock ännu 
inte möjligt att ge en samlad bild av effekterna. 
Inom äldreomsorgen är påfrestningarna på flera 
håll stora med många smittade och hög sjukfrån-
varo. Många kommuner har beslutat att skjuta 
upp budgetbeslutet till i höst. De beslutade och 
föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 
verkar i nuläget matcha de lägre skatteintäkterna, 
men ser däremot inte ut att täcka de merkostna-
der som uppstår. Det står därmed inte klart om 
kommunerna kan upprätthålla verksamhet och 
investeringar för att dämpa nedgången i sam-
hällsekonomin. 

Den snabba konjunkturnedgången försvagar det 
kommunala skatteunderlaget markant, både i år 
och efterföljande år. Vi räknar med att den under-
liggande ökningstakten i år blir den lägsta sedan 
1990-talskrisens bottenår 1993. Den reala ut-
vecklingen, där vi bara har jämförbara data från 
och med 2002, beräknas bli den svagaste på mer 
än 15 år. 

 (1)  Källa: SKRs Ekonomirapport maj 2020. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Ett antal större investeringsprojekt genomförs 
under 2020 där det största är om- och nybygg-
nationen av Förslövs skola där flera av de äldre 
byggnaderna revs och två byggnader renovera-
des, projektet väntas bli klar år 2021, byggnation-
erna beräknas totalt kosta ca 148 mkr vilket 
krävt nyupplåningar för kommunen. En omfat-
tande renovering av Köpmansgatan som löper ge-
nom tätorten Båstad beräknas färdigställas under  
våren 2020. Renoveringen av Västra Karups skola 
bedöms påbörjas under hösten 2020. Detta pro-
jekt prognostiseras kosta 134 mkr och även för 
detta kommer kommunen behöva uppta nya lån 
för finansiering. 

Under året har kommunen justerat budgetpro-
cessen med hänsyn till osäkerheten på grund av 
den pågående coronapandemin.  

 

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 
Ansvarsstruktur 
Inom Båstads kommunkoncern finns flera nivåer 
av politiskt styrande instanser – kommunfull-
mäktige, kommunstyrelse, och nämnder samt sty-
relse för det kommunala bolaget. 

Budget  
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en bud-
get för kommunens kommande år med tillhö-
rande två planår för driften och tillkommande 
fyra år för investeringar. I budgeten framgår full-
mäktiges prioriterade mål för en god ekonomisk 
hushållning, mål och uppdrag. 

Uppföljning 
Båstads kommun följer upp mål och budget vid 
nio tillfällen om året och mer utförligt vid tre till-
fällen. Dessa tre tillfällen är delårsrapport, delårs-
bokslut och årsredovisningen.  

Uppsiktsplikt och intern kontroll 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt 
över hela den kommunala koncernen. Uppsikts-
plikten tar utgångspunkt i budget, flerårsplan, 
ägardirektiv, nämnds och affärsplaner samt dia-
logmöten. Väsentliga avvikelser mellan utfall och 
plan analyseras och bedöms för att eventuella åt-
gärder ska beslutas. Särskilda dialogmöten har 
införts under 2019 för att stärka kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt över nämnderna och bolaget. 

Återrapportering av intern kontroll genomförs 
tre gånger om året i samband med tertialrappor-
terna. 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 
Båstads kommun har nio övergripande inrikt-
ningsmål fördelade på fyra olika fokusområden 
och har under året arbetat efter den budget som 
Kommunfullmäktige beslutade om. 

 

Fokusområde Medborgaren 
 
 
 

 

	
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. Ett 
område där vi lyckats väl enligt denna undersök-
ning är bland annat fritidsaktiviteter. Även på 
kulturområdet är resultaten goda jämfört med 
kommunsverige. Ett område som vi behöver bli 
bättre på, precis som andra kommuner, är att ut-
öka invånarnas möjlighet till inflytande på kom-
munens verksamheter. 

 

 
	
	
	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
Enligt den senaste servicemätningen (ingår i 
undersökningen kommunens kvalitet i korthet, 
KKiK) har den kommunala servicen blivit mycket 
bättre och snabbare. Det gäller både kontakter 
via telefon och e-post. Även bemötandet får ett 
toppbetyg enligt undersökningen. Trots ovanstå-
ende har vi behov av kontinuerlig verksamhets- 
och kvalitetsutveckling. Enligt Medborgarunder-
sökningen har vi ett genomsnittligt resultat avse-
ende hur nöjd man är med kommunens verksam-
heter - men vi siktar högre än så. 

 

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, professionell 

och tydlig 
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Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Trots en negativ trend har vi fortsatt bra resultat 
inom grundskolan. Andel elever i årskurs 9 som 
är behöriga till yrkesprogram uppgår till 86 %, 
vilket är bättre än snittet i Sverige samt snittet 
bland liknande kommuner. Känslan av trygghet i 
grundskolan har minskat, vilket bör uppmärk-
sammas och åtgärdas. Inom gymnasiet har ge-
nomströmningen av elever sjunkit. Av eleverna 
tar 74 procent examen inom fyra år (86 procent 
2018). Däremot är genomsnittsbetyget högre, vil-
ket är glädjande. 

 

 

 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
Inom verksamhetsområdet vård och omsorg har 
utvecklingen varit positiv inom flera områden. 
Antalet fallskador bland äldre fortsätter att 
sjunka, inom LSS- och SOL-verksamheterna är 
brukarna nöjdare än tidigare. Inom delområden 
särskilt boende och hemtjänst är andelen nöjda 
85 respektive 90 procent, en liten försämring 
jämfört med tidigare år, men fortsatt goda resul-
tat.  

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 
 
 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senast tillgängliga statistiken (från 
2019) i KOLADA uppgick långtidsarbetslösheten 
till 2,9 procent i Båstad, en minskning med 0,5 
procentenheter jämfört med året innan. Efter co-
ronapandemins utbrott är vi i ett helt nytt läge, 
särskilt med tanke på att Båstads många restau-
rang- och hotellentreprenörer, som tappat en stor 

andel av gästerna. Före coronautbrottet såg sta-
tistiken lovande ut även vad gäller vuxna med 
försörjningsstöd med låg andel personer som var 
beroende av bidrag. Med all sannolikhet kommer 
utvecklingen vara negativ under resterande året. 

 

 

 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Båstad är en av Sveriges mest företagsamma 
kommuner med en hög andel företagare i befolk-
ningen. Ett av delmålen som vi lyckats nå är att 
alltid ha ledig tomtmark planlagd för verksam-
heter. Arbetet att utveckla och vässa kommunens 
företagsklimat fortsätter. Under året har vi skrivit 
ett nytt avtal med Båstads turism och näringsliv 
avseende näringslivslotstjänsten. Allt för att för-
bättra och förenkla kontakterna med företagarna 
i Båstad. 

 

 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Inom målområdet finns det både positiva och ne-
gativa trender. Mängden insamlat hushållsavfall, 
kg per person, har minskat och är lägre än i andra 
kommuner med besöksnäring. Vi har även utökat 
andelen skyddad natur som i nuläge uppgår till 
nästan 10 procent av landarealen. Andelen miljö-
bilar har minskat något jämfört med tidigare år, 
men är fortfarande högre än i övriga kommuner i 
Sverige och mycket högre jämfört med andra 
landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Arbetet med Agenda 2030 fortsätter även om co-
ronautbrottet har ändrat förutsättningarna. 

Fokusområde Medarbetaren 
 
 

 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga sko-

lor och en trygg, stimulerande miljö för barn och 

vuxna 

Fullmäktigemål 4 

Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med 

god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den en-

skildes behov. 

Fullmäktigemål 5 

I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga 

självförsörjande. 

Fullmäktigemål 6  

Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar 

för entreprenörskap och har ett gott företagskli-

mat 

Fullmäktigemål 7  

Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö 

och  arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle. 

 

Fullmäktigemål 8 

Båstads kommun är  en attraktiv och utvecklande  

arbetsplats. 
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Enligt den senaste medarbetarenkäten uppgick 
HME-index (hållbart medarbetarengagemang) till 
78, vilket är ett medelbetyg jämfört med andra 
kommuner. Just nu pågår projektet Heltidsresan 
inom vård och omsorg, med syfte att kunna er-
bjuda heltidstjänster till alla som så önskar. Sjuk-
frånvaron i Båstad är låg i jämförelse med andra 
kommuner medan personalomsättningen har va-
rit högre än önskat. Under 2020 kommer HR-av-
delningen att starta projektet medarbetarskap.	

Fokusområde Hållbar ekonomi 
 
 
 
 
 

	
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt 
 
Kommunen har satt upp följande finansiella mål: 
Överskott	ska	uppgå	till	2	procent	av	skattein‐
täkter	och	generella	bidrag.		

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt 

Efter första tertialen prognostiseras ett resultat 
på 7,3 mkr för 2020, vilket innebär 0,9 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är 
verksamhetsområdet vård och omsorg som drar 
resultatet neråt medan överskottet på den finan-
siella sidan gör att vi totalt redovisar ett över-
skott. 

Investeringarna	ska	finansieras	till	50	pro‐
cent	med	skattemedel.	Härmed	avses	de	skat‐
tefinansierade	investeringarna	samt	medfi‐
nansiering	av	statlig	infrastruktur.	

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Endast 45 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. Kommunen har ett 
stort projekt, Förslövs skola, som förväntas upp-
arbeta kostnader på 90 mkr under 2020. 

Det är dock viktigt att på längre sikt kunna finan-
siera investeringarna utan att öka skuldsättnings-
graden. 

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
Kommunen når upp till två av de nio uppsatta 
fullmäktige målen, uppnår delvis sex av de nio 
målen och uppnår inte ett mål.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fullmäktigemål 9  

Båstads kommun investerar för framtiden – med 

god ekonomisk hushållning och ett effektivt re-

sursutnyttjande. 
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Målredovisning

Kommunfullmäktigemål

Fokusområde: medborgaren
KF-mål 1 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

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

64 66 Nöjd-Region-Index är 64, vilket är något bättre än genomsnittet 
för samtliga kommuner. 

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

38 48 Nöjd-Inflytande-index är 38. Samtliga kommuners medelindex är 
39. Mest nöjd är man inom frågeområdet information . Under året 
kommer vi att undersöka hur vi kan förbättra vår dialog med 
medborgarna. 

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U00408) 71 76 Totalt NKI 71 (73). Förbättring inom delområden bygglov, något 
nedåt inom miljö- och hälsoskydd. Gott betyg inom bemötande, 
men lägre vad gäller effektivitet

Nöjd medborgarindex- kultur (U09402) 62 66 Nöjd medborgarindex - kultur är 62, ett bra värde över 
genomsnittet i Sverige. Båstads kommun har tillsammans med 
föreningslivet och privata aktörer åstadkommit mycket med små 
medel.

KF-mål 2 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun (SCB, 
medborgarundersökning U00401)

51 62 Nöjd-Medborgar-Index är 51, vilket är något högre än 
genomsnittet för liknande kommuner , men något lägre än 
genomsnittet för alla kommuner. Mest nöjda är våra medborgare 
med räddningstjänsten och det näst högsta betyget får 
förskoleverksamheten.

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar. (KKIK U00442))

85 80 85 % får ett svar inom två arbetsdagar. Kommunen har arbetat 
hårt med denna fråga och lyckats höja resultatet rejält.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga . (KKIK 
U00486))

67 62 67% (61 % 2018) får ett svar på en enkel fråga vid kontakt via 
telefon. Utvecklingen går åt rätt håll!

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen. (KKIK U00486) 

94 90 Hela 94 %(89 % 2018) uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de ställt en enkel fråga via telefon. Medelvärde för samtliga 
kommuner är 88 %.

KF-mål 3 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%)(N15428, SCB, Skolverket, KKIK)

85,6 89 Andelen behöriga elever har sjunkit från 88,4 % till 85,6 %, men är 
på fortsatt hög nivå jämfört med övriga kommuner.

Elever i årskurs 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) (N15557, Skolinspektionen)

86,8 89 Färre känner sig trygga i skolan. År 2018 kännde hela 94,5 % av 
eleverna sig trygga i skolan, året efter har andelen sjunkit till 86,8 
%

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
(%)(N17457 SCB)

73,5 87 Färre klarar gymnasiet inom 4 år. 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500, SCB och skolverket)

15,3 15 Betygspoäng 15,3 i snitt, vilket är högre än 2018 (14,5) . 

KF-mål 4 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn. 
Andel nöjda (%) (U23471, KKIK , Socialstyrelsen)

85 85 Något lägre andel nöjda (89 % 2018)men resultatet är fortfarande 
högre jämfört med samtliga kommuners genomsnittliga resultat.

Fallskador bland personer 65+,3-årsm, antal/100 000 
(U20462, Patientregistret, Socialstyrelsen)

2 223 2200 Trenden är positiv, fallskadorna minskar (2505 2018). Antal 
fallskador i Båstad är mycket lägre än genomsnittet (3109)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, 
andel nöjda(%)(U21468 KKIK Socialstyren)

90 85 90% (92 % 2018) av brukarna är nöjda med hemtjänsten, ett gott 
betyg, som är i linje med snittbetyget bland svenska kommuner.

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS-brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%)(U28532 SKL:s 
undersökning anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.

89 85 Undersökningen indikerar mycket goda resultat och förbättring 
jämfört med förra mätning (77 % 2018).

Brukarbedömning boendestöd SOL - brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420 SKR)

93 85 Även inom SOL-området är andelen nöjda mycket högre än 
tidigare. (63% 2018)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun 
erbjuder vård och 
omsorg med god kvalité - 
jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes 
behov.

Båstads kommun 
erbjuder bra och 
likvärdiga skolor och en 
trygg, stimulerande miljö 
för barn och vuxna.
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Fokusområde: Hållbart samhälle
KF-mål 5 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%) 
(N00955 arbetsförmedlingen)

2,9 2,3 Långtidsarbetslösheten i Båstad är låg jämfört med genomsnittet i 
Sverige men något högre än genomsnittet för liknande kommuner. 
På grund av coronapandemin förväntas arbetslösheten stiga 
kraftigt under 2020.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera.

32 10

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) av befolkningen (N31816 Socialstyrelsen m.fl.)

0,5 0,5 Även om utgångsläget i vår kommun är bra, med en låg andel 
biståndstagare befarar vi att andelen kommer att öka på grund av 
ökad arbetslöshet under coronakrisen.

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel 
(%)(N17434 SCB och Skolverket)

82,4 82 I jämförelse med andra kommuner studerar eller arbetar en högre 
andel av Båstads  ungdomar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning. På grund av coronakrisen kan tänkas att fler 
satsar på studier på grund av en osäker arbetsmarknad.

KF-mål 6 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Företagsklimat enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 76 Totalt NKI 71 (73). Förbättring inom delområden bygglov, något 
nedåt inom miljö- och hälsoskydd. Gott betyg inom bemötande, 
men lägre vad gäller effektivitet

Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkätI Svenskt Näringsliv)

3,1 4 Resultat 3,1 i en 5-gradig skala, ett något lägre resultat jämfört 
med genomsinittet för kommunerna i Sverige (3,4).

Andel företagsamma personer av befolkningen, 16-74 år (%) 
Svenskt Näringsliv, UC

22,2 22 Båstad tillhör Sveriges mest "företagsamma" kommuner med en 
hög andel företagare bland befolkningen. Med anledningen av 
coronakrisen är prognosen är mycket osäker.

Det finns minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter Ja/nej

Ja Ja Ja Det finns >15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för verksamheter 

KF-mål 7 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801 Avfall 
Sverige)

560 500 Mängden hushållsavfall kg/person minskar i vår kommun och är 
lägre än i andra liknande kommuner. Jämfört med snittet i svenska 
kommuner är den hög. En av anledningarna är att många har 
semesterhus i vår kommun. Vid beräkning av indikatorn tar man 
hänsyn till detta, men troligtivs ges inte tillräcklig kompensation 
eftersom landsbygdskommuner med besöksnäring har mycket 
större mängd hushållavfall i snitt än övriga kommuner har.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
(U07514 Ekomatcentrum). 

20 35 Vi räknar inte nå upp till målet under 2020

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 42,1 50 Under 2020 har vi anskaffat ett antal nya elbilar som ska 
användas vid tjänsteärenden (bl.a. av vård- och omsorgs- samt 
personalen inom miljöavdelningen). Troligtvis kommer vi dock inte 
nå upp till 50%.

Skyddad natur totalt, andel (%)(N85054) 9,7 9,7 Vi når målet och det finns inga planer på att minska andelen 
skyddad natur.

Fokusområde: medarbetaren
KF-mål 8 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen. 
Totalindex (U00200) egen undersökning

78 80 Vi ligger i linje med övriga kommuners värden.

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, 56 56 Vi har nått målet, men ligger lågt jämfört med andra kommuner, 
Målsättningen bör höjas i efterhand. Just nu pågår projektet 
heltidsresan inom vård och omsorg.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)( egna uppgifter 
i ÅR)

5,5 5,2 I Båstad har sjukfrånvaron varit relativt låg. I dagens läge ser det 
annorlunda ut med anledning av coronapandemin.

Personalomsättning (avgångna) (%) (N00216 
Novemberstatistiken)

12 10 Personalomsättningen har minskat från 13 till 12 % och vi ser 
gärna att den sjuker något mer för att kunna ha kontinuitet och 
långsiktighet i verksamheterna.

Fokusområde: Hållbar ekonomi
KF-mål 9 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommuns överskott ska uppgår till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 
mandatperioden.

0,9% 2,6% Efter första tertialen prognostiseras ett resultat på 7,3 mkr för 
2020, vilket innebär 0,9 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Det är verksamhetsområdet vård och omsorg som 
drar resultatet neråt medan överskottet på den finansiella sidan 
gör att vi totalt redovisar ett överskott, dock inte tillräckligt stort 
för att uppnå målet.

Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under 
mandatperioden.

45% 50% Endast 45 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.

Båstads kommun 
investerar för framtiden -
med god ekonomisk 
hushållning och ett 
effektivt 
resursutnyttjande

Båstads kommun har en 
rik natur- och 
kulturmiljö och arbetar 
klimatsmart för ett 
hållbart samhälle

Båstads kommun är en 
attraktiv och 
utvecklande arbetsplats

I Båstads kommun är alla 
med arbetsförmåga 
självförsörjande

Båstads kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
entreprenörskap och 
har ett gott 
företagsklimat
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

 

 
Budgetföljsamhet bland nämnderna 

 Avvikelser mot budget (mkr) 

 

 

 

 

Balanskravsresultat 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för 
krav på ekonomisk balans mellan intäkter. Om 
kostnaderna är större än intäkterna ett år upp-
står ett underskott som ska återställas inom tre 
år. Balanskravet avser kommunens nämnds och 
förvaltningsorganisation. 

Båstads kommun har de senaste fem åren upp-
fyllt balanskravet, senast kommunen inte gjorde 
det var 2008. Det finns därför inget underskott 
att återställa. Balanskravsjusteringar innebär 
bland annat att vissa realisationsvinster inte tas 
med i bedömningen om årets resultat uppfyller 
balanskravet. Under 2020 har kommunen per 
den 30 april avyttrat maskiner som genererar en 
reavinst på 0,1 mkr. Enligt huvudprincipen ska 
realisationsintäkter räknas bort vid en balans-
kravsjustering.  

Årets balanskravsresultat prognostiseras uppgå 
till 7,2 mkr (3,5 mkr) vilket lever upp till lagens 
krav. Kommunen har inte använt sig av resultat-
utjämningsreserv (RUR).  

 Balanskravsutredning (mkr)  

 

Prognos 

2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 7,3 

- Samtliga realisationsvinster -0,1 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 

+- Återföring av vinster och förluster i värdepapper - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7,2 

= Balanskravsresultat 7,2 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnaderna för perioden har uppgått 
till 225 mkr, vilket är en ökning med 1 procent 
jämfört med motsvarande period förra året. I per-
sonalkostnaderna ingår, utöver löner och se-
mesterersättning till våra medarbetare, även ar-
vode till politiken.  

0,1

0,0

0,5

0,0

0,0

-0,4
-19,5

0,0

-0,1

-0,5

0,0

0,5

1,0

-2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

-3,8

-10,5

-0,1

3,1

20,7

-9,7

0,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

0,0

-20,9
0,0

0,0

0,0

0,0
0,5

1,0

-1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,2
-8,4

0,0

4,6

35,3

5,1

KF - KF
KS - kommunstyrelse

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

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

KS - individ och familj, sociala utskottet
MN - myndighetsnämnd

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

UN - utbildningsnämnd
UN - skolpeng bo/grsk

UN - skolpeng gymn
UN - barn och skola ram
UN - BS resultatenheter

UN - BS resultatenheter gymnasium
UN - bildning och arbete ram

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - hemvårdspeng

VN - boendepeng
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Finansförvaltning

Engångsposter
Total avvikelse
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Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår 
per den 30 april 2020 till 1 269, vilket är 4 perso-
ner färre jämfört med 30 april 2019. Antalet tills-
vidareanställda har minskat med 17 personer 
medans antalet visstidsanställda har ökat med 13 
personer. 

Den totala sjukfrånvaron per den 30 april 2020 
har ökat till 7,27 procent jämfört med den 30 
april 2019 då den var 6,40 procent. Av den totala 
sjukfrånvaron för tertial 1 2020 är 36 procent 
långtidssjukfrånvaro.  

Coronapandemin påverkar sjukfrånvaron och 
rapporteringen i personalsystemet. Det är den 
rapporterade sjukfrånvaron som chef attesterar 
som generar procentsiffrorna. Med anledning av 
coronapandemin kommer sjuktalen med största 
sannolikhet att falla ut högre än vad siffrorna sä-
ger i tertial 1 rapporten, detta beror på en viss 
fördröjning av rapporteringen. 

För att verksamheten under tertial 1 skulle kunna 
följa frånvaron på daglig bas, skapades en från-
varoenkät som chefer rapporterade daglig sjuk-
frånvaro och vård av barn. Dessa siffror är dock 
inte jämförbara med sjukfrånvaro siffrorna i stort 
då det handlar om flera olika anställningsformer i 
redovisningen. 

Av den totala registrerade sjukfrånvaron är det 
fördelat per verksamhet enlig följande. 

Sjukfrånvaro per verksamhet  

Verksamhet % 

Kommunkontor 3,59 

Teknik och service 6,77 

Samhällsbyggnad 2,14 

Barn och skola 6,74 

Bildning och arbete 7,99 

Vård och omsorg 8,51 

 

Förväntad utveckling 
Omvärldsrisker  (1) 
Coronapandemin har på bara några månader fått 
globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsför-
hållanden, utbildning och ekonomi. Osäkerheten 
om den fortsatta utvecklingen är stor och pande-
mins slutliga effekter kommer ta lång tid att över-
blicka. Det är inte heller lätt att bedöma det aktu-
ella läget. Den statistik som finns i dagsläget är 
långtifrån heltäckande och kan samtidigt vara 
svårtolkad.  

  (1)  Källa: SKRs Ekonomirapport maj 2020. 
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FINANSIELLA RAPPORTER BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Resultaträkning, Kassaflödesanalys 

Resultaträkning 
    Budget Prognos Bokslut 

(mkr) 2020 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 202 224 261 

Verksamhetens kostnader  -966 997 -1 011

Avskrivningar  -68 -68 -54

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -832 -842 -805

Skatteintäkter  697 697 687

Generella statsbidrag och utjämning  153 153 121

VERKSAMHETENS RESULTAT 19 9 4

Finansiella intäkter 2 3 4

Finansiella kostnader -4 -4 -3

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 17 7 4

Extraordinära poster 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 17 7 4

Kassaflödesanalys 
(mkr)    

Prognos 
2020 

Bosklut 
2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 7 4

Justering för ej likviditetspåverkande poster 

     Avkrivningar 62 53

     Nedskrivningar/Utrangeringar 6 1

     Gjorda avsättningar 0 -3

     Återförda avsättningar 0 3

     Orealiserade kursförändringar 0 0

     Upplösning av bidrag till infrastruktur 3 3

     Upplösning av investeringsbidrag -3 -3

Övriga likviditetspåverkande poster 

     Utbetalning av bidrag till infrastruktur 9 2

Poster som redovisas i annan  sektion 

     Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -0 -1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 84 60

Minskning/ökning kortfristiga fordringar 0 -21

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 36 -6

Minskning/ökning kortfristiga skulder 0 23

Kassaflöde från den löpande verksamheten 120 56 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar -219 -164

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0 3

Anslutningsavgifter VA 7 16

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 1

Förvärv av  finansiella tillgångar 0 0

Avyttring av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -211 -144

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 120 132 

Amotering av skuld -22 -21

Ökning av långfristiga fodringar 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 0 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  98 112 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -9 -2

Årets kassaflöde -1 22

Likvida medel vid periodens början 22 0

Likvida medel vid periodens slut 21 22
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Driftredovisning 

 
 
Driftredovisning
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 -34 (-35) mkr. Det 
är i paritet med avvikelsen verksamheterna upp-
visat åren 2017-2019. Årets prognostiserade av-
vikelse motsvarar 4 procent av nettokostna-
derna. 

 

Budgetföljsamhet bland nämnderna 

Kommunstyrelsen lämnade en negativ avvi-
kelse på 19,5 mkr. Det finns avvikelser inom 
kommunstyrelsen där den största negativa avvi-
kelsen är inom individ och familj sociala utskot-
tet, -19,5 mkr. Kostnaderna för placeringar 
ökade under 2019 och för 2020 prognostiseras 
dessa överskrida budget med 16,5 mkr. Övriga 
avvikelser inom sociala utskottet är inom ekono-
miskt bistånd, ökade lönekostnader kopplade till 
arbetsmiljöutredningar och fortsatt behov av 
stöd av konsulter under början av året. 

Myndighetsnämndens budgetavvikelse pro-
gnostiseras bli -0,6 mkr där miljö och hälso-
skydd prognostiserar en negativ avvikelse 
med -0,5 mkr. Den förväntade avvikelsen beror 
på att den pågående pandemin gör att tillsyn 
inte kan genomföras som planerat samt arbete 
med smittskyddstillsyn som inte ger intäkter. 

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden 
prognostiseras bli -0,8 mkr. De största avvikel-
serna inom utbildningsnämnden är barn och 
skola ram som prognostiserar en negativ avvi-
kelse om -2,3 mkr där -1,6 mkr beror på lokal-
kostnader utöver budget. 

Budgetavvikelsen för Vård‐	och	omsorgsnämn‐
den prognostiseras bli -12,6 mkr. Utförarna, re-
sultatenheterna inom Vård och omsorgsboende 
och hemvård prognostiserar en negativ avvi-
kelse på -5,8 mkr. En översyn av bemanningen 
har påbörjats men arbetet har delvis behövts 
pausats med hänsyn till coronapandemin. Köpta 

platser inom Stöd och omsorg prognostiserar en 
negativ avvikelse på -3,4 mkr.  Hälso- och sjuk-
vårdsenheten prognostiseras överskrida budget 
med 2,2 mkr kopplat till för hög bemanning un-
der årets första månader och till att behovet av 
bemanningssjuksköterskor under sommaren. 
Boendepengen prognostiserar en negativ avvi-
kelse mot budget med -3,5 mkr på grund av ex-
ternt köpta korttidsplatser. 

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

Finansförvaltningen som består av övriga 
kommungemensamma poster samt finansför-
valtningen prognostiserar en avvikelse på 
+23,8 mkr. Avvikelsen beror till största del på 
prognostiserade exploateringsintäkter om 
15 mkr. Dessa är för försäljning av tomter och är 
således engångsintäkter. Resultatpåverkan av 
exploateringsintäkterna har justerats ner jäm-
fört med föregående månads prognos på grund 
av hänsyn till coronapandemins effekter och 
osäkerheten som den skapar på marknaden.  

Bidrag för de bryggor som färdigställs under 
året kommer att tillfalla driften under 2020 vil-
ket ger en positiv avvikelse om +5,3 mkr.  

Riksdagen och regering har aviserat om ökat 
statsbidrag till kommuner och regioner samt för 
kostnader kopplat till corona. Totalt för Båstads 
kommun innebär det ca 30,7 mkr. Dock sjunker 
skatteprognoserna i samband med den på-
gående pandemin varför ca 27,8 mkr av ök-
ningen redan raderats. Utöver detta så hade 
kommunen redan tagit hänsyn till ökade skat-
teintäkter och satt av 2,4 mkr till utökning för in-
divid och familj. Med hänsyn till beslut i krisled-
ningsnämnden om tillfälliga åtgärder, sätts pro-
gnosen för skatteintäkterna till +0,1 mkr. Detta 
är dock en högst osäker prognos som bygger på 
SKRs scenario som kan bedömas vara något op-
timistiskt.  

Pensionskostnaderna beräknas bli något lägre 
än budgeterat vilket ger en positiv avvikelse om 
+2,6 mkr. Övriga finansiella poster prognostise-
rar en avvikelse på +0,3 mkr. 
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Driftredovisning 

 
 
  

 Driftredovisning (mkr)        

 

Budget 

 

2020 

Prognos 

intäkter 

2020 

Prognos 

kostnader 

2020 

Prognos 

netto 

2020 

Budget- 

avvikelse 

2020 

Utfall 

Intäkter 

2019 

Utfall 

kostnader 

2019 

Kommunfullmäktige -2,2 0 -2,1 -2,1 0,1 0,0 -2,1 

Kommunstyrelsen -186,8 148,5 -354,7 -206,2 -19,5 168,9 -366,4 

- varav kommunstyrelse -2,8 0,0 -2,8 -2,8 0,0 0,0 -2,9 

- varav kommunledningskontor -53,0 0,5 -53,0 -52,5 0,5 1,2 -52,6 

- varav teknik och service -59,8 106,9 -166,7 -59,8 0,0 110,3 -168,3 

- varav samhällsbyggnad -3,1 7,5 -10,5 -3,1 0,0 7,7 -9,8 

- varav bildning och arbete -31,8 24,5 -56,7 -32,3 -0,4 30,1 -62,2 

- varav individ och familj sociala utskottet -36,3 9,1 -64,9 -55,8 -19,5 19,6 -70,6 

Myndighetsnämnd -3,5 10,1 -14,3 -4,2 -0,6 10,2 -11,8 

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

- varav teknik och service -0,3 0,0 -0,5 -0,4 -0,1 0,0 -0,2 

- varav samhällsbyggnad -2,9 10,0 -13,5 -3,4 -0,5 10,2 -11,2 

Utbildningsnämnd -345,4 243,1 -589,3 -346,2 -0,8 272,8 -595,6 

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

- varav skolpeng, barnomsorg/grundskola -203,9 14,4 -217,8 -203,4 0,5 14,0 -211,9 

- varav skolpeng, gymnasium -53,7 0,8 -53,5 -52,7 1,0 1,0 -50,0 

- varav barn och skola ram -84,5 3,3 -90,1 -86,5 -2,3 5,2 -79,9 

- varav BS resultatenheter 0,0 204,4 -204,4 0,0 0,0 229,4 -227,2 

- varav BS resultatenheter gymnasium 0,0 19,5 -19,5 0,0 0,0 23,0 -23,1 

- varav bildning och arbete ram -2,9 0,7 -3,6 -2,9 0,0 0,2 -3,0 

Vård- och omsorgsnämnd -255,8 192,5 -460,9 -268,4 -12,6 190,2 -261,9 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,5 

- varav hemvårdspeng -56,4 7,1 -61,9 -54,8 1,6 7,5 -62,8 

- varav boendepeng -64,7 14,1 -82,5 -68,4 -3,8 14,3 -80,6 

- varav vård- och omsorg -134,3 171,4 -316,2 -144,8 -10,5 168,3 -308,2 

Valnämnd -0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,0 0,4 -0,5 

Överförmyndare -1,2 0,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 -1,4 

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

Summa verksamheter -795,7 594,2 -1 423,4 -829,2 -33,5 643,1 -1 447,1 

Övriga kommungemensamma poster -36,1 17,8 -30,4 -12,6 23,6 19,1 -19,8 

Summa verksamhetens nettokostnad -831,8 612,0 -1 453,8 -841,8 -10,0 662,3 -1 466,9 

Finansförvaltning 848,8 853,2 -4,2 849,1 0,3 811,6 -3,0 

SUMMA 17,0 1 465,2 -1 457,9 7,3 -9,7 1 473,9 -1 469,8 

VA 0,0 54,7 -54,7 0,0 0,0 47,5 -47,5 

TOTALT 17,0 1 520,0 -1 512,7 7,3 -9,7 1 521,4 -1 517,3 
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FINANSIELLA RAPPORTER  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Investeringsredovisning 

 
 

Investeringsredovisning
Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
Kommunens investeringar (skattefinansierade, 
avgiftsfinansierade samt medfinansiering) under 
2020 beräknas uppgå till 226 (167) mkr. Det är 
6 mkr högre än budgeterat. Överföring från 
2019 är ännu ej beslutad i kommunfullmäktige. I 
budget finns 220 mkr avsatta. För projekt som 
inte blev färdiga under 2019 har verksamhets-
områdena begärt att investeringsmedel för 
27 mkr ska överföras till 2020 hela beloppet rör 
VA-investeringar. 

Bland de större investeringarna prognostiseras 
VA-investeringar till 71 mkr och fastighetsrelate-
rade investeringar till 104 mkr.  

 Skattefinansierat, VA-investeringar 

(mkr) 

Prognos 

2020 2019 2018 2017 2016 

Investering (netto) 226 167 171 120 121 

- varav skattefinansierat 146 108 80 79 77 

-varav medfinansiering 

av statlig infrastruktur 9 2 16 -5 6 

- varav VA-investeringar 71 57 75 47 44 

 

Ett av kommunens finansiella mål 2020 är att in-
vesteringar inom skattefinansierad verksamhet 
ska finansieras till 50 procent med egna medel. 
Det innebär i så fall att kassaflödet från den lö-
pande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital ska täcka nya investeringsutgifter inom 

skattefinansierad verksamhet till 50 procent. Ti-
digare år har detta mått definierats som årets re-
sultat och avskrivningar från gamla investe-
ringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
täcka nya investeringsutgifter inom skattefinan-
sierad verksamhet. Siffrorna som redovisas här 
följer den nya definitionen. Om självfinansie-
ringsgraden uppgår till 100 procent behöver 
inga nya lån tas upp för att täcka utgifterna för 
de nya investeringarna. En självfinansierings-
grad på 100 procent är något kommunen bör ef-
tersträva att nå efter nuvarande investerings-
puckel. 

Självfinansiering årets investeringar 

(%) 

Prognos 

2020 2019 2018 2017 2016 

Samtliga investeringar* 38 41 43 66 57 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 45 46 62 89 78 

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

Kommunen klarar inte målet att självfinansiera 
investeringar inom skattefinansierad verksam-
het till 50 procent 2020 utan den uppgår endast 
till 45 procent. Sett över den senaste femårspe-
rioden hamnar självfinansieringsgraden över 
50 procent. Dock är det först 2019 som målet är 
sänkt  från en självfinansieringsgrad på 100 pro-
cent till det nuvarande 50 procent.  
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FINANSIELLA RAPPORTER  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Investeringsredovisning 

 
 

 Investeringsredovisning per verksamhet     

(mkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

mot budget 

KOMMUNKONTOR -2 -3 -3 0 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Gata -2 -8 -7 1 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -0 -10 -9 2 

  Fastighetsservice -42 -105 -104 1 

  Övrigt -4 -8 -9 -1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -49 -121 -120 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -0 -10 -9 2 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -6 -25 -24 1 

  Landsbygdsinvesteringar -1 -2 -2 0 

  Nyinvesteringar -5 -11 -38 -27 

  Exploatering VA -3 -26 -7 19 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -15 -64 -71 -7 

Anslutningsavgifter 3 8 7 -1 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -3 -9 -10 -2 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 0 0 0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 1 45 48 2 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  -2 37 37 0 

TEKNIK OCH SERVICE summa -66 -204 -211 -7 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0 -1 -1 0 

BARN OCH SKOLA -1 -8 -8 0 

BILDNING OCH ARBETE -0 -1 -1 0 

VÅRD OCH OMSORG -1 -4 -4 0 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -69 -175 -179 -4 

varav     

Skattefinansierad investering -55 -146 -148 -1 

Medfinansiering statlig infrastruktur -0 -10 -9 2 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -15 -64 -71 -7 

Exploatering 1 45 49 3 

     

Summa anslutningsavgifter 3 8 7 -1 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -12 -56 -64 -8 
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Investeringsredovisning 

 
 

Investeringsredovisning fleråriga projekt       

 

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 

(mkr) 

Beslutat 

totalutgift 

Ack utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

TEKNIK OCH SERVICE       

Skattefinansierad verksamhet       

  Gata -16 -9 7 -8 -7 1 

 - varav: GC-väg Banvallen -12 -9 3 -4 -4 0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -6 -3 3 -10 -9 2 

  Fastighetsservice -112 -98 14 -105 -104 1 

 - varav: Om- och tillbyggnad Förslövs skola F-6 -50 -49 1 -90 -90 0 

  Övrigt -13 -11 2 -8 -9 -1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -90 -75 14 -121 -120 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -6 -3 3 -10 -9 2 

Taxefinansierad verksamhet       

  Exploatering VA -61 -31 30 -26 -7 19 

 - varav: Exploatering Åstad Bas VA  -24 -12 12 0 -1 -1 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -61 -31 30 -64 -71 -7 

Anslutningsavgifter 35 40 4 8 7 -1 

 - varav: Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 17 11 -7 3 3 0 

Exploateringsområden (ej VA)       

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -119 -58 -61 -9 -11 -3 

 - varav: Östra Karup -42 -22 20 0 -0 -0 

 - varav: Heden, Hemmeslöv 10:10 -43 -20 23 0 -0 -0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 66 49 -16 45 49 3 

 - varav: Heden, Hemmeslöv 50 48 -1 -0 -0 0 

TS Summa exploateringsområden (ej VA)  -53 -8 44 37 37 0 

TEKNIK OCH SERVICE summa -275 -167 108 -204 -211 -7 
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Exploateringsredovisning 

 
 

 
 

* Kommunalt markinnehav som enligt översiktsplan (ÖP08) pekats ut som utvecklingsbart 

 

 
 

Exploateringsredovisning 
Exploatering är en process varigenom råmark 
omvandlas till färdiga bostads- eller verksam-
hetsområden. 

Under 2020 har utbyggnad av allmän plats inom 
området Heden, etapp III, färdigställts och över-
låtelsehandling tecknats för fastigheterna Hem-
meslöv 10:208 och 10:209.   

Byggnation inom den överlåtna fastigheten 
Hemmeslöv 5:65 har påbörjats och byggnation 
inom fastigheten Hemmeslöv 5:60 har skjutits 
på framtiden på grund av coronautbrottet. 

Längs inre kustvägen har kommunen tre tomter 
för olika ändamål kvar att omsätta.  

I Östra Karup, inom exploateringsområdet Stine-
hov, pågår projektering av 6 hyresrätter och 24 
bostadsrätter på tomter som kommunen upprät-
tat överlåtelseavtal för.  

Genomförandet av detaljplanen Sunnan 10 med 
flera är under uppstart, i enlighet med ingånget 
exploateringsavtal.  

Detaljplanarbete pågår för två mycket viktiga ex-
ploateringsområden i Båstads kommun; ”Peters-
berg” som kommer att inrymma byggrätter för 

bostäder, skola, förskola, handel och centrum-
ändamål och ”Vistorp väst väg 105” som kom-
mer att inrymma byggrätter för ett stort antal 
verksamhetsetableringar.  

I Förslöv pågår projektering av kommande bygg-
nation inom fastigheten Slammarp 64:60. Över-
låtelseavtal tecknas under hösten 2020 när pro-
jekten sålts in till marknaden. 

En strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap har lyfts för politisk bered-
ning. Strategin omfattar åtta geografiska områ-
den som föreslås få ny huvudman.  

Exploateringens resultatpåverkan 
2020 års budget för kommunens skattefinansi-
erade investeringar uppgår till 8,5 mkr, och pro-
gnostiseras till 10,1 mkr. 

Budgeterade intäkter från försäljning av kom-
munal mark 2020 uppgår till 45,4 mkr och pro-
gnostiseras till 51,8 mkr, med tillhörande kost-
nader om 11,0 mkr. Exploateringens resultatpå-
verkan prognostiseras dock till ett lägre över-
skott om 15,4 mkr, då tillträdestidpunkter för 
vissa försäljningar är osäkra.  

 

Exploatering       

  

 Yta vid årets 
början, ha 

Yta vid 
årets slut, 

ha  
prognos 

2020 

Avstyckade 
tomter till 

försäljning 

Antal sålda 
tomter jan-

apr 2020 

Antal sålda 
tomter 

prognos 
2020 

Bostadsmark*  113 113 23 2                  23 

Verksamhetsmark*  78 80 4 0                     2 

Markreserv  416 416     

TOTAL  607 609 27 2                    25 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING  2020-04-30

Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige
Driftredovisning 

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommunfullmäktige   

inklusive beredningar  

och partistöd -678 -2 173 -2 123 50 

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslu-
tande organ och beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Kommunfullmäktiges 41 mandat är 
fördelade på Moderaterna (10), Bjärepartiet (9), 
Centerpartiet (6), Socialdemokraterna (6), Libe-
ralerna (4), Sverigedemokraterna (3), Miljöpar-
tiet (2) och Kristdemokraterna (1). Kommun-
fullmäktige har ett majoritetsstyre genom sam-
verkan mellan Moderaterna, Socialdemokrater-
na, Liberalerna och Kristdemokraterna.	

Under perioden januari-april har kommunfull-
mäktige haft 4 ordinarie sammanträden. Vid 
sammanträdena har det behandlats 79 ärenden 
(73 ärenden under samma period 2019). Kom-
munfullmäktiges sammanträden har i genom-
snitt varat i 2,4 timmar (3 timmar under samma 
period 2019). 

Kommunfullmäktiges presidium har arrangerat 
fem gruppledarträffar där förvaltning och in-
bjudna gäster informerat partiernas grupple-
dare. Forumet används även för utveckling av 
fullmäktiges arbetsformer. 

Corona 
Till följd av pandemin initierade ordförande 
tidigt en överenskommelse mellan de politiska 
partierna om kvittning av platser i fullmäktige. 
Det har medfört att fullmäktige är reducerad till 
23 ledamöter. Utöver det har kommunfullmäk-
tige beslutat att samtliga nämnder kan genomfö-
ras med distansdeltagare för att minska smitt-
spridningen. 

Via kommunfullmäktiges sammanträden har 
ledamöter och åhörare kontinuerligt informerats 
om kommunens arbete med pandemin. 

Pandemin har gjort att evenemang som borg-
mästarkaffe och bussutflykt för invånare har 
ställts in. 

 Sammanträden kommunfullmäktige 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Behandlade ärenden 79 73 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,4 3 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige prognosticerar en positiv 
avvikelse mot budget om motsvarande 50 tkr. 
Anledningen är påverkan av pandemin, vilket 
lett till minskning av mötesarvoden och inställda 
evenemang. 

Om Coronapandemin fortsätter efter sommaren 
kommer det prognostiserade överskottet att 
öka. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Kommunstyrelse – Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse
Driftredovisning 

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommunstyrelse -915 -2 762 -2 782 -20

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter. Kommunstyrelsen ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av 
samtliga kommunala verksamheter, dess ut-
veckling och ekonomi, samt har uppsikt över 
kommunala verksamheter som bedrivs i hel- 
eller delägda bolag. Kommunstyrelsen har två 
utskott (arbetsutskottet och förhandlingsutskot-
tet) samt tre råd (pensionärsråd, tillgänglighets-
råd, ungdomsråd och kulturråd). 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter som 
ansvarar för beredning av kommunstyrelsens 
ärenden.  

Förhandlingsutskottet består av fem ledamö-
ter som ansvarar för kommunens lönerevision 
och är tillika pensionsmyndighet för förtroende-
valda.  

Under perioden januari-april har kommunsty-
relsen haft fyra ordinarie och två extra samman-
träden. Vid dessa har det behandlats 106 ären-
den, vilket är en mindre ökning jämfört med 
samma period 2019.   

Kommunstyrelsens sammanträden har i genom-
snitt varat i 3,3 timmar, vilket är i paritet med 
samma period 2019 då sammanträdestiden var 
3 timmar.  

I likhet med kommunstyrelsen har dess arbets-
utskott även haft extra sammanträden, men 
minskat sammanträdestiden från 4,7 timmar till 
2,5 timmar. Det kan vara en konsekvens av änd-
rad beredningsprocess för kommunstyrelsen. 

Under perioden har kommunstyrelsens arbets-
utskott genomfört dialogmöten inom ramen för 
sin uppsiktsplikt. Dialogmötena har behandlat 
budget- och måluppfyllelse samt påverkan av 
coronapandemin. 

Sammanträden kommunstyrelse 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Extra sammanträden 2 - 

Behandlade ärenden 106 87 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,3 3 

Sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Extra sammanträden 2 - 

Behandlade ärenden 78 93 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,5 4,7 

Corona 
I ett tidigt skede av pandemin initierade kom-
munstyrelsen ärende för att möjliggöra för di-
stansdeltagande på sammanträden. En frivillig 
kvittning av platser har även skett i kommunsty-
relsen, vilket medfört att styrelsen är reducerad 
till nio ledamöter. 

Kommunstyrelsen informeras kontinuerligt om 
pandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 
Kommunalrådet informerar kommunfullmäktige 
om åtgärder som görs för verksamheterna, med-
borgarna och näringslivet.  

Till följd av pandemin har kommunens råd ställt 
in sina sammanträden. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ 
avvikelse om -20 tkr. Avvikelsen beror främst på 
coronapandemin, där den aktiverade krisled-
ningsnämnden belastar kommunstyrelsen. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Om restriktioner till följd av corona fortsätter 
efter sommaren kommer det att leda till en posi-
tiv avvikelse. Dialog om budgetläget förs mellan 
kommunstyrelsen ordförande och förvaltningen 
om eventuella åtgärder som kan vidtas.
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

 
 
 

Kommunledningskontor
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS - 

KOMMUNLED-

NINGSKONTOR -17 565 -52 998 -52 498 500 

Kommundirektör -2 160 -6 256 -6 256 0 

Kommunikations-

avdelning -1 545 -5 659 -5 659 0 

Avdelningen för 

hållbar utveckling -595 -2 447 - 2 297 150 

Kommunkansli -1 227 -4 156 -3 756 400 

Ekonomiavdelning -3 582 -10 366 -10 366 0 

HR-avdelning -3 747 -11 017 -11 017 0 

IT-avdelning -3 944 -10 935 -10 985 -50 

Upphandlings-

avdelning -765 -2 162 -2 162 0 

INVESTERING -1 568 -3 230 -2 951 279 

 

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
År 2020 är på intet sätt ett vanligt år. När det 
gäller kommunledningskontorets uppdrag att 
leda och utveckla kommunen så har det fått stå 
tillbaka för att operativt klara insatserna när det 
gäller Coronapandemin och insatser för att 
komma tillrätta med de kvalitetsbrister som fun-
nits inom IFO-verksamheten.  

Arbetsbelastningen med anledning av pandemin 
har ökat för alla avdelningar på kontoret då det 
gäller att hitta nya lösningar såväl när det gäller 
nya arbetssätt och att beslut snabbt behöver 
fattas. Beslut om införande av krislednings-
nämnd har fattats. Fokus för krisledningsnämn-
den har varit att hålla ihop kommunen och fatta 
beslut för helheten med anledning av pandemin. 
Nämnden har dock inte tagit över beslutsmandat 
från nämnderna. 

Krisledningsstaben har sedan mars haft tre mö-
ten i veckan och har svarat för ledning- och styr-
ning av kommunens arbete för att förhindra 
smittspridning. Hittills har vi varit framgångs-
rika och har inte haft något fall inom vår äldre-
omsorg men vi har en planering för att kunna 
hantera det när det händer. Vi arbetar därför 

både på kort och längre sikt för att förhindra 
smittspridningen och har kontinuerliga avstäm-
ningar med Länsstyrelsen, SKR med flera. Ett 
stort problem initialt har varit bristen på 
skyddsutrustning till personalen. Nu är till-
gången på skyddsutrustning acceptabel. 

Pandemin har drabbat näringslivet i olika stor 
omfattning. För att stötta det lokala näringslivet 
har krisledningsnämnden beslutat att betala fak-
turor så snabbt det är möjligt samt lämna kredit-
tid på 90 dagar på fakturor från kommunen. 

Kommunikationsavdelningen 
Kommunikationsavdelningen har fortsatt med 
det utvecklings- och moderniseringsarbete som 
påbörjades under 2019. Ett digitalt pressrum 
har upphandlats och ett nytt arbetssätt för han-
teringen av profilprodukter har utarbetats. 

En stor del av årets första månader har ägnats åt 
att kommunicera pandemin via både nya och 
etablerade kanaler. Arbetsbelastningen på avdel-
ningen har varit hård men resultatet av arbetet 
gott. Såväl videohälsning med Hasse Andersson, 
radiointervjuer och nyheter har blivit uppskat-
tade och fått stor spridning.  

Även kundcenter har påverkats av pandemin 
och en rad åtgärder har vidtagits för att säker-
ställa att verksamheten kan bedrivas med alter-
nativa lösningar. Parallellt med övrigt arbete har 
arbetet med att omvandla kundcenter till ett mo-
dernt kontaktcenter fortlöpt. Samarbetet med 
Båstad turism och näringsliv har utvecklats 
bland annat genom att företagslotsen kommit på 
plats. 

Avdelningen för hållbar utveckling 
I början av februari internrekryterades en ny 
medarbetare till avdelningen. Samtidigt bytte av-
delningen namn från Strategi och Utveckling till 
Avdelningen	för	hållbar	utveckling	som bättre be-
skriver avdelningens arbete med att utveckla 
den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbar-
heten. På grund av pandemin har mycket av re-
surserna lagts på krisledningsstabens arbete. 
Trots detta har avdelningen kunnat genom-
föra/påbörja flera aktiviteter enligt avdelning-
ens verksamhetsplan. 
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Kommunkansli 
Året har inletts med fortsatt arbete enligt anta-
gen verksamhetsplanering med bland annat 
stärkt ärendeberedning och digitalisering. Där-
utöver ingår nu kansliet i kommunens signals-
skyddsorganisation. Personalmässigt förs nu di-
alog med Höganäs kommun om delad 
kommunjurist och chefssekreterartjänsten är nu 
placerad under avdelningen. 

Kansliet har berett och verkställt ärendet om 
den politiska organiseringen av socialnämndsan-
svaret. Kansliet arbetar vidare med att översyn 
av hela den politiska organisationen med mål-
sättning att förändra den politiska styrningen 
och förbättra villkoren för förtroendevalda.  

Pandemin har såväl som övrigt arbete inneburit 
stora konsekvenser för den politiska organisat-
ionen och dess arbetsformer. För att motverka 
negativa konsekvenser har kansliet intensivt ar-
betat med deltagande över distans för att för-
ändra mötesformer med formella riktlinjer, tes-
ter och utbildning. Kansliet deltar aktivt som 
stöd till krisledningsnämnden. 

Ekonomiavdelningen 
Utvecklingen av kommunens budgetprocess på-
går. Årets process har justeras med hänsyn till 
den pågående pandemin. Trots delvis ändrade 
arbetssätt har avdelningen fortsatt arbetet med 
att stötta kommunens chefer i budget och upp-
följningsarbete. 

Under året har digitaliseringsarbete genomförts 
som underlättar betalning av kommunens faktu-
ror för privatpersoner. 

HR-avdelningen  
HR-avdelningen har under årets första tertial lik-
som övriga avdelningar haft fokus på pandemin. 
I förebyggande syfte har HR genomfört en kom-
munövergripande kompetensinventering där 
samtliga medarbetare ges möjlighet att lämna 
uppgifter om kompetenser i händelse av att vi 
hamnar i ett större personalbortfall och behöver 
omfördela resurserna mellan verksamheterna. 

HR har trots den ökade arbetsbelastningen fort-
satt med chefsträffar, workshops om arbets-
platsträffar och samverkansavtalet, arbetsmiljö-
utbildning och hållit en central chefsintrodukt-
ion inom HR området. HR har också inlett ett  

nytt projekt om medarbetarskap som pågår året 
ut. Vidare har HR med till exempel företagshäl-
sovården haft särskilt fokus på Individ och famil-
jeomsorgen. Avdelningen leder rekryteringen av 
ny kommundirektör tillsammans med externt 
rekryteringsföretag. 

IT-avdelning 
Fokus för avdelningens arbete har varit att 
stödja verksamheternas krisarbete genom att 
snabbt utveckla ett nytt digitalt arbetssätt för di-
stansutbildning och distansarbete. Genomföran-
det har lyckats över förväntan där det digitala 
arbetssättet att mötas nu blivit vardag. Arbets-
belastningen har ökat då avdelningen har mins-
kat med en person samt att det kommer många 
frågor angående nya arbetssätt. Investeringar 
har gjorts i videoutrustning och programvaror. 

Det nya vårdboendet Haga Park har utrustats 
med teknik och tagits i drift. Flera projekt har 
genomförts för att automatisera identitetshante-
ringen i syfte att spara arbetstid och höja kvali-
teten/säkerheten, det kan även nämnas ett nytt 
digitalt låssystem till vården, koppling mellan 
skol-system och kommunens gemensamma be-
slutsstödsystem.  

Upphandlingsavdelningen 
Perioden har till stor del präglats av att lösa 
akuta uppkomna upphandlings- samt material-
försörjningsbehov till följd av pandemin. En re-
dan hårt belastad arbetssituation har frestats på 
ytterligare. 

Under tertial 1 har ett verktyg införskaffats som 
ger oss möjlighet att arbeta mer proaktivt gente-
mot verksamheterna vilket innebär att vi kan 
fånga upp kommunens upphandlingsbehov i ett 
tidigare skede.  

Nya sätt att upphandla på har genomförts under 
perioden, främst inom livsmedelsområdet. Kvali-
tetsfaktorer såsom exempelvis klimatpåverkan 
och närproducerade varor har givits stor tyngd 
eller hela tyngden vid utvärderingen av anbud. 

Ekonomi 
Kommunledningskontoret 
För kommundirektör, kommunikationsavdel-
ningen, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen 
och upphandlingsavdelningen prognostiseras 
ingen avvikelse mot budgeten. 
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Avdelningen för hållbar utveckling Avdelningen 
kommer att erhålla högre bidrag än tidigare 
planerat för deltagande i EU-projekt. To-talt 
beräknas det innebära 100 tkr. Den positiva 
avvikelsen beror även på vakanser, 50 tkr. 

Kommunkansli 
Kansliet prognostiserar en positiv avvikelse med 
+400 tkr för år 2020. Det beror på aktivt val att 
avvakta med att nyrekrytera vakans till efter 
sommarperioden, förskjutning av process med 
samverkansavtal om kommunjurist och särskild 
planering av föräldraledighet under kommande 
period.

IT-avdelningen  
Med anledning av pandemin kommer avdel-
ningen att få högre kostnader än tidigare plane-
rat, totalt 50 tkr. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Det ekonomiska läget i Sverige och i världen är 
mycket ansträngt. Prognos för hur pandemin 

kommer att drabba den svenska ekonomin är 
väldigt osäker. Hur det kommer att påverka Bå-
stads kommuns tidigare budgeterade kostnader 
och intäkter är nu oklart. Därtill kommer extra 
kostnader med anledning av pandemin. Led-
ningsgruppen beslutade därför att kollegialt fö-
reslå att våra verksamhetsområden exklusive 
Vård- och omsorg och IFO ska sänka sina kostna-
der med 1 procent. Fokus så långt det är möjligt 
ska ligga på kostnader som kan få effekt under 
året. För kommunledningskontoret innebär det 
att kostnaderna för kontoret behöver sänkas 
med 500 tkr. Det innebär att bland budgeten för 
resor och logi i samband med kompetensut-
veckling inte nyttjas. Avdelningarna nedan redo-
visar avvikelser i förhållande till budget som to-
talt innebär att prognosen för året håller sig 
inom den föreslagna ramen. 

Investeringar 
Kommunledningskontoret 
Prognosen visar en positiv avvikelse som beror 
på att dessa investeringsprojekt har flyttats fram 
till senare år.
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Teknik och service 

Driftredovisning   

 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 
Park och gata, 
Den milda vintern har inneburit minimal snö- och 
halkbekämpning. Resurser har då istället lagts på 
ett större antal planterade gallringar i kommu-
nala tätortsnära skogar. Även ett större antal för-
yngringsbeskärningar i parkmark än normalt har 
kunnat utföras. 

En renoveringsinsats har genomförts på Strand-
promenaden. Insatsen omfattar de delar av 
Strandpromenaden som inte har biltrafik. Åtgär-
den sträcker sig från Hotell Riviera till Norrviken. 

Grönyteskötseln som tidigare upphandlats i ent-
reprenadform är beslutad att från och med maj 

bedrivas i egen regi. Det omfattar grönyteskötsel 
inom kommunala verksamhetsfastigheter i Förs-
löv, Västra Karup och Grevie. Två nya medarbe-
tare har därför rekryterats för att kunna hantera 
det tillkommande skötseluppdraget. 

Trots rådande situation gällande covid -19 plane-
rar avdelningen att fortsätta med sedvanliga sä-
songsförberedelser inför kommande sommar- 
och evenemangsperiod, för att på så sätt vara väl 
förberedda på att kunna hantera eventuella för-
ändringar i råd och riktlinjer från Folkhälsomyn-
digheten.  

Naturvård 
Förvaltning har sedan tidigare blivit beviljade 
LONA-medel för projektering/utredning av våt-
marker i Sinarpsdalen tillsammans med Sinarps-
dalens intresseförening. Även Naturskyddsför-
ening har varit medfinansiär. Under perioden har 
förslag till 6 våtmarker tagits fram och en färdig-
ställts. Ytterligare två våtmarker beräknas kunna 
utföras inom ramen för finansieringen under 
2020. 

Fastighets- och fritidsverksamhet 
De stora fastighetsprojekten med nya skolor  i 
Förslöv och Västra Karup dominerar insatserna 
på fastighetssidan.  

Arbetet med om- och tillbyggnationen i Förslöv 
pågår som planerat enligt tidplan. Det innebär att 
den nya skolbyggnaden och ombyggnaden av 
högstadiet är klart under mars månad 2021. Efter 
det kvarstår rivning av en byggnadsdel samt åter-
ställning av mark och den yttre miljön. 

För Västra Karups skola har förfrågningsunderlag 
för upphandling tagits fram och annonserats. Pla-
neringen är att rivning av befintlig skola genom-
förs till hösten och byggnation av ny skola är klar 
våren 2022. 

Inom fritidsverksamheten har fortsatt stort fokus 
lagts på det rörliga friluftslivet. Ett nytt vind-
skydd har uppförts längs Skåneleden vid Hovs 
Hallar. Arbetet med utveckling av cykelleder för 
mountainbike i samarbete med Båstad Turism 
och Näringsliv har intensifierats.  

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

TEKNIK OCH 

SERVICE -22 218 -59 850 -59 850 0 

Tekniska kontoret -579 -611 -351 260 

Park, gata och 

natur -8 204 -24 068 -24 108 -40 

Fastighet -4 022 -13 246 -13 246 0 

Fritidsverksamhet -3 823 -9 045 -8 975 70 

Service, (fordon, 

kontor, lokalvård 

och måltid) -1 546 -1 881 -2 221 -340 

Räddningstjänst -4 044 -11 600 -11 150 450 

Renhållningsverk-

samhet 0 600 200 -400 

VA-verksamhet -7 824 0 0 0 

Återställning VA-

regleringsfond 7 824 0 0 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad 

verksamhet -51 536 -129 850 -130 277 -427 

Medfinansiering 

statlig infra-

struktursatsning -195 -10 000 -8 500 1 500 

VA-verksamhet -14 536 -63 775 -70 953 -7 178 

Övrig exploate-

ringsverksamhet 958 45 400 47 506 2 106 
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Räddningstjänst och säkerhetsarbete 
Verksamheten har haft två vakanta tjänster som 
nu är tillsatta. Det är en brandmästare och en 
brandman som har rekryterats för att få in den 
kompetens som behövs för att klara dagtidsverk-
samhetens arbetsuppgifter. 

Det är fortsatt svårigheter med rekryteringar av 
deltidsbrandmän, framförallt i Torekov. För att 
klara svårigheten med bemanningen har en orga-
nisation med en kallad RFG (Räddningsförstärk-
ning) bildats. Det innebär att en brandman som 
inte arbetar i Torekovs samhälle har möjlighet att 
ha liten brandbil med sig på jobbet dagtid. Detta 
medför en delning av utryckningsstyrkan men 
samtidigt utlokaliseras brandmännen till andra 
tätorter på Bjärehalvön med möjlighet att vara 
snabbt framme vid en olycka eller sjukvårdsin-
sats. Under dessa första fyra månader har RFG 
varit framme först vid minst tre tillfällen och kun-
nat påbörja insatsen tidigare.  

Anställning av två RiB-anställda brandmän har 
genomförts och grundutbildning har påbörjats 
med målet att dessa två kan vara i beredskap un-
der sommaren. 

 

Larmstatistiken visar förändringar under rå-
dande covid 19-tider. Statistik från Trafikverket 
visar en minskning med färre trafikolyckor på ca 
26 procent.  

Utredning pågår av hur en optimal och kostnads-
effektiv framtida räddningstjänstorganisation för 
Båstads kommun kan se ut med det ökade sam-
hällsuppdraget kring RUHB (Räddningstjänst un-
der höjd beredskap) och med den rekryterings-
problematik för RiB-anställda brandmän som 
finns. 

Säkerhetsverksamheten har haft all fokus med att 
hantera covid-19 med samordning, samverkan 
och ledning av stabsarbete. Inom säkerhets-
skyddsarbetet har en riktad säkerhetsutbildning 
utförts och uppdatering av prioriterad elförsörj-
ning är genomförd. Även genomgång av evene-
mangssäkerhet samt uppstart av rådet för brotts-
förebyggande arbete är utfört.  

Måltids-, lokalvård och fordonsverksamhet 
Måltidsverksamheten har tillämpat en rad åtgär-
der i följd av covid-19. Två rätter dagligen inom 
vård och omsorg erbjuds numera en valbar rätt. 
Inom förskola och skola har åtgärder vidtagits 
inom servering, mängden av salladsbuffén har 
minskat för att undvika köbildning. Måltidsperso-
nal från förskola och skola lärs upp inom vård 
och omsorg för att vid hög sjukfrånvaro känna till 
varandras områden.  

Gymnasiet har varit stängt sedan mitten på mars 
vilket innebär mindre externa kunder för mål-
tidsverksamheten. Måltidsklubben som förvänta-
des startas i mars har förskjutits och det finns i 
nuläget inget nytt startdatum.  

Kyld måltid levereras numera ut till vård och om-
sorgstagare i ordinärt boende, övergången har 
fungerat på ett bra sätt.  

Lokalvården har till följd av covid-19 lagt mer re-
surser för att öka nivån på städningen med tätare 
intervaller och ökade hygienåtgärder.  

Fordonsorganisationen har under april månad 
startat upp en ny kommunal bilpool med miljö-
vänliga el och gasbilar. Gasbilarna har tyvärr bli-
vit försenade då leveranser av fordonsdetaljer 
stoppats upp av covid 19-utbrottet. Byte av som-
mar och vinterdäck har genomförts i egen regi 
tillsammans med centralförrådet. Utveckling av 
uppdraget inom fordonsorganisationen görs för 
att minska behovet av externa aktörer. 

Investeringar 
Flera större investeringsprojekt har varit i utfö-
randefasen under kvartal 1.  

Anläggning av gång-, cykel- och rekreationsled på 
Banvallen har i stort färdigställts under perioden.  

Antal ärenden/larm i eget insatsområde 

Station/år 
2020 

-apr 
2019 2018 2017 2016 

Båstad 81 246 258 242 257 

Förslöv 21 65 66 66 64 

Torekov 27 92 80 77 44 

Kommunala uppdrag. 
TiB/chef i beredskap 

 48 22   

Summa  451 426 387 365 
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Byggnation av två nya badbryggor i Torekov samt 
tillgänglighetsanpassat bad har fortgått. Bryg-
gorna var till största del färdigställda redan vid 
årsskiftet och under kvartal 1 har fokus varit på 
det tillgänglighetsanpassade badet. Projektet har 
stött på vissa problem på grund av ogynnsamt vä-
der samt försening på grund av covid-19. 

Ombyggnation av Köpmansgatan har pågått med 
full intensitet. Projektet har löpt på väl men det 
har skapat stora störningar i trafiken på grund av 
avspärrningar.   

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Projektet kring framtidens återvinningstjänst 
drog igång i början på året. En delrapportering 
ska göras under första kvartalet och projektet ska 
slutrapporteras under andra kvartalet. Under maj 
månad kommer en referensgrupp för projektet, 
med deltagare från främst föreningar och nä-
ringslivet att formas. 

I april öppnade NSR upp en miljöbod på Boarps 
handelsområde i samarbete med grönsakshallen, 
där det finns möjlighet att lämna farligt avfall, ex-
empelvis batterier, färg och kemikalier och små-
elektronik. En kommunikationsinsats är planerad 
att genomföras för att belysa denna möjlighet. 

NSR har hittills inte aviserat någon större påver-
kan på deras verksamhet, till följd av covid-19. 

VA-verksamhet 
Arbetet med att koppla in Sydvatten till kommu-
nens södra delar fortlöper. Projektet är indelat i 
fyra etapper, där den första etappen handlar om 
att Torekov med omnejd ska vara kopplas in till 
Sydvattens ledningsnät i början av 2022. 

Ett större reinvesteringsprojekt med att byta ut 
ledningar på Heimers gata i Torekov startar i maj 
månad och beräknas pågå året ut. 

NSVA har hittills inte aviserat någon större på-
verkan på deras verksamhet till följd av covid-19. 

Ekonomi 
Teknik och service prognostiserar ingen bud-
getavvikelse på helheten. 

 

Skattefinansierad verksamhet 
En negativ avvikelse om -0,3 mkr prognostiseras 
rörande budgeterade intäkter i samband med nya 
markavtal för ledningsägare. 

Volymerna för Båstad Kommunrestauranger 
(BKR) inom äldreomsorgen minskar och det är 
framför allt portioner inom hemvården som upp-
visar en nedåtgående trend. BKR prognostiserar 
härmed en avvikelse rörande lägre intäkter 
om -0,5 mkr. Vårdboendet Haga park har inte 
öppnat så många platser som tidigare aviserat, 
vilket medför en minskad intäkt för BKR. Då osä-
kerhet råder, prognostiseras det inte någon ytter-
ligare negativ avvikelse avseende denna volym-
minskning. 

Tillsättning av ett antal tjänster inom Räddnings-
tjänst och BKR senareläggs, detta tillsammans 
med tjänstledighet och sjukskrivning av personal 
inom tekniska kontoret medför en positiv pro-
gnostiserad avvikelse om +1,1 mkr. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Intäkter för markarrende för provisorisk återvin-
ningscentral finns medtagen i budget men an-
läggningen kommer troligtvis inte genomföras, 
och prognosticerar därmed en minskad intäkt 
om -0,4 mkr. Tomten kommer istället läggas ut 
till försäljning. 

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Överföring av budgetmedel 2019 och justering av 
innevarande års investeringsbudget pågår och är 
ej uppdaterat i budget ännu. Dock är det medta-
get i prognos vilket förklarar en stor del av redo-
visade avvikelser.	

Intäkt på ca 600 tkr redovisas för projektet Cykel-
väg Vistorpsvägen, vilket avser ersättning från 
Trafikverket. Enligt avtal mellan Båstads kom-
mun och Trafikverket skulle kostnader fördelas 
lika mellan parterna. Båstads kommun byggde ut 
del av gc-vägen i samband med byggnation av 
Pågatågsstation i Förslöv 2015, vilket nu slutre-
glerats enligt avtal då projektet i dess helhet är 
avslutat.	
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Negativ avvikelse prognostiseras för reinveste-
ringsprojekt offentliga toaletter, eftersom ett 
stort antal dörrar behöver bytas ut.	

Kostnaderna för ombyggnation av Köpmansgatan 
underskrider budget tack vare att NSVA:s andel 
är högre än beräknat samt väldigt lite oförut-
sedda kostnader. Totalt prognostiseras en positiv 
avvikelse på 1,5 mkr mot budget.	

De stora skolprojekten i Förslöv och Västra Karup 
löper på i stort sett enligt plan. I Västra Karup ti-
digareläggs ombyggnad av idrottshall för att möj-
liggöra rivning av den gamla skolan, vilket med-
för ökad kostnad med 2 mkr 2020.	

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av 
Förslöv 2:4 visar en positiv avvikelse på 3,0 mkr.	

Avvikelser avseende investeringar i samband 
med anslutning av Sydvatten –26,9 mkr är över-
flyttat från 2019 då tidsplanen för genomföran-
det är förskjuten. 	

För Sydvattens anslutningskostnad prognostise-
ras en positiv avvikelse med +17,0 mkr, då tids-
planen för genomförandet är framskjutet.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Verksamhetsområdet som helhet prognostiserar 
ingen budgetavvikelse, negativa avvikelser är åt-
gärdade inom teknik och service. 
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet under mars 
och april. Pandemiplanering och riskanalyser har 
genomförts och Folkhälsomyndighetens före-
skrifter och allmänna råd påverkar hur verksam-
heten kan bedrivas. Sedan den 2 april ska perso-
nal som har möjlighet jobba hemifrån. 

Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg- 
och geodataverksamheten medan miljöavdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra till-
syn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang riskerar ställas in. Sedan den 29 april 
utför miljöavdelningen även en proaktiv tillsyn av 
restauranger och andra verksamheter som serve-
rar mat för att kontrollera att de följer smitt-
skyddsföreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen är färdigställd och på väg till 
kommunfullmäktige för antagande. Administrat-
ionen har tillsammans med miljöavdelningen 
börjat utveckla verksamhetsstödssystemet för 
miljöärenden och arbetet med att införa nya e-
tjänster och digitalt arkiv. Nya e-tjänster har in-
förts för bygglov. 

Planarbete 
Översiktsplanen har varit inne i ett intensivt slut-
skede och är på väg för antagande i kommunfull-
mäktige. Andra strategiska dokument som arbe-
tas med under perioden är framtagande av en ny 
regionplan och en ny befolkningsprognos för Bå-
stads kommun, perioden 2020-2029.  

Planavdelningen har medverkat tillsammans med 
bygglovsavdelningen och teknik och service i ge-
nomförandet av markanvisningstävlingen i Östra 
Karup samt i Förslöv.  

Under första kvartalet av 2020 har avdelningen 
arbetat med 18 detaljplaner innehållande allt 
från bostäder till verksamhetsmark. En detaljplan 
har vunnit laga kraft och en plan har överklagats 
till Mark- och miljööverdomstolen. 

Geodata 
Ärendemässigt har året varit normalt, jämfört 
med de två tidigare åren, då det producerades 
många nybyggnadskartor på Heden och Tu-
velyckan. Samverkan med Ängelholms kommun 
har fungerat bra. Kommunerna har upphandlat 
ett nytt gemensamt verksamhetssystem för MBK-
verksamheten (Mätning, Beräkning och Karte-
ring) som håller på att införas. Gemensamt upp-
handlingsarbete med nytt GIS-system har påbör-
jats. 

Ledning och administration 
Administrationen har stöttat miljöavdelningen 
med att uppgradera ärendeprogrammet Ecos 2. 
Administrationen har också arbetat med införan-
det av nya e-tjänster till bygglov samt hanterat en 
ny version av roboten Atom som automatiserar 
vissa utskick.  

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden följer plan, geodata och bygglov 
förväntat budgetutfall. Miljösidan bedöms gå med 
underskott under 2020 dels på grund av att pan-
demin gör att tillsyn inte kan utföras som plane-
rat och evenemang ställs in, dels på grund av 
smittskyddstillsynen är ofinansierad och tar re-
surser från annan tillsyn samt innebär högre 
kostnader eftersom tillsynen delvis utförs på 
kvällar och helger. 

Plan 
Planverksamheten följer budgeten väl. Förutsätt-
ningarna kan förändras på grund av covid-19 
men eventuella effekter på bostadsmarknaden 
väntas nationellt först till hösten. 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -772 -3 066 -3 066 0 

Planarbete -458 -1 629 -1 629 0 

Geodata -342 -1 269 -1 269 0 

Hållbar utveckling -40 -169 -169 0 

Ledning och 

administration 68 0 0 0 

INVESTERING -119 -550 -532 18 
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Geodata 
Följer budgeten väl. 

Ledning och administration 
Visar på ett överskott som i huvudsak beror på 
outnyttjade konsulttjänster. 

 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Återhållsamhet med kostnaderna kommer att ske 
under resten av året så att samhällsbyggnads 
prognostiserade underskott på myndighets-
nämndsdelen (0,5 mkr) kan minimeras. Konse-
kvenserna blir att det finns begränsat utrymme 
för att anlita konsulter och för fortbildning av 
personal under resten av året. 
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Bildning och arbete 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – BILDNING 

OCH ARBETE -11 115 -31 820 -32 261 -441 

Verksamhets-

övergripande -166 -894 -1 335 -441 

Yrkesutbildning 

och SFI -2 741 -8 117 -8 117 0 

Yrkeshögskola och 

Yrkesvux -877 -883 -883 0 

Arbetsmarknad -2 831 -7 463 -7 463 0 

Bibliotek -2 860 -8 673 -8 673 0 

Kultur -441 -2 349 -2 349 0 

Ungdomens hus -1 198 -3 442 -3 442 0 

INVESTERING -44 -1 000 -1 000 0 

 

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Vuxenutbildningen fortsätter att erbjuda under-
visning på dagtid och kvällstid för att möta mål-
gruppens behov. Men med covid-19 ställdes allt 
på sin spets. Detta har inneburit att alla lektioner 
numera är förlagda på distans. Lärarna håller 
kontakt med eleverna via lärplattformen och tele-
fonsamtal, men även via bokade möten med små 
grupper för att hålla genomgångar och lektioner. 
Antalet elever har ökat, 166 elever är inskrivna 
vid komvux, jämfört med 100 vid årets slut 2019. 
Upplägget med kursstarter var 5:e vecka har fort-
satt med goda resultat. 

Antalet elever inom SFI (svenska för invandrare) 
är oförändrat med 125 elever. Endast språkun-
dervisning har erbjudits under 2020. Med bespa-
ringen förra året, har inga kombinationskurser 
kunnat genomföras. Kurserna B,C,D fungerar väl 
med distansupplägg för de flesta eleverna. Med 
analfabeter och gruppen A, språkväg 1 har upp-
lägg med träffar i mindre grupper genomförts.  

Antalet kommuninvånare som behöver studie- 
och yrkesvägledning har fortsatt öka. Drop-in har 
fått ställas in, i väntan på andra rekommendat-
ioner från folkhälsomyndigheten. Endast enskilda 
bokade möten genomförs för studie- och yrkes-
vägledning,  

Yrkeshögskola och yrkesvux 
En ny yrkeshögskoleutbildning har blivit beviljad: 
ekotjänster inom trädgård och trädgårdsanlägg-
ning på 50 Yh-poäng. Myndigheten för yrkeshögs-
kola, har i och med covid-19, erbjudit fler varian-
ter på yrkeshögskoleutbildningar, bland annat 
kortare kurser. Totalt har skolan 175 studerande, 
då två klasser har avslutats i mars. Utbildningen 
arbetsledare inom trädgård, har inte fått ytterli-
gare utbildningsstarter och har avslutats. Verk-
samheten har bedrivits helt på distans sedan mit-
ten av mars, vilket har fungerat väl. 	

Enligt samverkansavtalet med Familjen Helsing-
borg fortsätter arbetet med att erbjuda kommun-
invånare i regionen möjlighet att läsa yrkesut-
bildning på gymnasial nivå, med fritt sök.  

Under året har utbildningarna till undersköterska 
och trädgårdsmästare startat. En kombinations-
utbildning, yrkes-sfi inom naturbruk har fortsatt 
och avslutas i juni. Totalt studerar 50 elever i Bå-
stad på yrkesvux. 

Arbetsmarknad (AME) 
Nedmonteringen av arbetsförmedlingen blir allt-
mer märkbar. AF har svårt att fatta beslut och en-
heten upplever att det är svårt att få kontakt med 
handläggare. Rutiner förändras ständigt. Under 
senare delen av 2019 togs möjligheten att få en 
extratjänst bort för att öppnats upp igen under 
våren 2020. Under årets rekryteringsmässa i feb-
ruari mötte 30 lokala företag cirka 1 000 jobbsö-
kare. Kompetenshubben startade verksamheten i 
februari med utökade öppettider och antalet be-
sök ökade för varje vecka. Utbudet utökades till 
att förutom studie-och yrkesvägledning, CV hjälp, 
blankettsupport erbjuda besökaren social rådgiv-
ning, språkstöd och möjlighet att anmäla sig till 
Samhällsorienteringskurser (SHO). SHO är kurser 
med 80 timmars samhällsinformation om indivi-
dens skyldigheter, rättigheter och möjligheter 
som ny i Sverige. Kurserna sker på arabiska. För 
andra språk erbjuds digitala kurser. Allt i syfte att 
förkorta kundens väg till egenförsörjning. Under 
våren påbörjade AME även en volontärsamver-
kan för att nå ut till civilsamhället, arbetet pågår 
att matcha volontärer och hjälpsökande. Tills idag 
har 38 volontärer matchats med 27 hjälpsökande. 
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Arbetet med uppbyggandet av ett Digidelcenter 
har pausats under pandemin, men ska återupp-
tas. Feriejobben har påbörjats under våren och 
35 inkomna platser ska matchats till ett 50-tal 
ungdomar. I slutet av april kom besked om Som-
marjobbssatsningen 2020 där regeringen tillsät-
ter extra medel till kommunerna för att få fram 
ännu fler sommarjobb för behövande ungdomar i 
åldern 16-18 år. Det pågår ett intensivt arbete att 
hitta verksamheter som kan ta emot, då ung-
domsarbete inte får förekomma på äldreboende.  

På arbetscenter Jv9 har arbetet med att nedmon-
tera BIBI (Båstads inventarier brukas igen) på 
grund av besparingskravet  påbörjats och lokalen 
töms. I nuläget anvisas ytterst få personer som är 
i behov av praktik- och arbetsträning av arbets-
förmedlingen. Arbetsmarknadsenhetens verk-
samhet har fått ställa om och visa på flexibilitet 
när coronapandemin blev verklighet. Arbetscen-
ter har blivit centrallager för skyddsutrustnings-
material. Skyddsutrustning tillverkas och en söm-
nadsverkstad har startat i gymnasieskolans loka-
ler där kafépersonal arbetar med att sy skydds-
kläder. 

Avdelningen arbetsmarknadsenheten blir all vik-
tigare då arbetsförmedlingen inte är tillgänglig på 
samma sätt. Samverkan med socialtjänst, vuxen-
utbildning, näringslivet blir alltmer viktigt. Under 
det finansiella samordningsförbundet NNV Skå-
nes paraply (FINSAM) finns processen ”Klient-
support” och från årsskiftet 2020 finns processle-
daren på arbetsmarknadsenheten. Fokus är att 
flytta från klienter till samverkan mellan olika ak-
törer för att finna metoder som underlättar klien-
tens resa från bidrag till försörjning. 

Bibliotek 
Bibliotekets verksamhet under januari till mitten 
av mars pågick som vanligt med aktiviteter för 
stora och små. Från den 13 mars ställdes alla ak-
tiviteter på biblioteken in med anledning av coro-
napandemin. Från den 23 mars har biblioteken 
begränsade öppettider och tillgänglighet. Sedan 
den 14 april erbjuder biblioteket hämtkasse med 
böcker för den som inte kan eller vill gå in på 
biblioteket.  

Kultur 
Cirka hälften av kulturavdelningens personal har 
under en längre period varit heltidssjukskriven. 

Detta har påverkat verksamheten negativt, till-
sammans med corona har merparten av arrange-
mang för vuxna och barn under perioden januari–
april skjutits fram. Dock har en kulturweeekend 
genomförts i januari i samverkan med alla kom-
muner i Familjen Helsingborg. Båstads kommun 
genomförde fyra arrangemang varav ett i sam-
verkan med Scalabiografen. Kultursektorn har 
varit snabb att ställa om och därför har Båstads 
kommun genomfört en digital konstrunda och Fa-
miljen Helsingborg genomför tillsammans sats-
ningen ”Rampljus” där varje kommun medverkar 
i en film varje vecka med lokalt kulturellt utbud. 
Helsingborgs kommun står som projektledare.  	

Nationaldagen planeras genom en film med med-
verkan av Carolina Söderman, elever från kultur-
skolan och med tal av kommunalrådet Johan Ols-
son Swanstein och skolchef Inga-Britt Henriksson 
samt  turism och näringslivschef Karin Bengts-
son. Kulturmagasinet ses över för att kunna fun-
gera fullt ut som förråd för kommunens samlade 
löskonst.  Den måntliga broschyren som samlar 
kommunens kulturutbud sammanställs och er-
bjuds medborgarna som vanligt. Kommunerna 
erhåller inte bidrag 2020 från staten för sommar-
lovsaktiviteter för unga, varför den planerade 
verksamhet som påbörjats i januari kommer att 
avslutas. Ett projekt i samverkan med Teknik & 
Service påbörjades avseende konst i tunneln mel-
lan torget Lyckan och Strandängsskolan. Kultur-
hotellet från Helsingborg tillsammans med ung-
domar från åk 7 och 8 på Strandängsskolan tar 
fram idéer för konstnärlig utformning av tunneln 
som vidarbefordras och effektueras av relevant 
konstnär. Utställning av ungdomarnas idéer sker 
på torget Lyckan den 2 juni. KS fattade beslut om 
att tilldela Amanda och Adina Romare kultursti-
pendiet. Utdelning sker vid näringslivsfesten i 
höst. 	

En handlingsplan för underhåll av offentlig konst 
har tagits fram. 

Fritidsgårdar 
Verksamheten flyter på som tidigare. Den stora 
åldersgruppen som besöker verksamheten är ele-
ver från högstadiet.  Det har varit en minskning 
av besök sedan Coronarestriktioner infördes. 
Gårdarna har infört vissa restriktioner som tvätt 
av händer när man besöker verksamheten, det 
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finns även affischer om att hålla distans till 
varandra och allt som lånas ut rengörs innan ung-
domarna får tillgång. På grund av Corona har 
verksamheten inte planerat några större evene-
mang och några återkommande evenemang  har 
flyttats till hösten. Det finns planer om att arran-
gera 3 aktivitetsdagar under sommaren, men på 
grund av Corona är det mycket osäkert om det är 
möjligt att genomföra. Inför hösten har verksam-
heten i samarbete med Freezone Sweden sökt 
projektmedel för ett arbete kring hedersrelaterad 
problematik som innebär att personalen utbildas 
inom området och att det skall startas upp grup-
per inom verksamheten kring ämnet.  

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande för bildning och ar-
bete finns dubbla kostnader gällande tjänsten 

som verksamhetschef från 1 mars 2020. I övrigt 
beräknar bildning och arbete sammantaget att 
klara hålla årets budget. Årets investeringsbudget 
är planerad att användas till datorer till personal 
och elever vid vuxenutbildningen, diverse utrust-
ning för att undervisa digitalt, bibliotekets utlå-
ningsdatorer, fritidsgårdarnas digitala utrustning 
samt inventarier till arbetsmarknadsenheten, 
biblioteken och vuxenutbildningen. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Vakanser och övrig frånvaro inom bildning och 
arbete kanske inte kan återbesättas för att finan-
siera underskottet. 

 

 

Nya undersköterskor yrkeshögskolan Akademi Båstad, usk19 
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Individ och familj 
Driftredovisning 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – INDIVID 

OCH FAMILJ -17 824 -36 272 -55 790 -19 518

Individ- och 

familjeomsorg -13 881 -27 008 -45 476 -18 468

Ekonomiskt 

bistånd  -3 943 -9 264 -10 314 -1 050

INVESTERING 0 -300 -300 0

Hänt i verksamheten 
Individ och familj 
Början av året har inneburit att arbeta aktivt med 
att genomföra den beslutade handlingsplanen för 
organisationen. Enheten har granskats av revis-
ion och inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och bägge rapporterna visar på ett stort behov av 
förbättringsåtgärder.  

Enheten har genomfört en ny organisation och 
arbetar numera utifrån mottagningsenhet, barn 
och unga enhet, vuxen/ekonomiskt bistånds en-
het samt förebyggande enhet. Det har beviljats 
utökade resurser till förstärkning av personal 
från 1 juli. Rekrytering pågår. Parallellt pågår ar-
betsmiljöåtgärder och det finns dubbla personal-
kostnader. 

Den nya organisationen med att arbeta i större 
utsträckning förebyggande och med att mottag-
ningsenheten kan koppla på insatser i ett tidigt 
skede med syfte att undvika och behöva göra ex-
empelvis institutionsplaceringar. 

Det är främst enheten för barn och unga som har 
fortsatt i hög grad präglats av den tidigare rap-
porteringen av missförhållanden enligt Lex Sarah 
och påföljande utredning. Det har varit ett inten-
sivt arbete med att gå igenom samtliga ärenden 
för att kvalitetssäkra insatserna. Detta har med-
fört att ett antal tidigare institutionsplaceringar 
har avslutats till förmån för öppenvårds insatser 
på hemmaplan.  

Vuxenenheten arbetar med ärenden av hög kom-
plexitet kring exempel vis missbruk, samsjuklig-
het, våld i nära relationer samt handlägger eko-
nomiskt bistånd. Flera ärenden kräver kost-
samma institutionsplaceringar.  

Den pågående pandemin kommer sannolikt på-
verka utvecklingen av ekonomiskt bistånd ytterli-
gare då fler medborgare förlorar sina arbeten och 
möjlighet till egen försörjning. Gällande ekono-
miskt bistånd har det märkts ett ökat inflöde av 
ärende likväl som ökade kostnader från mars må-
nad. En möjlig väg till att vända denna trend är 
att utöka samarbetet med arbetsmarknadsen-
heten (AME) för att fler individer ska ges möjlig-
het till egen försörjning. 

Andra effekter av pandemin har varit en ökad ar-
betsbelastning och kostnader för enheten. Den 
huvudsakliga ökningen är främst gällande ökat 
försörjningsstöd som sannolikt ökar ytterligare 
kommande månader när effekten på arbetsmark-
naden får full effekt. Det har även varit ett ökat 
flöde på ansökning av boende, missbruksbehand-
lingar, relationskonflikter samt psykisk ohälsa, 
suicid. Exempelvis för 2019 års första tertial in-
kom 70 anmälningar i ålder 0-20 och motsva-
rande för år 2020 är ca 135 ärende. 

Arbetet med att genomföra nedläggningen av 
stödboendet SKUTAN avslutades under mars må-
nad.  

Individ och familj enheten behöver resurser för 
att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning 
enligt Socialtjänstlagen. Kommunen har det yt-
tersta ansvaret för att personer inom detta om-
råde får det stöd och den hjälp de behöver. Barn-
perspektivet är en viktig del av individ- och famil-
jeomsorgens handlingsplan, där fokus läggs på ti-
diga insatser och samordning mellan olika aktö-
rer. Tidigare och snabbare insatser är det arbets-
sätt som ska förebygga dyra placeringar på in-
stitutioner. 
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Ekonomi 
Den huvudsakliga avvikelsen för individ och fa-
milj avser kostnader för placeringar utöver bud-
geterat -16,5 mkr. Ökningen under år 2019 med 
13 fler helårsplaceringar varav flera av dem LVM 
och LVU-placeringar med höga kostnader har fått 
fortsatt påverkan under år 2020. Under mars och 
april har flera kostsamma, främst konsulent-
stödda, familjehem avslutats med nya lösningar 
på hemmaplan. Avvikelsen -1,5 mkr gällande per-
sonalkostnader beror dels på de pågående ar-
betsmiljöutredningar med dubbla personalkost-
nader samt den personal på numera avvecklade 
boendet SKUTAN som det ej fanns nya anställ-
ningar till inom kommunen. Inledningsvis under 
året fanns det ett fortsatt behov av konsulter för 
att stötta verksamheten, varav en av konsulterna 
numera anställts på en av de vakanta tjänsterna 
från budgetförstärkningen. Beräknad avvikelse 
konsulter -0,7 mkr. I övrigt arbetar verksamheten 
vidare på att fortsätta anpassa organisationen 
och kostnaderna utifrån att schablonintäkter från 
Migrationsverket minskar även under år 2020. 
Ekonomiskt bistånd beräknar en negativ avvi-
kelse motsvarande -1,05 mkr.  

Investeringar 
Årets investeringar är planerade att användas till 
uppdatering av personlarm, inköp av säkra arkiv-
skåp, inventarier till arbetsplatserna samt kom-
pletterande IT system. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Det finns en beslutad handlingsplan - åtgärdsplan 
för att komma tillrätta med tidigare brister. Det 
har tillförts extra resurser för att förstärka orga-
nisationen och ge möjlighet till att arbeta mera 
förebyggande. Underskottet består även av kost-
nader för de arbetsmiljörelaterade åtgärder och 
avgångsvederlag som blivit överenskomna. Inled-
ningsvis under året har konsulter varit inne och 
förstärkt för att komma tillrätta med handlägg-
ningen av aktuella ärenden. 

Gällande aktuellt underskott för placeringar har 
det under perioden arbetats intensivt med att 
hitta alternativ på hemmaplan och mera förebyg-

gande. Enheten bedömer att det behövs ytterli-
gare resurser för att kunna finansiera de stödin-
satser som är lagstadgade. Det har äskats budget-
tillskott för år 2020 för placeringar. Insatserna är 
lagstyrda där Socialtjänstlagen står över budget-
ansvar. Kommunen är ytterst ansvarig för att in-
divider i behov får det stöd som är nödvändigt. 
Arbetet med att ha tidigare och snabbare insatser 
är det arbetssätt som ska förebygga framtida 
dyra placeringar på institutioner. 

Genom att införa ett nytt ledningssystem som ska 
kvalitetssäkra en säkrare handläggning och få ett 
bättre flöde effektiviseras processen. Enheterna 
kommer även arbeta aktivt med att månadsvis 
följa upp väsentliga nyckeltal för att få en tidigare 
signal när kostnader ökar. Riktlinjer för ekono-
miskt bistånd ses över för att hamna på nation-
ella riktvärden.  

När det gäller pandemin/covid-19 påverkan så 
kommer de ekonomiska effekterna sannolikt öka 
framöver. Det finns en farhåga för att allt fler in-
satser kommer att behövas som en följd av pan-
demin. Det finns en ökad risk att det psykiska må-
endet blir sämre, att konsumtionen av droger och 
alkohol kommer öka, hemfridsbrotten ökar samt 
försämrad ekonomi hos medborgarna. Individ 
och familj enheten kommer troligen därmed få en 
ökad arbetsbelastning och ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd och det finns risk att antalet 
placeringar kommer öka. 

Rutiner och riktlinjer gällande ekonomiskt bi-
stånd håller på att ses över för att kontrollera att 
de överensstämmer och är i nivå med nationella 
riktlinjer.   

Antal placeringar    

 
2020 

-apr 
2019 2018 

HVB-vård, barn och unga 5 4 2 

Familjehemsvård barn och unga 26 31 23 

Behovsprövad öppen vård barn 2 1 1 

Institutionsvård vuxna 9 5 4 

Övriga insatser vuxna 6 5 2 

Öppna insatser vuxna 0 0 1 

Totalt 48 46 33 

Placering avser 12 månader, ej antalet enskilda individer 
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Myndighetsnämnd
Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Myndighetsnämnd -91 -325 -325 0 

 

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden består av sju ledamöter. 
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning 
inom miljö, bygg och säkerhet.  

Under perioden januari-april har nämnden haft 
fyra ordinarie sammanträden och behandlat 40 
ärenden (48 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 2,7 timmar (3,5 timmar under samma 
period 2019). 

Myndighetsnämnden har deltagit i dialogmöte 
med kommunstyrelsen den 23 mars. På mötet 

avhandlades budget- och måluppfyllelse, samt 
framtida påverkan av coronapandemin.  

Corona 
Myndighetsnämnden har genomfört samman-
träden med ledamöter som deltagit över distans, 
för att på det viset minska risken för smittsprid-
ning. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 

Sammanträden myndighetsnämnd   

 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Behandlade ärenden 40 48 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,7 3,5 
 

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.  
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Teknik och service
Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Räddningstjänst -36 -285 -285 -130 

 

Hänt i verksamheten 
Då vakant tjänst som brandinspektör inte blivit 
tillsatt har inga tillsyner genomförts under första 
tertialet. Tjänsten blir tillsatt under juni. Samt-
liga inkomna ärenden har behandlats enligt ru-
tin. 

 

 

 

 

 

 

Sammanträden myndighetsnämnd      

Ärenden 
2020 

-apr 
2019 2018 2017 2016 

Tillsyn LSO/LBE 0 1 46 53 42 

Serveringstillstånd 7 36 14 8 25 

Begagnande av offentlig plats 19 39 29 34 32 

Konsert/musikevenemang, offentlig tillställning 3 22 17 22 36 

Tillstånd hantering brandfarlig/explosiv vara 2 4 7 8 6 

Bygglov 10 13 16 27 16 

Övriga ärenden 8 43 21 22 53 

Summa 49 158 150 174 187 

 
 
Ekonomi 
Prognostiserar en negativ avvikelse på -130 tkr. 
Detta beror på ej tillsatt Brandinspektörstjänst 
som skulle utfört tillsyner under första halvåret 
2020.  

 

 
Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Ny tillsynsplan tas fram under andra tertialet 
med ökad omfattning av tillsyner för att minska 
den negativa avvikelsen.  
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

MN – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -627 -2 929 -3 429 -500 

Bygglov 983 1 040 1 040 0 

Bostadsanpassning -395 -1 441 -1 441 0 

Miljö- och 

hälsoskydd -1 196 -2 350 -2 850 -500 

Alkohol och tobak -19 -177 -177 0 

INVESTERING 0 0 0 0 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet under mars 
och april. Pandemiplanering och riskanalyser 
har genomförts och Folkhälsomyndighetens fö-
reskrifter och allmänna råd påverkar hur verk-
samheten kan bedrivas. Sedan den 2 april ska 
personal som har möjlighet jobba hemifrån. 

Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg- 
och geodataverksamheten medan miljövdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra 
tillsyn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang riskerar ställas in. Sedan den 29 
april utför miljöavdelningen även en proaktiv 
tillsyn av restauranger och andra verksamheter 
som servarar mat för att kontrollera att de följer 
smittskyddsföreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen är färdigställd och på väg till 
kommunfullmäktige för antagande. Administrat-
ionen har tillsammans med miljöavdelningen 
börjat utveckla verksamhetsstödssystemet för 
miljöärenden och arbetet med att införa nya e-
tjänster och digitalt arkiv. Nya e-tjänster för 
bygglov lanseras inom kort. 

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. An-
talet ärenden om tillsyn, anmälan, bygglov, för-
handsbesked och strandskyddsdispenser har 
ökat 20 procent jämfört med motsvarande pe-
riod 2019.  

Ytterligare e-tjänster för bygglovsprocessen har 
införts vilket ger en bättre och snabbare service 
samt förbättrad kvalitet på arbetet.  

Efter vakans är nu avdelningen sedan 27 april 
fulltalig. Under våren har vi även handlett två 
LIA-praktikanter från bygglovhandläggarutbild-
ningen i Helsingborg. 

Bostadsanpassning 
Den första ansökan har kommit in via e-tjänsten 
för ansökan om bostadsanpassningsbidrag som 
infördes hösten 2019.  

Antal inkomna ärenden har ökat från 20 till 34 
stycken jämfört med motsvarande period 2019. 
Flera stora hissärenden har beviljats. Drygt 10 
procent av ansökningarna om bidrag fick helt el-
ler delvis avslag, liknande föregående år. 

Miljö- och hälsoskydd 
Under T1 har miljöavdelningen främst arbetat 
med planering av tillsyn, kvalitetsarbete och in-
spektioner enligt kontroll- och tillsynsplanen. 
Uppgraderingen av ärendehanteringssystem till 
Ecos 2 under förra året har medfört en del mer-
arbete och förseningar under T1 på grund av ex-
tra handpåläggning vid fakturering.  

Omprioriteringar och omfördelning av arbets-
uppgifter har skett i verksamheten med anled-
ning av covid-19. Situationen har bland annat in-
neburit att vissa inspektioner inte kunnat utfö-
ras som planerat och att planerade inspektioner 
och utbildningar skjutits upp till hösten. Miljöav-
delningen har dessutom tagit fram en tillsyns-
plan för covid-19-tillsyn som motsvarar cirka 
800 timmar handläggningstid, vilket innebär att 
ytterligare omprioriteringar kommer att behöva 
göras framöver.  

Alkohol och tobak 
Under T1 har tillsyn inom området skett enligt 
upprättad kontroll- och tillsynsplan.  

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden följer plan, geodata och bygglov 
förväntat budgetutfall. Miljösidan bedöms gå 
med underskott under 2020 dels på grund av att 
pandemin gör att tillsyn inte kan utföras som 
planerat och evenemang ställs in, dels på grund  
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av smittskyddstillsynen är ofinansierad och tar 
resurser från annan tillsyn samt innebär högre 
kostnader eftersom tillsynen delvis utförs på 
kvällar och helger.   

Bygglov 
Bygglov redovisar en postitiv avvikelse på drygt 
0,7 mkr under perioden. Detta beror delvis på 
att några större byggprojekt fått bygglov. Med 
hänsyn till det mycket osäkra konjunkturläget 
för byggbranchen framöver prognostiseras i 
dagsläget inget överskott för bygglov på årsba-
sis. 

Bostadsanpassning 
Bostadsanpassning följer budgeten väl och ligger 
något före. Några större hissärenden är beslu-
tade men inte utförda. 

Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten redovisar en negativ avvikelse på 
drygt -0,4 mkr för perioden. Avvikelsen beror 

huvudsakligen på att faktureringen av årliga av-
gifter blivit försenad och att avloppstillsynen 
inte kunnat utföras som planerat. Under resten 
av året kommer kostnader för smittskyddstillsy-
nen för covid-19 att påverka resultatet negativt.  

Alkohol och tobak 
Verksamheten redovisar positivt resultat jäm-
fört med budget för perioden men det finns risk 
för att budgeterade intäkter för evenemang inte 
uppfylls på grund av inställda arrangemang. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Återhållsamhet med kostnaderna kommer att 
ske under resten av året så att den prognostise-
rade negativa avvikelsen på -0,5 mkr kan mini-
meras. Konsekvenserna blir att det finns begrän-
sat utrymme för att anlita konsulter och för fort-
bildning av personal under resten av året.  
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Utbildningsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Utbildningsnämnd -129 -405 -405 0 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter. 
Nämnden har även ett arbetsutskott bestående 
av fem ledamöter. Nämnden ansvarar för de 
strategiska frågorna på kort och lång sikt för all 
utbildning av barn och unga i Båstads kommun, 
samt individ och familjeärenden för barn, unga 
och vuxna.  

Under perioden januari-april har nämnden haft 
fyra ordinarie. Vid dessa sammanträden har 
nämnden behandlat 74 ärenden (69 ärenden 
under samma period 2019). Nämndens sam-
manträden har i genomsnitt varat 3 timmar (2,7 
timmar under samma period 2019). 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att 
nämndens ansvar som socialnämnd skulle över-

föras till kommunstyrelsen. Överföringen sker 
den 2020-05-04. 

Corona 
Utbildningsnämnden har stängt sina samman-
träden för att minska smittspridning. Utöver det 
har nämnden berett ärende till krislednings-
nämnden för att övergå till fjärrundervisning för 
gymnasieskolan och kulturskolan. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan inom sina ansvarsom-
råde. 

Sammanträden utbildningsnämnd   

 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Extra sammanträden  - 1 

Behandlade ärenden 74 69 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 2,7 

 

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.  
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Skolpeng
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Skolpeng 

barnomsorg/ 

grundskola -66 999 -203 915 -203 395 520 

Skolpeng  

gymnasium -16 508 -53 699 -52 699 1 000 

 

Hänt i verksamheten 
I samband med budgetåret 2020 flyttades bud-
geten för skolpengssystemet från kommunfull-
mäktige till utbildningsnämnden. Detta har gjort 
att förvaltningen fått i uppdrag att göra en över-
syn av gällande struktur där målsättningen är en 
skolpeng för varje skolform. Under tertial 1 har 
förvaltningen tillsammans med ekonomiavdel-
ningen och teknik och service genomlyst lokal-
kostnaderna och principerna för fördelning till 
fristående verksamheter. Förvaltningens bedöm-
ning är att kommunen efter beslut i utbildnings-
nämnden nu har en mer rättvisande och trans-
parent fördelning avseende lokalkostnader.  

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att det de fyra inledande månadernas ut-
veckling visat färre elever inom fritidshem, åk 1-
6 samt åk 7-9 beräknas en positiv avvikelse med 
+0,5 mkr. Avvikelser finns mellan egen regi, an-
nan kommun och fristående regi.  

Antal folkbokförda barn och elever 
barnomsorg/grundskola 

 

 Budget Utfall   Avvikelse 

Egen regi 2 489 2 406 + 83 

Fristående regi 373 392 - 19 

Annan kommun 49 63 -14 

Summa 2 911 2 861 +50 

 
Skolpeng för gymnasium 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att eleverna förväntas öka inför hösttermi-
nen samt att det de fyra inledande månadernas 
utveckling visat vara färre elever på Akademi 
Båstad beräknas en positiv avvikelse med ca 
1 mkr. Snittkostnaden i egen regi ökar och för-
väntas bli högre än budgeterat, detta med anled-
ning av att andelen som går introduktionspro-
gram har ökat samtidigt som färre elever väljer 
att studera på ekonomi-, samhällsvetenskapliga 
och naturvetenskapliga programmet. Andelen 
elever som väljer att studera i annan kommun 
och fristående verksamhet har också ökat jäm-
fört med samma period i fjor vilket medför en 
högre kostnad per elev. Prognosen är något osä-
ker eftersom elever under året kan byta mellan 
program och skolor och elevantalet kan variera. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Avvikelser inom skolpeng beror på elevers fria 
val av skola och program eller volymökning/vo-
lymminskning.  

 

 
Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng (kr) snittpeng (kr) snittpeng (kr) 

Egen regi 201 146 55 -79 959 -91 669 -11 710 

Fristående regi 116 103 13 -129 953 -134 825 -4 872 

Annan kommun 197 184 13 -118 828 -121 076 -2 248 

Summa 514 433 81 -106 146   
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Barn och skola
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BARN OCH 

SKOLA -37 752 -84 487 -86 831 -2 344 

Verksamhets-

övergripande BS -6 253 -16 965 -17 400 - 435 

Lokaler  -10 537 -29 797 -31 356 -1 559 

Tilläggsbelopp, 

grundsärskola -4 184 -11 932 -11 932 0 

Skolskjuts -2 179 -6 630 -6 630 0 

Svenska som 

andraspråk/ 

modersmåls-

undervisning -2 000 -3 945 -4295 -350 

Gymnasiesärskola -1 754 -4 991 -4 991 0 

Gymnasium 

ramfinansierad -3 462 -10 227 -10 227 0 

Summa -30 368 -84 487 -86 831 -2 344 

Resultatenheter 

förskola/grundskola     

Förskola 1-5 år 271 0 0 0 

Grundskola F-9 

inklusive fritids -6 526 0 0 0 

Summa -6 255 0 0 0 

Resultatenheter 

gymnasium     

Akademi Båstad 

Gymnasium -1 129 0 0 0 

Summa -1 129 0 0 0 

INVESTERING -708 -7 935 -7 935 0 

 

 

Resultatenheters ackumulerade resultat förskola/grund-

skola  

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Förskola  

1-5 år -1 618 0 0 -1 618 

Grundskola 

F-9 inklusive 

fritids 3 329 0 0 3 329 

Summa 1 711 0 0 1 711 
 

Resultatenheters ackumulerade resultat gymnasium 

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Akademi   

Båstad   

Gymnasium 201 0 0 201 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Inledningsvis för 2020 har arbetet med att an-
passa verksamheten mot den minskade budget-
tilldelningen varit intensiv. Samtliga verksam-
heter arbetar strukturerat och målmedvetet för 
att uppnå målen vad gäller besparingskraven. 

Värt att nämna är konsekvenserna av ofinansi-
erade moduler. Här har förvaltningen tillsam-
mans med verksamheten arbetat för en avveckl-
ing av i första hand två klassrum. Effekten av 
detta blir att eleverna på Östra Karups skola be-
räknas ha ca 9 kvadratmeter per elev mot 12 
kvadratmeter per elev för övriga enheter. Modu-
len vid Klockarebyns förskola saknar även den 
finansieringen i årets budget. Beslutet om utök-
ning av förskoleplatser fattades av kommunsty-
relsen 2018 men finansieringen saknades i beslu-
tet. Skolchef, ekonomichef och chefen för teknik 
och service har arbetat fram en struktur där den 
här problematiken ska undvikas i framtiden. 

Den stora påverkan på verksamheten under 
tertial 1 har varit pandemin orsakad av covid-19. 
Verksamheten har uppvisat en stor flexibilitet. En 
pandemiplan har upprättats med tre olika scena-
rier. En förteckning på ställföreträdande ledare 
har upprättats och ledningsgruppen möts via di-
gitala kanaler en timme varje dag för avstämning, 
anpassning och beslut. En beslutslogg är upprät-
tad där samtliga beslut med anledning av pande-
min dokumenteras. Biträdande skolchef deltar i 
kommunens stabsarbete. 

Utvecklingsarbetet kring det systematiska kvali-
tetsarbetet har fått prioriteras ner men så snart 
verksamheten känner sig redo kommer arbetet 
att startas upp igen.    
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Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
För verksamheterna på kommunens södra sida 
har, trots ett omfattande arbete kring pandemi-
planering, ett fortsatt arbetet med ny- och om-
byggnation och planering inför byggnation på-
gått. Rektorerna har arbetat för att skapa trygg-
het och säkerhet för både elever och vårdnadsha-
vare under rådande pandemi. Samtliga skolor an-
passar verksamheten för de elever som tillhör 
riskgrupperna och arbetar med trygghetsskap-
ande åtgärder för de få elever där vårdnadsha-
varna av rädsla hållit barn hemma.  

Förskola 1–5 år 
På samma sätt som grundskolan har förskolan 
anpassat sin verksamhet med anledning av covid-
19. Besluten har varit att, vara generösa i bedöm-
ningarna vad gäller tid i förskolan. När samhället 
drabbas på ett så omfattande sätt kan tiden  i för-
skolan vara den trygga platsen. Förskolan har 
också arbetat med planeringen för att tillhanda-
hålla omsorg för särskilt samhällsviktiga yrkes-
grupper om en stängning av förskolor och grund-
skolor skulle ske. 

Gymnasium 
För gymnasieskolan har våren inneburit stora 
förändringar för både medarbetare och elever. 
Verksamheten gick från att drivas på Akademi 
Båstad gymnasium till att fullt ut bli virtuell. Från 
och med den 17 mars ställde gymnasieskolan 
med anledning av pandemin om till fjärrunder-
visning. Det är en enorm omställning vilken gjor-
des på ca två dagar. Verksamheten har fungerat 
mycket väl under rådande omständigheter. Det 
kollegiala stödet har varit stort, skolledningen 
har följt både medarbetare och studenter för att 
kunna göra de anpassningar och justeringar som 
har visat sig nödvändiga. Skolan har även erbjudit 
måltider för de elever som haft behov av detta. I 
nuläget bedömer skolledningen att förskjutning 
av terminen inte kommer att bli aktuell. 

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 
budget på -2,3 mkr. Lokaler för förskola och 
grundskola prognostiserar en avvikelse mot bud-

get om -1,6 mkr främst på grund av ej budgete-
rade kostnader för moduler i bland annat Östra 
Karup. Inför budget 2020 fick barn och skola en 
besparing på drygt 3 mkr. Trots intensivt arbete 
återstår fortfarande ca 0,7 mkr av besparings-
uppdraget då vårens organisation är i stort sett 
oförändrad och personalminskningarna verk-
ställs i vissa fall först inför höstterminen 2020.  

Resultatenheter förskola/grundskola 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans 
en negativ avvikelse om -6,2 mkr per den 
30 april 2020. Underskottet beror på en negativ 
semesterlöneskuld om -7,3 mkr. Efter reglering 
av semesterlöneskulden som kommer att utjäm-
nas under året, visar resultatenheterna en positiv 
avvikelse om +1,0 mkr. Denna avvikelse beror 
bland annat på tilldelade statsbidrag samt att 
man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 
tilldelade besparingskrav. 

Resultatenhet gymnasium 
Akademi Båstad gymnasium visar en negativ av-
vikelse om -1,1 mkr per den 30 april 2020. Un-
derskottet beror på en negativ semesterlönes-
kuld om -1,0 mkr. Efter reglering av semesterlö-
neskulden som kommer att utjämnas under året, 
visar Akademi Båstad gymnasium en negativ av-
vikelse om -65 tkr. Elevantalet sjunker under hös-
ten, vilket gör att personaltätheten håller på att 
ses över samt att man jobbar aktivt för att uppnå 
målen vad gäller tilldelade besparingskrav. 

Investeringar 
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 
utnyttjas. Investeringarna avser främst inköp av 
IT-utrustning inom förskola, grundskola och 
gymnasiet, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler, förbättring av arbetsmiljön samt inköp 
av nya skolbussar. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Inför budget 2021 kommer barn och skola äska 
medel för de lokaler som i nuläget är ofinansi-
erade. Förvaltningen tillsammans med rektors-
gruppen fortsätter med arbetet att  se över alla 
möjligheter till besparingar både på kort och lång 
sikt.
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Bildning och arbete 
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BILDNING 

OCH ARBETE -678 -2 897 -2 897 0 

Kulturskolan -678 -2 897 -2 897 0 

INVESTERING -25 -50 -50 0 

 

Hänt i verksamheten 
I januari åkte kulturskolan tillsammans med ett 
antal elever till Malmö Opera och såg ”Skönheten 
och odjuret” vilket var mycket uppskattat. Kul-
turspkolan har erhållit bidrag från Kulturrådet 
för att utöka verksamheten med dans. Rekryte-
ring sker under våren för start vid höstterminen. 
En ny ansökan till Kulturrådet är inskickad och 
behandlas nu. From februari ställde kulturskolan 
om undervisningen till distansundervisning på 
grund av Corona. Kompetensutveckling genom-
fördes därför i samverkan med Barn och skolas 
utvecklingsledare. Både musikundervisning och 

dramaverksamheten ställde om. Dramapedago-
gernas uppdrag i förskolan, att skapa och genom-
föra en förskolepjäs för alla förskolebarn genom-
förs nu utomhus. Projektet estetisk lärprocess i 
grundskolans åk 2 där dramapedagogerna i sam-
verkan med ansvariga lärare genomför estetisk 
lärprocess inom det ämnesområde man kommer 
överens om genomfördes i januari och februari. 
Konsertverksamheten skjuts fram till hösten. Kul-
turskoleveckan som genomförs med en föreställ-
ning och en turné i alla lågstadieklasser genom-
förs med en film som spelats in och som kulturs-
kolan också har för avsikt att sprida till andra 
områden exempelvis äldreomsorgen och LSS. Ett 
lyckosamt projekt som även inneburit kompe-
tensutveckling för lärarna och dramapedago-
gerna.  

Ekonomi 
Kulturskolan beräknar att klara årets budgetram. 

Investeringar 
Årets investeringsmedel avses till att reinvestera 
och byta ut instrument som inte fungerar. 
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Vård- och omsorgsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Vård- och 

omsorgsnämnd -115 -390 -380 10 
 

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio leda-
möter. Nämnden 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. 

Under perioden januari-april har nämnden haft 
tre ordinarie sammanträden och behandlat 36 
ärenden (49 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 2 timmar (3,7 timmar under samma 
period 2019). 

Vård- och omsorgsnämnden har deltagit i dia-
logmöte med kommunstyrelsen den 23 mars. På 
mötet avhandlades budget- och måluppfyllelse, 
samt framtida påverkan av coronapandemin.  

Corona 
Vård- och omsorgsnämnden har till följd av pan-
demin ställt in sitt sammanträde i mars. Sedan 
april har en frivillig kvittning av platser skett, 
vilket medfört att nämnden är reducerad till fem 
ledamöter. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 

 

Sammanträden vård- och omsorgsnämnd 

 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 3 4 

Behandlade ärenden 36 49 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2 3,7 

 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden prognosticerar en 
positiv avvikelse om 10 tkr. Prognosen baseras 
på nämndens åtgärder till följd av corona med 
minskat antal ledamöter och inställt samman-
träde.  
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Hemvårds- och boendepeng
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Hemvårdpeng -17 837 -56 390 -54 750 1 640 

Boendepeng -22 519 -64 658 -68 438 -3 780 

 

Hänt i verksamheten 

Hemvårdspeng 
Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 en 
budget för att utföra 150 828 hemvårdstimmar, 
vilket är 2,5 procent färre timmar än för 2019. 
Den största enskilda anledningen till detta är att 
behovet av hemvårdstimmar beräknas minska i 
samband med öppnandet av Haga Park. Antalet 
utförda hemvårdstimmar har under första terti-
alet varit 49 545 timmar, vilket är 318 timmar 
färre än budgeterat (-0,6 procent). Jämfört med 
samma period 2019 har antalet timmar minskat 
med 654 (-1,3 procent). Påverkan av coronapan-
demin märks i verksamheten både genom ett 
tapp av hemvårdstagare men också genom ett 
minskat inflöde av nya vårdtagare som vill av-
vakta tills att pandemin är över. Till hösten/vin-
tern bedöms ansökningar om hemtjänst öka uti-
från ett uppdämt behov.   

Fördelningen mellan utförda timmar har under 
första tertialet varit 87 procent Omsorg och ser-
vice, 2 procent mottagningsteam och 11 procent 
dubbelbemanning. Jämfört med budget är det 
framförallt utförda dubbelbemanningstimmar 
som har ökat med 1,3 procentenheter medan 
timmarna för övriga två kategorier har minskat. 
En viktig orsak är relaterad till coronapandemin. 
En del vårdtagare, med hög vårdtyngd, som 
skulle kunna beviljas särskilt boende väljer att 
bo kvar hemma i kombination med att inflytt-
ningstakten på särskilda boenden i kommunen 
är något långsammare för att minska risken för 
smittspridning. 

Mottagningsteamet har under perioden utfört 
1 114 timmar vilket är 17 procent färre timmar 
än budgeterat. Minskningen mot samma period 

föregående år är -32 procent. Även detta är rela-
terat till coronapandemin då antalet elektiva op-
erationer har sjunkit kraftigt under våren, vilket 
får till följd att behovet av att ta emot vårdtagare 
som ska komma hem från sjukhusvistelse mins-
kar.	

Boendepeng 
Beläggningsgraden på våra särskilda boenden 
har under perioden januari-april varit 98,7 pro-
cent, att jämföra med budgeterad nivå på 99 pro-
cent. Beläggningen inom korttidsvården har va-
rit 88 procent vilket är en direkt effekt av coro-
napandemin då verksamheten under våren 
främst har bedrivits i enkelrum för att minska 
risken för smittspridning. Behovet av att köpa 
externa korttidsplatser har därför varit fortsatt 
högt. I mitten av april öppnade vårt nya sär-
skilda boende Haga Park i Förslöv, och hemta-
gande har påbörjats av de vårdtagare som för 
närvarande uppbär en extern korttidsplats. 
Detta sker för närvarande dock i långsammare 
takt än tidigare planerat med hänsyn till corona-
pandemin och att minska risken för smittsprid-
ning. Inflyttningarna är också mer krävande för 
medarbetare och vårdtagare mot bakgrund av 
det besöksförbud som gäller på våra boenden.   

Ekonomi 

Hemvårdspeng  
Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget bli 
lägre än budget med anledning av coronapande-
min. Dels på grund av att det totala antalet ut-
förda timmar under 2020 beräknas falla till följd 
av vikande efterfrågan, men även i kombination 
med att fördelningen mellan andelen utförda 
timmar har förändrats. Utförda timmar med 
dubbelbemanning ersätts med betydligt lägre 
timpeng än timmar för såväl service som om-
sorg, och att mottagningsteamet har producerat 
färre timmar ger även ekonomisk effekt då dessa 
timmar ersätts med förhöjd timpeng med hän-
syn till längre restider jämfört med timmar för 
service och omsorg. 

49



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Vård- och omsorgsnämnd – Hemvårds- och boendepeng 

 

 

 

Boendepeng 
Om hemtagning av vårdtagare på extern korttid 
kan göras enligt nuvarande bedömning så räk-
nar beställaren med en kostnad på -3,5 mkr för 
externt köpta korttidsplatser under 2020. Be-
dömningen är att kapaciteten på korttidsvården 
i egen regi ska kunna räcka till när samtliga 
vårdtagare som är beviljade särskilt boende har 
flyttat ut från korttidsvården och in på sin bevil-
jade boendeplats.  

Övriga särskilda boenden räknar för närvarande 
inte med att kunna hålla den budgeterade be-
läggningsgraden vilket också är en effekt av co-
ronapandemin då bland annat fler nya vårdta-
gare som erbjudits plats tackat nej, vilket ger en 
längre period utan beläggning jämfört med tidi-
gare.  

 

 

 
 
 Hemvårds- och mottagningsteampeng - Köp av timmar månadsvis 
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Vård och omsorg

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

VN – VÅRD- 

OCH OMSORG -48 705 -134 336 -144 796 -10 460 

Centralt -1 476 -6 341 -4 616 1 725 

Myndighets- 

enhet -6 738 -18 228 -21 858 -3 630 

Stöd och  

omsorg -14 271 -39 628 -40 093 -465 

Hälso- och 

sjukvård -12 517 -37 913 -40 063 -2 150 

Verksamhets-

övergripande 

äldreomsorg -9 322 -32 226 -32 321 -95 

Summa -44 324 -134 336 -138 951 -4 615 

Resultatenheter     

Hemvård -2 005 0 -1 385 -1 385 

Vård- omsorgs- 

boende -2 376 0 -4 460 -4 460 

Summa -4 381 2 -5 845 -5 845 

INVESTERING -1 140 -3 550 -3 550 0 

 

Hänt i verksamheten 
Coronapandemin har inneburit stor påverkan på 
all verksamhet inom verksamhetsområdet. Stort 
fokus på rutiner och uppföljningar samt stöd till 
enheterna. Samverkan med såväl Region som 
länsstyrelse har varit omfattande. Båstad kom-
mun krisledningsnämnd har i samverkan med 
vård och omsorgsnämnden fattat beslut om att 
inte erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse. Till-
gång till skyddsutrustning har varit en utmaning 
som krävt en egen organisation. Liksom att en 
tillfällig bemanningsenhet tillskapats som varit 
ett stort stöd för att förbereda inför behov av en 
ökad bemanning. Ett särskilt covid-19 team håller 
på att upprättas. Viss oro finns hos medarbetare 
som har bemötts genom tydliga rutiner, kunskap 
och stöd. Samverkan med de fackliga organisat-
ionerna sker nu veckovis då det finns behov av 
tät samverkan. Vi har goda kunskaper och bered-
skap för att kunna fortsätta ge god vård och om-
sorg. Osäkerheten är fortsatt stor om hur pande-
min kommer att påverka Båstads kommun.  

Flera planerade utredningar och åtgärder som 
inte hänförs till corona har fått skjutas på framti-
den.  

Äldreomsorg	 
Till följd av coronapandemin har mycket arbete 
genomförts för att ge stöd, vägledning och utbild-
ning till medarbetare om att bedriva en god och 
säker vård och omsorg. Till följd av riktlinjer att 
medarbetarna ska stanna hemma ”vid minsta 
symptom” har sjukfrånvaron varit högre än nor-
malt. Inom vissa enheter har överanställning an-
vänts för att svara upp mot den ökande frånva-
ron. Växelvård och Dagverksamhet bedrivs för 
närvarande inte  på grund av risken för smitt-
spridning. Kontakt hålls med berörda för att vid 
behov kunna ge stöd i andra former. Besöksför-
bud infördes tidigt inom Särskilt boende. För att 
stödja kontakt mellan boende och anhöriga an-
vänds digitala lösningar. Vi tar inte emot praktik-
elever och erbjuder i år inte heller feriearbete. 

Digital nyckelhantering fortsätter att implemen-
teras och beräknas klart 2020-05-31. 

I april månad öppnades Haga Park. Ängagårdens 
särskilda boende är nu avvecklat.   

Myndighetsenheten  
Från och med årsskiftet ligger ansvaret för ex-
terna placeringar, beslut och uppföljningar på 
denna enhet. Det samma gäller ansvaret för sjuk-
ersättning till privata utförare inom personlig as-
sistans.  

Samtliga uppföljningar av beslut, som tidigare var 
eftersläpande, är nu genomförda.   

Nytt vägledningsdokument antaget av vård och 
omsorgsnämnden från och med 2020 vilket har 
inneburit verkställighet av förändringar bland 
annat rörande matdistribution.  

Rehabilitering  
Rehab genomför förflyttningsutbildningarna uti-
från ett nytt upplägg, som omfattar två dagars ut-
bildning för all personal. Det nya upplägget har 
blivit mycket uppskattat av omvårdnadspersona-
len. En del av utbildningen innebär att personalen 
innan utbildningen har tagit del av ett webbase-
rat material i förflyttningskunskap. Behovet av 
rehabilitering förväntas öka om vi får många 
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vårdtagare som behöver fortsatt vård efter att ha 
varit insjuknade i covid-19.  

Hälso- och sjukvård 
Viss omsättning bland sjuksköterskor är en utma-
ning inte minst utifrån coronapandemin. Sjukskö-
terskorna har en viktig roll i att såväl ge vård till 
enskilda som att vara ett stöd för omvårdnads-
personalen.  

Trots en ansträngd situation har verksamheten 
arbetat med att åstadkomma en bemanning som 
relaterar till budget.  

Stöd och omsorg  
Neddragning av anhörigstöd och socialt innehåll 
har verkställts. Socialt innehåll har till följd av 
pandemin helt ställts in för att motverka smitt-
spridning. Förändringar av enskildas behov har 
påverkat verksamhetens ekonomi negativt. Inom 
personlig assistans har avtalet med Jotib använts 
för att analysera kostnader inom personlig assi-
stans. Olika former av insatser har genomförts i 
personalgrupper till stöd för utveckling och hand-
ledning. Genom statlig finansiering har en psykia-
trisamordnare kunnat projektanställas. 

Daglig verksamhet har uppmärksammats brett 
för sitt arbete med att tillverka skyddsvisir till 
vård och omsorgspersonal.    

Ekonomi 
Coronapandemin har även stor påverkan på eko-
nomin för verksamhetsområdet, både kopplat till 
extra kostnader och statliga ersättningar men 
framförallt att ger det en svårighet i att förutsäga 
den ekonomiska utvecklingen under året. En del 
planerade åtgärder för att nå resultat i balans har 
fått stå tillbaka för att hantera bemanning och att 
minska risken för smittspridning, samtidigt som 
vissa verksamheter helt behöver upphöra av 
samma anledning. Statliga ersättningar har utlo-
vats i olika former och fler är sannolikt att vänta. 
Det är också osäkert när smittan kommer att nå 
sin kulmen i kommunen och vad det innebär för 
ekonomiska konsekvenser för verksamheten. 
Därav försvåras arbetet med att ge korrekta eko-
nomiska prognoser för året. I utfallet för första 
tertialet 2020 så är den ekonomiska påverkan av 
coronapandemin ännu ej väsentlig på grund av 
att staten har gått in och täckt sjuklönekostnader 
och att bidraget för sänkt arbetsgivaravgift för 30 

personer per kommun i sin helhet har tillfallit 
vård och omsorg. 

Centralt 
Då skyddsmaterial är en bristvara i nuläget ar be-
slut tagits om att hantera beställningarna av och 
kostnaden för skyddsmaterial centralt, vilket ger 
en förväntad negativ avvikelse mot budget. Verk-
samheten har även med hjälp av arbetsmark-
nadsenheten anställt sömmerskor som för närva-
rande syr skyddsrockar, något som också är utan-
för budget. Totalt sett beräknas kostnader för att 
köpa in och producera skyddsmaterial ge en ne-
gativ avvikelse mot budget med 0,8 mkr.  

Verksamheten har även fått några riktade statsbi-
drag, varav det största som avser arbete för att 
motverka ensamhet bland äldre med demens-
sjukdom kan användas till befintlig verksamhet 
och därmed ger en positiv avvikelse mot budget 
på +1,3 mkr. En annan positiv avvikelse mot bud-
get bidrar reduceringen av arbetsgivaravgifter 
med som är hanterat centralt med ett utfall på 
625 tkr. Verksamheten har gjort åtgärder för att 
hantera det ekonomiska läget genom att hålla 
igen på utbildningskostnader för året, vilket be-
räknas ge en besparing på 0,6 mkr.  

Äldreomsorg 
Särskilda	boenden	har under våren haft en an-
strängd ekonomisk situation där översyn av be-
manningen har påbörjats inom några av enhet-
erna. Arbetet har delvis behövt pausas till följd av 
coronapandemin men är trots denna nödvändig 
för att få ihop bemanningen även vid hög sjuk-
frånvaro. De bemanningsöversyner som har 
gjorts har främst gett resultat under vårens se-
nare månader.  

Hemvården har just nu ett minskat inflöde och 
även i vissa fall avbeställning av timmar till följd 
av coronapandemin, vilket har försämrat progno-
sen något jämfört med tidigare uppföljningar i år. 
De fortsätter även att ge hemvård till några vård-
tagare som under normala omständigheter skulle 
kunna beviljas plats på särskilt boende, vilket ger 
ökad vårdtyngd i verksamheten och kräver fler 
dubbelbemanningar, något som är svårt att få 
lönsamhet i på sikt för utförarna. Verksamheten 
arbetar aktivt med att se över sin bemanning men 
har svårt att ställa om fullt ut på kort tid. Det är 
osäkert vad som kommer att hända med inflödet 
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av ansökningar när pandemin är över. Det är san-
nolikt att det kommer att finnas en uppdämd ef-
terfrågan som behöver hanteras och när i tid 
detta i så fall kan komma att ske. 

Mottagningsteamet har sett ett kraftigt minskat 
inflöde av ärenden till följd av coronapandemin, 
vilket framförallt beror på att antalet elektiva op-
erationer kraftigt minskat men även inläggningar 
på sjukhus och därmed minskar behovet av att ta 
emot vårdtagare som ska komma hem från sjuk-
husvistelse. Personalen har kunnat användas 
inom andra delar av äldreomsorgen istället där 
det funnits behov på grund av högre sjukfrånvaro 
till följd av coronapandemin men kostnaderna 
sjunker inte i lika hög utsträckning som vad in-
täkterna minskar. Mottagningsteamet beräknas 
nu att få en negativ avvikelse på -650 tkr mot 
budget. Teamet står under uppbyggnad och be-
redskap för att bli ett covid-19 team vid behov 
om och/eller när vi får in smitta i verksamheten 
och det gör resultatet svårbedömt.   

Korttidsenheten har under första tertialet haft 
en beläggningsgrad på 88 procent, att jämföra 
med budgeterad beläggningsgrad på 99 procent. 
Detta är framförallt till följd av coronapandemin, 
då verksamheten under våren i större utsträck-
ning har bedrivits i enkelrum för att minska 
smittspridning samt att växelvården tillfälligt har 
pausats. Verksamheten har arbetat mycket aktivt 
med att göra motsvarande neddragningar på be-
manningen vilket har gett effekt framförallt un-
der den senaste månaden. Trots detta förväntas 
verksamheten göra en negativ avvikelse mot bud-
get på -0,7 mkr, där arbete pågår aktivt för att re-
ducera kostnaderna.  

Myndighetsenhet, rehab och HSL 
Kostnaden för köpta platser inom stöd och om-
sorg beräknas bli -3,4 mkr. Prognosen har för-
bättrats något mot tidigare månader under 2020 
på grund av att en placering har kunnat avslutas 
och istället hanteras i egen regi inom stöd och 
omsorg. Prognosen för de köpta platserna är osä-
ker då den mer än dubbelt så hög än den ur-
sprungliga budgeten. Utfallet är direkt beroende 
av förändringar i placeringar under året och  är 
kopplat till enskildas behov.   

Myndighetsenheten förväntas ge en negativ av-
vikelse på -0,2 mkr jämfört med budget för året, 
där hälften är kopplat till särskilda insatser för att 

färdigställa processer för enheten i början av 
året, och resterande del är kopplat till att under 
2019 så var kostnaderna för återsökta sjuklöner 
från externa utförare högre än budgeterat. En-
heten under våren arbetat fram en rutin för att 
säkerställa hur dessa kostnader ersätts till extern 
utförare, vilket bedöms reducera kostnaderna för 
2020 något. 

Rehabilitering	fick i budgeten för 2020 tillskott 
för att täcka den förhöjda medlemsavgiften till 
hjälpmedelsleverantören Medelpunkten med 
300 tkr, vilket inte har gett full täckning för de 
ökade kostnaderna. Verksamhet och chef arbetar 
för att reducera kvarvarande förväntat under-
skott men ser en svårighet med att hålla nere lag-
ret storlek kopplat till coronapandemin. 

Enheten	för	hälso‐	och	sjukvård	hade vi årets 
ingång en högre bemanning av sjuksköterskor än 
vad budgeten tillät på grund av tidigare beviljade 
överanställningar under 2019. Under våren har 
ett antal vakanser uppstått vilket har förbättrat 
kostnadsbilden något, men på grund av coro-
napandemin så syns inte detta i prognosen då be-
dömningen i nuläget är att verksamheten kom-
mer att behöva ta in bemanningsjuksköterskor 
under sommarmånaderna. Verksamheten arbetar 
vidare med att optimera bemanningen utifrån nu-
varande förutsättningar. 

Stöd och omsorg  
Ett av gruppboendena har fått förändrade be-
manningsbehov ur arbetsmiljösynpunkt och har 
därmed ökat bemanningen vilket ger en negativ 
avvikelse mot budget på -350 tkr för året. Med 
bäring på det nya inriktningsdokumentet som an-
togs i början av året så skulle även kontaktperso-
ner reduceras, något som hittills ej hunnit priori-
teras under året och därför ger en förväntad avvi-
kelse mot budget om -140 tkr. Verksamheten ser 
nu över hur de ska kunna avsluta dessa ärenden. 
Verksamheten för socialt innehåll har däremot 
ändrat form och är utlånad till Åsliden för att 
kunna bibehålla viss aktivitet även under på-
gående pandemi. Därför förväntas ett litet över-
skott mot budget inom stöd och omsorg då kost-
naden istället tas inom äldreomsorgen. 

Stöd och omsorg har även fått uppdraget att 
hjälpa till med administration kring anställning 
av extra vårdpersonal och servicemedarbetare 
kopplat till coronapandemin. Viss merkostnad 
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har uppstått för detta under våren, något som hit-
tills kunnat hanteras inom ramen för budget. Det 
pågår nu formerna för ett framtida upplägg till 
detta vilket kan ge en prognosjustering vid nästa 
månadsuppföljning, och har bäring på vilket be-
sked som staten kommer att ge om återsökning 
av merkostnader kopplade till pandemin. 

Investeringar 
Investeringar har till viss del fått skjutas på grund 
av coronapandemin men i nuläget planerar verk-
samheten ändå för att genomföra dem under året. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
En grupp har tillsatts som ska ta fram analyser, 
jämförelser och nyckeltal, såväl internt som ex-
ternt. Syftet är att möjliggöra och åstadkomma 
bra underlag för beslut i syfte att åstadkomma 
minskade kostnader på sikt.  

Åtgärder som varit planerade tidigt i år har till 
viss del inte kunnat genomföras för närvarande 
till följd av coronapandemin.  

Åtgärder	som	ger	effekt	i	år		

 Neddragning utbildningsinsatser, 
0,6 mkr 

 Nytt Vägledningsdokument antaget i de-
cember månad, vilka ekonomiska effek-
ter det ger är för tidigt att bedöma.  

 Minskning av bilar 

Åtgärder	som	ger	effekt	framöver	

 Översyn av mottagningsteam - framtida 
organisering och uppdrag 

 Översyn av boende- och hemvårdspeng  
 Möjliggöra korttidsvård på ett plan (in-

nebär minskning av antalet platser på 
särskilda boenden) 

 Minskat utbud av hjälpmedel 
 Översyn av ledningsstruktur  
 Översyn av lokaler 
 Digital strategi  
 Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Valnämnd -1 -9 -9 0 

Överförmyndare     

Överförmyndare -190 -479 -479 0 

Överförmyndare 

administration -229 -687 -687 0 

Överförmyndare 

ensamkommande 

barn -2 0 0 0 

Överförmyndare 

totalt -421 -1 166 -1 166 0 

Kommunrevision -362 -832 -892 -60 

 

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämnden består av fem ledamöter och ansva-
rar för genomförande av allmänna val i kommu-
nen. Ingen aktivitet har genomförts under peri-
oden, men planering pågår inför översyn av val-
distriktsindelning. 

Överförmyndare totalt 
Sedan den 1 januari 2019 bedrivs överförmynde-
riverksamheten genom Överförmyndare i sam-
verkan tillsammans med Halmstad, Laholm och 
Hylte. Båstads kommun är representerat av en 
ledamot. Överförmyndaren är en lagstadgad 
verksamhet med ansvar att utöva tillsyn över 
förmyndare, förvaltare och gode män. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen består av sju ledamöter och 
granskar och bedömer årligen all verksamhet 
som bedrivs i nämnder och styrelser avseende 

ändamålsenligheten, ekonomi, räkenskaper och 
intern kontroll. Målet med revisorernas arbete är 
ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas 
bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas 
till fullmäktige inför deras prövning och beslut.  

Under perioden har kommunrevisionen färdig-
ställt djupgranskning av individ- och familje-
omsorgen, samt arbetat med årsredovisningen 
och ansvarsprövningen som behandlas i juni. 

Corona 
Till följd av pandemin har kommunrevisionen 
genomfört sammanträden med ledamöter som 
deltagit på distans.		

Ekonomi 
Valnämnd 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 

Överförmyndare 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. Base-
rat på utfallet 2019 finns indikationer om att en 
negativ avvikelse kan ske, men det är väldigt 
osäkert. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen prognostiserar en negativ 
avvikelse om -60 tkr. Avvikelsen beror på den 
genomförda djupgranskningen av individ- och 
familjeomsorgen, vilken revisionen ej har budget 
för.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Kommunrevision 
Kommunfullmäktiges presidium (revisionens 
budgetberedning) och kommunrevisionen får 
föra dialog om eventuella åtgärder.
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Krisledningsnämnd

Hänt i verksamheten 
Mot bakgrund av coronapandemin beslutade 
kommunstyrelsens ordförande den 16 mars att 
kommunens krisledningsnämnd skulle aktive-
ras. Det första sammanträdet ägde rum dagen 
efter, den 17 mars. 

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter 
och lika många ersättare. Enligt reglementet för 
nämnden är sammansättningen densamma som 
i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Perioden mars-april har nämnden sammanträtt 
vid sex tillfällen och planerar för ett samman-
träde per vecka. Vid sammanträdena sker en 
nulägesuppdatering från förvaltningen om 

kommunens verksamheter och statusen i reg-
ionen och nationen. 

Ärenden som behandlats är bland annat över-
gång till fjärrundervisning för gymnasieskola 
och yrkeshögskola, insatser för det lokala nä-
rings- och föreningslivet, neka hemtjänst för 
tillfälliga vistelser från andra kommuner och 
anta riktlinjer för distansarbete för kommunens 
anställda. 

Ekonomi 
Krisledningsnämnden har ingen egen budget, 
utan kostnader förknippade med sammanträden 
bokförs under kommunstyrelsen med särskild 
aktivitetskod.  
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Datum: 2020-05-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000239/2020 – 905 
 
 

Borgensram för lån åt Sydvatten AB 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld utöka borgen om 38 000 000 kr till 
48 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars uppgift är att uppföra, 
äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse delägar-
kommunerna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar.  
 
I konsortialavtalet § 7 återfinns att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa 
borgen för Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har be-
slutat att begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att ställa borgen som 
en del i avtalet. 
 
I § 7 står även att ”Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fatt-
tas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med minst två 
tredje-delar av de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan 
begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För att 
undvika tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolags-
stämman om begäran om utökad borgensram.” 
 

Bakgrund 
Budget 2020 och flerårsplan 2021-2029 antogs av Sydvattens styrelse 31 oktober 2019 
och är baserad på bolagets strategiska plan vars inriktning är ett långsiktigt säkert, redundant 
och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. Totalt ska 3 miljarder investeras under perioden. 
 
Lån tas i första hand för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på grund av 
nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finansieras inom verk-
samheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslutningar. De investeringarna 
som behövs inom verksamheten för att upprätthålla anläggningarna ska finansieras helt inom 
verksamheten. För hela planperioden uppgår självfinansieringsgraden till 46 %. 
 

Ekonomi 
Sydvattens nuvarande totala borgensram uppgår till 2 536 miljoner. Bolagsstämman 2021 
kommer att behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 564 miljoner till 
en total borgensram om 3 100 miljoner, detta efter styrelsens beslut om utökning 3 februari 
2020. Borgensåtagande kommer att fördelas proportionerligt efter respektive kommuns ägar-
andel. För Båstad innebär detta en utökning av borgensramåtagandet med 10 000 000 kr.  
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Borgensåtagandena har inte skrivits om i samband med att nya delägare har tillkommit utan 
detta har skett efter hand som lånen förfallit, därför har vissa delägare som Båstad ett lägre 
borgensengagemang än andra. Den föreslagna borgensramen grundar sig på den beräknade to-
tala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas efter andelen i aktiekapitalet. 
 
Kommunens finanspolicy säger ” Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommun-
koncernen. Kommunen har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 
ändamål.” Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar 
sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning, om denne inte i 
utsatt tid kan reglera sin skuld.  
 
Sydvatten kommer för denna risk för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägar-
kommunerna i förhållande till borgensåtagandet. Nuvarande nivå är 0,25 % av genomsnittlig 
upplåning och avgiften föreslås behållas på denna nivå. 
 
Alla beslut om ny borgen är principiellt viktiga frågor och ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
Elisabet Edner, ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Sydvatten AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Borgensram för lån åt Sydvatten 
Beräknat borgensåtagande från 2027 
Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten 
Tilläggsavtal Båstad 2018 
 
 
 
 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyr91sen 

Avtal om delägarinträde m.m. 
2018 -05- 0 7 . 

Dnr.K$..QC?.l.f.1:1-/. 
.1fl.!. 3. .. :-:: . J.": 9. R. ........ . 

Mellan Båstads kommun, nedan kallad Båstad, och Sydvatten AB, nedan kallad Sydvatten, 
har följande avtal träffats beträffande dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun. 

§ 1. Bakgrund 
Representanter för Båstad och Sydvatten har under en längre tid fört diskussioner om 
samarbete kring vattenförsörjningen i Båstad. Parterna har enats om en lösning för Båstad 
som innebär en långsiktigt robust, säker, högkvalitativ och effektiv dricksvattenförsörjning 
i första hand för den södra kommundelen (söder om Hallandsåsen) i de delar som är 
anslutna till kommunens distributionssystem. 

Sydvattens delägare ingick 2014 ett nytt konsortialavtal avseende det gemensamma 
ägandet av bolaget. Konsortialavtalet reglerar bland annat villkor för inträde av nya 
delägarkommuner samt villkor för vattenleveranser och fördelning av olika kostnader. 
Konsortialavtalet reglerar även frågor såsom utträde ur bolaget, styrelserepresentation, 
finansiering med mera. 

§ 2. Omfattning 
Båstad inträder, på det sätt och på de villkor i förhållande till Sydvatten och övriga delägar
kommuner som anges nedan, som delägare i Sydvatten. I första hand ansluts kommunens 
södra del till Sydvattens regionala produktions- och distributionssystem. Anslutning sker 
genom anläggandet av en överföringsledning mellan Sydvattens anläggning i Ängelholm 
till ny anslutningspunkt i Grevie Kyrkby eller annan lämplig anslutningspunkt i Båstad. 

Båstad biträder konsortialavtalet på samma villkor som övriga delägarkommuner och 
enligt de principer som anges i detta avtal. Eventuella avvikelser som kan förekomma 
enligt gällande principer inom Sydvatten, hanteras i gängse ordning av bolagets styrelse. 

Delägarskapet ger Båstad möjlighet att ansluta fler kommundelar i framtiden. Detta 
föranleder ingen ökning av den fasta avgiften utan enbart motsvarande ökning av den 
rörliga avgiften. 

§ 3. Riktad nyemission av aktier i Sydvatten till Båstad 
Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor, fördelat på 4 424 028 
aktier, envar således med ett kvotvärde om 100 kronor. Utgångspunkten och förutsätt
ningen för det följande är, att Båstad- under förutsättning av bolagsstämmans i Sydvatten 
beslut därom - tecknar nyemitterade aktier i Sydvatten till ett antal som medför att Båstads 
andel av aktierna i Sydvatten efter teckningen motsvarar Båstads andel av den totala 
folkmängden i samtliga delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 
31december2016. Den sammanlagda teckningslikviden för sålunda emitterade aktier skall 
motsvara aktiernas andel av Sydvattens nettotillgångar, baserade på bokförda värden enligt 
senast fastställd balansräkning för närmast föregående år, dvs. enligt upprättad 
balansräkning per den 31 december 2017 förutsatt att beslut om nyemission fattas innan 
balansräkningen för räkenskapsåret 2018 har fastställts. 



Nyemissionen är planerad att genomföras vid årsstämman i Sydvatten under maj/juni 2018. 
Under förutsättning att stämman beslutar om riktad nyemission med avvikelse från ägarnas 
företrädesrätt, åtar sig Båstad att senast den 30 juni 2018 (1) teckna aktier i enlighet 
härmed, och (2) fullt ut tillträda ovannämnda konsortialavtal med övriga delägarkommuner 
i Sydvatten. Detta åtagande görs inte enbart i förhållande till Sydvatten, utan även till 
förmån för delägarkommunerna i Sydvatten. 

Exempel: 
Enligt preliminära beräkningar med år 2016 som underlag skulle Båstad ha tecknat 69 652 
nyemitterade aktier till en sammanlagd teckningslikvid av 10 315 100 kronor (varav 
kvotvärde: 6 965 200 kronor respektive inträdesavgift: 3 349 900 kronor). 

§ 4. Investeringar 
Sydvatten har under 2011-2014 färdigställt en ny anslutningsledning från Helsingborg via 
Höganäs och till Ängelholm. Sedan Båstad tecknat aktier och tillträtt konsortialavtalet 
enligt ovan genomför Sydvatten en ny investering i form av en överföringsledning från 
denna punkt i Ängelholm till Grevie Kyrkby i Båstad eller annan mer lämplig 
anslutningspunkt. Denna investering beräknas kosta 80 Mkr. Om investeringskostnaden 
blir 80 Mkr eller högre svarar Båstad för 22 Mkr och Sydvatten för resterande del. Om 
investeringskostnaden understiger 80 Mkr svarar Båstad för 27,5 procent av kostnaden och 
Sydvatten för 72,5 procent av kostnaden. Anläggningen ägs och drivs i sin helhet av 
Sydvatten. Parterna skall gemensamt söka samordningsarrangemang med tex gemensam 
ledningsförläggning så att lönsamma helhetslösningar prioriteras. Parterna ska dela lika på 
eventuella nettosamordningsvinster. 

Sydvatten äger ensamt besluta om närmare utformning, dimensionering mm av ovan 
nämnda anläggningar. 

Då vattnet från Ringsjöverket transiteras genom Helsingborgs vattentäkt i Örby samt delar 
av Helsingborgs dricksvattennät krävs giltigt transiteringsavtal mellan Helsingborgs stad 
och Sydvatten som innefattar Ängelholms och Båstads dricksvattenbehov. Ett sådant har 
tecknats mellan dessa parter 2017-06-18 och gäller tillsvidare. 

På grund av begränsningar i transiteringsanläggningen genom Helsingborg behöver 
kompletterande distribution av dricksvatten till Ängelholm och Båstad säkerställas på 
annat sätt. Sydvatten planerar att anlägga en överföringsledning mellan Bjuv och 
Ängelholm, dels för att öka säkerheten och redundansen i NV Skåne generellt, dels för att 
specifikt säkerställa dricksvattenförsörjningen till Ängelholm och Båstad. Denna 
överföringsledning beräknas i nuläget att färdigställas under år 2021. Fram till drifttagning 
av denna överföringsledning kommer Sydvatten att säkra Båstads dricksvattenförsörjning 
genom att disponera kapacitet i Ängelholms vattenverk i den utsträckning som behövs. För 
detta ändamål avser Ängelholms kommun och Sydvatten träffa en särskild 
överenskommelse. Vid akuta behov kommer Sydvatten också att ha möjligheten att föra in 
en delström direkt från Ringsjöverket till utgående dricksvatten från Örbyverket i 
Helsingborg för att även i ett sådant läge säkra kapaciteten. 

Båstad erhåller kostnadsfritt det vattentryck som Sydvatten levererar till 
anslutningspunkten i Båstad varefter Båstad ombesörjer tryckhållning i det kommunala 
distributionsnätet. 



§ 6. Fördelning av kostnader enligt konsortialavtal 
Kostnaderna mellan Sydvattens delägare regleras i gällande konsortialavtal. Kommunernas 
folkmängd ligger till grund för fördelningen av den fasta kostnaden medan den faktiska 
vattenanvändningen reglerar den rörliga kostnaden. Båstad skall följa de principer som 
regleras i konsortialavtalet vad gäller den rörliga kostnaden. Detta innebär att den fasta 
avgiften i 2016 års nivå är ca 3,8 Mkr. Vid framtida höjningar av den fasta avgiften skall 
Båstads avgift höjas med motsvarande procentuella del som för Sydvatten som helhet. Den 
rörliga avgiften är för närvarande 70 öre per kubikmeter vilket med en vattenanvändning 
på 1 miljon kubikmeter per år uppgår till totalt 700 000 kr årligen. 

I övrigt gäller för vattenleveranser till Båstad Sydvattens vid var tid gällande Vatten
leveransbestämmelser, liksom bestämmelserna i konsortialavtalet och ägardirektiv. 

Under perioden fram till den tidpunkt då överföringsledningen till Båstad är färdigställd 
och drifttagen skall Båstad inte erlägga vare sig fast eller rörlig avgift. 

§ 7. Tidplan 
Entreprenadarbetena utförs företrädesvis under sommarhalvåret. Dessförinnan behövs 
normalt två år för arbeten med ledningsrätt, markägarfrågor, systemhandlingar, 
projektering och upphandling. Sydvatten ansvarar för samtliga dessa arbeten samt 
eventuell samordning med andra ledningsförläggare. Samförläggning med Båstads 
planerade arbeten skall i möjligaste mån sökas. 

Båstad bistår med nödvändiga underlag, kommunal planering med flera kommunala 
aktiviteter som kan komma att krävas. Med dessa förutsättningar kan en tidplan se ut på 
följande sätt: 

• Kv4-17: 
• K v4-17 - kv 1-18: 
• Kv2-18: 
• Kvl-18-Kv3-19: 
• Kv2-18: 

• Kv2-18: 
• Kv4-19-Kv4-20 
• Kv4-20 

Tidplanen är preliminär. 

§ 8. Övrigt 

Båstad beslutar om detta avtal 
Start systemskede och samordning mellan parternas planer 
Ägarna beslutar om tilläggsavtal till konsortialavtal 
Ledningsrätt, markägarfrågor, projektering, upphandling 
Sydvattens årsstämma fastställer Båstads delägarinträde, 
Båstad tecknar aktier i Sydvatten och biträder 
konsortialavtalet 
Båstad erlägger full teckningslikvid för nyemissionen 
Entreprenadarbeten 
Leveransstart 

Med anledning av Båstads delägarinträde i Sydvatten behöver konsortialavtalet justeras 
med de nya förutsättningarna. Detta görs lämpligen i ett mellan Båstad och övriga 
delägarkommuner träffat särskilt tilläggsavtal till gällande konsortialavtal. 

Parternas åtaganden enligt detta avtal kan inte ensidigt återkallas eller uppsägas. 



Om Båstad frånträder sitt delägarskap i Sydvatten innan kapacitetsökningen enligt§ 4 ovan 
är färdigställd skall Båstad ersätta Sydvatten för samtliga kostnader som 
kapacitetsökningen föranlett. Denna ersättningsskyldighet gäller i tillägg till eventuell 
ersättningsskyldighet som kan föreligga enligt konsortialavtalets bestämmelser härom. 

Detta avtal gäller under förntsättning att kommunfullmäktige i Båstad och styrelsen i 
Sydvatten godkänner avtalet. 

§ 9. Tvist 
Tvist på grnnd av detta avtal skall, om parterna ej kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i 
allmän domstol enligt den vid tiden för påkallandet gällande svenska lagen därom. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav patierna tagit ett vardera. 

Malmö den :_ j a;oA7 c2ö/ J> 

Styrelsens ordförande 
Sydvatten AB 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 
Båstads kommun 

Båstads kommun 



Avtal om delägarinträde m.m. 

Mellan Båstads kommun, nedan kallad Båstad, och Sydvatten AB, nedan kallad Sydvatten, 
har följande avtal träffats beträffande dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun. 

§ 1. Bakgrund 
Representanter för Båstad och Sydvatten har under en längre tid fört diskussioner om 
samarbete kring vattenförsörjningen i Båstad. Parterna har enats om en lösning för Båstad 
som innebär en långsiktigt robust, säker, högkvalitativ och effektiv dricksvattenförsörjning 
i första hand för den södra kommundelen (söder om Hallandsåsen) i de delar som är 
anslutna till kommunens distributionssystem. 

Sydvattens delägare ingick 2014 ett nytt konsortialavtal avseende det gemensamma 
ägandet av bolaget. Konsortialavtalet reglerar bland annat villkor för inträde av nya 
delägarkommuner samt villkor för vattenleveranser och fördelning av olika kostnader. 
Konsortialavtalet reglerar även frågor såsom utträde ur bolaget, styrelserepresentation, 
finansiering med mera. 

§ 2. Omfattning 
Båstad inträder, på det sätt och på de villkor i förhållande till Sydvatten och övriga delägar
kommuner som anges nedan, som delägare i Sydvatten. I första hand ansluts kommunens 
södra del till Sydvattens regionala produktions- och distributionssystem. Anslutning sker 
genom anläggandet av en överföringsledning mellan Sydvattens anläggning i Ängelholm 
till ny anslutningspunkt i Grevie Kyrkby eller annan lämplig anslutningspunkt i Båstad. 

Båstad biträder konsortialavtalet på samma villkor som övriga delägarkommuner och 
enligt de principer som anges i detta avtal. Eventuella avvikelser som kan förekomma 
enligt gällande principer inom Sydvatten, hanteras i gängse ordning av bolagets styrelse. 

Delägarskapet ger Båstad möjlighet att ansluta fler kommundelar i framtiden. Detta 
föranleder ingen ökning av den fasta avgiften utan enbart motsvarande ökning av den 
rörliga avgiften. 

§ 3. Riktad nyemission av aktier i Sydvatten till Båstad 
Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor, fördelat på 4 424 028 
aktier, envar således med ett kvotvärde om 100 kronor. Utgångspunkten och förutsätt
ningen för det följande är, att Båstad - under förutsättning av bolagsstämmans i Sydvatten 
beslut därom - tecknar nyemitterade aktier i Sydvatten till ett antal som medför att Båstads 
andel av aktierna i Sydvatten efter teckningen motsvarar Båstads andel av den totala 
folkmängden i samtliga delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 
31 december 2016. Den sammanlagda teckningslikviden för sålunda emitterade aktier skall 
motsvara aktiernas andel av Sydvattens nettotillgångar, baserade på bokförda värden enligt 
senast fastställd balansräkning för närmast föregående år, dvs. enligt upprättad 
balansräkning per den 31 december 2017 förutsatt att beslut om nyemission fattas innan 
balansräkningen för räkenskapsåret 2018 har fastställts. 



Nyemissionen är planerad att genomföras vid årsstämman i Sydvatten under maj/juni 2018. 
Under förutsättning att stämman beslutar om riktad nyemission med avvikelse från ägarnas 
företrädesrätt, åtar sig Båstad att senast den 30 juni 2018 (1) teckna aktier i enlighet 
härmed, och (2) fullt ut tillträda ovannämnda konsortialavtal med övriga delägarkommuner 
i Sydvatten. Detta åtagande görs inte enbart i förhållande till Sydvatten, utan även till 
förmån för delägarkommunerna i Sydvatten. 

Exempel: 
Enligt preliminära beräkningar med år 2016 som underlag skulle Båstad ha tecknat 69 652 
nyemitterade aktier till en sammanlagd teckningslikvid av 10 315 100 kronor (varav 
kvotvärde: 6 965 200 kronor respektive inträdesavgift: 3 349 900 kronor). 

§ 4. Investeringar 
Sydvatten har under 2011-2014 färdigställt en ny anslutningsledning från Helsingborg via 
Höganäs och till Ängelholm. Sedan Båstad tecknat aktier och tillträtt konsortialavtalet 
enligt ovan genomför Sydvatten en ny investering i form av en överföringsledning från 
denna punkt i Ängelholm till Grevie Kyrkby i Båstad eller annan mer lämplig 
anslutningspunkt. Denna investering beräknas kosta 80 Mkr. Om investeringskostnaden 
blir 80 Mkr eller högre svarar Båstad för 22 Mkr och Sydvatten för resterande del. Om 
investeringskostnaden understiger 80 Mkr svarar Båstad för 27,5 procent av kostnaden och 
Sydvatten för 72,5 procent av kostnaden. Anläggningen ägs och drivs i sin helhet av 
Sydvatten. Parterna skall gemensamt söka samordningsarrangemang med tex gemensam 
ledningsförläggning så att lönsamma helhetslösningar prioriteras. Parterna ska dela lika på 
eventuella nettosamordningsvinster. 

Sydvatten äger ensamt besluta om närmare utformning, dimensionering mm av ovan 
nämnda anläggningar. 

Då vattnet från Ringsjöverket transiteras genom Helsingborgs vattentäkt i Örby samt delar 
av Helsingborgs dricksvattennät krävs giltigt transiteringsavtal mellan Helsingborgs stad 
och Sydvatten som innefattar Ängelholms och Båstads dricksvattenbehov. Ett sådant har 
tecknats mellan dessa parter 2017-06-18 och gäller tillsvidare. 

På grund av begränsningar i transiteringsanläggningen genom Helsingborg behöver 
kompletterande distribution av dricksvatten till Ängelholm och Båstad säkerställas på 
annat sätt. Sydvatten planerar att anlägga en överföringsledning mellan Bjuv och 
Ängelholm, dels för att öka säkerheten och redundansen i NV Skåne generellt, dels för att 
specifikt säkerställa dricksvattenförsörjningen till Ängelholm och Båstad. Denna 
överföringsledning beräknas i nuläget att färdigställas under år 2021. Fram till drifttagning 
av denna överföringsledning kommer Sydvatten att säkra Båstads dricksvattenförsörjning 
genom att disponera kapacitet i Ängelholms vattenverk i den utsträckning som behövs. För 
detta ändamål avser Ängelholms kommun och Sydvatten träffa en särskild 
överenskommelse. Vid akuta behov kommer Sydvatten också att ha möjligheten att föra in 
en delström direkt från Ringsjöverket till utgående dricksvatten från Örbyverket i 
Helsingborg för att även i ett sådant läge säkra kapaciteten. 

Båstad erhåller kostnadsfritt det vattentryck som Sydvatten levererar till 
anslutningspunkten i Båstad varefter Båstad ombesörjer tryckhållning i det kommunala 
distributionsnätet. 



§ 6. Fördelning av kostnader enligt konsortialavtal 
Kostnaderna mellan Sydvattens delägare regleras i gällande konsortialavtal. Kommunernas 
folkmängd ligger till grund för fördelningen av den fasta kostnaden medan den faktiska 
vattenanvändningen reglerar den rörliga kostnaden. Båstad skall följa de principer som 
regleras i konsortialavtalet vad gäller den rörliga kostnaden. Detta innebär att den fasta 
avgiften i 2016 års nivå är ca 3,8 Mkr. Vid framtida höjningar av den fasta avgiften skall 
Båstads avgift höjas med motsvarande procentuella del som för Sydvatten som helhet. Den 
rörliga avgiften är för närvarande 70 öre per kubikmeter vilket med en vattenanvändning 
på 1 miljon kubikmeter per år uppgår till totalt 700 000 kr årligen. 

I övrigt gäller för vattenleveranser till Båstad Sydvattens vid var tid gällande Vatten
leveransbestämmelser, liksom bestämmelserna i konsortialavtalet och ägardirektiv. 

Under perioden fram till den tidpunkt då överföringsledningen till Båstad är färdigställd 
och drifttagen skall Båstad inte erlägga vare sig fast eller rörlig avgift. 

§ 7. Tidplan 
Entreprenadarbetena utförs företrädesvis under sommarhalvåret. Dessförinnan behövs 
normalt två år för arbeten med ledningsrätt, markägarfrågor, systemhandlingar, 
projektering och upphandling. Sydvatten ansvarar för samtliga dessa arbeten samt 
eventuell samordning med andra ledningsförläggare. Samförläggning med Båstads 
planerade arbeten skall i möjligaste mån sökas. 

Båstad bistår med nödvändiga underlag, kommunal planering med flera kommunala 
aktiviteter som kan komma att krävas. Med dessa förutsättningar kan en tidplan se ut på 
följande sätt: 

• Kv4-17: 
• Kv4-17-kvl-18: 
• Kv2-18: 
• Kvl-18 -Kv3-19: 
• Kv2-18: 

• Kv2-18: 
• Kv4-19 - Kv4-20 
• Kv4-20 

Tidplanen är preliminär. 

§ 8. Övrigt 

Båstad beslutar om detta avtal 
Start systemskede och samordning mellan parternas planer 
Ägarna beslutar om tilläggsavtal till konsortialavtal 
Ledningsrätt, markägarfrågor, projektering, upphandling 
Sydvattens årsstämma fastställer Båstads delägarinträde, 
Båstad tecknar aktier i Sydvatten och biträder 
konsortialavtalet 
Båstad erlägger full teckningslikvid för nyemissionen 
Entreprenadarbeten 
Leveransstart 

Med anledning av Båstads delägarinträde i Sydvatten behöver konsortialavtalet justeras 
med de nya förutsättningarna. Detta görs lämpligen i ett mellan Båstad och övriga 
delägarkommuner träffat särskilt tilläggsavtal till gällande konsortialavtal. 

Parternas åtaganden enligt detta avtal kan inte ensidigt återkallas eller uppsägas. 



Om Båstad frånträder sitt delägarskap i Sydvatten innan kapacitetsökningen enligt§ 4 ovan 
är färdigställd skall Båstad ersätta Sydvatten för samtliga kostnader som 
kapacitetsökningen föranlett. Denna ersättningsskyldighet gäller i tillägg till eventuell 
ersättningsskyldighet som kan föreligga enligt konsortialavtalets bestämmelser härom. 

Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Båstad och styrelsen i 
Sydvatten godkänner avtalet. 

§ 9. Tvist 
Tvist på grund av detta avtal skall, om parterna ej kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i 
allmän domstol enligt den vid tiden för påkallandet gällande svenska lagen därom. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 

Malmö den :Z9~ clC /8 

a ä 
Styrelsens ordförande 
Sydvatten AB 

~tad den 7 fY'a. 5 'l.-o i lf' 

( W/( 
Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 
Båstads kommun 



~SYDVATTEN Diarienr Datum 

sv /2020/0078-1 2020-03-30 

Vår referens Sid nr 

BÅSTADS KOMMUN Lars Rosen 1 (4) 
Kommunstyrelsen Ekonomi- och finanschef 

~r~~~7iY ...... ö. ..... V. ... .. 

Till 
Sydvattens delägarkommuner 

Borgensram för lån åt Sydvatten AB 

Sydvattens styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens bolagstämma 2021 
föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan 
bolaget följer vilken innehåller investeringar för 3 miljarder kronor. Senaste ett beslut 
fattades om utökad borgensram var 2016 då höjd togs för investeringar till och med 
2021. Den nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027. 

Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 miljoner. Bolagsstämman kommer att 
behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 564 miljoner till en 
total borgensram om 3 100 miljoner. Borgensåtagande kommer att fördelas proport
ionerligt efter respektive kommuns ägarandel. 

Med denna skrivelse uppmanas delägarkommunerna tillse att nödvändiga åtgärder 
vidtas så att Sydvattens bolagsstämma 2021 kan fatta beslut om utökad borgensram. 

Borgensåtagande och bolagsstämma 

Enligt konsmiialavtalets §7 gäller följande avseende borgensåtagande: 

... . Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens 
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära i 
enlighet med denna punkt.. . 

... Varje nytt borgensåtagande skafördelas mellan delägarkommunerna i förhållande 
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet .... 

. . . . Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla 
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 

ADRESS TFN ORG.NR 

Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö 010-515 10 00 556100-9837 

POSTGIRO 53 51 93-7 

BANKGIRO 400-6722 
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Investeringar 

Budget 2020 och flerårsplan 2021-2029 antogs av Sydvattens styrelse 31 oktober 2019 
och är baserad på bolagets strategiska plan vars inriktning är ett långsiktigt säke1t, 
redundant och hållbait dricksvattenförsöijningssystem. Totalt ska 3 miljarder investeras 
under perioden. 

Investeringar (mnkr) Un (mnkr) 
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- Tvingande 

Företagsekonomiskt lönsamma underhåll 

En stor del av investeringarna syftar till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vomb
verket som togs i drift 1948. Inne på verket byggs en fjärde produktionslinje som 
kommer att öka kapaciteten med 500 Ils. Utgående vatten förses med UV-anläggning 
som en utökad mikrobiologisk barriär. Parallellt utförs flera större underhållsinve
steringar i verkets äldre anläggningsdelar. 

Sydvatten är en stor konsument av elenergi. I budget 2020 beslutades därför att en 
solcellspark ska byggas vid Vombverket. Anläggningen ska förse verket med 40 % av 
energibehovet och kommer att vara en av de större solcellsparkerna i Sverige. 

För att förbättra distributionskapaciteten ska en tredje utgående ledning till högreser
voaren i Norra Ugglarp anläggas. I investeringsplanen ingår även en utökning av reser
voarkapaciteten i Norra Ugglarp. Detta ger förutom ökad kapacitet och säkerhet även 
förutsättningar för underhållsarbeten på gamla anläggningar. 

Under planperioden ska delar av Båstad kommun och Skurups kommun anslutas till 
Sydvattens distributionsnät. 

Centralt för Sydvattens strategi för att uppnå redundans och kapacitetsökning på längre 
sikt är att möjliggöra användning av råvatten från Bolmen vid Vombverket. Vomb
verket saknar idag en reservvattentäkt, med Bolmenvatten som primär råvattenkälla vid 
Vombverket kommer Vombsjön att fungera som reservvattentäkt. Ur ett översiktligt 
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perspektiv finns två grupperingar av projekt i investeringsplanen för detta. Dels ska en 
ledning dras mellan Stehag och Vomb. Dels ska Vombverket byggas ut för att kunna 
förbehandla råvattnet från Bolmen. Utredning och projektering för detta pågår och 
byggnationen förväntas påbö1jas 2027 och utgör sedan majoriteten av investerings
volymen resterande år av planperioden. 

De investeringar som är beslutade medför ekonomiska konsekvenser i form av ökade 
kapitalkostnader. För hela planperioden 2020-2029 beräknas den genomsnittliga årliga 
kostnadsökningen föranledd av investeringsplanen för hushållen uppgå till 28 kronor 
per år. 

Tabellen nedan visar de större investeringar som planeras: 
Investeringar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Totalt 266 685 581641 488 576 220 418 156 956 68 457 78 956 187 956 437 224 499 082 

Förbehanding Vombverket 225 000 225 000 
UV-anläggning Vombverket 24 836 43 984 57 736 

Råvattenledning Stehag-Vomb 6 000 10 000 33 000 150 000 175 000 175 000 

Vomb tredje ledning 

Reservoar Ugglarp 

Kapacitet produktionslinje Vombverket 

Råvatten Stehag-Riverket 

Bjuv-Ängelholm ledning 

Övriga samhällsekonomiskt lönsamma 

Båstad, ledning 

Svedala-Skurup ledning 

Solcell spark 

Övriga företagekonomiskt lönsamma 

Tvingande 

Underhållsi nveste ringar 

5000 157000 

2070 24000 

35871 80400 

2500 

200 97 258 

102987 46150 

9200 61600 

500 4500 

30242 21369 

3228 4146 
52551 38734 

Självfinansieringsgrad 

46000 

23587 
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80000 83000 

56384 32000 31000 19000 11000 11000 57486 

5000 
45000 

10250 10800 800 800 800 800 10300 

23784 25156 26657 26156 26156 25424 31296 

Lån tas i första hand för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på 
grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finan
sieras inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslut
ningar. De investeringarna som behövs inom verksamheten för att upprätthålla anlägg
ningarna ska finansieras helt inom verksamheten. För hela planperioden uppgår själv
finansieringsgraden till 46 %. 

Borgensram och borgensavgift 

Föreslagen borgensram täcker lånebehovet till och med 2027, för lånebehov efter 2027 
kommer nytt beslut om borgensram att behöva fattas. 

Nuvarande borgensavgift uppgår till 0,25 % av genomsnittlig upplåning med 
kommunal borgen under året. Avgiften föreslås behållas på denna nivå. 
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Nuvarande borgensåtagande 

Enligt konsortialavtal för regional vattenförsötjning §7, träffat 2014 mellan Sydvattens 
delägare tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel 
i aktiekapitalet. Borgensåtagandena har inte skrivits om i samband med att nya delägare 
har tillkommit utan detta har skett efter hand som lånen förfallit, därför har vissa del
ägare ett lägre borgensengagemang än andra. Den föreslagna borgensramen grundar sig 
på den beräknade totala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas efter andelen i 
aktiekapitalet. 

Beredning 

Beslut om att tillskriva ägarna om utökad borgensram fattades av Sydvattens styrelse 
den 3 februari 2020. Ärendet togs upp för beredning i Ekonomiskt samråd den 21 
februari 2020. 

Med vänlig hälsning 
SYDVATTEN AB 

-uUrt{'/JJ_e ~l~v 
Ilmar Reepalu 
Styrelseordförande 

Bilaga: 
- Beräknat borgensåtagande fram till 2027 
- Konsortialavtal för regional vattenförsötjning genom Sydvatten AB 



~SVDVATTEN 

Delägarnas Borgensåtaganden 2021-2027 

Borgensåtagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel 

Delägare Ägarandel Borgens- Behov nya lån Summa Nuvarande Ökning Ny borgensram 
efter åtagande 2021-2028 borgens- borgensram borgensram 

nyemission 2019** I 060 Mkr åtagane 2020 
2018-06-0 I 2027 

Bjuv 1,73% 34 535 800 18 338 000 52 873 800 44 000 000 10 000 000 54 000 000 

Burlöv 1,91% 38 087 200 20 246 000 58 333 200 48 000 000 11 000 000 59 000 000 

Båstad* 1,54% 9 702 000 16 324 000 26 026 000 38 000 000 10 000 000 48 000 000 

Eslöv 3,69% 73 609 500 39114000 112 723 500 94 000 000 20 000 000 114 000 000 

Helsingborg 15,08% 300 751 600 159 848 000 460 599 600 383 000 000 84 000 000 467 000 000 

Höganäs 2,89% 57 556 900 30 634 000 88 190 900 73 000 000 17 000 000 90 000 000 

Kävlinge 3,21% 64 004 800 34 026 000 98 030 800 81 000 000 18 000 000 99 000 000 

Landskrona 4,85% 96 764 900 51 410 000 148 174 900 123 000 000 27 000 000 150 000 000 

Lonrnia 2,30% 45 781 900 24 380 000 70 161 900 58 000 000 13 000 000 71000000 

Lund 12,67% 252 665 100 134 302 000 386 967 100 322 000 000 71 000 000 393 000 000 

Malmö 33,53% 668 530 500 355 418 000 I 023 948 500 851 000 000 188 000 000 I 039 000 000 

Skurup 1,73% 34 267 200 18 338 000 52 605 200 43 000 000 11 000 000 54 000 000 

Staffanstorp 2,54% 50 651 400 26 924 000 77 575 400 64 000 000 15 000 000 79 000 000 

Svalöv 1,61% 32 168 200 17 066 000 49 234 200 41 000 000 9 000 000 50 000 000 

Svedala 2,31% 46 247 800 24 486 000 70 733 800 59 000 000 13 000 000 72 000 000 

Vellinge 3,93% 78 344 700 41 658 000 120 002 700 100 000 000 22 OOQ 000 122 000 000 

Ängelholm 4,48% 89 330 500 47 488 000 136 818 500 114 000 000 25 000 000 139 000 000 

Sununa 100% 1 973 000 000 I 060 000 000 3 033 000 000 2 536 000 000 564 000 000 3 100 000 000 

*Båstad går in med borgen efterhand som äldre lån förfaller 
**I sununan ingår lånelöfte om 100 miljoner. 



KONSORTIALAVTAL FÖR REGIONAL 

VATTENFÖRSÖRJNING GENOM 

SYDVATTEN AB 



§1 

Avtalsslutande kommuner 
Delägarkommunerna är Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, 
Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, 
Vellinge och Ängelholm. 

§2 

Samarbetsform 
Samarbetet ska ske genom Sydvatten AB, nedan Sydvatten eller bolaget, som bildats 
år 1966. 

För bolaget gäller bifogade bolagsordning med de tillägg eller ändringar som 
beslutas av bolagsstämma. 

§3 

Bolagets ändamål 
Sydvattens uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsö1jningsanläggningar. Delägarkommunerna svarar var och en för 
den lokala distributionen. Anläggningarna består dels av produktionsanläggningar 
och dels av erforderliga tunnelsystem och ledningar för rå- och dricksvatten fram till 
förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun. 

Sydvatten ska även kunna sälja vatten till kommun, kommunalförbund eller kommu
nalt företag som inte är delägare. En sådan försäljning får endast ske under förutsätt
ning att delägarkommunernas löpande behov av vatten är tryggat och att delägar
kommunernas intressen i övrigt inte skadas. Styrelsen beslutar i va1je enskilt fall om 
genomförande av en sådan affär. 

Sydvatten ska även kunna förvärva och driva delägarkommunernas vattentjänst
anläggningar. Varje sådan affär ska regleras i ett särskilt avtal som bygger på att 
aktuell delägarkommun svarar för samtliga kostnader som avser dessa anläggningar. 
Styrelsen beslutar i varje enskilt fall härom. 

Sydvatten ska dätjämte verka för solidarisk samverkan mellan delägarkommtmerna i 
syfte att uppnå en rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga vatten
resurser, vilket bör beaktas av delägarkommunerna vid investeringar i deras egna 
anläggningar. 

Sydvattens verksamhet ska präglas av långsiktighet, hög säkerhet och kvalitet samt 
affärsmässighet, för maximal samhällsnytta. 



§4 

Sydvattens delägare 
Sydvatten har bildats för att uppfylla delägarkommunernas skyldighet att ordna 
vattenförsötjning. Delägarkommunerna är därför överens om att endast kommuner 
till vilka Sydvatten ska leverera vatten kan vara delägare i Sydvatten. 

§5 

Aktiekapitalet och dess fördelning 
Sydvattens aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor. Andelarna i aktiekapitalet 
fördelas mellan delägarkommunerna efter folkmängd. Vid unde1iecknandet av detta 
avtal är andelarna i aktiekapitalet fördelade i enlighet med följande: 

Bjuv 1,76% Lund 12,87 % 
Burlöv 1,94% Malmö 34,05 % 
Eslöv 3,75 % Skurup 1,74% 
Helsingborg 15,32 % Staffanstorp 2,58 % 
Höganäs 2,93 % Svalöv 1,64 % 
Kävlinge 3,26% Svedala 2,36% 
Landskrona 4,93 % Vellinge 3,99% 
Lomma 2,33 % Ängelholm 4,55 % 

100 % 

Fördelningen är baserad på delägarkommunernas respektive folkmängd den 31 
december 2011, enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Delägarkommunernas 
andelar i aktiekapitalet ska omfördelas va11 tionde år. 

Delägarkommunerna är skyldiga medverka till sådan omfördelning av aktiekapitalet 
som följer vid tillämpning av bestämmelserna i§ 9 om nytillträde av kommun. 

Aktie ska vid omfördelningen enligt ovan överlåtas till kvotvärdet (aktiens andel i 
aktiekapitalet). 

Vid ökning av aktiekapitalet ska delägarkommunerna deltaga i prop011ion till sina 
andelar i aktiekapitalet. 

§6 

Förbud mot överlåtelse och pantsättning av aktie 
Aktie får inte, utöver vad som uttryckligen följer av detta avtal, överlåtas. 
Pantsättning av aktie får inte ske. 



§7 

Finansiering 
Delägarkommunerna åtar sig att lämna sin medverkan till bolagets finansiering 
enligt vad som anges i denna paragraf. 

Sydvattens investeringar ska finansieras i första hand genom upptagande av lån på 
kreditmarknaden. Sydvatten får också uppta lån av en eller flera delägarkommuner 
under förutsättning att så sker till marknadsmässiga villkor. 

Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens 
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära 
i enlighet med denna punkt. Borgensramens storlek vid underteclmandet av detta 
konsortialavtal framgår av bilaga 1. 

V aije nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande 
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet. 

Sydvatten ska för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägarkommunerna 
i förhållande till borgensåtagandet. 

Borgensavgiften ska betalas årsvis i efterskott. 

Borgensavgiftens storlek ska bestämmas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är 
giltigt om det har biträtts av delägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. 

Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla 
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 

Sydvatten ska ge delägarkommunerna erforderliga underlag för budgetarbete och 
ekonomisk långtidsplanering. 

§8 

Fördelning av kostnader 
Delägarkommunernas procentuella andelstal i anläggningarnas kapacitet ska 
bestämmas i förhållande till delägarkommunernas folkmängd vid ingången av före
gående kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Styrelsen kan medge 
viss jämlming av dessa andelstal med hänsyn till bl.a. att antalet anslutna vatten
förbrukare i delägarkommunen är särskilt lågt i förhållande till folkmängden eller att 
industriförbrulmingen är särskilt hög. Andelstalen kan omprövas när särskilda 
omständigheter föreligger. 



Sydvattens fasta kostnader ska fördelas mellan delägarkommunerna efter deras 
relativa andelstal enligt ovan med två decimaler. 

Rörliga kostnader, d.v.s. kostnader som varierar med vattenproduktionen på 
marginalen, ska fördelas efter levererad vattenmängd. 

Den ersättning Sydvatten erhåller av delägarkommunerna för del i anläggningarnas 
kapacitet och för vattenleverans ska motsvara bolagets självkostnader på så sätt att 
intäkter och kostnader i princip balanserar varandra. 

§9 

Villkor för nytillträdande kommuner 
Bolagsstämman beslutar om upptagande av ny delägarkommun. 

Kommun som inträder i bolaget efter den [ange nytt relevant datum] ska 

1. biträda mellan delägarkommunerna gällande konsortialavtal, och 

2. vid nyemission teclma aktier enligt fördelningsprincipen i § 5 till en 
teckningskurs motsvarande aktiernas andel i bolagets nettotillgångar, 
baserade på bokförda värden enligt fastställd balansrälming för närmast 
föregående år. 

Ny delägarkommun ska svara för kostnader för anslutningen enligt styrelsens beslut 
i vaije enskilt fall. 

§ 10 

Vissa bestämmelser om vattenleverans 
Sydvattens vattenleveranser till delägarkommunerna ska ske på platser som är 
lämpliga i förhållande till Sydvattens ledningsnät och det lokala nätets utformning, 
varvid en totalekonomisk lösning ska eftersträvas. 

Telmiska krav i övrigt och andra föreskrifter för Sydvattens leveranser fastställs av 
styrelsen. 

Delägarkommunerna ät· skyldiga att godtaga vattenleverans oavsett i vilken av de 
regionala anläggningarna vattnet produceras. 

Delägarkommun får inte utan Sydvattens godkännande distribuera vatten från 
Sydvatten till mottagare utanför kommungränsen. 



§ 11 

Styrelse 
Sydvattens styrelse ska bestå av 13 ledamöter med 14 suppleanter. 

Styrelsen utses av delägarkommunerna på följande sätt: 

Eslöv 
Helsingborg 
Landskrona 
Lund 
Malmö 

Ledamöter 
1 
2 
1 
2 
4 

Suppleanter 
1 
1 
1 
1 
2 

Övriga delägarkommuner ska gemensamt utse 3 ledamöter och 8 suppleanter. För 
dessa övriga delägarkommuner ska det finnas en valberedning med särskild arbets
ordning om vilken dessa delägarkommuner ska träffa överenskommelse. Kommun 
som senare inträder i bolaget ska hänföras till denna grupp av övriga delägarkom
muner och biträda överenskommelsen om valberedning, varvid antalet suppleanter 
ökas med en per ny delägarkommun. 

Samtliga delägarkommuner garanteras representation genom minst en suppleant. 

Ordning för inträde som ledamot regleras i styrelsens arbetsordning. 

Styrelsens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då 
ordinarie val av kommunfullmäktige har fönättats i hela landet (d.v.s. årsstämmorna 
år 2015, år 2019 o.s.v.). 

§ 12 

Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad 
revisor och en suppleant. De två största delägarkommunerna utser vardera en 
lelanannarevisor och en suppleant. 

Samtliga revisorers och suppleanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs Gämlikt 9 kap. 
21 § aktiebolagslagen). Lelanannarevisorerna och dessas suppleanter ska utses vid 
den årsstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av kommunfullmäktige 
har förrättats i hela landet,( d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.). 



§ 13 

Bolagets redovisningshandlingar 
Från bolaget ska vaije delägarkommun i samband med kallelse till årsstämma 
erhålla avskrifter av de av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på 
årsstämma. 

Delägarkommunernas revisorer äger rätt att om de så önskar få insyn i bolagets 
räkenskapshandlingar. 

§14 

Löpande samråd och information 
För löpande saimåd och information ska finnas: 

1 Ett tekniskt samrådsorgan med en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant 
från samtliga delägarkommuner. Ordinarie ledamot och suppleant ska vara 
antingen i delägarkommun anställd tjänsteman med ansvar för vattenförsöij
ningsfrågor, eller, i förekommande fall, i extern, helägd eller tillsmmnans med 
andra kommuner delägd, driftsorganisation anställd tjänsteman med motsva
rande ansvar. 

Detta organ ska behandla telmiska och driftsmässiga frågor utifrån en helhetssyn 
på försö1jningskedjan. 

2 Ett ekonomiskt samrådsorgan med sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6) 
suppleanter. Delägarkommunerna Malmö, Helsingborg, Landskrona, Eslöv och 
Lund utser vardera en ordinarie ledamot och en suppleant. Övriga delägarkom
muner utser genom den i § 11 nämnda valberedningen tillsammans en ordinarie 
ledamot och en suppleant. 

Detta organ ska behandla ekonomiska och finansiella frågor av ägarkaraktär, 
vilket bland annat innefattar framtagandet av styrdokument. 

Det telmiska och ekonomiska samrådsorganet ska sammanträda minst fyra gånger 
varje år. Tjänsteman från Sydvatten kallar till och ska vara ordförande vid samman
träde. 

Vid samrådsorganens sammanträden och övriga arbete ska deltaga de tjänstemän 
inom Sydvatten som har ansvaret för Sydvattens verksamhet inom respektive 
fack01måden. 

§ 15 

Utövande av rösträtt m.m. 
Delägarkommunerna förbinder sig att vid utövande av sin rösträtt på bolagsstämma 
och genom sina representanter i styrelsen ävensom eljest tillse att bestämmelsern. a i W, 
detta avtal uppfylls. U...u ~ lt' J\ 

( s-~ ___ /!Ji <(JA ll' 
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§ 16 

Avtals brott 
Delägarkommun som gör sig skyldig till väsentligt brott mot detta avtal, samt inte 
efter skriftlig erinran därom vidtar rättelse inom sextio (60) dagar efter mottagandet 
av sådan erinran, är skyldig att på begäran av annan delägarkommun omgående 
begära utträde ur detta avtal i enlighet § 17 nedan. 

§ 17 

Utträde 
Delägarkommun har rätt att begära utträde ur detta avtal. Utträde ska ske vid den 
tidpunkt som övriga delägarkommuner bestämmer, dock senast tolv (12) månader 
efter det att begäran om utträde framställdes. 

Övriga delägarkommuner ska inlösa den utträdande delägarkommunens aktier senast 
på dagen för utträdet. Inlösen ska ske i förhållande till delägarkommunernas andelar 
i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. Mot bakgrund 
av skälen till Sydvattens bildande, ändamålet med Sydvattens verksamhet och upp
rättandet av detta aktieägaravtal är delägarkommunerna överens om att lösenbelop
pet per aktie vid inlösen enligt denna punkt ska motsvara aktiens kvotvärde, oavsett 
dess verkliga värde. 

Delägarkommun som träder ur detta avtal ska dessutom ersätta Sydvatten för den 
kostnad, skada och förlust som Sydvatten eller delägarkommunerna åsamkas på 
grund av att delägarkommunen träder ur avtalet. Om en delägarkommun träder ur 
detta avtal som en följd av ett väsentligt avtalsbrott ska den utträdande delägarkom
munen dessutom ersätta Sydvatten för den kostnad, skada och förlust som Sydvatten 
eller delägarkommunerna åsamkas på grund av delägarkommunens avtalsbrott. 

Om delägarkommunerna inte inom fyra (4) månader efter det att begäran om utträde 
framställdes kan komma överens om den ersättning som den utträdande delägar
kommunen ska betala till Sydvatten enligt denna punkt ska utlåtande om ersätt
ningen inhämtas från en oberoende värderingsman utsedd av delägarkommunerna. 
Om delägarkommunerna inte inom sex ( 6) månader efter det att begäran om utträde 
framställdes enats om vem som ska utses till sådan värderingsman, ska värderings
mannen på delägarkommuns begäran utses av Stockholms Handelskammare. 

Värderingsmannen ska bestämma ersättningen enligt bestämmelserna i denna punkt, 
beräknat per tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 

Kostnaderna för värderingsutlåtandet från den oberoende värderingsmannen ska till 
hälften betalas av den utträdande delägarkommunen och till återstående del av 
övriga delägarkommuner i förhållande till delägarkommunernas andelar i aktie
kapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 



Utträde ur detta avtal påverkar inte giltigheten av eventuella avtal mellan den utträ
dande delägarkommunen och Sydvatten. Utträde ur detta avtal påverkar inte heller 
giltigheten av åtaganden som den utträdande delägarkommunen må ha gentemot 
Sydvatten eller annan delägarkommun på grund av detta avtal och som uppkommit 
före tidpunkten för utträdet. 

Vid utträde ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om övriga villkor för 
den utträdande delägarkommunens utträde ur detta avtal. 

§ 18 

Avtalets giltighet 
Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga parter och gäller till och 
med den 31 december 2044. Om inte någon av delägarkommunerna skriftligen till 
övriga delägarkommuner säger upp avtalet senast fem (5) år före utgången av 
avtalstiden, förlängs avtalet automatiskt med femton (15) år i taget med fem (5) års 
uppsägningstid. 

Om uppsägning som nu sagts sker, upphör avtalet att gälla mellan samtliga parter, 
såvida inte annat överenskoms. 

Delägarkommunerna är överens om att genomföra en gemensam översyn av avtalet 
vid utgången av den initiala avtalsperioden samt därefter, om tillämpligt, vid 
utgången av de förlängda avtalsperioderna om femton (15) år. 

Om detta avtal sägs upp ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om villko
ren för delägarkommunernas f01isatta samarbete i bolaget och bolagets bestånd. 

§ 19 

Tidigare avtals upphörande m.m. 
När detta avtal godkänts och undertecknats av delägarkommunerna upphör det 
tidigare konso1iialavtalet att gälla. 

Val enligt § 11 förrättas vid första årsstämma och val enligt § 12 förrättas vid första 
tillämpliga årsstämma efter avtalets godkännande och undertecknande. 

Av detta avtal har delägarkommunerna tagit var sitt exemplar. 
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EJ SYDVATTEN 

Delägarnas Borgensåtaganden 

Bergensåtagandet :fOrdelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel 

Delägare Ägarandel LånEIB Lån Nordea LånSHB LånSHB LånSHB 
efter 13SMkr 220Mkr J49Mkr 1S2Mkr 121 Mkr 

nyemission 2002-04-IS 2006-0S-31 2010-06-16 2011-04-14 2012-10-01 
2012-06-01 2017-04-13 2016-0S-30 20IS-06-1S 2014-03-01 2014-06-IS 

Bjuv 1,76% 2 801200 2 796 800 2 129 600 

Burlöv 1,94% 3 10S 000 4 730 000 3 099 200 3 100 800 2 347 400 

Eslöv 3,7S% s 80S 000 9 130 000 s 960 000 s 973 600 4 S37 soo 
Helsingborg IS,32% 24 030 000 37 268 000 24346 600 24 396 000 18 S37 200 

Höganäs 2,93% 4 S90 000 7 ISO 000 4 663 700 4 666 400 3 S4S 300 

Kävlinge 3,26% 4 99S 000 7 920 000 s 170 300 s 183 200 3 944 600 

Landskrona 4,93% 7 69S 000 11990 000 7 837 400 7 843 200 s 96S 300 

Lomma 2,33% 3 64S 000 s 676 000 3 710 100 3 724 000 2 819 300 

Lund 12,87% 202SO 000 31328 000 20472 600 20 S04 800 lS S72 700 

Malmö 34,0S% S2 920 000 82 8S2 000 S4146 600 S4233 600 41200 soo 
Skurup 1,74% 2 766400 2 JOS 400 

Staffanstorp 2,S8% 4 oso 000 6270 000 4 097 soo 4104 000 3 121 800 

Svalöv 1,64% 2 S6S 000 3 982 000 2 607 soo 2S99200 1984 400 

Svedala 2,36% l 3SO 000 2 002 000 3 739 900 3 7S4400 2 8SS 600 

Vellinge 3,99% 9 702 000 6 347 400 6 3S3 600 4 827 900 

Ängelholm 4,SS% s sos soo 

- -·- - . ·- . --· . . - - . -· . ·- - - -· 
Summor 100,00% 13S 000 000 220 000 000 149 000 000 1S2 000 000 121 000 000 . . . . . 

M:\Lån\Borgensåtaganden\Borgensåtagande och bergensavgift 

Bilaga 1 

2014-01-02 

Lån SHB Lån SHB LånNIB Summa Bergensram : 
lSOMkr lOOMkr 67Mkr borgens-

2013-06-10 2013-06-10 2013-12-11 åtagande 
2018-06-10 2019-06-10 2023-12-11 

2 640 000 I 760 000 I 179 200 13 306 800 24930200 

2 910 000 1940 000 1299 800 22S32200 27 490 000 

s 62S 000 3 7SO 000 2 Sl2 soo 43 293 600 S3 137 soo 
22 980 000 lS 320 000 10 264 400 177 142 200 220 000 000 

4 39S 000 2 930 000 1 963 100 33 903 soo 41Sl8100 

4 890 000 3 260 000 2 184 200 37 S47 300 4619S 000 

7 39S 000 4 930 000 3 303 100 S6 9S9 000 69 8S8 000 

3 49S 000 2 330 000 1 S61 100 26 960 soo 33 100 000 

19 30S 000 12 870 000 8 622900 148 926 000 182 367 900 

SI 07S 000 34 oso 000 22 813 soo 393 291200 soo 000 000 

2 610 000 I 740 000 1 16S 800 10 387 600 2S 000 000 

3 870 000 2 S80 000 I 728 600 29 821 900 33 000 000 

2 460 000 I 640 000 1098800 18 936 900 23 soo 000 

3 S40 000 2 360 000 I S81 200 21183 100 33 441 200 

s 98S 000 3 990 000 2 673 300 39 879 200 60 000 000 

6 82S 000 4 sso 000 3 048 soo 19 929 000 46 000 000 

. . lSO 000 _000 100 000 000 67 000 000 1 094 000 000 1 419 S37 900 - - ... 
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