
BÅSTADS 
KOMMUN Årsredovisning 2019



2 BÅSTADS KOMMUN  ÅRSREDOVISNING 2017

Framsida
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Båstads kommun
Båstads kommun ligger på Bjärehalvön i nord-
västra Skåne och har en befolkning på 15 128 
personer.  

Kommunen består av flera mindre orter men 
också vidsträckta naturområden. Tennis, festivaler 
för klassisk musik och film samt naturupplevelser 
som Hovs Hallar, Hallands Väderö och Hålehall 
kännetecknar kommunen. 

Under 2019 producerade kommunen kommunala 
tjänster för 1mdkr. Det ekonomiska resultatet blev 
4 mkr, vilket kan jämföras med den budgeterade 
nivån på 16 mkr. Kommunens tillgångar 
motsvarade vid årsskiftet 1,4 mdkr. 

Båstads kommun bedriver också verksamhet i 
bolagsform genom bostadsbolaget Båstadhem AB. 
Den kommunala koncernen redovisade 2019 ett 
resultat på 12 mkr. 

År 2019 betalade invånarna i Båstads kommun 
31,41 kr per intjänad hundralapp i kommunal-
skatt, varav 20,23 kr till Båstads kommun och 
11,18 kr till Region Skåne. För 2020 har både Bå-
stads kommun och regionen beslutat om oför-
ändrad skattesats. 

Av 100 kr i kommunalskatt gick 78 kr till skola, 
vård och omsorg, 14 kr till gator, parker och 
räddningstjänst och 8 kr till miljö- och hälsoskydd, 
planverksamhet samt övrigt. 
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Innehåll 
Årsredovisning Båstads kommun 2019 

Kommunens	årsredovisning	följer	bestämmelser	i	kommunallagen	och	lagen	om	kommunal	bokföring	och	
redovisning.	Den	upprättas	av	kommunstyrelsen	med	hjälp	från	ekonomiavdelningen.	Årsredovisningen	
överlämnas	till	kommunfullmäktige	samt	revisorer	och	ska	godkännas	av	kommunfullmäktige.	

Årsredovisningens	primära	målgrupp	är	kommunfullmäktige.	Genom	ett	strukturerat	innehåll	är	avsik‐
ten	att	den	också	ska	tillgodose	informationsbehovet	hos	övriga	förtroendevalda,	externa	intressenter,	
medborgare	och	anställda.	Vid	sidan	av	huvudsyftet	ska	den	nu	och	i	framtiden	kunna	fungera	som	ett	
kompletterande	beslutsunderlag	samt	kunna	användas	för	trendanalyser.	
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Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunalrådet har ordet 
Under 2019 passerade vi 15 000 invånare i Bå-
stads kommun. Mycket glädjande att fler ser för-
delen med att bo, leva och verka i vår kommun 
— ett bättre sätt att leva helt enkelt.  

2019 blev ett intensivt år för vår kommun. Sam-
verkan för Bjäre fick förtroendet att påbörja en 
resa för framtiden. Vi ser att invånarna delar vår 
starka tro på helhet och långsiktigt arbete. 2019 
präglades på många sätt av vår vilja att ta ett 
långsiktigt ansvar för utvecklingen av vår kom-
mun.  

Tydligast märks det kanske i vårt fokus på våra 
två viktigaste och största utmaningar: den lång-
siktiga ekonomin och kompetensförsörjningen. I 
praktiken handlar det om att vi måste ha såväl 
undersköterskor som förskollärare och annan 
personal som utför den dagliga servicen, varje 
dag, året runt. Och till det måste vi ha pengar för 
att kunna både anställa och vidareutveckla alla 
våra medarbetare och verksamheter — utan 
pengar kommer vi inte att klara av vårt sam-
hällsuppdrag. Om vi framgångsrikt kan möta 
denna utmaning står vi väl rustade inför en 
framtid av stora förändringar. Den demografiska 
utvecklingen sätter hård press på Båstad och 
Sveriges övriga kommuner nu när andelen både 
yngre och äldre ökar mer än gruppen i arbetsför 
ålder fram till år 2025.  

Under året togs flera beslut till förändring av vår 
skolstruktur. Det handlar om optimering av våra 
skollokaler för att möjliggöra en god pedagogisk 
verksamhet i tillgängliga lärmiljöer. Nu har vi 
lagt grunden för en stabil skolstruktur. Det be-
hövde vi göra för att på allvar kunna utvecklas 
mot den förskole- och skolkommun som vi vill 
vara. Under året placerade vi oss glädjande på 
femte plats i Lärarförbundets ranking och det är 
viktigt för oss att inte bara bibehålla utan också 
utveckla kvalitén i verksamheten. Mängden mät-
ningar av Sveriges kommuner ökar hela tiden. 
Ett resultat som gläder oss är att så många Bå-
stadbor i SCB:s undersökning rekommenderar 
kommunen som platsen för ett gott liv. Ett annat 
är att Båstad placerar sig på en överlägsen första 
plats i Villaägarnas Riksförbunds ranking av Sve-
riges landsortskommuner. 

Tyvärr kan vi också konstatera att vår IoF-verk-
samhet inte fungerat som den borde. Mycket tid 
och energi har gått åt till att reda ut vad som gått 
fel och samtidigt påbörja ett arbete med sats-
ningar för framtiden. Vi är fullt ut införstådda 
med att det är ett intensivt arbete som kommer 
att ta tid.   

Vi vill och behöver stärka koncernperspektivet i 
vår organisation med fokus på en tydlig och bra 
styrning. Vi behöver också bli tydligare med hur 
vårt kommunala bolag kan bidra till att uppfylla 
våra övergripande mål samt om en eventuell bo-
lagsbildning för koncernen kan ge fördelar för 
framtiden. Ny mål- och kvalitetsstyrning kom-
mer att stärka styrningen av kommunen, inte 
minst avseende investeringar och lokaler – allt i 
syfte att säkra utvecklingen på lång sikt.   

Under 2019 tog vi viktiga steg mot en förbättrad 
medborgarservice. Detta bland annat genom att 
initiera ett samarbete med civilsamhället där 
kommunen och Båstadborna tillsammans bygger 
upp en volontärverksamhet. En verksamhet som 
kan hjälpa medborgarna med allt från till exem-
pel insatser mot ensamheten för äldre till tjäns-
ter som läxhjälp för yngre. 

Vi tar ansvar 
Från vår sida är det tydligt att vi tar ansvar för 
att målen mäts på det vi som organisation leve-
rerar. För oss kommer 2020 bli ett spännande år 
präglat av hårt arbete där fokus ligger på ut-
veckling av våra verksamheter,  våra medarbe-
tare samt på vårt samarbete med civilsamhället 
och andra kommuner. 

Vi har mycket att vara stolta över i vår kommun. 
Tack till er alla som varit delaktiga i att göra Bå-
stads kommun till en bättre kommun. 

Johan Olsson Swanstein (M)  

Kommunstyrelsens ordförande 
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Miljöredovisning 

Miljöredovisning

I Båstads Kommuns Miljö- och energiprogram 
2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i 
kommunen ut. Miljö- och energiprogrammet är 
ett vägledande och strategiskt inriktningsdoku-
ment och pekar ut fem övergripande områden 
vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmå-
len; Vatten,	Natur	och	Ekosystem,	Energi	och	Kli‐
mat, Transporter	och	Bebyggd	miljö. Under varje 
område finns ett antal lokala mål identifierade. 

Båstad ska enligt nämndsmål 4 vara en av Sveri-
ges 25 bästa kommuner inom miljö och hållbart 
samhällsbyggande. Enligt Aktuell Hållbarhets 
ranking 2019 hamnade Båstads kommun på 
plats 53 av 290 och tappade 14 placeringar. I 
kommungruppen Mindre städer och landsbygds-
kommuner hamnar Båstads kommun på plats 14 
av 136 (Källa: Aktuell Hållbarhet).  

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp 
på regional nivå bedöms kunna nås till 2020 i 
Skåne län. Endast två mål, Frisk	luft och God	be‐
byggd	miljö, bedöms ha en positiv utveckling. 
Två mål, Ett	rikt	odlingslandskap och Ett	rikt	
växt‐	och	djurliv, har en fortsatt negativ utveckl-
ing (Källa: Länsstyrelsen Skåne).  

Arbetet med miljömålsättningar 

Under 2019 har arbete och åtgärder kopplade 
till miljömålsättningarna fortsatt. Till exempel 
med planläggning av våtmarker, cykelleder, ut-
fasning av fossila bränslen, energieffektivisering 
och tillsyn av utsläpp till mark och vatten. Under 
2019 har det startats upp ett arbete med Agenda 
2030 och Globala Hållbarhetsmålen och det ar-
rangerades en Hållbarhetsvecka under hösten. 
Miljö- och Energiprogrammet kopplar an till den 
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 

Utmaningar framöver 

I åtgärdsprogrammet för miljömålen i Skåne har 
fem utmaningar identifierats som särskilt viktiga 
för miljöarbetet; Hållbara transporter, Hänsyn 
till Skånes hav, sjöar och vattendrag, Hushållning 
med Skånes mark- och vattenresurser, Skydd av 

Skånes natur- och kulturvärden samt Hållbar 
konsumtion (Källa: Länsstyrelsen Skåne). 

För en positiv utveckling vad gäller målen krävs 
det strategiska satsningar och prioriteringar av 
resurser. Till de utmaningar som identifieras i 
Båstads kommun framöver hör arbetet med 
länsstyrelsens inventerade förorenade fastig-
heter, bättre kontroll och analys av miljöstatus 
för områden som yt- och grundvatten, buller, 
luftkvalitet, erosion och grundvattennivåer. In-
venteringar av marina och landbaserade ekosy-
stem är också önskvärt. Klimatförändringar är 
ett faktum vilket kommer att ha stor påverkan 
på vårt samhälle. Klimatanpassning och omställ-
ning till ett fossiloberoende samhälle bör priori-
teras inom kommunens ordinarie verksamhet. 
Miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling samt 
matsvinn och avfallshantering är områden som 
kopplar an till detta. 

Miljöbokslut 

Vi gör i år vårt andra Miljöbokslut i vilket man 
kan läsa mer i detalj om arbetet med miljömål-
sättningar. I år inkluderas nyckeltal för ett antal 
områden och detta kommer att vara ett fortsatt 
utvecklingsarbete i syfte att få en tydligare bild 
av status och förändringar inom miljöområdet 
och bättre underlag för styrning och beslut.  

5



INLEDNING  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Servicedeklarationer 

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

Finns det ingen avvikelse så ska den gröna färgen 
kvarstå. Har det uppstått någon avvikelse ska cir-
kelns färg bytas till röd och en not ska skrivas.

 

 

Kommunkontor   Not 
Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster. 

 

  
Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighets-
frågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar. 

 

  

Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt 
 

  

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

 

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

 

  

Avfallshämtning sker på utsatt dag. 
 

  

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

  

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

 

  

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 
 

  

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 
 

  

Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. 
 

  

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

 

  

   
Samhällsbyggnad   Not 

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

 

  

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

  

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

1) 

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

1) 

Beslut i övriga bygglovsärenden, till exempel ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot 
gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. 

 

  

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

 

  

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

2) 

   
Barn och skola   Not 
Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. 

 

  

Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. 
 

  

Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. 
 

  

Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 
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Servicedeklarationer 

Bildning och arbete Not 
Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet 
att studera bland annat dessa ämnen på Akademi Båstad. 

Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, skrivs in 
på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbets-
marknaden alternativt kan påbörja studier. 

3) 

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

Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 4) 

Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra tim-
mar på helgen. 

Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt. 

Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. 

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

Vård och omsorg Not 
Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. 

Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag. 

På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kultur-
upplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. 

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. 

Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. 

Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. 

Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte 
kommer. 

Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. 

Avvikelser 
1) I vissa fall uppfyller vi detta, men inte i alla.

2) Avloppsinventeringen har haltat under året, men har nu kommit igång.

3) Fördröjning från Arbetsförmedlingen, men så fort individerna kontaktar AME sätts insatser in. 

4) Det finns bibliotek i alla sex tätorter, men i en av orterna är det ett skolbibliotek som inte är öppet för allmänheten 

Boxar Hållbarhetsveckan
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Fördelning av intäkter och kostnader 

Samhällsbyggnad
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Fördelning av intäkter och kostnader 
 
 

 

 
Var kommer pengarna från?  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vad används pengarna till?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur används pengarna? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Båstad hamn 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

 

 
Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens ut-
veckling 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig 
och översiktlig bild av Båstads kommuns verk-
samhet under det gångna året. Fokus kommer att 
ligga både på koncern och på kommunen. I tabel-
len redovisas fem år i sammandrag. 

 Verksamhetens utveckling 

Den kommunala  

koncernen 
2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 

(mkr) 817 826 770 799 731 

Verksamhetens kostnader 

(mkr) -1 528 -1 495 -1 420 -1 418 -1 171 

Årets resultat 12,1 15,0 23,7 17,0 3,4 

Soliditet 1) 28 32 32 33 35 

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelsen 17 19 18 17 17 

Investeringar (netto) 2) 307 204 166 212 132 

Självfinansieringsgrad 3) 44 82 80 74 95 

Långfristig låneskuld 1 288 1 032 970 887 795 

Antal anställda 1 248 1 260 1 219 1 173 1 132 

Investeringar/invånare (kr) 20 306 13 672 11 189 14 524 9 210 

Kommunen 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal invånare 15 128 14 948 14 796 14 614 14 373 

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

Verksamhetens intäkter 

(mkr) 709 721 662 696 630 

Verksamhetens kostnader 

(mkr) -1 460 -1 425 -1 348 -1 344 -1 250 

Skatteintäkter och 

statsbidrag 808 773 756 717 682 

Årets resultat (mkr) 4,1 15,1 16,5 14,8 6,7 

Soliditet (%) 1) 37 41 41 43 46 

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelsen (%) 19 21 20 19 18 

Investeringar (netto) (mkr) 

2) 167 171 120 121 115 

Självfinansieringsgrad (3) 46 44 150 23 124 

Långfristig låneskuld (mkr) 630 503 442 398 306 

Låneskuld per invånare (kr) 41 627 33 680 29 871 27 255 21 315 

Tillgångar (mkr) 1 394 1 238 1 186 1 101 993 

Tillgångar per invånare (kr) 92 154 82 797 80 159 75 306 69 101 

Antal anställda 1 226 1 237 1 194 1 149 1 109 

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat 
med totalt kapital.  

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

3) 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. 

Den kommunala koncernen redovisade ett resul-
tat på 12,1 mkr för 2019 vilket är en negativ avvi-
kelse jämfört med budget. Resultatet för 2018 var 
15,0 även det en negativ avvikelse i förhållande 
till budget. För Båstads kommun uppgick resulta-
tet till 4,1 mkr vilket är en negativ avvikelse på 
12 mkr jämfört med budget. Det svaga resultatet 
förklaras främst med avvikelser inom individ och 
familj inom utbildningsnämnden och negativ av-
vikelse inom vård och omsorgsnämnden. Att 
årets resultat ändå blev positivt beror på reavins-
ter i samband med exploatering. Exploateringsin-
täkterna har dock minskat med ca 50 procent, 
15 mkr, vilket även det påverkat resultatet i stor 
grad. Detta går att återse i kommunens  minskade 
verksamhetsintäkter 2019 jämfört med 2018. 

Koncernens nettoinvesteringar uppgick 2019 till 
307 mkr vilket är en 50 procentig ökning av inve-
steringarna för året innan investeringarna upp-
gick till 204 mkr. Under 2019 har Båstadhem in-
vesterat i äldreboende och kommunen har bland 
annat investerat i nybyggnation av skola i Förs-
löv. Av investeringarna 2019 så avsåg 57 mkr VA 
investeringar, motsvarande siffra för 2018 var 
75 mkr. Samtliga investeringar har i stor ut-
sträckning finansierats med genom ökad upplå-
ning. Den långfristiga låneskulden har ökat med 
256 mkr vilket bidrar till en lägre soliditet.  

Soliditeten för koncernen har minskat de senaste 
fem åren från 35 procent 2015 till 28 procent 
2019 och ser man till investeringsplanen kommer 
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denna trend att fortsätta. Detta är en varningssig-
nal om att den finansiella risken i koncernen 
ökar. 

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.  

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 87 procent 
Båstads kommun och ca 13 procent en annan hu-
vudman. För barnomsorgen är motsvarande siff-
ror 68 procent väljer kommunens verksamheter 
medans 32 väljer annan huvudman.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
  

 Redovisning av risker    

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Ökat invånarantal samt föränd-

ring i demografin 

Ökat tryck på barnomsorg, 

skola och äldreomsorg 

 

Utbildningsnämnden och vård 

och omsorgsnämnden 

Kommunkoncernen 

- Översyn av servicenivåer 

- Översyn av lokalbehov 

- Samordning inom koncernen 

- Interkommunal samverkan 

- Ökat antal platser på äldrebo-

enden 

Verksamhetsrisk    

Bemanning Oförmåga att upprätthålla pla-

nerad bemanning. Negativa ef-

fekter på personal och kvalitet. 

Vård- och omsorgsnämnd 

Utbildningsnämnd 

- Ökade insatser för rekrytering, 

utbildning och utveckling av 

personal 

- Ökning av andelen heltidsan-

ställda 

- Vikariepool 

- Friskvårdsinsatser 

- Handledning av nyanställda 

Åldrande anläggningar och 

fastigheter 

Tidigarelagda investeringar i 

skollokaler och VA-anlägg-

ningar. Tillfälliga modullös-

ningar för undermåliga lokaler. 

Kommunstyrelsen, Båstadhem 

AB 

- Reviderade underhålls- och in-

vesteringsplaner 

- Ökad tillsyn av befintliga an-

läggningar 

Finansiell risk    

Ränterisk Hög skuldsättning, betydande 

kostnadseffekter vid ökad rän-

tenivå 

Den kommunala koncernen - Rutin för räntebindning 

- Investeringsprövning 

Finansieringsrisk Större andel förfallna lån än 

plan samt problem med refinan-

siering 

Den kommunala koncernen - Uppföljning av att inte för stor 

andel av låneskulden förfaller 

till betalning 

- Krav på likvida medel och out-

nyttjade kreditfaciliteter för att 

undvika likviditetskris 

Likviditetsrisk Minskad möjlighet till att uppta 

lån. 

Den kommunala koncernen -uppföljning och översyn av fi-

nansiellt mål gällnade investe-

ringar 

	

	

Världsekonomin  (1) 
Sverige har de senaste åren gynnats av stark ex-
port, bland annat tack vare kronförsvagningen. 
Nu börjar dock världskonjunkturen vika, på 
grund av den osäkerhet som råder kring bland 
annat Brexit och handelskrig. Detta drabbar i sär-
skilt hög grad den svenska exportmarknaden, vil-
ket innebär att tillväxten inte har samma förut-
sättningar att få ett positivt stöd från exporten. I 
Europa, liksom i Sverige, är penningpolitiken som 
motmedel i relativt hög grad uttömd. Det gör att 
staterna måste använda finanspolitiska medel för 
att stimulera ekonomin. Det osäkra läget samt 

svaga statsfinanser gör dock att många länder av-
vaktar. Men svaga statsfinanser gäller inte Sve-
rige, som har en låg Maastrichtskuld och ett posi-
tivt offentligfinansiellt sparande under de senaste 
åren. Dock räknar vi i vår prognos med under-
skott i den offentliga sektorns finansiella spa-
rande från och med år 2020 och åren därefter. 
Det beror på att kommunsektorn har ett stort un-
derskott och att staten kommande år i stort sett 
bara kommer att ha balans mellan inkomster och 
utgifter. 
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Svensk ekonomi (1) 
SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild 
lågkonjunktur under 2020 och att den kommer 
att fortsätta under 2021. Vår bedömning är att 
BNP ökar med strax över 1 procent både i år och 
nästa år och att arbetslösheten stiger till drygt 7 
procent, trots att arbetskraftsdeltagandet sjunker 
något. 

Kommunernas ekonomi (1) 
Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekono-
miskt läge och arbetar med effektiviserings- och 
besparingsplaner för att få ihop budget och plan 
för perioden 2020–2022. Redan 2019 är ett tufft 
år för många kommuner, och ett nittiotal kommu-
ner beräknas redovisa underskott i år. Dessutom 
menar 79 procent av de tillfrågade ekonomiche-
ferna i SKL:s enkät att ekonomin kommer att vara 
ännu kärvare under 2020.  

Utmaningarna är i år störst inom individ- och fa-
miljeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och 
särskilt boende. Inom alla dessa verksamhetsom-
råden räknar mer än hälften av kommunerna 
med att de kommer att ha ett underskott på mer 
än 1 procent av årets budget.  

I debatten framförs ofta att kommunerna redan 
dragit ned på resurserna till skolorna. I statisti-
ken fram till 2018 går det dock inte att hitta nå-
gon grund för att detta generellt skulle vara fallet. 
Under 2000-talet har kostnaderna per elev i stäl-
let ökat, liksom lärartätheten. 

Förutom trycket från demografin, framförallt det 
växande antalet äldre och yngre, måste kommu-
nerna hantera konsekvenserna av att staten drar 
ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar 
ansvaret till kommunerna. 

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen in-
nan det utarbetats något annat alternativ, gör att 
kommunerna får ta ett allt större ansvar för ar-
betsmarknadsfrågor. Dels drar Arbetsför-
medlingen ned antalet kontor och dels minskas 
ersättningen till de arbetsmarknadspolitiska pro-
grammen kraftigt. I och med detta dras antalet 
extratjänster ned, när de precis har börjat använ-
das adekvat i kommunerna som ett sätt att få ny-
anlända in på arbetsmarknaden. 

Ytterligare en fråga som försämrar kommunernas 
ekonomi är Försäkringskassans striktare tolk-
ningar av personlig assistans och den låga upp-

räkningen av ersättningen för den statliga per-
sonliga assistansen, som bland annat kommu-
nerna utför. Detta har gjort att många kommuner 
får ta över ett allt större kostnadsansvar för per-
soner med olika funktionsnedsättningar. 

(1)  Källa: SKRs Ekonomirapport oktober 2019. 

Finansiella risker och riskhantering  
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn inne-
håller riktlinjer och regler i form av riskmandat 
och limiter för finansverksamheten inom kom-
munen. 

Ränterisk  
Per den 31 december 2019 uppgick den kommu-
nala koncernens räntebärande skulder till 1 189 
(948) mkr, medan de räntebärande finansiella 
tillgångarna uppgick till 15 (15) mkr. Den kom-
munala koncernens räntebärande nettoskuld 
uppgick per balansdagen sålunda till 1 133 (912) 
mkr. Nettoskulden har ökat till följd av under året 
genomförda investeringar i infrastrukturprojekt 
samt byggnation av skolor och bostäder. Kommu-
nens räntebärande skulder uppgick till 531 (419) 
mkr per den 31 december 2019, medan kommu-
nens räntebärande finansiella tillgångar per 
samma tidpunkt uppgick till 15 (15) mnkr. För 
kommunen uppgick nettoskulderna per den 31 
december 2019 till 494 (404) mnkr. Upplåningen 
inom den kommunala koncernen löper både med 
fast och rörlig ränta. Ränteswappar används i bo-
laget  för att säkra ränterisk och anpassa den ge-
nomsnittliga räntebindningstiden i låneportföl-
jen. Per balansdagen hade Båstadhem utestående 
ränteswappar med ett sammanlagt nominellt be-
lopp om 480 (390) mnkr. Enligt kommunens fi-
nanspolicy ska en spridning av räntebindningsti-
derna eftersträvas och räntebindningstiden för 
ett enskilt lån får ej överstiga 10 år. Per den 31 
december 2019 uppgick den genomsnittliga rän-
tebindningstiden för den kommunala koncernens 
upplåning till 0,9 (0,7) år exklusive ränteswap-
par. Med beaktande av ränteswappar uppgick 
den genomsnittliga räntebindningstiden till 2,5 
(2,4) år. Den genomsnittliga räntebindningstiden 
för kommunens upplåning uppgick till 1,9 (1,5) 
år.   

Genomsnittlig låneränta uppgick till 1,03 (1,05)  
procent. En ökad ränta med +1 procentenhet 
skulle medföra ökade kostnader på 12 mkr för 
koncernen och 5 mkr för kommunen. 
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Pensionsförpliktelse 
Kommunens totala pensionsförpliktelse vilket av-
ser summan av avsättningar för pensioner (inklu-
sive särskild löneskatt) och ansvarsförbindelser 
avseende pensionsförpliktelser (inklusive sär-
skild löneskatt) uppgick per 31 december 2019 
till 301 mkr (297).  För dagens anställda har kom-
munen ett framtida pensionsåtagande. Enligt den 
så kallade blandmodellen redovisas de intjänade 
pensionerna till och med 1997 som ansvarsför-
bindelse och utanför balansräkningen. Förbindel-
sen uppgick vid årsskiftet till 243 mkr (246 mkr). 
Den delen av pensionsskulden är viktig att beakta 
ur risksynpunkt, eftersom den ska finansieras de 
kommande fyrtio åren. De ökade pensionsav-
gångarna leder till större pensionskostnader. Un-
der perioden 2020 till 2030 beräknas kostna-
derna bli som störst. Båstads kommun har, utö-
ver sitt egna kapital, inte gjort några finansiella 
placeringar avseende pensionsmedel för att täcka 
framtida kostnader. Av pensionsförpliktelsen har 
kommunen tryggat 49 mkr (44 mkr) i pensions-
försäkring. 

Kommunen följer RKR R10 från rådet för kom-
munalredovisning gällande värdering och upplys-
ning om kommunens pensionsförpliktelser. Upp-
lysningar finns i not 19. 

 Pensionsförpliktelse (mkr) 

Kommun 2019 2018 

Total avsättning i balansräkningen 252 252 

a. Avsättning inklusive särskild löneskatt 9 6 

b. Ansvarsförbindelse inklusive särskild 

löneskatt 243 246 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 

pensionsförsäkring 49 44 

Pensionsförsäkring som tryggats i 

pensionsstiftelse 0 0 

Summa pensionsförpliktelse (inklusive 

försäkring och stiftelse) 301 297 

Förvaltade pensionsmedel – 

marknadsvärde 0 0 

Totalt pensionsförsäkringskapital 63 55 

- varav överskottsmedel 2 2 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende 

pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 

Finansiering 

Återlånade medel 238 242 

Konsolideringsgrad 21% 18% 

Risker i skatteintäkter och statsbidrag 
Den demografiska utvecklingen som SKR varnar 
för kommer sannolikt att ge effekter för samtliga 
kommuner när färre i arbetsför ålder ska försörja 
fler barn och äldre. Innebörden av Corona epide-
min är ännu svår att överskåda, men ökar arbets-
lösheten i kommunen och i riket kommer det att 
påverka skatteintäkterna. 

Befolkningsutveckling 
Den 31 december 2019 hade Båstads kommun 
15 128 invånare, vilket är 180 fler än förra året. I 
kommunen föddes 124 barn och totalt avled 183 
personer, vilket ger ett födelseunderskott på 59 
personer. Det flyttade hit 1 204 personer medan 
963 valde att flytta härifrån, vilket ger ett positivt 
flyttningsnetto på +241 personer.  

Båstads kommun har en stor andel äldre invå-
nare jämfört med genomsnittskommunen. I slutet 
av 2019 var 30 procent av befolkningen 65 år el-
ler äldre jämfört med 20 procent i riket. Enligt 
kommunens befolkningsprognos beräknas ande-
len äldre i Båstad i en snabbare takt än i riket. Av 
invånarna är 50 procent män och 50 procent 
kvinnor. 

Hållbarhet 
Båstads kommun arbetar aktivt med Agenda 
2030 med FN:s 17 globala mål som Sverige som 
nation anslutit sig till. 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.  

För att Båstads kommun ska ha god ekonomisk 
hushållning med begränsade resurser och för att 
få till stånd en god samhällsutveckling är det vik-
tigt att samverka med andra aktörer som andra 
kommuner, frivilligorganisationer, företag och 
medborgare.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Ett flertal större investeringsprojekt har genom-
förts och påbörjats under 2019. Om- och nybygg-
nationen av Förslövs skola påbörjades där flera 
av de äldre byggnaderna revs och två byggnader 
renoverades, projektet väntas bli klar år 2021, 
byggnationerna beräknas totalt kosta ca 148 mkr 
vilket krävt nyupplåningar för kommunen. En 
omfattande renovering av Köpmansgatan som lö-
per genom tätorten Båstad påbörjades under slu-
tet av 2019 och beräknas vara klart under våren 
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2020. Projekteringsarbetet fortsatte under 2019  
inför renovering av Västra Karups skola som be-
räknas kunna påbörjas under hösten 2020. Detta 
projekt prognostiseras kosta 134 mkr och även 
för detta kommer kommunen att behöva uppta 
nya lån för finansiering. 

Under året har kommunen tagit fram en ny styr-
modell, målstruktur samt nya nämndplaner som 
kommer att implementeras under 2020.  
 
Under året har brister inom avdelningen för indi-
vid och familj upptäckts. Ett arbete har påbörjats 
och kommer att fortsätta in på 2020 för att säker-
ställa korrekt hantering av ärenden och en bra ar-
betsmiljö för de anställda på avdelningen. 

Besöksnäringen i kommunen slog rekord vilket 
var fördelaktigt för privata verksamheter i kom-
munen.  

Kommunen nådde under året milstolpen 15 000 
invånare vilket firades med 15 meter rulltårta 
som synes på förstasidan.  

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. 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 
Uppföljning av mål 
Båstads kommun har tre övergripande fullmäkti-
gemål samt sex nämndsmål och har under året 
arbetat efter den budget som Kommunfullmäk-
tige beslutade om. 

 

	
 

 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Enligt den senaste medborgarundersökningen är 
invånarna i Båstad nöjdare än genomsnittet med 
sin kommun. Över hälften skulle rekommendera 
sina vänner och bekanta att flytta till Båstad. Bjä-
reborna är även nöjda med kommunens fritids-
möjligheter samt kommunikationer. Våra med-
borgare känner dock inte att de har tillräckliga 
möjligheter till inflytande på kommunens verk-
samheter och beslut. Detta är ett område som vi 
behöver arbeta med framgent. 

 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Enligt medborgarundersökningen, som genom-
fördes under hösten 2019 är nöjd-medborgar-in-
dex 51, vilket är något lägre än resultatet för 
samtliga kommuner. Däremot har vi förbättrat 
vårt resultat i den årliga servicemätningen som 
ingår i SKR:s projekt KKIK. Vi får bra betyg på 
både telefoni, e-post och bemötande. 

 

 

 
 

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:	

 

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

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Resultatet på 4,1 mkr når inte upptill till det bud-
geterade målet på 16,1 mkr. Resultatet motsvarar 

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, professionell 

och tydlig 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun är i ekonomisk balans 
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0,5 procent av skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Det är kommunens drift och verksam-
heter som drar resultatet neråt medan överskot-
tet på den finansiella sidan gör att vi totalt redo-
visar ett litet överskott. 

Investeringarna ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. Härmed avses de skattefinansierade in-
vesteringarna. 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Endast 46 procent av investeringarna beräknas 
kunna täckas med skattemedel. Båstads kommun 
har för närvarande ett mycket stort investerings-
behov, vilket medför att det egna kapitalet inte 
räcker till att finansiera allt. 

 

 

 
 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Vi placerar oss inte bland de 10 bästa kommu-
nerna även om vi får bra resultat i många delmål. 
Att vara bland de 10 bästa är ett mycket ambi-
tiöst mål. Ranking i nuvarande form har upphört 
och från och med 2020 kommer jämförelserna 
mellan skolkommuner ske med hjälp av andra 
nyckeltal. 

 

 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

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

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

 

 

 
 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt 

Enligt 2018 års mätning ”löpande Insikt” ligger 
vår kommun på plats 118. Mätningen som avser 
2019 publiceras först under våren 2020. Enligt 
Svenskt Näringslivs ranking ”Företagsklimat” 
hamnar vi på plats 164 bland Sveriges kommu-
ner.  

Mätningen löpande	Insikt baseras på faktisk myn-
dighetsutövning och service medan Företagskli‐
mat är en attitydundersökning. 

Det finns delområden som Båstad är mycket bra 
på, exempelvis nyföretagsamhet. Däremot måste 
vi bli ännu bättre på att samverka och ge service 
till våra företagare. Under 2020 kommer kommu-
nen att utöka samarbetet med Båstads Turism 
och Näringsliv och upprätta en ny lotsfunktion. 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Enligt Aktuell Hållbarhets ranking 2019 är vi på 
plats 53 i riket, vilket innebär att vi tappat 14 pla-
ceringar ( plats 39 2018). I kommunkategorin 
mindre städer och landsortskommuner placerar 
vi oss på plats 14. 

Ett mätområde där vi når bra resultat, är att 
samla in hushållsavfall till återvinning. Det finns 
dock flera områden som behöver förbättras; an-
delen miljöbilar i kommunens verksamheter, 
minska matsvinn, öka andelen ekologiska/när-
producerade livsmedel m.fl. 

Sedan ett par år tillbaka arbetar kommunen med 
miljöfrågor mer strategiskt med bättre uppfölj-
ning. Mer information finns att läsa i vårt Miljö-
bokslut. 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Båstad placerar sig på plats 126 enligt SKL:s 
Öppna Jämförelser, vilket är en förbättring med 
15 placeringar. Antalet inbrott är högt och även 
antal våldsbrott har legat högre än förväntat. 
Kommunen har vidtagit åtgärder för att minska 
inbrotten bland annat genom projektet DNA-
märkning.  Under året har vi anställt en säker-
hetschef med uppdraget att leda och samordna-
kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.  Un-
der kommande året kommer det att bildas en 

Nämndsmål 1  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

skolkommuner 

Nämndsmål 2  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

kommuner inom vård och omsorg 

Nämndsmål 3  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

näringslivskommuner 

Nämndsmål 4  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom miljö och samhällsbyggande 

Nämndsmål 5 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom trygghet och säkerhet 
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samverkansgrupp för att öka tryggheten och sä-
kerheten i Båstads kommun. 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Båstad har ett rikt kulturliv med många arrange-
mang året runt. De kommunala insatserna kom-
pletteras av ett stort engagemang både från ide-
ella föreningar och privata aktörer. Enligt mät-
ningen Nöjd Medborgar-Index-Kultur (UO9401) 
har vi ett resultat 62 som ligger i linje med ge-
nomsnittet för riket (61) (källa: Medborgarun-
dersökningen) 

Båstadhem 
Vision 1 

Båstadhem ska vara det naturliga valet av hyresbo-

ende i Båstads kommun 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

2019-12-31 har Båstadhem 48 procent av hyres-
rätterna i kommunen. Andelen har sjunkit från 
2013 då det var 53 procent. 

2019-12-31 har Båstadhem 4 113 köande. Under 
2019 har 723 sökande varit aktiva och anmält in-
tresse för 107 lediga lägenheter. 

Vision 2 

Båstadhem ska verka i hela kommunen och erbjuda 

ett varierat utbud av bostäder med hög servicenivå 

och trygghet i boendet 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Båstadhem har lägenheter i hela kommunen föru-
tom i orten Västra Karup. 

Målsättning 1 

Båstadhem ska främja kommunens försörjning av bo-

städer och lokaler och aktivt medverka till att antalet 

hyresrätter för åretruntboende i kommunens bestånd 

ökar 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Under 2019 har 17 nya lägenheter producerats 
och projektering för ombyggnad av före detta lo-

kal till 3 nya lägenheter inletts. 48 nya vård- och 
omsorgs-lägenheter för äldre är under produkt-
ion. Klara april 2020. Intresseanmälan och 
dialo-ger med Båstads kommun om tomtköp 
lämpliga för nyproduktion. 

Målsättning 2 

Förvaltning ska ske på sådant sätt att fastigheternas 

värde bibehålls och hyresgästerna ges en god stan-

dard och ett tryggt boende till företagets självkostnad 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Båstadhem underhåller fastigheterna enligt un-
derhållsplaner. Fastigheterna är i största del väl 
underhållna och har ett ökande marknadsvärde. 

Målsättning 3 

För att säkerställa företagets utveckling och fortbe-

stånd ska en rimlig vinst eftersträvas för en sund kon-

solidering 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Bolaget har investerat mycket under 2019 varför 
soliditeten har sjunkit något. Däremot kommer 
de investeringar som gjorts och är pågående, 
framöver att bidraga med ökad soliditet i snabb-
bare takt.  

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

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

Kommunens helägda bolag, Båstadhem, har två 
visioner	och 3 målsättningar.	Bedömningen är att 
två av de tre målsättningarna är uppfyllda och att 
den ena av de två visionerna är uppfyllda.  

Sammantaget görs bedömningen att Båstads 
kommun delvis uppfyller kravet på god ekono-
misk hushållning. 

Nämndsmål 6 

Båstads kommun ska främja allas möjligheter till 

kulturupplevelser året runt genom att vara bland 

de 25 bästa i Sverige 
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Målredovisning

Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått  2019 Utvärdering/Kommentar

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

RT Nöjd regionindex = 64 (66 under 2017) enligt senaste mätningen. 
Genomsnittet för samtliga kommuner är 59.

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

RT Nöjd inflytandeindex = 38 (43 under 2017). Genomsnittet för 
samtliga kommuner är 39.

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

RT Enligt senaste servicemätningen hamnar Båstads kommun på 
plats 118 (49 vid förra mätning). Det stora tappet i rankingen 
beror främst på att andra höjt sina resultat medan vi är ungefär 
lika bra som tidigare.

KF-mål 2 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar

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

RT Nöjd-Medborgar-Index = 51 (56 2017) vilket är något lägre än 
genomsnittet för samtliga kommuner (53). Mest nöjd är man med 
Räddningstjänsten. 

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

V Andel frågor som besvaras inom en arbetsdag uppgår till 85 %, ett 
rejält kliv åt rätt håll och en genomsnittlig nivå jämfört med andra 
kommuner.

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

V Andelen lyckade kontaktförsök var 67%(61% 2018), vilket är 
betydligt högre än genomsnittet.

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

V Enligt den senaste senaste servicemätningen fick man ett gott 
bemötande i 94 % av fallen (89 % 2018) Genomsnittet för 
deltagande kommuner  var 90 %.

KF-mål 3 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål

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

RT Resultatet på 4,1 mkr når inte upptill till det budgeterade målet på 
16,1 mkr. Resultatet motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Det är kommunens drift och verksamheter 
som drar resultatet neråt medan överskottet på den finansiella 
sidan gör att vi totalt redovisar ett litet överskott.

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras 
till 50 procent med skattemedel.  

RT Endast 46 procent av investeringarna beräknas kunna täckas med 
skattemedel. Båstads kommun har för närvarande ett mycket 
stort investeringsbe-hov, vilket medför att det egna kapitalet inte 
räcker till att finansiera allt.

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser, 
sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor 
(U15538)

RT Målet ej uppnått för 2019. Under 2018 placerade sig Båstads 
kommun på 22:a plats vilket är en förhållande vis hög placering av 
Sveriges 290 kommuner. SKR har beslutat att inte längre 
presentera ÖJ i form av ranking varför 2019 inte kan presenteras 
på önskat sätt. Vi har dock något fallande resultat.

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år 
(N17449)

V Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år är 80,8 % (59, 
8 % 2018) mot 76,8% i hela riket. En positiv utveckling för Båstads 
del.

Andel elever som påbörjar studier vi högskola eller 
universitet inom två år efter avslutad gymnasieutbildning 
(N17497)

V Enligt den senast kända statistiken (2017) uppgår andelen till 30,9 
%, Sedan 2015 har andelen minskat med en liten återhämtning 
under 2017.

Andel examina YH (egen mätning) V Antal personer med examina/utbildningsbevis var totalt 103 
personer, 77%.

Andel i arbete efter utbildning (egen mätning efter 6 
månader)

V Antal  personer i arbete 6 månader efter avslutad utbildning är 51,
vilket är hela 96 %(information finns endast avseende två 
utbildningar)

Nivå SFI (skolverket) E Andelen elever som klarat nationella prov är 49 %

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig
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Nämndsmål 2 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar
Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommuner inom vård 
och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 
jämförelser 

RT Vi uppfyller inte det högt uppsatta målet, även om vi har bra 
resultat på många områden.

Andel nöjda brukare i hemvården RT 90 % av vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker att 
hemvården håller en god kvalitet  (92% 2018), vilket är i nivå med 
genomsnittet i Sverige.

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun är nöjda med 
särskilda boende till 85 % enligt Öppna Jämförelser (89% 2018), 
vilket är i nivå med genomsnittet.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inom hemvården är 46% av vård- och omsorgstagare nöjda med 
möjligheten till inflytande enligt Öppna Jämförelser 2019 (57% 
2018). Genomsnittet i Sverige ligger på 50 %.

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

RT Samtliga vård- och omsorgstagare har möjlighet att vara delaktiga 
i sin genomförandeplan.

Andel omsorgstagare som anser att det finns tillräckligt 
med tid.

E Av vård- och omsorgstagarna inom hemvården anser 46 % att det 
finns tillräckligt med tid och 61 % av vård- och omsorgstagare 
inom särskilt boende anser att det finns tillräckligt med tid enligt 
Öppna Jämförelser 2019. Det är en försämring inom hemvården 
men förbättring inom särskilt boende.

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
INSIKT

RT Enligt senaste servicemätningen hamnar Båstads kommun på 
plats 118 (49 vid förra mätning). Det stora tappet i rankingen 
beror främst på att andra höjt sina resultat medan vi är ungefär 
lika bra som tidigare.

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

RT Båstad är på plats 258 enligt 2018 års mätning, vilket är en 
försämring med 46 placeringar.

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

RT Placering 262, 35 placeringar ner. Här finns förbättringspotential. 
Arbete med bemötande och klarspråk har pågått inom 
Samhällsbyggnad,som vid andra kvalitetsundersökningar visar 
bra resultat.

Antal företag med anställda ska öka V Företagsamheten ligger stabilt högt i Båstad. Den är högst i hela 
Skåne. 

Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter

V Vi uppfyller målet

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar
En av Sveriges 25 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking (Aktuell Hållbarhet sedan 2016)

RT Plats 53 i riket, något sämre plats sedan 2018 (39), plats 14 inom 
kategorin mindre städer och landsortskommuner.

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta 
eller närproducerade

V Andelen miljömärkta livsmedel har uppnåtts och mäts 
kontinuerligt. Ekologiska livsmedel i kommunen/kg var 28,2 %. 
Sammantaget är andelen miljömärkta eller närproducerade 
livsmedel över 30 %.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
ska vara minst 60 procent
KKiK (U07414)

V Andelen hushållavfall som samlats in för materialåtervinning är 
60 % (59 % under 2017).

Andelen miljöbilar i kommunens verksamhet ska öka 
(miljöbilar enligt skatteverkets definintion)(U00437)

V Svårt att veta om andelen ökat eller minskat eftersom 
definitionen av vad som räknats som miljöbil har ändrats 1 juli 
2018. Enligt den nya definitionen är andelen miljöbilar 42,1 % 
vilket är bättre än snittet i Sverige.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar
Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommun inom trygghet 
och säkerhet

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

RT Enligt Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet 2019 förbättrar 
vi vårt rankingresultat med 15 placeringar och hamnar på plats 
126 (141). Vi måste fortsätta arbetet med att få ner antalet 
stölder och ingreppsbrott (exempelvis inbrott). 

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar
Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt

 Nöjd medborgarindex kultur 75 eller högre 
(SCB, medborgarundersökning)

RT Enligt 2019 års medborgarundersökning är NMI kultur 62, vilket 
är en genomsnittlig nivå bland kommuner i Sverige.

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
näringslivskommuner

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommuner inom miljö 
och hållbart 
samhällsbyggande
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Budgetföljsamhet bland nämnderna 

 Diagram: Avvikelser mot budget (mkr) 

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

 Nettokostnads- och skatteutvecklingen 

Förändring (%) 2019 2018 2017 2016 2015 

2019-

2015 

Nettokostnads- 

utveckling 5,9 2,6 5,5 4,3 4,4 24,8 

Skatteintäkts- 

utveckling 4,6 2,2 5,4 5,3 3,6 22,8 

Som ett riktmärke för om kommuners resultat 
ligger i linje med god ekonomisk hushållning an-
vänds ofta måttet att resultatet över tid ska 
uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. Båstads kommun har detta som ett 
ekonomiskt mål vilket ger goda förutsättningar 
för att över tid ha en ekonomi i balans. Det eko-
nomiska målet kan åskådliggöras genom att net-
tokostnadernas ställs i relation till skatteintäkter 

och generella bidrag samt finansnetto. Andelen 
får därmed inte överstiga 98 procent. Kommu-
nens nettokostnadsandel uppgår till 99,5 procent 
för 2019 och genomsnittet för de senaste 5 åren 
landar på 98,5 procent. 

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

Den kommunala skattesatsen var under 2019 
20:23 kronor. Genomsnittet i länet var 20:64 och 
i riket 20:7. Lägst skatt i Skåne hade Vellinge med 
18:50 kr. Osby hade högst med 22:26, en skillnad 
på 3:76 kr. Den totala skattesatsen (kommunal- 
och landstingsskatt) för Båstad ligger på 31:41. 
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KS - kommunstyrelse

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

KS - samhällsbyggnad
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Genomsnittet i de fem närmsta pendlingskommu-
nerna är 31:41. Landstingsskatten i Skåne upp-
gick till 11:18 jämfört med rikets på 11:49. 

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

Soliditeten minskade under 2019 jämfört med 
2018. Främsta förklaringen är att kommunen kla-
rar av att fullt ut självfinansiera nya investeringar 
vilket påverkar soliditeten negativt. 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld 
uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i 
balansräkningen. Räknar man med den i skulden 
blir soliditeten 19 procent 2019 vilket innebär att 
soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 
minskar med 2 procent jämfört med 2018 vilket 
är ett trendbrott, senast detta nyckeltal minskade 
var 2013. 

Diagram: Soliditet (%) 

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

 Känslighetsanalys 

Händelse (mkr +/-) 

Löneförändring, 1 % -6,9

Prisförändring, 1 % -3,5

Ränteförändring, +1 % -5,3

Skatteintäkter, 100 invånare -5,3

1 kr kommunalskatt 35,6 

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 2019 avyttrade kommunen 
fastigheter, inventarier och maskiner som gene-
rerade en reavinst på 0,6 mkr. Enligt huvudprin-
cipen ska realisationsintäkter räknas bort vid en 
balanskravsjustering.  

Årets balanskrav är positivt och uppgår till 
3,5 mkr (14,8 mkr) vilket lever upp till lagens 
krav. Jämfört med tidigare år är resultatet betyd-
ligt sämre. Kommunen har inte använt sig av re-
sultatutjämningsreserv (RUR).  

 Balanskravsutredning  (mkr)

2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 4,1 

- Samtliga realisationsvinster -0,6

+ 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 3,5 

= Balanskravsresultat 3,5 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 be-
slut om att finansiera framtida ökade pensionsut-
betalningar genom att skapa medel i den egna ba-
lansräkningen öronmärkta till ändamålet. Beslu-
tet innebär att den del av överskottet som över-
skrider värdesäkringen av det egna kapitalet 
skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetal-
ningar. Värdesäkring av det egna kapitalet inne-
bär att resultatet först ska täcka inflationens vär-
deminskande effekt på det egna kapitalet innan 
överskridande del kan reserveras till pensionsre-
serven. (Inflationen (KPI) 2019 blir 1,8 procent. 
enligt SKL:s bedömning i cirkulär 19:6). För 2019 
finns det inte utrymme att öronmärka del av det 
egna kapitalet till pensionsreserv. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Båstads kommunkoncerns verksamheter har 
medborgarnas behov av insatser och service som 
utgångspunkt. Medarbetarna är därför arbetsgi-
varens största investering och viktigaste resurs, 
som i mötet med kommuninvånare skapar kvali-
tet och mervärde. Den personalekonomiska redo-
visningen är en av flera informationskällor som 

ligger till grund för kommunens strategiska ar-
bete med personalpolitiska och arbetsmiljöfräm-
jande insatser med målet att stärka koncernens 
ställning som en attraktiv och utvecklande ar-
betsplats. 

Redovisningen består av koncernövergripande 
statistik per 31 december och gäller tillsvidarean-
ställda samt visstidsanställda månadsavlönade 
om inte annat anges. 

Personalstatistik 

 Kommunkoncern Kommun 

 2019 2018 2019 2018 

Antal anställda 1 248 1 260 1 226 1 237 

- tillsvidareanställda 1 122 1 111 1 101 1 088 

- visstidsanställda* 192 236 192 236 

Antal kvinnor 1 017 1 022 1 010 1 014 

- varav tillsvidareanställda 932 917 925 909 

Antal män 231 238 216 223 

- varav tillsvidareanställda 190 194 176 179 

Antal anställda per 1 000 invånare 74 74 73 73 

Antal helårsarbetare 1 160 1 192 1 137 1 167 

- tillsvidareanställda 1 003 991 982 968 

- månadsavlönade, visstid 161 206 155 199 

- timavlönade 95 100 94 99 

Medelålder 47 - 47 47 

- kvinnor - - 48 48 

- män - - 46 47 

Andel heltidsanställda (%) - - 56 53 

- kvinnor - - 51 48 

- män - - 80 80 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) - - 89 89 

- kvinnor - - 88 88 

- män - - 94 94 

Medellön (kr) - - 31 379 30 456 

- kvinnor - - 31 148 30 127 

- män - - 32 597 32 137 

Personalomsättning (%) (inklusive  

pensionsavgångar) - - 10,6 9,9 

Avgång med ålderspension - - 30 18 

Genomsnittligt antal medarbetare/chef - - 17 17 

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

 

Bemanning och kompetensförsörjning 
Antal anställda 
Antalet anställda i kommunkoncernen uppgår till 
1 248, en minskning med 12 medarbetare jämfört 

med föregående år. Antalet helårsarbetare mins-
kade under året från 1 192 till 1 160. 

För Båstads kommun uppgår antalet anställda till 
1 226, en minskning med 11 medarbetare under 
året. Antalet helårsarbetare minskade under året 
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från 1 167 till 1 137. Timavlönade utförde arbete 
motsvarande cirka 94 (99) helårsarbetare. Det är 
inom Vård och omsorg samt Barn och skola som 
det största antalet timavlönade finns.  

Antal heltidsanställda i Båstads kommun för 
2019 bland tillsvidareanställda är 56 (53) pro-
cent, en ökning med 3 procentenheter. 

För att säkerställa kompetensförsörjningen i Bå-
stads kommun och för att fullfölja kontinuitet och 
kvalitet mot kommuninvånarna arbetar Båstad 
kommun med Heltidsresan.  

Genom Heltidsresan erbjuds samtliga tillsvidare-
anställda medarbetare inom Vård och Omsorg 
samt Kommunals avtalsområde möjligheten att 
arbeta heltid och vid nyrekryteringar erbjuds hel-
tidsanställningar.  

Syftet med att erbjuda heltidsanställningar är att 
det ska bidra till att förbättra förutsättningarna 
för kommunen att motivera och utveckla redan 
tillsvidareanställda medarbetare, liksom att attra-
hera och rekrytera nya medarbetare.  

Heltidsresan är även ett led i att öka jämställd-
heten, då andelen heltidsanställda män är väsent-
ligt högre än kvinnor. Fler ska ges möjlighet att 
försörja sig på sin lön. 

Hälsa och arbetsmiljö 

Båstads kommun har en total sjukfrånvaro på 5,5 
(5,5) procent. För Båstadhem AB är sjukfrånva-
ron 5,3 procent varav 17,2 procent är långtids-
sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaro, kommun 

2019 2018 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställ-

das sammanlagda ordinarie arbetstid 5,5 5,5 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro 

under en sammanhängande tid av 60 dagar 

eller mer 42 41 

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,2 6,2 

Sjukfrånvaro för män 2,8 3,7 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 4,1 3,5 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 5,2 5,4 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 6,2 6,2 

Båstads kommuns kortidssjukfrånvaron mins-
kade med tre procentenheter till 17 (20) procent. 
Sjukfrånvaron upp till dag 90 ökade med en pro-

centenhet jämfört med föregående år likaså lång-
tidssjukskrivningarna från dag 91 med två pro-
centenheter. Båstads kommun har arbetat med ti-
diga insatser för att minimera kortidssjukfrånva-
ron över tid. 

Det kan noteras en ökning av sjukfrånvaro inom 
gruppen under 29 år.  

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i 
genomsnitt till 26 (24) sjukdagar per medarbe-
tare. 

Antal sjukfrånvarodagar, kommun 

2019  2018 2017

Dagar % Dagar % Dagar % 

Dag 1 701 2 594 2 505 2 

Dag 2-14 4850 17 5290 20 4 650 18 

Dag 15-90 4870 17 4233 16 3 614 14 

Dag 91- 17 628 63 16 088 61 16 936 66 

Totalt 28 049 26 205 25 705 

Antalet medarbetare som var frånvarande på 
grund av sjukskrivning under hela året, antingen 
på heltid eller till viss del av sin tillsvidareanställ-
ning var 16 (17) stycken. 

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad 
sjukfrånvaro uppgick till cirka 37(38) procent vil-
ket motsvarar 408 (369) medarbetare. 

Medarbetarundersökning 
Båstads kommun genomförde under 2019 en 
medarbetarundersökning. Resultatet visade att 
Båstads kommuns medarbetare varit nöjdare 
(82) än offentliganställda i Sverige (78). Det är
också högre än genomsnittet för alla anställda ut-
anför storstadsområdena (80). Resultatet visade
bland annat på utmaningar inom våld och hot och
kränkande särbehandling, och obligatoriska
chefsutbildningar inom aktiva åtgärder genom-
fördes därför för alla chefer i kommunen.

Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador har minskat och var 
under året 28 (35), varav 28 utgör olycksfall, 0 
sjukdom och 0 färdolycksfall. Av anmälningarna 
återfinns 96 procent (27 st) inom Vård och Om-
sorg.  

Antal anmälda arbetsskador, kommun 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

28 35 24 48 40 43 59 75 58 
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Uppföljning av arbetsskador och tillbud sker kon-
tinuerligt i de olika samverkansgrupperna. Rap-
portering samt årlig uppföljning sker i kommu-
nens centrala samverkansgrupp (Cesam). 

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

 

Diagram: Åldersgrupp, kommun   

 

 

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

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

Personalomsättning 
Under 2019 avslutade 117 (108) personer sin 
tillsvidareanställning i kommunen och 68 (85) 
nyanställdes med samma anställningsform.  

Den externa rörligheten var 10,6 (9,9) procent. 
Pension utgör cirka 25,6 (24,1) procent av av-
gångsorsakerna.  

Under året utannonserades 114 (190) tillsvidare-
anställningar. Antal ansökningar per annonserad 
tjänst var i genomsnitt 18,6 (9,4). 

Pensionsavgångar 
Medelpensioneringsålder i Båstad är 64,8 år 
(2019). Under året gick 30 (26) av kommunens 
medarbetare i pension. Av medarbetare fyllda 
65 år kvarstår 18 (23) i arbete. 

 

Diagram: Antal pensionsavgångar, kommun  

	

Mellan år 2020 och 2028 beräknas 301 (333) 
medarbetare avgå med ålderspension vid 65 års 
ålder, vilket utslaget på perioden innebär cirka 
3,3 (3,3) procent per år. Drygt en tredjedel (cirka 
116 medarbetare) av de som går i pension under 
perioden är vårdpersonal, Cirka 46 är lärare och 
cirka 31 förskollärare/fritidspedagoger och 16 
barnskötare. Båstads kommun behöver ta hänsyn 
till att pensionsavgångar sker i olika utsträckning 
inom olika yrkesgrupper. Arbetskraftsbristen har 
blivit ett ökande problem liksom konkurrens om 
arbetskraft när befolkningsstrukturen förändras. 

Chefs- och ledarskap 

Antalet personal-, ekonomi- och verksamhetsan-
svariga chefer var totalt i kommunen 76 (75) 
varav 69 (68) procent kvinnor och 31 (32) pro-
cent män. Kommundirektörens ledningsgrupp 
består av elva personer varav fem kvinnor och 
sex män. 

Chefskap förutsätter en öppen dialog mellan chef 
och medarbetare. Ett gott ledarskap bidrar till 
motiverade medarbetare, attraktiva och hälso-
samma arbetsplatser och i förlängningen en 
framgångsrik verksamhet. En förutsättning för ett 
gott ledarskap är att antalet medarbetare per 
chef är rimligt. Av kommunens chefer har 13(13) 
arbetsgivaransvar för fler än 30 medarbetare, 
dessa återfinns i huvudsak inom Barn och skola 
samt inom Vård och omsorg.   

Personalkostnader 
Löner 
Totala lönekostnaden för kommunkoncernens lö-
ner inklusive sociala avgifter uppgick till 649 
(637) mkr. 

Kostnaden för löner och arvoden är kommunens 
enskilt största utgiftspost. Den uppgick till 637 
(624) mkr inklusive sociala avgifter. Av denna 
summa utgör 6,1 (5,7) mkr arvoden till förtroen-
devalda. I lönekostnaden ingår ersättning till 
medarbetare som omfattas av arbetsmarknadsåt-
gärder. 
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Medellönen för månadsavlönade är 31 379 
(30 456) kr/mån, vilket är en ökning med cirka 

2,9 procent. Kvinnors medellön utgör 95,6 
(93,8) procent av männens. 

Personalkostnader 

Kommunkoncern Kommun

(mkr inklusive sociala kostnader) 2019 2018 2019 2018

Lönekostnad  649 637 637 624

Lönekostnad, exklusive sociala kostnader 466 459 458 450

Sociala kostnader 182 178 179 174

Sjuklönekostnader 

Sjuklönekostnad dag 2-14 5,0 8,3 4,8 8,1

Sjuklönekostnad dag 15-90 - - 1,5 1,2

Övertidsskuld - -* 2,5 2,3

Semesterskuld 32,2 34,7 31,4 33,7

Uppehålls-/ferielöneskuld - - 7,6 7,4

Övertid och mertid 
Under året utgick ersättning för övertid och mer-
tid med 8,9 (8,9) mkr exklusive sociala avgifter. 
Det motsvarar 1,4 (1,4) procent av den totala lö-
nekostnaden eller 7 254 (7 161) kr per medarbe-
tare. 

Övertid motsvarar 13 382 (13 388) timmar och 
fyllnadstid 29 422 (29 427) timmar. De största 
uttagen av övertid återfinns inom Vård och Om-
sorg. För innestående, inte uttagen kompensat-
ionsledighet har kommunen en skuld till de an-
ställda på drygt 2,5 (2,3) mkr inklusive sociala av-
gifter.  

Sjuklönekostnader 
Sjuklön betalades under året med 9,7 (9,8) mkr 
inklusive sociala avgifter. För Båstadhem AB upp-
gick sjuklönekostnaden till 236 tkr.  

Semesterlöneskuld 
För innestående, inte uttagna, semesterdagar har 
kommunen en semesterlöneskuld till de anställda 
på 29,7 (31,6) mkr inklusive sociala avgifter.  

Pensionskostnader 
Under året utbetalades pension till 196 (221) 
pensionstagare. Kostnaden uppgick till 12,3 
(12,8) mkr inklusive löneskatt. 

Fördelning av antal utbetalda pensioner, kommun 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Ålderspension 177 201 208 223 233 240 241 248 250 251 

Visstidspension - - - - - - - 1 1 2

Särskild avtalspension 1 1 1 2 2 - - - 1 1

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

Efterlevandepension 18 19 17 18 19 15 15 15 17 17 

Lokala avtal - - 2 2 3 2 3 4 3 -

Totalt antal utbetalda pensioner 196 221 229 246 258 258 260 269 275 277 

Förväntad utveckling 
Omvärldsrisker 
Den pågående pandemin kommer att påverka 
kommunens verksamheter och ekonomi. Det är 
dock ännu inte möjligt att göra en sannolik be-
dömning om i vilken omfattning pandemin kom-
mer att påverka Båstad och Sverige. Normalt sett 

sker en tillfällig nedgång av sysselsättningen i 
samband med ekonomiska kriser, vilket påverkar 
skatteintäkterna till kommuner och regioner ne-
gativt under några år. Denna kris påverkar inte 
enbart kommunens intäkter utan den kom-
mer också i stor grad att påverka kommunens 
verksamheter. 
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Resultaträkning, Balansräkning 

Resultaträkning 
Kommunkoncern Kommun 

Not Bokslut Bokslut  Budget Bokslut Bokslut 

(mkr) 2019 2018  2019 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 2,9 326 345  200 261 280 

Verksamhetens kostnader  3,9 -1 039 -1 014 -930 -1 011 -984

Avskrivningar 4 -72 -74 -58 -54 -56

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -785 -742 -788 -805 -760

Skatteintäkter  5 687 666 686 687 666

Generella statsbidrag och utjämning  6 121 107 120 121 107

VERKSAMHETENS RESULTAT 23 31 18 4 13

Finansiella intäkter 7 2 3 2 4 4

Finansiella kostnader 8 -13 -18 -4 -3 -2

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 12 15 16 4 15

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 12 15 16 4 15

Balansräkning 
  Kommunkoncern Kommun

(mkr) Not 2019 2018 2019 2018 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 663 1 545  1 047 942 

   Maskiner och inventarier 11 78 74 72 66

   Övriga materiella anläggningstillgångar 145 33 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 40 41 44 45

Summa anläggningstillgångar 1 927 1 693  1 163 1 053 
Bidrag till statlig infrastruktur 13 56 59 56 59
Omsättningstillgångar 
Förråd och exploateringsfastigheter 14 25 20 25 20

Kortfristiga fordringar 15 124 101  127 106 

Kortfristiga placeringar 16 1 1 1 1

Kassa och bank 17 41 21 21 0

Summa omsättningstillgångar 191 142  175 126 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 174 1 895  1 394 1 239 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 18 

Årets resultat 12 15 4 15

Pensionsreserv 107 101  107 101 

Övrigt eget kapital 492 482  401 391 

Summa eget kapital 610 598 512 508 
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 19 7 5 7 5

Avsättningar för latent skatt 11 9 2 1

Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 2 4 2 4

Summa avsättningar 20 18 11 10
Skulder 
Långfristiga skulder 20 1 288 1 032 630 503 

Kortfristiga skulder 21 256 247  242 217 

Summa skulder 1 544 1 279  872 721 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 174 1 895 1 394 1 239 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser 
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna 22 243 246  243 246 

Övriga ansvarsförbindelser 23 39 29  727 587 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys 
 Kommunkoncern Kommun 

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 10 15 4 15

Justering för ej likviditetspåverkande poster 

     Avkrivningar 71 72 53 54

     Nedskrivningar/Utrangeringar 1 2 1 2

     Gjorda avsättningar 1 -15 -3 -15

     Återförda avsättningar 3 3

     Orealiserade kursförändringar 0 0

     Upplösning av bidrag till infrastruktur 3 3 3 3

     Upplösning av investeringsbidrag -3 -3 -3 -3

Övriga likviditetspåverkande poster 

     Utbetalning av bidrag till infrastruktur 2 12 2 12

Poster som redovisas i annan  sektion 

     Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -3 0 -1 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 85 86 60 68

Minskning/ökning kortfristiga fordringar -22 -1 -21 -1

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter -6 0 -6 -0

Minskning/ökning kortfristiga skulder 8 0 23 -15

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 86  56 52

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar -308 -197 -164 -156

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 3 7 3 7

Anslutningsavgifter VA 16 7 16 7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 7 1 0

Förvärv av  finansiella tillgångar 0 -7 0 -7

Avyttring av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -284 -183 -144 -149

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 262 90  132 90

Amotering av skuld -21 -34 -21 -34

Ökning av långfristiga fodringar 0 -3 0 -3

Minskning av långfristiga fordringar 1 0 1 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 242 53  112 53

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -2 -12 -2 -12

Årets kassaflöde 21 -56 22 -56

Likvida medel vid periodens början 21 77 0 56

Likvida medel vid periodens slut 41 21 22 0
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Noter 

Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
Lag om kommunal bokföring och redovisning 
och rekommendationer från Rådet för kommu-
nal redovisning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är san-
nolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges. Periodise-
ringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed. Ny redovisningsprincip för 
finansiella instrument tillämpas vilket innebär 
värdering till verkligt värde. Detta innebär att de 
finansiella omsättningstillgångarna har ökat 
med 788 tkr. Under 2018 har jämförelsetalen i 
resultaträkningen justerats med den värdened-
gång som skedde under 2018 med 146 tkr. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet 
men hänförliga till redovisningsåret har bokförts 
och belastat årets redovisning. 

Utställda	fakturor efter årsskiftet, men hänför-
liga till redovisningsåret, har fordringsförts och 
tillgodogjorts årets redovisning. 

Semesterlöneskuld,	okompenserad	övertid,	
löneskuld	för	december	månad	2019	och	
därpå	upplupen	arbetsgivaravgift redovisas 
under kortfristiga skulder. Den årliga föränd-
ringen kostnadsförs. 

Den del av långfristiga	lån som beräknas bli 
amorterad under nästkommande år har uppta-
gits som kortfristig skuld. 

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men 
ännu ej inbetalade har fordringsförts. 

Sociala	avgifter har bokförts i form av procen-
tuella personalkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Anställda med kommunalt 
avtal: 39,15 procent och arvodesanställda: 31,42 
procent. Justering av avgiften på grund av avtals-
försäkringar har bokförts centralt. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 
av- och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet in-
går inga lånekostnader. 

Avskrivningar av materiella anläggningstill-
gångar görs för den beräknade nyttjandeperi-
oden med linjär avskrivning baserat på anskaff-
ningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående 
arbeten görs inga avskrivningar. Följande av-
skrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 
3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 år. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om belop-
pet överstiger gränsen för mindre värde. Grän-
sen för mindre värde har satts till ett halvt bas-
belopp.  

Från och med 2015 tillämpas komponentav-
skrivning. De olika komponenterna, i till exem-
pel en fastighet, särskiljs och skrivs av var för 
sig. Utgångspunkten är att varje separat del har 
olika lång livslängd och att den tid de kan använ-
das därför skiljer sig åt.  

Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
internränta. Avskrivningar har beräknats enligt 
nominell metod och internräntan uppgår till 1,5 
procent. 

Lånekostnader	belastar resultatet den period 
de hänför sig till. 

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

Investeringsbidrag	tas från och med 2013 upp 
som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över an-
läggningarnas respektive nyttjandeperiod.  

VA‐resultatfonden	är positiv vilket minskar be-
hovet av framtida taxehöjningar. Ett uppkommet 
underskott ska regleras under en treårsperiod 
genom exempelvis taxehöjning och/eller kost-
nadsbesparing. 	

Pensioner intjänade under 2019 redovisas som 
en kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner 
intjänade före 1998, samt visstidspension redo-
visas som en ansvarsförbindelse i enlighet med 
den kommunala redovisningslagen. Förpliktelser 
för pensionsåtaganden är beräknade enligt 
RIPS07, Riktlinjer för beräkning av pensions-
skuld. 

Den preliminära slutavräkningen för skattein‐
täkter	baseras på SKL:s decemberprognos i en-
lighet med rekommendation RKR R2 Intäkter. 

Den	särskilda	löneskatten	på pensionskostna-
den har periodiserats enligt RKR R10. Löneskat-
ten uppgår till 24,26 procent.	

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med 
RKR R2. Detta innebär att i bokslut 2019 har den 
definitiva sluträkningen för 2018 och en prelimi-
när slutavräkning för 2019 bokförts. 

Den leasingverksamhet som finns är av typen 
operationell leasing. Endast operationella lea-
singavtal längre än ett år tas med. 
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Som jämförelsestörande redovisas poster som 
sällan förekommer och har ett väsentligt belopp. 
Kommunen redovisar däremot alltid resultat vid 
både försäljning av anläggningstillgångar och 
fastighetsförsäljning i samband med markexplo-
atering som jämförelsestörande. År 2019 uppgår 
dessa poster netto till 0,1 respektive 12,7 mkr. 
Utöver detta tillkommer jämförelsestörande 
kostnader i form av nedskrivning för Skogsbyn 
moduler på totalt 0,8 mkr. Under generella stats-
bidrag finns en post för år 2018 som har definie-
rats som jämförelsestörande då de är av tillfällig 
karaktär. Det är ett statsbidrag för att stimulera 
bostadsbyggande, den så kallade ”byggbonusen” 
på 2,4 mkr.  

Sammanställd	redovisning	har upprättas en-
ligt förvärvsmetoden med proportionell konsoli-
dering. Konsolideringen innebär att kommunens 
och företagens räkenskapsposter sammanförs 
efter eliminering av alla koncerninterna mellan-
havanden och att endast de ägda andelarna rä-
kenskapsposter har tagits med. Interna mellan-
havanden mellan kommunen och bolagen har 
eliminerats. Obeskattade reserver, exklusive la-
tent skatt, har förts till eget kapital. Latent skatt, 
som utgör 22,0 procent av de obeskattade reser-
verna, redovisas under posten avsättningar. 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bo-
lag och kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 procent inflytande i. Inga förändringar 
har skett under året i kommunkoncernens sam-
mansättning. 

Not 2 Verksamhetens intäkter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Försäljningsintäkter 5,8 5,8 5,8 5,8

Taxor och avgifter 95,7 97,0 95,7 97,0

Hyror och arrenden 80,1 85,3 18,0 18,4

Bidrag 102,4 106,7  102,4 106,7 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 26,9 19,2 23,6 21,5

Exploateringsintäkter 14,7 29,9 14,7 29,9

Realisationsvinster 0,6 0,3 0,6 0,3

Övriga intäkter 0,0 1,0 0,0 0,0

Summa 326,1 345,3  260,7 279,6 

Not 3 Verksamhetens kostnader Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Löner och sociala kostnader 660,0 648,3  648,8 636,1 

Pensionskostnader 45,7 46,9 45,1 46,0

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 1,0 1,0 1,0 1,0

Anskaffningskostnad exploateringsfastighet 1,9 5,7 1,9 5,7

Köp av huvudverksamhet 162,3 138,0  162,3 138,0 

Lokal- och markhyror 12,3 15,3 52,5 52,5

Fastighetskostnader/-entreprenader 40,1 41,4 7,6 9,6

Bränsle, energi och vatten 18,8 18,7 4,7 4,0

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 24,7 25,3 24,7 25,3

Transporter och resor 10,7 10,4 10,7 10,4

Lämnade bidrag 28,7 30,6 28,7 30,6

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,7 0,0 0,3

Administrativa tjänster 11,2 11,1 11,2 11,1

Konsulttjänster 8,6 7,7 7,4 6,8

Tillfälligt inhyrd personal 2,5 0,9 2,5 0,9

Övriga kostnader 10,8 12,4 2,1 5,5

Summa 1 039,5 1 014,4 1 011,3 983,8 

Leasingavgifter 

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt nedan 

- inom ett år 3,1  3,1

- senare än ett år, men inom fem år 6,3  6,3

- senare än fem år 0,0  0,0
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Not 4 Avskrivningar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Avskrivning byggnader och anläggningar 54,2 54,1 37,4 37,3

Avskrivning maskiner och inventarier 17,0 17,9 15,8 16,6

Nedskrivning 0,8 1,7 0,8 1,7

Summa 71,9 73,7 53,9 55,5

Nedskrivning Skogsbyns moduler 765 tkr. 

Not 5 Skatteintäkter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Preliminär kommunalskatt 692,7 669,1  692,7 669,1 

Preliminär slutavräkning innevarande år -6,4 -0,9 -6,4 -0,9

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,3 -2,1 0,3 -2,1

Summa 686,7 666,0  686,7 666,0 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Inkomstutjämningsbidrag 103,0 96,8  103,0 96,8

Kommunal fastighetsavgift 45,3 42,4 45,3 42,4

Avgift till LSS-utjämning -34,7 -30,4 -34,7 -30,4

Kostnadsutjämningsavgift -7,8 -13,8 -7,8 -13,8

Regleringsavgift 10,4 2,3 10,4 2,3

Generella bidrag från staten 5,1 9,4 5,1 9,4

Summa 121,4 106,7  121,4 106,7 

Not 7 Finansiella intäkter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Utdelning på aktier och andelar 1,8 2,7 1,8 2,8

Ränteintäkter 0,3 0,1 0,3 0,1

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 1,4 1,4

Summa 2,1 2,9 3,5 4,3

Not 8 Finansiella kostnader Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Räntekostnader 12,5 17,9 2,6 1,7

Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga finansiella kostnader 0,3 0,2 0,3 0,2

Summa 12,8 18,3 3,0 2,1

Not 9 Jämförelsestörande poster Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Reavinster fastighetsförsäljning 2,4 0,1 0,1 0,1

Nedskrivning Skogsbyn moduler -0,8 0,0 -0,8 0,0

Nedskrivning Förslövs skola 0,0 -1,7 0,0 -1,7

Exploatering 0,0 24,1 12,7 24,1

Byggbonus 0,0 2,4 0,0 2,4

Summa 14,3 25,0 12,1 25,0
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Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Anskaffningsvärde 2 347,3 2 178,1 1 562,8 1 424,0 

Ackumulerade avskrivningar -684,0 -633,6 -515,9 -482

Bokfört värde 1 663,4 1 544,6 1 046,8 942,0 

Avskrivningstider 15-100 år 15-100 år 15-50 år 15-50 år

Redovisat värde vid årets början 1 544,6 1 599,3 942,0 841,6 

Investeringar 175,4 161,1  143,5 141,4 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägg-
ningstillgångar -1,6 -25,2 -0,5 -1,8

Avskrivningar, nedskrivning -55,0 -190,7 -38,1 -39,1

Redovisat värde vid årets slut 1 663,4 1 544,6 1 046,8 942,0 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 

Saneringsfastigheter 26  26

Verksamhetsfastigheter 31  23

Fastigheter för affärsverksamhet 34  34

Publika fastigheter 27  27

Fastigheter för annan verksamhet 22  22

Not 11 Maskiner och inventarier Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Anskaffningsvärde 342,2 330,2  325,4 312,5 

Ackumulerade avskrivningar -263,8 -255,9 -253,7 -246,3

Bokfört värde 78,4 74,3 71,7 66,3

Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år 

Redovisat värde vid årets början 74,3 83,4 66,3 66,4

Investeringar 21,4 17,7 21,3 16,5
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägg-
ningstillgångar -0,4 -0,6 0,0 -0,1

Avskrivningar, nedskrivning -17,0 -26,2 -15,8 -16,6

Redovisat värde vid årets slut 78,4 74,3 71,7 66,3

Genomsnittlig nyttjandeperiod 

Maskiner 8 8

Inventarier 5 5

Bilar och andra transportmedel 16  16

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Aktier och andelar i kommunens  koncernföretag 0,0 0,0 4,0 4,0

Aktier och andelar andra företag 25,6 25,6 25,5 25,5

Förlagslån Kommuninvest 2,2 2,2 2,2 2,2

Långfristiga fordringar, övriga 12,7 13,2 12,4 13,2

Redovisat värde vid årets slut 40,5 41,0 44,4 44,9
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Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Ingående värde 59,3 59,4 59,3 59,4

Årets bidrag till statlig infrastruktur -0,2 2,7 -0,2 2,7

Årets upplösning -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Redovisat värde vid årets slut 56,2 59,3 56,2 59,3

 Bidrag Upplöst
Åter- 

stående 
Upplös-
ningstid 

Pågatågstation Förslöv NordVäst (perrong och spårom-
råde) 37,4 -8,3 29,0 25 år 

Förslöv station trafik norrut 1,2 -0,1 1,1 25 år 

Inre Kustvägen 8,1 -2,3 5,8 25 år 

GC-tunnel vid nya stationen 13,7 -4,1 9,6 25 år 

GC-tunnel vid nya stationen, bidrag Skånetrafiken -10,3 3,1 -7,3 25 år 

Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning 3,3 -1,0 2,3 25 år 
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning, bidrag 
Skånetrafiken -2,5 0,7 -1,8 25 år 

Ny GC-väg längs väg 1722 Vistorpsvägen 3,2 -0,6 2,6 25 år 

GC-väg Förslöv-Fogdarp 7,5 -1,3 6,2 25 år 

Cirkulationsplats Östra Karup 1,6 -0,6 1,0 25 år 

Kattegattleden  5,0 -0,8 4,3 25 år 

Köpmansgatan upprustning 4,0 -0,6 3,4 25 år 

Redovisat värde vid årets slut 72,1 -15,9 56,2

Not 14 Förråd och exploateringsfastigheter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Förråd 1,2 1,1 1,2 1,1

Exploateringsfastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Exp del av Hemmeslöv 5:9 0,5 0,2 0,5 0,2

Hemmeslöv6:2(bakom rondell 0,9 0,9 0,9 0,9

Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 0,3 0,3 0,3 0,3

Exploatering Vistorp 8:90 med flera 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 7,6 8,0 7,6 8,0

Exploatering Vistorp 8:14 m.fl. 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploatering Hemmeslöv 5:14 1,8 0,0 1,8 0,0

Exploatering Hemmeslöv 10:10 0,5 0,4 0,5 0,4

Exploatering Förslöv 2:4 1,2 0,0 1,2 0,0

Exploatering Hasselbacken Båstad 109:330 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Exploatering Hemmeslöv 6:2 Petersberg 1,4 0,6 1,4 0,6

Exploatering Järnvägen 12, Båstad 0,0 0,8 0,0 0,8

Exploatering verksamhetsområde Vistorp 1,8 0,0 1,8 0,0

Exploatering Böske 37:1 0,7 0,7 0,7 0,7

Exploatering Vistorp väst 9:2 4,8 4,4 4,8 4,4

Exploatering Trollbäcken Båstad 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Exploatering Båstad 109:2 (Badkrukan) 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploatering Eskilstorp 6:3 0,2 0,1 0,2 0,1

Exploatering Hemmeslöv 5:9 söder om Willys 0,1 0,0 0,1 0,0

Exploatering Grevie gamla skola Hålarp 4:197 2,3 2,3 2,3 2,3

Vretvägen Båstad 109:2 0,3 0,1 0,3 0,1

Redovisat värde vid årets slut 25,3 19,5 25,3 19,5

34



FINANSIELLA RAPPORTER BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Noter 

Not 15 Kortfristiga fordringar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Kundfordringar 8,7 5,1 8,6 14,1

Statsbidragsfordringar 62,3 53,5 62,3 53,5

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 44,9 37,1 42,1 35,5

Övriga kortfristiga fordringar 8,2 5,7  14,2 2,9

Redovisat värde vid årets slut 124,0 101,4  127,2 106,0 

Not 16 Kortfristiga placeringar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Aktier och andelar 0,9 0,9 0,9 0,9

Redovisat värde vid årets slut 0,9 0,9 0,9 0,9

Not 17 Kassa och bank Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank 40,8 20,6 21,4 0,0

Redovisat värde vid årets slut 40,8 20,6 21,4 0,0
Kommunen har en kredit hos banken på 50 mkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället. 
Båstadhem har en beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit som uppgår till 30 mkr per balansdagen. 

Not 18 Eget kapital Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Ingående eget kapital 598,0 582,0  507,7 491,7 

Justering på grund av ändrad redovisningsprincip 0,0 0,8 0,0 0,8

Summa justerat eget kapital 598,0 582,8  507,7 492,5 

Årets resultat 12,1 15,2 4,1 15,2

Utgående eget kapital 610,1 598,0  511,8 507,7 
Fullmäktige har under 2019 beslutat avsätta 5,1 mkr av tidigare års resultat till pensionsreserv. Därefter finns det 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapi-
talet till pensionsreserven. 
Justering eget kapital avser ändrad redovisningsprincip avseende finansiella instrument vilket innebär värdering till verkligt värde. Detta innebär att de 
finansiella omsättningstillgångarna har ökat med 796 tkr. 

Not 19 Avsättningar för pensioner Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Specifikation – avsatt till pensioner 

Särskild avtals-/ålderspension 0,7 0,6 0,7 0,6

Förmånsbestämd/kompletteringspension 0,5 0,5 0,5 0,5

Ålderspension 6,2 3,9 6,2 3,9

Pension till efterlevande 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa pension 7,4 5,0 7,4 5,0

Löneskatt på avsättning 1,8 1,2 1,8 1,2

Summa avsatt till pensioner 9,2 6,2 9,2 6,2

Avsatt till pensioner 

Ingående avsättning 6,2 7,5 6,2 7,5

Nya förpliktelser under året 3,3 -0,4 3,3 -0,4

Varav   Nyintjänad pension 2,4 0,0 2,4 0,0

   Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,1 0,2 0,1

   Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

   Pension till efterlevande 0,0 0,0 0,0 0,0

   Övrig post 0,7 -0,5 0,7 -0,5

Årets utbetalningar -0,9 -0,7 -0,9 -0,7

Förändring av löneskatt 0,6 -0,2 0,6 -0,2

Summa avsatt till pensioner 9,2 6,2 9,2 6,2

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 97 % 97 % 

Hela pensionsåtagandet har återlånats. 
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Not 20 Långfristiga skulder Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Lån i banker och kreditinstitut 1 166 926,7 325,4 398,2 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 

Investeringsbidrag 53,3 52,8 53,3 52,8

återstående antal år (snitt) 39,2 38,1 39,2 38,1

Anslutningsavgifter 68,5 52,4 68,5 52,4

återstående antal år (snitt) 50 50 50 50

Summa förutbetalda intäkter 121,7 105,2  121,7 105,2 

Summa långfristiga skulder 1 288,2 1 031,9 629,7 503,4 

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

Genomsnittlig ränta (%) 0,96 1,09 0,62 0,76

Genomsnittlig räntebindningstid (dagar) 978 977 797 797

Lån som förfaller inom 

1 år 279,6 187,7 89,6 49,2

2-3 år 471,7 288,6  156,7 118,6 

4-5 år 437,8 381,4  284,3 251,4 

Not 21 Kortfristiga skulder Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 22,6 21,4 22,6 21,4

Leverantörsskulder 64,4 47,2 58,7 35,5

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 10,0 10,1 9,6 9,6

Övriga kortfristiga skulder 2,6 14,8 12,1 14,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 156,3 153,1  138,7 136,3 

Summa kortfristiga skulder 255,9 246,7  241,8 217,5 

Not 22 Pensionsförpliktelser som inte har tagit upp 
bland skulder eller avsättningar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Ingående ansvarsförbindelse 198,1 209,5  198,1 209,5 

Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteuppräkning 1,4 1,3 1,4 1,3

Basbeloppsuppräkning 4,8 3,3 4,8 3,3

Ändring av diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrig post 2,6 -4,2 2,6 -4,2

Årets utbetalningar -11,5 -11,8 -11,5 -11,8

Summa pensionsförpliktelser 195,5 198,1  195,5 198,1 

Löneskatt 47,4 48,1 47,5 48,1

Utgående pensionsförpliktelser 243,0 246,2  243,0 246,2 
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Noter 

Not 23 Övriga ansvarsförbindelser Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Borgensengagemang 

Kommunala bolag 0,0 0,0 688,5 558,5 

Egnahem 0,0 0,1 0,0 0,1

Föreningar 4,7 5,1 4,7 5,1

Nordvästra Skånes Renhållning 24,1 23,8 24,1 23,8

Sydvatten AB 9,7 0,0 9,7 0,0

Fastighetsbolaget Fastigo 0,2 0,2 0,0 0,0

Summa borgensengagemang 38,7 29,1  727,0 587,4 
Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtid för-
pliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindel-
ser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret av ovan nämnda 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommu-
ninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en upp-
skattning av den finansiella effekten av Båstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB :s totala förpliktelser till 460 926 mkr och totala tillgångar till 460 365 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna upp-
gick till 1 283 mkr (0,28 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 288 mkr (0,28%). 

Båstads kommun har i maj 2004 åtagit sig att köpa tillbaks investeringar från Båstads Hamn AB om nuvarande avtal avslutas och inte ett nytt tecknas. 
Nuvarande avtal upphör 2024-04-30. Alla investeringar ska godkännas av Båstads kommun innan de påbörjas. Ansvarsförbindelsen uppgår per 2019-
12-31 till 16,3 mkr. Beräknat restvärde 2019-12-31 uppgår till 10,2 mkr. 

Not 40 Upplysning om upprättad särredovisning 

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och finns under avsnitt 
Finansiella rapporter. 

Not 41 Kostnader för redovisningsrevision Förtroendevalda Sakkunniga

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Kostnad för revision 0,2 0,2 0,6 0,6

- utfall till och med 191231 0,1 0,2 0,5 0,6

- prognos 0,1  0,1

varav redovisningsrevision 0,0 0,0 0,2 0,2
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnaderna för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019.  
Den totala kostnaden för revision uppgår till 847 tkr för år 2019, varav kostnad för redovisningsrevision uppgår till 266 tkr. 

Kommunhuset
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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 -35 mkr, vilket är 
en försämring jämfört med 2018 då avvikelsen 
var -33 mkr. Årets avvikelse motsvarar 4 pro-
cent av nettokostnaderna. 

Årets budget 

I december 2018 fastställde kommunfullmäktige 
driftsramarna för kommunens nämnder och sty-
relse till 757 mkr. Under året sker justering av 
kapitalkostnader och löneökningar vilket gav 
kommunens nämnder och styrelse ett tillskott 
på totalt 12 mkr. Driftsramarna ska användas till 
att finansiera den löpande verksamheten såsom 
skola, vård och omsorg, och varje nämnd och 
styrelse får en egen ekonomisk ram till sin verk-
samhet.  

Ökade kostnader 

Kommunens kostnader för den löpande verk-
samheten har under året ökat med 2 procent 
jämfört med föregående år. Den enskilt största 
kostnaden är personalkostnaderna, som står för 
nästan två tredjedelar av den totala driftskostna-
den. Personalkostnaderna har stigit med 1 pro-
cent, vilket beror på allmänna löneökningar, 
dock har antalet anställda minskat vilket gör att 
lönekostnaderna ökat i lägre takt än tidigare år. 

Ökade intäkter 

Årets driftsintäkter, det vill säga intäkter som 
kommunens verksamheter får in genom exem-
pelvis bidrag, avgifter, taxor eller försäljning, har 
ökat med 1 procent jämfört med 2018. Det är 
främst skatteintäkter och generella statsbidrag 
som ökat. Däremot har intäkterna för försäljning 
av exploateringsfastigheter minskat samt att 
statsbidragen minskat jämfört med tidigare år. 

Budgetföljsamhet bland nämnderna 

Skolpeng	inom	barnomsorg/grundskola hade 
en positiv avvikelse jämfört med budget med 
2 mkr. Anledningen till överskottet var att antal 
barn/elever blev 19 färre än budgeterat.  

Utbetalningar av Skolpeng	inom	gymnasie‐
skola	överskred budget med -0,4 mkr. Under-

skottet beror på att fler elever valt att läsa pro-
gram i fristående eller annan kommunal regi 
som kostar mer än i egen regi. 

För Hemvårdspengen, beställaren av hemvård, 
blev det ett överskott på +2 mkr beroende på att 
antalet budgeterade hemvårdstimmar överskred 
utfört antal timmar. 

För Boendepengen, beställaren av boendeplat-
ser, blev det ett underskott på -3 mkr, främst be-
roende på att antalet platser för korttid över-
skreds men även på grund av att behovet av de-
mensplatser var större än budgeterat. 

Kommunstyrelsen lämnade en negativ avvi-
kelse på 1 mkr. Det finns avvikelser inom kom-
munstyrelsen där den största negativa avvikel-
sen är inom teknik och service om 3 mkr. Avvi-
kelsen kan delvis hänföras till, engångskostna-
der inom fastighetsverksamheten men också till 
budgetavvikelser inom måltid och fordonsorga-
nisationen. Kommunledningskontoret och sam-
hällsbyggnad lämnade positiva avvikelser på 2 
respektive 1 mkr. Avvikelserna kan hänföras till 
ett antal tjänster varit vakanta, lägre beslutet att 
bidra till en budget i balans för kommunens 
verksamheter genom mindre nyttjande av kon-
sulttjänster och genom att projektet för målstyr-
ning och kvalitetsledning inte genomförts på det 
sätt som tidigare planerat. 

Myndighetsnämndens budgetavvikelse blev 
+2 mkr där bygglov stod för större delen av avvi-
kelsen på grund av fler beslutade bygglov och 
startbesked än budgeterat 

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden 
blev -18 mkr. Det är framförallt individ och fa-
miljeomsorg som avviker från budget 
med -16 mkr, vilket är en fördubbling jämfört 
med avvikelsen 2018. Avvikelsen beror på att 
antalet placeringar, varav flera av dessa har varit 
nya placeringar för missbrukare eller unga, har 
ökat. Avvikelsen beror också på ökat behov av 
fler egna familjehem, behov av inhyrd personal 
och ökade konsultkostnader för att stötta verk-
samheten, lägre schablonintäkter från Migrat-
ionsverket än årets prognos samt avslag på an-
sökta ersättningar från Migrationsverket under 
året. Gymnasiesärskolan har under året haft 
kostnader för fler elever än budgeterat och avvi-
ker -1,3 mkr mot budget. 
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För resultatenheterna inom barn och skola blev 
det en negativ budgetavvikelse med -2 mkr som 
till störst del beror på ofinansierade moduler.  

Budgetavvikelsen för Vård‐	och	omsorgsnämn‐
den blev sammantaget -20 mkr vilket är mer än 
en fördubbling jämfört med avvikelsen 2018. 
Stöd och omsorg överskred budget med 9 mkr. 
Fler köpta platser för SoL och LSS gav en negativ 
avvikelse på 3 mkr. Nya personlig assistansären-
den tillkom under 2019 vilket innebar ökade 
kostnader på 3 mkr. Utförarna, resultatenhet-
erna inom Vård och omsorgsboende, överskred 

även de sina budgetar med sammanlagt -7 mkr 
på grund av högre vårdtyngd vilket krävt extra-
personal, avvecklingskostnader för Bjärehem-
met samt för punktinsatser för vårdtagare som 
ej kan lämnas utan uppsikt. Hälso- och sjuk-
vårdsenheten överskred budget med 3 mkr 
kopplat till högre vårdtyngd vilket lett till be-
manning och förskrivning av hjälpmedel utöver 
budget.  
En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	och	
verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksamhetsberät‐
telse. 

 Driftredovisning        

(mkr) 

Budget 

 

2019 

Intäkter 

 

2019 

Kostnader 

 

2019 

Netto 

 

2019 

Budget- 

avvikelse 

2019 

Intäkter 

 

2018 

Kostnader 

 

2018 

Kommunfullmäktige -2,3 0,0 -2,1 -2,1 0,2 0,0 -1,5 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -199,8 14,0 -211,9 -197,9 1,9 13,7 -201,1 

Skolpeng, gymnasium -48,7 1,0 -50,0 -49,0 -0,4 0,8 -48,2 

Hemvårdspeng -57,7 7,5 -62,8 -55,3 2,4 7,0 -59,2 

Boendepeng -63,2 14,3 -80,6 -66,3 -3,1 14,0 -78,4 

Kommunstyrelsen -157,3 160,3 -318,5 -158,3 -0,9 168,1 -320,8 

- varav kommunstyrelse -3,0 0,0 -2,9 -2,9 0,2 0,0 -2,5 

- varav kommunledningskontor -53,1 1,2 -52,6 -51,4 1,7 0,8 -54,1 

- varav teknik och service -54,9 110,3 -168,3 -58,0 -3,2 106,1 -160,5 

- varav samhällsbyggnad -3,1 7,7 -9,8 -2,1 1,0 8,0 -11,0 

- varav bildning och arbete -43,3 41,1 -85,0 -43,8 -0,6 53,2 -92,7 

Myndighetsnämnd -3,5 10,2 -11,8 -1,6 1,9 9,5 -11,5 

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

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

- varav samhällsbyggnad -2,9 10,2 -11,2 -1,0 1,8 9,4 -10,8 

Utbildningsnämnd -112,7 267,1 -398,0 -130,9 -18,2 256,0 -383,1 

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

- varav barn och skola ram -72,3 5,2 -79,9 -74,7 -2,4 7,9 -85,0 

- varav barn och skola resultatenheter 0,0 229,4 -227,2 2,2 2,2 220,9 -224,1 

- varav bildning och arbete ram -39,9 9,6 -67,4 -57,8 -17,9 5,0 -49,4 

- varav bildning och arbete resultatenheter 0,0 23,0 -23,1 -0,2 -0,2 22,2 -24,2 

Vård- och omsorgsnämnd -120,5 168,3 -308,6 -140,4 -19,8 170,9 -296,7 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 0,0 -0,5 -0,5 -0,1 0,0 -0,4 

- varav vård- och omsorg -120,2 168,3 -308,2 -139,9 -19,7 170,9 -296,3 

Valnämnd -0,3 0,4 -0,5 -0,1 0,2 0,3 -0,6 

Överförmyndare -1,2 0,0 -1,4 -1,4 -0,2 0,5 -2,3 

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

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

Summa verksamheter -769,0 643,1 -1 447,1 -804,0 -35,0 640,9 -1 404,2 

Övriga kommungemensamma poster -19,1 19,1 -19,8 -0,6 18,5 30,0 -26,5 

Summa verksamhetens nettokostnad -788,0 662,3 -1 466,9 -804,6 -16,8 670,9 -1 430,7 

Finansförvaltning 804,1 811,6 -3,0 808,6 4,5 777,0 -2,1 

SUMMA 16,1 1 473,9 -1 469,8 4,1 -12,0 1 448,0 -1 432,7 

VA 0,0 47,5 -47,5 0,0 0,0 50,9 -50,9 

TOTALT 16,1 1 521,4 -1 517,3 4,1 -12,0 1 498,8 -1 483,6 

39



FINANSIELLA RAPPORTER BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning
Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
Kommunens nettoinvesteringar under 2019 
uppgick till 167 (171) mkr. Det är 46 mkr lägre 
än budget. I huvudsak beror det på att planerade 
investeringar har försenats eller inte blivit av. I 
budget och tilläggsbudget fanns 213 mkr avsatta. 
För projekt som inte blev färdiga under året har 
verksamhetsområdena begärt att investerings-
medel för 32 mkr ska överföras till 2019. 

Bland de större investeringarna finns VA-inve-
steringar på 57 mkr och fastighetsrelaterade in-
vesteringar på 53 mkr.  

I budget 2020 samt plan 2021-2022 är det avsatt 
sammantaget 220 mkr år 2020 (exklusive före-
slagna överföringar från 2019), 214 mkr år 2021 
samt 113 mkr år 2022. Dessa avser bland annat 
fortsatt stor utbyggnad av VA-verksamheten, ny- 
och reinvesteringar i skolfastigheter samt inve-
steringsutgifter kopplat till anläggning av nya ex-
ploateringsområden.   

 Skattefinansierat, VA-investeringar 

(mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Investering (netto) 167 171 120 121 116 

- varav skattefinansierat 108 80 79 77 86 

- varav VA-investeringar 57 75 47 44 30 

Ett av kommunens finansiella mål 2019 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 

(%) 2019 2018 2017 2016 2015 

Samtliga investeringar* 41 43 66 57 77 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 46 62 89 78 85 

*	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 2019 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.  

 Investeringar 2011-2019 samt budget/plan 2020-2022 (mkr) 
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 Investeringsredovisning per verksamhet     

(mkr) 

Budget 

 

 

Utfall 

 

 

Avvikelse 

mot budget 

 

Begärs  

överfört 

till 2020 

KOMMUNKONTOR -6 -3 2 -1 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Gata -11 -9 1 -0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -4 -2 1 -2 

  Fastighetsservice -52 -53 -0 -0 

  Övrigt -12 -13 -0 -1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -76 -75 0 -1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -4 -2 1 -2 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -56 -24 32 -27 

  Landsbygdsinvesteringar -7 -7 -0 0 

  Nyinvesteringar -14 -14 -0 0 

  Exploatering VA -20 -12 8 0 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -97 -57 40 -27 

Anslutningsavgifter 13 19 6 0 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -16 -15 1 -0 

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

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 29 11 -18 0 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  13 -3 -16 -0 

TEKNIK OCH SERVICE summa -192 -149 43 -30 

SAMHÄLLSBYGGNAD -1 -0 0 -0 

BARN OCH SKOLA -11 -10 0 -0 

BILDNING OCH ARBETE -2 -2 0 0 

VÅRD OCH OMSORG -3 -3 0 0 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -185 -156 28 -32 

varav     

Skattefinansierad investering -113 -108 5 -3 

Medfinansiering statlig infrastruktur -4 -2 1 -2 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -97 -57 40 -27 

Exploatering 29 11 -18 0 

     

Summa anslutningsavgifter 13 19 6 0 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -84 -38 46 -27 
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Exploateringsredovisning 

* Kommunal mark under pågående exploatering, därav bokförda som omsättningstillgång 

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

*** Mätning ej gjord 

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

Under 2019 har tre markförvärv genomförts. 
Förvärven tillför ca 11,5 ha mark till kommu-
nens markreserv.  

Ett flertal etableringar längs Inre Kustvägen har 
behandlats. Två optionsavtal av tre har resulte-
rat i försäljning. Kommunen har ledig mark kvar 
att omsätta för ändamålet verksamheter.  

Markanvisningstävling har genomförts för områ-
det Heden (etapp III) i Hemmeslöv. Området 
kommer att bebyggas med 180 nya lägenheter 
med upplåtelseform hyresrätt och bostadsrätt 
under perioden 2020-2022. 

Samtliga kommunala villatomter på Heden 
(etapp II) i Hemmeslöv har sålts under året. 

I Östra Karup har 32 hyresrätter uppförts på 
mark som kommunen sålt. Lägenheterna var in-
flyttningsklara från och med oktober 2019.  

Markanvisningsförfarande har genomförts för 
Förslövs Ängar och Stinehov. Marken har tillde-
lats fem olika byggherrar och 115 nya bostäder 
kommer att uppföras under perioden 2021-
2023.   

Verksamheten arbetar med underlag kopplat till 
föreslaget övertagande av huvudmannaskap för 
allmän plats på utvalda platser i kommunen.  

Exploateringens resultatpåverkan 
Exploateringens resultatpåverkan för året upp-
gick till +12,7 mkr. 

2019 års budget för kommunens skattefinansi-
erade investeringar uppgick ursprungligen till 
22 mkr och slutligen till 15,8 mkr (DNR 
KS000585/2019).  

Budgeterade intäkter från försäljning av kom-
munal mark uppgick till 29,7 mkr. På grund av 
senareläggning av Heden (etapp III) blev intäk-
terna lägre och uppgick i bokslut till 14,7 mkr.  

Exploateringsprojektet Förslövs Ängar har haft 
större kostnadsutfall än budgeterat 2019. Avvi-
kelsen beror på att utbyggnaden gått snabbare 
än förväntat och att arkeologiska utgrävningar 
krävts av länsstyrelsen.  

Ett antal påbörjade detaljplaner har inte kost-
nadssatts i budget 2019, varav två är speciellt 
kostnadsdrivande, vilket medför en negativ avvi-
kelse om -1,1 mkr.  

 Exploatering 

(mkr) 

Ingående 
balans 
2019 

Intäkter Kostnader Avslut mot 
resultaträk-

ning 

Avslut mot 
balans-
räkning 

Utgående 
balans 
2019 

Bostadsmark (konto 14XX)* 12,7 -13,1 1,7 -11,4 12,6 14,0 

Verksamhetsmark (konto 14XX)* 5,7 -1,6 0,2 5,8 10,1 

Övriga marktillgångar (konto 14XX)* 0,0 0,0 0,0 

-1,4 

0,0 0,0 0,0 

TOTAL 18,4 -14,7 1,9 -12,7 18,4 24,1

Yta vid 
årets bör-

jan, ha 

Yta vid årets 
slut, ha 

Avstyckade 
tomter till 
försäljning 

Antal sålda 
tomter 2019 

Bostadsmark** *** 113 26 32

Verksamhetsmark** *** 78 2 0

Markreserv *** 416 

TOTAL 0 607 28 32 

42



FINANSIELLA RAPPORTER  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Särredovisning av VA-verksamhet 

 
 

VA - Resultaträkning 
  Not Budget Bokslut Bokslut 

(mkr)  2019 2019 2018 

Verksamhetens intäkter  46 48 51 

 - brukningsavgifter  44 45 43 

- anläggningsavgifter  3 3 2 

- periodisering av årets anläggningsavgifter  0 -17 -8 

Verksamhetens kostnader   -37 -37 -47 

- varav interna kostnader inom koncernen 1 0 -1 -1 

Avskrivningar  -10 -10 -9 

VERKSAMHETENS RESULTAT  0 0 -6 

Finansiella intäkter  0 0 0 

Finansiella kostnader  0 0 0 

ÅRETS RESULTAT  0 0 -6 

Återställning VA-regleringsfond   0 6 

RESULTAT VA  0 0 0 
 

VA - Balansräkning 
(mkr) Not  2019 2018 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Fastigheter och anläggningar   425 378 

Maskiner och inventarier   0 0 

Summa anläggningstillgångar   425 378 
Omsättningstillgångar     
Fordran skattekollektivet   90 74 

 - varav fordran anläggningsavgifter   68 52 

Summa omsättningstillgångar   90 74 

SUMMA TILLGÅNGAR   515 452 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital vid årets början   22 16 

Årets resultat   0 0 

VA-regleringsfond 2  0 6 

Summa eget kapital   22 22 
Långfristiga skulder     
Lån av kommunen   425 378 

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter   68 52 

Summa skulder   494 431 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   515 452 

 

VA – Noter 
Not 1 Interna kostnader 
(mkr)   2019 2018 

Kommunledningskontor   0 0 

Teknik och service   1 1 

Summa   1 1 

 

Not 2 VA-regleringsfond 
(mkr)   2019 2018 

Förändring VA-regleringsfond   0 -6 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019

Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige

 (tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Kommunfullmäktige   

inklusive beredningar  

och partistöd -2 275 -2 054 221 -1 466 

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta be-
slutande organ och beslutar i ärenden av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen.  Kommunfullmäktiges 41 mandat är 
fördelade på Moderaterna (10), Bjärepartiet (9), 
Centerpartiet (6), Socialdemokraterna (6), Libe-
ralerna (4), Sverigedemokraterna (3), Miljöpar-
tiet (2) och Kristdemokraterna (1). Kommunfull-
mäktige har ett majoritetsstyre genom samver-
kan mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna. 

Under 2019 har kommunfullmäktige haft tio or-
dinarie sammanträden och ett extra samman-
träde för bussutflykt. Vid sammanträdena har 
det behandlats 217 ärenden, vilket är en minsk-
ning jämfört med 2018 då 268 ärenden behand-
lades. Minskningen beror på att kommunfull-
mäktige förrättade alla val under 2018. 

Kommunfullmäktiges sammanträden har i ge-
nomsnitt varat i 3 timmar, vilket är en minsk-
ning jämfört med 2018 då sammanträdestiden 
var 3,5 timmar. 

Under året har det väckts tio frågor och två in-
terpellationer, vilket kan jämföras med fem frå-
gor och fyra interpellationer under 2018. 

 Sammanträden kommunfullmäktige 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 10 11 

Extra sammanträde för bussutflykt 1

Behandlade ärenden 217 268 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 3,5 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige gör en positiv avvikelse 
mot budget. Den positiva avvikelsen är en följd 
av att kommunfullmäktiges inte använt hela sitt 
utrymme för utbildningar, representation och 
minnesgåvor. 

Framtid 
Kommunfullmäktiges arbetsordning förändras 
under 2020 för att förenkla och förtydliga arbe-
tet för ledamöter och ersättare i kommunfull-
mäktige. 

Kommunfullmäktiges presidium utvärderar fö-
regående år genom en enkät, för att bland annat 
analysera de folkvaldas behov av kompetensut-
veckling. 

Arbetet med att nå ut med kommunfullmäktiges 
sammanträden fortskrider genom satsning på 
kommunfullmäktiges webbsändning.  

Bussutflykt kommunfullmäktige
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Kommunfullmäktige – Skolpeng 

Skolpeng

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Skolpengen för barnomsorg och grundskola re-
dovisar en positiv avvikelse på +1,9 mkr. Budge-
ten baseras på det antal som var folkbokförda i 
kommunen i oktober 2018 och tar sedan hänsyn 
till aktuell befolkningsprognos. Under 2019 har 
nettoinflyttningen i åldrarna 0-15 år varit lägre 
än förväntat vilket resulterat i en positiv avvi-
kelse gällande skolpeng för grundskolan då anta-
let elever varit färre än budgeterat. Antalet barn 
inom fritidshem har däremot varit fler än budge-
terat. 

Antal folkbokförda barn och elever 
barnomsorg/grundskola 

Budget Utfall  Avvikelse 

Egen regi 2 454 2 405 -49

Fristående regi 369 378 +9

Annan kommun 42 54 +12

Summa 2 865 2 837 -28

Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng för Bildning och Arbete redovisar en 
negativ avvikelse på -0,4 mkr. Kostnaderna för 
köp av gymnasieplatser har varit högre än bud-
geterat med anledning av att färre elever valde 
att studera på Akademi Båstad och fler istället 
valde att studera i annan kommun och fristående 
verksamhet. Det medför också en högre kostnad 
per elev för de elever som väljer dyrare program 
än den budgeterade snittkostnaden i egen regi. 

Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 
Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

antal antal antal snittpeng (kr) snittpeng (kr) snittpeng (kr) 

Egen regi 198 154 -44 75 999 89 632 -13 633

Fristående regi 94 119 +25 126 736 124 100 2 636

Annan kommun 190 198 +8 115 840 108 064 7 776

Summa 482 471 -11

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Skolpeng, 

barnomsorg/ 

grundskola -199 789 -197 866 +1 923 -187 392

Skolpeng, 

gymnasium -48 673 -49 039 -366 -47 324

Teckning ny skola Västra Karup
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Kommunfullmäktige – Hemvårds- och boendepeng 

Hemvårds- och boendepeng

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Hemvårdspeng -57 674 -55 305 2 369 -52 217 

Boendepeng -63 216 -66 270 -3 054 -64 370

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under 2019 har Vård- och omsorgsnämnden haft 
budget för att utföra 154 692 timmar totalt. 
152 352 av dessa timmar har utförts av den ordi-
narie hemvården och mottagningsteamet har ut-
fört 4 400 timmar. År 2018 utförde mottagnings-
teamet 3 400 timmar. I förhållande till 2018 ser 
vi en utökning av hemvårdstimmar, både i den or-
dinarie hemvården samt i mottagningsteam.	

Under 2019 har vi haft en ansträngd situation, 
både när det gäller tillgång till boendeplatser, 
samt stort flöde av patienter från sjukhuset.  	

Boendepeng 
Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboende 
var 100 procent. Detta innebär att vi har ett 
snabbt flöde mellan ut- och inflyttning. I några av 
våra äldreboenden finns det dessutom parbo-
ende.  

Beläggningen inom korttidsvården i egen regi har 
varit i genomsnitt 12 platser. 

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Antalet nyttjade hemvårdstimmar har varit lägre 
än budgeterat, vilket har resulterat i en positiv 
avvikelse om 2,4 mkr. 

Boendepeng 
Boendepengen visar ett underskott om cirka 3,1 
mkr. Till största del beror det på köp av externa 
korttidsplatser, som motsvarar cirka 4,7 mkr, 
vilket det inte fanns någon budget för. 

Framtid 
Framgent väntar stora utmaningar när det gäller 
den demografiska utvecklingen, samt framtida 
svårigheter att rekrytera personal med rätt kom-
petens. Ett ökat antal personer med kognitiv 
svikt har behov av ett kvalificerat stöd, både i 
hemmet och i särskilt boende. Även fortsätt-
ningsvis kommer flödet från regionen till kom-
munen att öka. Växelvården är i behov av över-
syn för att bättre möta omvårdnadsbehov, konti-
nuitet samt kvalitet i utförandet. Korttidsplat-
serna har varit nyttjade i mycket hög omfattning, 
speciellt av personer som väntar på boende. 
Denna insats kommer även i framtiden behövas, 
inte minst för de personer som snabbt kommer 
tillbaka till kommunen från slutenvården. Beho-
vet av köpta korttidsplatser kommer att upphöra 
i och med öppnandet av Haga Park i maj månad. 

 Hemvårds- och mottagningsteampeng- Köp av timmar månadsvis 

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Kommunstyrelse – Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Kommunstyrelse -3 011 -2 858 153 -2 470 

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter, varav fem är nya sedan man-
datperiodens början den 1 januari 2019. Kom-
munstyrelsen ansvarar för samordning, plane-
ring och uppföljning av samtliga kommunala 
verksamheter, dess utveckling och ekonomi, 
samt har uppsikt över kommunala verksamheter 
som bedrivs i hel- eller delägda bolag. Kommun-
styrelsen har två utskott – arbetsutskottet och 
förhandlingsutskottet. 

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.  

Till kommunstyrelsen hör även tre råd: 

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan 
företrädare för pensionärsorganisationer i kom-
munen och kommunens politiska ledning i frå-
gor som rör de äldre i samhället.  

Tillgänglighetsrådet är ett organ med uppgift 
att verka för att tillgänglighetsperspektiv beak-
tas i kommunens verksamheter, samt att vara 
referensorgan i de frågor som rör funktionsned-
satta.  

Ungdomsrådet är ett organ med uppgift att 
verka för ungdomsperspektivet i kommunens 
verksamheter. Ungdomsrådets reglemente revi-
derades i december 2019. 

Under 2019 har kommunstyrelsen haft 11 ordi-
narie sammanträden och behandlat 296 ären-
den, vilket är i paritet med 2018 då 280 ärenden 
behandlades. 

Kommunstyrelsens sammanträden har i genom-
snitt varat i 3,5 timmar, vilket är en minskning 
jämfört med 2018 då sammanträdestiden var 6,5 
timmar. Minskningen beror till stor del på annan 
planering och genomförande av sammanträdena.  

I likhet med kommunstyrelsen har dess arbets-
utskott minskat sammanträdestiden i samma 
omfattning. Även det har skett till följd av annan 
planering och genomförande. 

Sammanträden kommunstyrelse 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 11 10 

Behandlade ärenden 296 280 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,5 6,5 

Sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 11 11 

Behandlade ärenden 229 259 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,5 6,5 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen gör en positiv avvikelse mot 
budget. Den positiva avvikelsen är en följd av att 
sammanträdestiden för kommunstyrelsen och 
dess arbetsutskott minskat. 

Framtid 
Kommunstyrelsen förädlar sin beslutsprocess 
genom översyn av ärendeberedningen, med mål-
sättning att öka kvaliteten i ärendena och möjlig-
göra för större handlingsutrymme i berednings-
fasen.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

Kommunledningskontor

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

KOMMUNLED-

NINGSKONTOR -53 071 -51 416 1 655 -53 319

Kommundirektör -6 623 -5 980 643 -4 434

Kommunikationsavd. -5 872 -5 019 853 -5130

Strategi och 

utveckling -1 820 -1 242 578 -2 721

Kommunkansli -3 864 -3 765 99 -4 037

Verksamhetsstöd -991 -1 288 -296 -1 982

Ekonomiavdelning -9 977 -9 690 288 -11 006

HR-avdelning -10 594 -10 496 98 -10 808

IT-avdelning -11 189 -11 596 -407 -12 454

Upphandlingsavd. -2 141 -2 341 -201 -747

INVESTERING -5 476 -3 182 2 294 -5 215

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
Kommunledningskontoret har två viktiga huvud-
uppgifter, leda	och	styra respektive	stödja	och	
serva.	

Under året har arbetet med att leda och styra 
haft fokus på att stärka och förtydliga de poli-
tiska uppdragen genom framtagande av en ny 
politisk målstruktur. Ett annat viktigt uppdrag 
har varit att starta upp arbetet med kommunsty-
relsens uppsiktsplikt och på vilket sätt det ska 
ske. Vid dialogmöten under året har nämndernas 
och styrelsens utmaningar för att uppnå satta 
mål diskuterats och uppdrag har delats ut.  

Arbetsbelastningen på kommunledningskon-
toret har varit hög under det gångna året. Genom 
särskilda beslut har kontoret skjutit på återbe-
sättningen av personal och senarelagt investe-
ringar för att så långt det varit möjligt balansera 
underskott inom andra verksamhetsområden. 

Strategi och utveckling 
Under 2019 har avdelningen arbetat med att ta 
fram en styrmodell samt nya nämndplaner med 
en kommungemensam struktur. 

Två stora EU-projekt har slutredovisats, Fossil-
bränslefria kommuner i Skåne och Biodolomer 

for Life. ”Smart Cities Accelerator” fortlöper och 
har förlängts med sex månader.  

Vidare har avdelningen påbörjat arbetet med att 
integrera Agenda 2030 med de 17 globala målen 
i den kommunala verksamheten. Detta har skett 
bland annat genom deltagande i projektet Glo-
kala Sverige och Hållbarhetsveckan. 

Kommunikationsavdelning  
Kommunikationsavdelningen påbörjade 2019 
arbetet med att se över kommunens kommuni-
kationskanaler. Det har bland annat inneburit att 
arbetet med digital annonsering kommit igång, 
ett omtag kring arbete med kommunens webb-
platser har inletts och att en ny kommunikat-
ionskanal för information till invånarna i Bå-
stads kommun har skapats. Den sistnämnda är 
en återkommande helsidesannons i den lokala 
gratistidningen.  

Kommunikationsavdelningen genomförde i juni 
firandet av att Båstads kommun passerade 
15 000 invånare.  

Fokus för kundcenter har legat på arbete med 
frågor som rör service och bemötande. Under 
hösten påbörjades även arbetet med att om-
vandla kundcenter till et modernt kontaktcenter 
som höjer servicenivån gentemot medborgarna.  

IT-avdelning 
För att underlätta användarnas inloggning har 
IT-avdelningen satt upp en så kallad federations-
server. Andra projekt som genomförts är bland 
annat införandet av nya kopiatorer och utveckl-
ing en ny standard för elevhantering (”EGIL”). 

Antalet ärenden (ej felanmälan) uppgick till 
8 753. 	

Kommunkansli 
Under året har avdelningen arbetat aktivt med 
utveckling av en ny metod för ärendeberedning, 
för att möta framtidens utmaningar och förvänt-
ningar i den politiska organisationen. Resultatet 
är en ny metod för planering av sammanträden 
med stärkt beredning, men även anordnande av 
en särskild handläggarträff för att lyfta handläg-
garnas centrala roll. 
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

EU-parlamentsvalet 8-28 maj genomfördes med 
kansliets stöd. Genom aktiva åtgärder, med för-
ändrade öppettider och stärkt service, ökade val-
deltagandet till 61,3 procent (50,7 procent år 
2018).   

Ekonomiavdelning 
Under året har ekonomiavdelningen implemen-
terat en portal för att säkerställa att alla statsbi-
drag som utlyses fångas upp.  

Från och med den förste april 2019 är det lag på 
att kommunen enbart ska ta emot elektroniska 
fakturor vilket har medfört ett omställningsar-
bete. 	

HR-avdelning  
HR-avdelningen har under året genomfört en 
kommunövergripande medarbetarundersök-
ning. Resultatet visade att Båstads kommuns 
medarbetare är nöjdare (82) än offentligan-
ställda i Sverige (78). Det är också högre än ge-
nomsnittet för alla anställda utanför storstads-
områdena (80). 

Ett nytt samverkansavtal har tecknats med 
samtliga fackförbund. Ett större arbete med cen-
trala insatser efter arbetsmiljöverkets inspekt-
ioner under tidigare år har pågått. Projektet Hel-
tidsresan, rätt till heltid, har inletts. 

Upphandlingsavdelning  
Upphandlingsavdelningen har tagit fram en ny 
inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande  
tillämpningsanvisningar. Detta har gjorts i syfte 
att dels fånga upp ny lagstiftning inom upphand-
lingsområdet men också för att skapa tydlighet.  

Avdelningen har under året arbetat med att ta 
fram en modul för internkontroll i vilken vi ska 
kunna följa upp avtalstroheten dels för kommu-
nen i stort men även på respektive avdel-
ning/enhet. 

Cirka 40 upphandlingar har genomförts under 
året. 

Verksamhetsstöd 
Efter utvärdering av avdelningen och vad som 
uppnåtts lades avdelningen ner den 31 augusti 
2019. 

Ekonomi 
Kommunledningskontoret har en positiv avvi-
kelse mot budget vid årets slut genom beslutet 
att bidra till en budget i balans för kommunens 
verksamheter. Genom det har projektet för mål-
styrning och kvalitetsledning inte genomförts på 
det sätt som tidigare planerats och ett antal 
tjänster återbesatts vid ett senare tillfälle. Som 
en följd av beslutet om återhållsamhet har kost-
nader för såväl  konsulter som utbildning varit 
betydligt lägre än budget.  

Negativa avvikelser mot budget som kan nämnas 
är ökade kostnader för överprövningar från 
Kommunförbundet Skånes telefoniupphandling 
samt kostnader i samband med nedläggning av 
verksamhetsstöd. 

Investeringar 
Kommunledningskontoret har skjutit fram pla-
nerade investeringar till 2020. 

Framtid 
Kommunledningskontoret kommer under 2020 
bland annat att fokusera på följande: 

 Avdelningen för hållbar utveckling (före
detta Strategi och utveckling) får ett tydligare
utvecklingsuppdrag för hela kommunen.

 Fokusera på personalförsörjning genom
bland annat projekten kring medarbetar- och
ledarskap samt Heltidsresan.

 Omvandla kundcenter till ett kontaktcenter.
 Närmare samarbete med Båstads turism och

näringsliv i syfte att bland annat förbättra fö-
retagsklimatet.

 Få en tydligare koppling mellan projekt och
den ordinarie verksamheten.

 Digitalisering av processer.
 Långsiktig lösning kring kommunens webb-

platser.
 Vidareutveckling av ärendeberedning.
 Förbättra budgetprocessen.
 Införa inköpsgrupper inom samtliga verk-

samhetsområden.
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Kommunstyrelse – Teknik och service 

Teknik och service 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 
Park och gata, Naturvård 
En målsättning för park- och gatuenheten är att 
den offentliga miljön ska vara attraktiv, trygg och 
trivsam. Under året genomfördes olika blomster-
arrangemang, trafik- och gatunamnsskyltar in-
venterades och tvättades, upprustning av lekplat-
ser genomfördes och för att få ett enhetligt in-
tryck och minska nedskräpning byttes och kom-
pletterades papperskorgar.  

Intill några förskolor genomfördes trafiksäker-
hetsåtgärder med säkrare anslutningar av gång- 
och cykelvägar samt ändrad skyltning och hastig-
hetsdämpning. 

En förändring av taxan på avgiftsbelagda parke-
ringsytorna gav effekten att trafiken reglerades 

till parkeringsplatser med bättre angöring och ut-
rymme och det blev en bättre rotation som gav 
fler tillgängliga platser.   

För att öka attraktiviteten som besöksmål ge-
nomfördes en upplåtelse för husbilsställplatser 
på Prästliden i Båstad. 

Med syfte att skapa en säkrare trafikmiljö genom-
fördes utbyte och utökning av gatubelysning ut-
med Margaretorpsvägen i Förslöv.  

Naturvårdslagets skötsel har under året fokuse-
rat på röjningsarbete utmed den nya gång- och 
cykelvägen på banvallen och tätortsnära skogar.	

Strandstädning genomfördes under sommaren 
runt hela Bjärekusten. 

Fastighets- och fritidsverksamhet 
I samarbete med näringslivet och olika frivillig-
aktörer byggdes ett nytt utegym i Malenskogen. 

Arbetet med att ta fram ett fritids-och idrottspoli-
tiskt program påbörjades under året.  

Räddningstjänst och säkerhetsarbete 
Antal larm till Räddningstjänsten ökade under 
2019. Ökningen består till största delen av sjuk-
vårdsärenden (avtal med Region Skåne) och de 
chef i beredskapsärenden som insatsledare han-
terar. I samverkan med grannkommuner genom-
fördes 653 insatser.  

Sjukvårdsärenden har ökat med drygt 60 procent 
mellan 2017 och 2019 inom främst i Torekovs in-
satsområde. 

Antal ärenden/larm i eget insatsområde 

Station/år 2019 2018 2017 2016 2015 

Båstad 246 258 242 257 186 

Förslöv 65 66 66 64 73 

Torekov 92 80 77 44 65 

Kommunala uppdrag. 
TiB/chef i beredskap 

48 22

Summa 451 426 387 365 324 

En ny tjänst som säkerhetschef inrättades under 
året och arbetet påbörjade med att aktualisera 
arbetet med krisberedskap, krisledning, civilt för-
svar, brottsförebyggande med mera.  

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

TEKNIK OCH SERVICE -54 895 -58 045 -3 150 -54 348

Tekniska kontoret -957 -879 77 -1 968

Park, gata och natur -22 423 -22 532 -109 -21 262

Fastighet -9 145 -10 291 -1 146 -7 821

Fritidsverksamhet -9 047 -9 162 -115 -8 900

Service (fordon, kontor,  

lokalvård och måltid) -1 929 -3 428 -1 498 -2 949

Räddningstjänst -11 994 -11 753 241 -11 447

Renhållningsverk- 

samhet 600 0 -600 0

VA-verksamhet 0 426 426 -5 695

Återställning VA- 

regleringsfond 0 -426 -426 5 695

Resultat VA 0 0 0 0

INVESTERING

Skattefinansierad  

verksamhet -91 441 -89 678 1 763 -67 800 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 3 694 -2 321 1 373 -16 160 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -96 708 -56 978 39 730 -74 609 

Övrig exploaterings- 

verksamhet 28 820 11 105 -17 715 29 923
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Måltids-, lokalvård och fordonsverksamhet 
Måltidsverksamheten har haft fortsatt fokus på 
att servera god och näringsriktig mat med inrikt-
ning mot tillagning av mat från grunden på råva-
ror av hög kvalitet. Vårdboenden erbjöds dagli-
gen två olika rätter till lunch samt en lagad mid-
dag med dessert på kvällen. I skolorna serveras 
dagligen två rätter varav ett vegetariskt alterna-
tiv samt salladsbord. Under året har det varit fo-
kus på att minska matsvinnet både vid tillag-
ningen och från matgästerna. 

I februari brann det i köket på Skogsliden. Köket 
fick evakueras och kunde inte användas under ti-
den det sanerades. Under ett halvår tillagades 
maten på Strandängsskolan innan Skogslidens 
kök åter var i bruk igen. 

Lokalvården implementerade ett nytt system som 
via egenkontroller kvalitetssäkrade utförandet. 

Enheten för hantering av kommunens fordon fick 
under året uppdrag att hantera huvuddelen av 
kommunens fordon med tvätt, städ, körning till 
service och besiktningar, hantering av skadeären-
den och upphandling av nya fordon.  

Investeringar 
Ett flertal större investeringsprojekt har genom-
förts och påbörjats under 2019. Trafikverket till-
sammans med Båstads kommun påbörjade under 
2019 ombyggnationer av Köpmansgatan, vilket 
beräknas bli färdigt till sommaren 2020. På den 
före detta banvallen påbörjades en ny etapp med 
omvandling av banvallen till gång-, cykel- och re-
kreationsled, där sträckan mellan Förslöv och 
Grevie färdigställdes under 2020. Öster om Bå-
stads hamn restaurerades en stenskoning under 
hösten för att säkra upp kustlinjen. I Torekov på-
börjades byggnation av två nya bryggor och ett 
tillgänglighetsanpassat bad.  

Inom fastighetssidan påbörjades om- och nybygg-
nationen av Förslövs F-6 skola där flera av de 
äldre byggnaderna revs och två byggnader reno-
verades. Projektering av Västra Karups nya F-6 
skola påbörjades. För att kunna bedriva skolverk-
samhet under byggtiden har intilliggande lokaler 
hyrts in och anpassats.   

Utöver ovan nämnda projekt har ett flertal 
mindre projekt genomförts däribland reinveste-
ring inom gata och fastigheter, samt nybyggnat-
ion av offentlig toalett vid Örebäcksvallen och vä-
derskydd för cyklar vid Båstads station. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Sluttäckningen av deponin och återställningen av 
återvinningscentralen i Svenstad pågick under 
året och färdigställdes under december månad.  

Arbetet med en permanent återvinningscentral i 
kommunen har under årets gång fortlöpt. Lämp-
lighetsbedömning för placering vid Bokesliden i 
Förslöv pågår. 

En enkätundersökning kring nuläget med åter-
vinningscentral och materialåtervinning i stort 
genomfördes under sensommaren. Enkäten 
skickades ut till alla abonnenter. Resultatet av en-
käten mynnade ut i en förhållning att avvakta 
med att öppna upp en återvinningscentral för att 
utreda om olika insamlingstjänster kan bli lös-
ningen istället. 

Verksamheten har under året arbetat aktivt med 
att få fler att byta från tvåfackskärl till fyrfack-
skärl vilket har resulterat till att andelen abon-
nenter med fyrfackskärl ökade under året från 
cirka 68 procent till 77 procent. 

VA-verksamhet 
Arbetet med att koppla in Sydvatten till kommu-
nens södra delar har fortlöpt under året. Utefter 
den tilltänkta ledningssträckan mellan Grevie 
Kyrkby och Ramsjö har projektet, efter påbörjan 
av arkeologiska undersökningar, aviserat upp 
emot ett års försening för inkoppling av Torekov 
med omnejd till Sydvattens ledningsnät. 

Under året färdigställdes och invigdes ombygg-
nationen av Ängstorps reningsverk i Laholm. 
Spillvattnet från kommunens norra delar pumpas 
numera dit.  

I enlighet med landsbygdsstrategin har utbygg-
nad av vatten- och avlopp färdigställts i Förs-
löv/Vadebäck, Öllövsstrand och Lyavägen. Pro-
jekten Ängalag, Rotalyckevägen och Varan har på-
börjats. 

Ekonomi 
Teknik och service uppvisar totalt sett en negativ 
avvikelse mot budget om -3,1 mkr. 

Skattefinansierad verksamhet 
Intäkter för nya markavtal med ledningsägare 
uppnår inte budgetnivån och genererar därmed 
en negativ avvikelse om -0,3 mkr. 

Väghållning har belastats med kostnader som av-
ser 2018 års felavhjälpning på gatubelysning. 
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Verksamheten har tidigare inte fått information 
om dessa kostnader vilket medför en negativ av-
vikelse om -0,9 mkr 2019. 

Kommunens parkeringsintäkter under sommar-
säsongen gjorde en positiv avvikelse mot budget 
med cirka +0,6 mkr. 

Torg och evenemang uppvisar en positiv avvi-
kelse mot budget om +0,4 mkr rörande ökade in-
täkter för tillfällig upplåtelse av mark. 

Inom fastighet finns en del engångsposter som 
påverkat driften 2019, bland annat luftrenare på 
Västra Karups skola, rivning av byggnader på 
Förslövs skola samt demontage av Skogsbyns 
moduler. Sammantaget blev det en negativ avvi-
kelse om -1,1 mkr för dessa poster. 

Lokalvården uppvisar en negativ avvikelse för 
helåret om -0,4 mkr, vilket bland annat är hänför-
ligt till sänkt bidrag från Arbetsförmedlingen 
samt ökade kostnader i samband med nya avtal 
för fönsterputs och entrémattor. 

Fordonsorganisationen var under uppbyggnad, 
och utebliven intern intäkt för perioden januari 
till september 2019 medförde en negativ avvi-
kelse om -0,7 mkr. 

Måltid genererar sammantaget en negativ avvi-
kelse mot budget om cirka -0,6 mkr, huvudsakli-
gen relaterat till lägre volymer inom äldreomsor-
gen gällande måltidsbeställningar, både från 
vårdboende och från hemvård.  

Nyrekryteringar av materialförvaltare inom 
Räddningstjänsten och säkerhetschef har pågått 
under året och medarbetarna började i augusti. 
Verksamheten uppvisar därför sammantaget en 
positiv avvikelse om +240 tkr för helåret. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Markarrende för provisorisk återvinningscentral 
är budgeterat från och med 1 april 2019 men det 
är osäkert om den tas i bruk, vilket medför en 
minskad intäkt om -0,6 mkr 2019.  

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Inom den skattefinansierade verksamheten upp-
gick utfallet på totalen i nivå med budgeterade 
medel. Avvikelser finns för separata projekt. 
Bland annat redovisades positiva avikelser avse-
ende klimatanpassning samt Lejontrappan och 

ett flertal projekt inom gatuverksamheten. För 
klimatsäkringsprojektet och stenskoningen vid 
Gulstad blev utfallet lägre än vad som inlednings-
vis bedömdes.  

Byggnation av bryggor i Torekov uppvisade redo-
visningsmässigt ett underskott på drygt 3,1 mkr 
under 2019. Detta beror på att externt investe-
ringsbidrag ska redovisas som en driftpåver-
kande post då bryggorna tas i bruk. 

Inom fastighetssidan redovisas underskott för 
om- och tillbyggnad av Förslövs skola. Merkost-
nader kan härledas till att säkerställa gällande 
myndighetskrav så som tillgänglighet, brand och 
akustik. Ett större underhållsbehov än beräknat 
har lett till att bland annat tak både invändigt och 
utvändigt behövt läggas om. Saneringsarbetet är 
större än beräknat i mark och byggnader. Delar 
av dessa kostnader är dock en del av nybyggnat-
ionen för att kunna försörja den nya skolan med 
centrala installationer. Projektet är i fas med den 
beräknade tidplanen tack vare det intensiva arbe-
tet under vår och sommar 2019. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Avvikelsen på +39,7 mkr är hänförlig till ett antal 
poster, varav de större avser +7,9 mkr exploate-
ring VA för tomten Förslöv 2:4, där projektet för-
väntas utföras 2020 och +26,9 mkr för Sydvatten, 
där projektet pågår men kostnader skjuts fram 
till kommande år. 

Framtid 
Klimatförändringar är ett faktum redan idag. 
Temperaturen kommer fortsätta att stiga, havsni-
våer kommer fortsätta att höjas och det kommer 
att regna mer. Detta kommer att ha stor påverkan 
på vårt samhälle. Klimatanpassning och omställ-
ning till ett fossiloberoende samhälle är områden 
som bör prioriteras för framtiden inom kommu-
nens ordinarie verksamhet och inte enbart hante-
ras med investeringsanslag.  

Skånetrafiken har under det gångna året minskat 
antalet bussturer på de busslinjer där antalet re-
senärer varit signifikant lågt. För att kunna be-
hålla och utveckla omfattningen av kollektivtrafik 
så krävs insatser för att öka resandet.  

Räddningstjänsten i Båstad brottas, likt många 
andra kommuner, av rekryterings- och beman-
ningssvårigheter av deltidsbrandmän.  
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Samhällsbyggnad

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd har varit fortsatt stor för alla delar 
av verksamheten. Det har arbetats intensivt med 
översiktsplanen och ett stort antal detaljplaner 
under året. Översiktsplanen ställdes ut på utställ-
ning i oktober månad. Arbetsbelastningen på 
plan, miljö och bygglov har tidvis varit hög på 
grund av vakanser, vilket lett till längre handlägg-
ningstider för vissa typer av ärenden. Rekryte-
ringar under hösten har gjort att Samhällsbygg-
nad nu är fulltaligt. Administrationen har tillsam-
mans med miljö uppgraderat verksamhetsstöds-
systemet för miljöärenden och påbörjat arbetet 
med att införa nya e-tjänster för bygglov. Hand-
läggningen av tobakstillstånd har under hösten 
stöttats upp med en halvtidstjänst från Ängel-
holm. 

Planarbete 
Arbetet med en ny översiktsplan har fortskridit 
och planen ställdes ut i oktober månad. Övrigt 
strategiskt arbete har under året inneburit upp-
start av regionplan, samt strukturplan och kollek-
tivtrafikstrategi tillsammans med Familjen 
Helsingborg. Befolkningsprognosen togs i kom-
munfullmäktige i maj, och markanvisningstäv-
lingar för områdena Förslövs ängar och för Stine-
hov i Östra Karup genomfördes i slutet av 2019.  

Under 2019 har avdelningen arbetat med 22 de-
taljplaner innehållande allt från bostäder till 
verksamhetsmark. Åtta detaljplaner vann laga 
kraft medan Mark- och miljööverdomstolen upp-
hävde antagandet av en plan. 

Geodata 
Ärendemässigt har året varit normalt, jämfört 
med de två tidigare åren, då det producerades 
många nybyggnadskartor på Heden och Tu-
velyckan. Geodata har varit involverade i arbetet 
med den digitala översiktsplanen och har fortsatt 
att ajourföra vår kartdatabas samt utveckla våra 
interna och externa karttjänster. En synkning av 
kommunens och Lantmäteriets fastighetskartor 
har gjorts för att korrekt kartinformation ska nå 
ut i samhället fortare. Samverkan med Ängel-
holms kommun inom mätverksamheten och inom 
GIS-samarbetet har fungerat bra. Kommunerna 
har påbörjat en gemensam upphandling av ett 
nytt verksamhetssystem för geodata. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Fortsatt högkonjunktur under 2019 och för Bå-
stads del hög byggtakt och många pågående pro-
jekt har främjat ett gott ekonomiskt resultat för 
Samhällsbyggnad. Verksamhetsområdet som hel-
het redovisar en positiv avvikelse för året med 
drygt +2,8 mkr, varav knappt +1,0 mkr är den del 
av verksamhetsområdet som lyder under kom-
munstyrelsen. 

Plan 
Planverksamheten redovisar en positiv avvikelse 
på +0,6 mkr vilket i huvudsak beror på vakanser 
under året samt outnyttjade konsulttjänster. Av 
investeringsmedel för digitalisering av planarki-
vet har 107 tkr av 250 tkr använts under året. 

Geodata 
Intäktsmålet nås inte, men samtidigt utnyttjas 
inte hela kostnadsbudgeten. Investeringsmedel 
på 150 tkr för inköp av ny mätutrustning har inte 
behövt användas under året. 

Ledning och administration 
Den positiva avvikelsen på +0,6 mkr beror dels 
på att en tjänst överförts från administrativa av-
delningen till bygglovavdelningen under året, 
dels på outnyttjade konsulttjänster. 

Framtid 
Konjunkturen inom byggsidan förväntas gå ner 
något i kommunen under 2020 men inte lika 

 (tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

KS – SAMHÄLLS- 

BYGGNAD -3 081 -2 106 975 -2 613

Planarbete -1 460 -869 591 -1 304

Geodata -1 303 -1 414 -111 -991

Hållbar utveckling -265 -330 -65 -307

Ledning och 

administration -53 507 560 -10

INVESTERING -400 -143 257 -27
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mycket som på riksnivå. Försäljningen av kom-
munala villatomter och markanvisningar i Heden-
området väntas ge ett stort antal påbörjade bo-
städer även under 2020. 

Översiktsplanen är utställd för granskning fram 
till och med i början av februari 2020 och väntas 
kunna antas vid halvårsskiftet. Arbetet med för-
djupad översiktsplan för Torekov avses påbörjas 
under andra kvartalet 2020. 

Större detaljplanearbeten för bostäder, skolor, 
handel och verksamheter kommer bland annat 

att pågå för Petersbergsområdet vid Entré Bå-
stad, Tuvelyckan etapp II, Vistorpsområdet i 
Förslöv, kvarteret Båtsmannen i Båstad och för 
hamnen i Torekov.  

Geodatas fokus 2020 kommer vara att införa det 
nya verksamhetssystemet för geodata. Fortsatt 
arbete med 3D-visualisering och med att sprida 
vår kompetens och nyttan med karttjänster inom 
organisationen.  

Lediga tomter Östra Karup
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Bildning och arbete 

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Vuxenutbildningen har under året fortsatt att er-
bjuda undervisning på dagtid och kvällstid. Anta-
let elever som studerat med ett flexibelt upplägg i 
svenska, matematik, engelska och samhällskun-
skap ökade med 25 procent. Upplägget med kurs-
starter var femte vecka har fortsatt med goda re-
sultat. Totalt hade komvux cirka 100 elever under 
året.  

Antalet elever inom SFI (svenska för invandrare) 
har under året minskat och uppgick till totalt 125 
elever, en minskning med 15 procent vid årets 
slut. En förflyttning har gjorts till grundläggande 
utbildning (GRUV) som har ökat antalet elever 
under året. Intresset för att läsa SFI på distans 
har fortsatt öka då elever har fortsatt behov av 
att kombinera arbete, föräldraledighet och prak-
tik med studier. Under året har kurser i arbets-
livskunskap och introduktion till vårdstudier er-
bjudits till SFI-elever samt förstärkt SFI och data-
kunskap som finansierats med balanspengar 
(överskottet från Migrationsverket). 

Antalet kommuninvånare som behöver studie- 
och yrkesvägledning har fortsatt öka. Drop-in 
med möjlighet att träffa studie- och yrkesvägle-

dare har erbjudits varje vecka i KompetensHub-
ben i Båstads huvudbibliotek. Andelen personer 
som söker kurser att studera för särskild behörig-
het till högskola, universitet och yrkeshögskola 
har fortsatt att öka.  

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Två yrkeshögskoleutbildningar blev beviljade un-
der året, koordinator inom besöksnäringen och 
specialistundersköterska inriktning äldres hälsa. 
Totalt hade skolan 225 studerande. 

Enligt samverkansavtalet med Familjen Helsing-
borg fortsatte arbetet med att erbjuda kommu-
ninvånare i regionen möjlighet att läsa yrkesut-
bildning på gymnasial nivå med fritt sök. Under 
året avslutades två utbildningar i Båstad, en inom 
trädgård och en inom cykelteknik. Skolan har i 
egen regi bedrivit undersköterskeutbildning i 
samarbete med verksamhetsområdet Vård och 
omsorg. Trettiofem personer folkbokförda i Bå-
stad har studerat till undersköterska. En utbild-
ning med kombination av SFI och yrkesvux (Yr-
kes-SFI) startade med inriktning naturbruk och 
trädgård. Totalt har 85 elever studerat yrkesvux i 
Båstad. 

Arbetsmarknad (AME) 
2019 års rekryteringsmässa blev återigen lyckad 
med ett 25-tal företag som mötte upp omkring 
1 000 besökare. Årets sommarjobb fördelades till 
ett 40-tal ungdomar som fick inblick i kommu-
nens olika verksamheter.  

KompetensHubben har genomgått ett utveckl-
ingsarbete under 2019, vilket inneburit förstärk-
ning av resurser utifrån näringslivssamverkan 
och praktikfrågor, volontärsamverkan, språkstöd 
på arabiska och digital kompetens. Förstärk-
ningen av digital kompetens finansieras av medel 
från Internetstiftelsen för att etablera ett Digidel-
center. Digidel är ett nationellt nätverk för att 
främja digital delaktighet. Under 2019 har Digi-
delcentret, tillsammans med ett lokalt bankkon-
tor, anordnat två föreläsningar riktad mot mål-
gruppen äldre med temat ”Trygg och säker med 
din mobil”. Digidelcentret har dessutom anordnat 
workshops för utrikesfödda kvinnor i hur digitala 
verktyg kan underlätta arbetssökande. Verksam-
heten i övrigt under året har bland annat innebu-
rit att på fredagseftermiddagar möta företag och 
övriga besökare i KompetensHubben, att besöka 

 (tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

KS – BILDNING 

OCH ARBETE -43 252 -43 841 -589 -39 566

Verksamhets-

övergripande -1 590 -1 513 77 -1 168

Yrkesutbildning 

(inklusive SFI) -7 939 -8 185 -246 -7 271

Yrkeshögskola  

och Yrkesvux -842 -803 39 -1 546 

Arbetsmarknad -8 133 -7 419 714 -6 849

Bibliotek -8 717 -8 742 -26 -9 122

Kultur -2 281 -2 279 1 -2 224

Ungdomens hus -3 456 -3 396 59 -3 308

Ekonomiskt bistånd -10 294 -11 504 -1 210 -9 028

Integrationsenheten 

(avslut 2018) 949 

INVESTERING -800 -776 24 -516 
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företag för samtal kring kompetensförsörjnings-
situationen i kommunen samt att på olika sätt 
förbereda potentiella ansökningsprocesser under 
första kvartalet 2020 kring projektfinansiering 
främst från Länsstyrelsen samt Vinnova. 

Ett led i arbetet med att sänka arbetslösheten 
bland utrikesfödda kvinnor har varit att erbjuda 
interaktiva utbildningar i svensk arbetsmarknad 
och arbetsmarknadskultur för målgruppen.   

Omstruktureringen av Arbetsförmedlingen har 
påverkat arbetet under året i allt högre utsträck-
ning då de inte längre medverkar i gemensamma 
projekt och också haft svårighet att fatta anvis-
ningsbeslut. Extratjänsterna har avvecklats under 
året för att öppna igen i mindre skala under årets 
sista månad.  

Bibliotek 
Den 21 januari 2019 nyöppnade huvudbiblio-
teket efter omfattande renovering av golvet och 
byggnation av ett bilderboksrum.  

I slutet av våren beviljades Båstads bibliotek me-
del från Kulturrådets satsning på Stärkta biblio-
tek, för att utveckla en science fiction och fantasy-
avdelning. Satsningen pågår fram till sommaren 
2020.  

Under året satsade biblioteket på att bli ett aktivt 
hus med något att göra för alla och det genomför-
des många olika aktiviteter på biblioteket, både i 
egen regi men också i samarbete med andra. För 
barn och unga i olika åldrar genomfördes verk-
samheter med fokus på barns språkutveckling, 
kreativitet och lärande. För andra målgrupper 
fanns det aktiviteter för olika intressen såsom 
bokfrukost med boktips och fika, författarbesök 

och vi-läser-film grupp och språkcafé. Biblioteket 
var också navet i kommunens Hållbarhetsvecka.  
På initiativ av en låntagare startades en grupp 
med filosofiska samtal.  Kammarmusikföreningen 
höll sina konserter i biblioteket under höst, vinter 
och vår. Klädbytardagar hölls två gånger under 
året i biblioteket. 

Skolbibliotekarierna genomförde regelbundet 
bokprat för att stimulera eleverna till läsning, ut-
bildade i källkritik och alla elever i årskurs fem 
och årskurs åtta fick vara med om författarbesök. 

Kultur 
Kulturavdelningen genomförde planerade ar-
rangemang som exempelvis tema ”Angeläget” 
pmed föreläsning av Philip Bäckmo ”Att växa som 
vuxen” tillsammans med utställning i Galleriet på 
samma tema med konst ur kommunens samling. 
Kommunen fattade beslut om ny driftsansvarig 

Rekryteringsmässa Båstad 
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för Scalabiografen. Teaterföreningen har fått en 
ny styrelse. Fontänskulpturen på Sandbäcksom-
rådet i Förslöv genomgick en omfattande renove-
ring. Årets kulturpris delades vid Näringslivsfes-
ten ut till Britt Arnstedt. I samverkan med andra 

verksamheter, och med bidrag från Socialstyrel-
sen, genomfördes ett sommarlovsprogram för 
alla barn och unga mellan 6 och15 år. Kulturga-
rantin ”Kultur för lärande” genomfördes för barn 
och unga. Kulturavdelningen ansvarade för fi-
rande av Barnkonventionen som fyllde 30 år.  

Fritidsgårdar 
Fritidsgården Musteriet i Båstad stängde inför 
sommaren tidigare än normalt för att renovera. 
Inför starten under hösten ändrades målgruppen 
och åldersgränsen sänktes. För att stärka säker-
heten hade verksamheten i Båstad tillgång till 
ordningsvakter vid behov.   

Under hösten genomfördes också olika aktiveter 
på annan plats, bland annat golfturnering på Åka-
gården, Pokemonvandring och bågskytte i Sven-
stad. Under hösten gjordes en enkät bland kom-
munens ungdomar för att kartlägga behovet  av 
verksamhetsutveckling under 2020.  

Individ och Familj 
Ekonomiskt bistånd 

Det utvecklingsarbete som påbörjades under 
2018 inom ekonomiskt bistånd har under 2019 
inte fortsatt som man önskat, vilket har medfört 

att nya riktlinjer för biståndsbedömning har för-
senats.  

Ekonomi 
Bildning och arbete redovisade vid bokslutet en 
negativ avvikelse mot budget om -0,6 mkr. Avvi-
kelsen beror i huvudsakligen på ekonomiskt bi-
stånd som avvek negativt -1,2 mkr. Positiva avvi-
kelser mot budget återfanns bland annat hos ar-
betsmarknad som under året haft flera vakanta 
tjänster. Arbetsförmedlingen har genomgått en 
förändringsprocess som inneburit att det blivit 
svårare att matcha behov med aktuella personer 
samt att lönebidragsbesluten har dröjt. 

Investeringar 
Årets investeringsresurs har använts till att in-
ventarierna i Bio Scala köptes in enligt överens-
kommelse med ny hyresgäst, nytt hyllsystem och 

Nyöppning bibliotek Båstad 
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inventarier till biblioteket, konstnärlig utsmyck-
ning samt digital utrustning till arbetsmarknads-
enheten och vuxenutbildningen. 

Framtid 
Vuxenutbildning och SFI 
Att bedriva vuxenutbildning innebär ett antal ut-
maningar, inte minst att individanpassa lärandet 
för varje elev. Att rekrytera personal med rätt 
kompetens är oerhört viktigt och svårt, då flera 
kommuner erbjuder stora lönepåslag för nya an-
ställningar. Möjlighet till kontinuerlig fortbild-
ning är en avgörande framgångsfaktor för att be-
hålla medarbetare. För SFI finns också utmaning-
arna i att samverka med andra myndigheter som 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa och social-
tjänst. Flertalet elever har kort skolbakgrund och  
behöver mycket pedagogiskt stöd. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Myndigheten för yrkeshögskolan har ökat antalet 
beviljade platser, men antalet utbildningar har 
inte ökat. Däremot har utbildningar fått utbild-
ningsstarter för tre år, vilket gör att verksam-
heten kan stabiliseras på längre sikt. Kompetens-
försörjningen är fortsatt viktig för företagen i reg-
ionen och yrkesutbildningarna i Båstad behöver 
fortsätta det täta samarbetet med näringslivet för 
att hjälpa till att matcha rätt medarbetare. Sam-
verkan inom Familjen Helsingborg fortsätter att 
vara värdefull utifrån att kunna erbjuda kommu-
ninvånarna fritt sök till yrkesvux.  

Arbetsmarknad (AME) 
På grund av kommunens krav på besparing har 
beslut tagits att lägga ner BIBI (Båstads Inventa-
rier Brukas Igen). Under avvecklingen kommer 
vissa fasta kostnader att fortsätta belasta arbets-
center. Även fordonsorganisationens administ-
rationsavgift kommer att belasta verksamheten 
under 2020. 

Båstads kommun har valt att avsluta samarbetet 
med Familjen Helsingborg gällande samhällsori-
enteringen och istället anordna den i eget regi. 
Från och med 1 januari 2020 övergår ansvaret för 
samhällsorienteringen till arbetsmarknadsen-
heten som kommer att erbjuda 100 timmar sam-
hällsorientering på arabiska, med ett stärkt lokalt 
fokus i innehållet, för en utökad målgrupp. Sam-
hällsorientering på andra språk anordnas, som ti-
digare, på distans.   

Arbetsmarknadsenheten kommer från 2020 att 
överta Finsamprocessen Klientsupport från Indi-
vid och familj. Processen har ändrat inriktning 
under 2019 från individfokus till ett större fokus 
på samverkan parterna emellan, på både operativ 
och strategisk nivå. Processen riktar sig till invå-
nare i kommunen som lever med ett långvarigt 
bidragsberoende och är i behov av stöd från två 
eller flera samverkanspartners. 

Bibliotek 
Biblioteket arbetar med det livslånga lärandet, 
för digital delaktighet och läsfrämjande för alla 
åldrar. Biblioteket är ett kulturhus och en mötes-
plats för alla utan krav på motprestation. Biblio-
teket erbjuder aktiviteter och evenemang för alla 
åldrar och samverkar med civilsamhällets olika 
delar. Biblioteket utvecklar biblioteken i skolan 
till moderna skolbibliotek som medverkar till att 
öka elevernas måluppfyllelse, stärker elevernas 
språkutveckling och deras medie- och informat-
ionskompetens. 

Kultur 
Kulturuppdraget har en stark utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål ett, Båstads kommun är 
attraktiv att leva, bo och verka i. Då kulturavdel-
ningens resurser är begränsade är det av stor vikt 
att prioritera rätt. Att ytterligare fördjupa sam-
verkan med föreningslivet, näringslivet, grann-
kommuner och samt regionen är också nödvän-
digt för att uppfylla målet och kommunens devis 
”Ett bättre sätt att leva”.   

Fritidsgårdar 
Verksamheten ska se över möjliga aktiviteter un-
der sommarlovet. Fokus kommer även vara att 
försöka få ungdomar att med stöd från verksam-
heten skapa egna aktiviteter, samt se över om lo-
kalerna kan användas till andra verksamheter 
och mer samarbete inom Bildning och arbetes 
verksamhetsområde. 

Individ och familj 
Ekonomiskt bistånd 

Avseende ekonomiskt bistånd är målet att vidare-
utveckla det förebyggande arbetet med syfte att 
undvika bidragsberoende. Verktyg för detta  är 
bland annat en utvecklad budget- och skuldråd-
givning samt att bedriva ett  ytterligare fördjupat 
samarbete med arbetsmarknadsavdelningen och 
vuxenutbildningen. Andel skuldsatta ökar, fram-
förallt bland äldre, och det finns inga tendenser 
på att det kommer att avta. 
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Myndighetsnämnd

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Myndighetsnämnd -293 -332 -39 -246

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden består av sju ledamöter, 
varav fyra är nya sedan mandatperiodens början 
den 1 januari 2019. Nämnden ansvarar för myn-
dighetsutövning inom miljö, bygg och säkerhet.  

Under 2019 har nämnden haft 11 ordinarie sam-
manträden och behandlat 133 ärenden, vilket är 
i paritet med 2018 då 129 ärenden behandlades.  

Myndighetsnämndens sammanträden har i ge-
nomsnitt varat 3 timmar, vilket är en ökning 
jämfört med 2018 då sammanträdestiden var 2,5 
timmar. Ökningen beror på att det har varit en 
ny mandatperiod, vilket leder till större behov av 
information och utbildning.  

Sammanträden myndighetsnämnd 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 11 11 

Behandlade ärenden 133 129 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 2,5 

Ekonomi 
Myndighetsnämnden gör en negativ avvikelse 
mot budget. Den negativa avvikelsen beror till 
stor del på att nämndens budget har varit an-
strängd till följd av nytt arvodesreglemente och 
budgetbesparing genom effektivare möten. 

Under året har den avvikelsen minskat till följd 
av åtgärder från nämnden. 

Framtid 
Myndighetsnämnden arbetar för att, i likhet med 
övriga politiska organ, enbart arbeta med digi-
tala handlingar i beslutsprocessen.  

Lediga tomter Östra Karup
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Teknik och service

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Räddningstjänst -282 -177 105 -311

Hänt i verksamheten 
Det löpande tillsynsarbetet enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brand-
farliga och explosiva varor (LBE) har inte kunnat 
utföras enligt antagen tillsynsplan på grund av 

vakant brandinspektörstjänst. De ärenden som 
har ansetts akuta har hanterats enligt gällande 
lagstiftning. Gemensamma sommartillsyner har 
gjorts tillsammans med polis och miljöavdel-
ningen. 

Tillstånd och remisser bland annat från polisen, 
samhällsbyggnadsavdelningen och alkoholhand-
läggare har också lämnats och besvarats under 
året enligt tabell.

Sammanträden myndighetsnämnd 

Ärenden 2019 2018 2017 2016 2015

Tillsyn LSO/LBE 1 46 53 42 33

Serveringstillstånd 36 14 8 25 16

Begagnande av offentlig plats 39 29 34 32 39

Konsert/musikevenemang, offentlig tillställning 22 17 22 36 32

Tillstånd hantering brandfarlig/explosiv vara 4 7 8 6 12

Bygglov 13 16 27 16 8

Övriga ärenden 43 21 22 53 21

Summa 158 150 174 187 161

Framtid 
Kommande tillsynsplan kommer att fokusera på 
att samtliga verksamheter i Båstads kommun 
kommer att få ett tillsynsbesök minst vart femte 

år. Detta med tanke på verksamheternas egenan-
svar för att bedriva ett systematiskt brand-
skyddsarbete som med rätt metod kommer att 
mildra eventuella effekter vid en skada.

Cykelparkering i Båstad
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Samhällsbyggnad

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

MN – 

SAMHÄLLSBYGGNAD -2 888 -1 044 1 843 -1 764 

Bygglov 987 2 008 1 022 1 713 

Bostadsanpassning -1 418 -902 516 -1 182

Miljö- och hälsoskydd  -2 232 -1 866 366 -1 914 

Alkohol och tobak -224 -285 -61 -382

INVESTERINGAR -141 0 141 -291

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden har varit fortsatt stor för alla 
delar av verksamheten. Det har arbetats inten-
sivt med översiktsplanen och ett stort antal de-
taljplaner under året. Översiktsplanen ställdes ut 
på utställning i oktober månad. Arbetsbelast-
ningen på plan, miljö och bygglov har tidvis varit 
hög på grund av vakanser, vilket lett till längre 
handläggningstider för vissa typer av ärenden. 
Rekryteringar under hösten har gjort att Sam-
hällsbyggnad nu är fulltaligt. Administrationen 
har tillsammans med miljöavdelningen uppgra-
derat verksamhetsstödssystemet för miljöären-
den och påbörjat arbetet med att införa nya e-
tjänster för bygglov. Handläggningen av tobaks-
tillstånd har under hösten stöttats upp med en 
halvtidstjänst från Ängelholm.  

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. An-
talet ärenden om tillsyn, anmälan, bygglov eller 
förhandsbesked har minskat något men det har 
fattats några fler beslut under 2019 jämfört med 
2018.  

Ytterligare e-tjänster för bygglovsprocessen har 
införts vilket ger en bättre och snabbare service 
samt har frigjort resurser som ger förbättrad 
kvalitet på arbetet. Handläggningen av ärenden 
är sedan slutet av år 2018 helt digitaliserad. 

Avdelningen hade under våren hjälp av en LIA-
praktikant från bygglovhandläggarutbildningen i 
Helsingborg. 

Bostadsanpassning 
Antal beslutade ärenden har minskat från cirka 
90 stycken till 75 stycken jämfört med 2018. 

Knappt tio procent av ansökningarna om bidrag 
fick helt eller delvis avslag vilket föregående år 
var närmre 30 procent. 

Miljö- och hälsoskydd 
Under året har miljöavdelningen främst arbetat 
med inspektioner enligt kontroll- och tillsynspla-
nen samt handläggning av händelsestyrda 
ärende. Tillsynen på samtliga verksamheter har 
under året inriktats mot energi för att inspirera 
verksamhetsutövarna att utföra energieffektiva 
åtgärder.   

Omprioriteringar och omfördelningar av arbets- 

uppgifter har skett i verksamheten med anled-
ning av vakanta tjänster. Inventering av enskilda 
avlopp har därav uteblivit under stora delar av 
året. Även en hel del annan planerad tillsyn inom 
framförallt miljöskydd men även en del inom 
livsmedel har inte kunnat utföras enligt kontroll- 
och tillsynsplan utan kommer att behöva arbetas 
ikapp under 2020. Under slutet av 2019 var alla 
vakanta tjänster återbesatta.  

Under året har ett byte av ärendehanteringssy-
stem skett. Det nya systemet, Ecos 2, ger förut-
sättningar för att på sikt införa fler och mer ef-
fektiva e-tjänster, vilket kommer effektivisera 
verksamheten.  

Under december trädde EU:s nya kontrollförord-
ning i kraft vilket innebar att flera regelverk som 
berör kontrollen inom livsmedelsområdet är un-
der förändring. För att Båstads kommun ska 
kunna ta betalt för sin livsmedelskontroll efter 
årsskiftet reviderades kommunens taxa för of-
fentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
under hösten.  

Alkohol och tobak 
Under året har tillsyn inom området skett enligt 
upprättad tillsynsplan samt handläggning av 
händelsestyrda ärenden.  

Under sommaren infördes en ny lag, Lagen	om	
tobak	och	liknande	produkter som ersatte den ti-
digare Tobakslagen. Den nya lagen medförde att 
försäljning av tobak numera är tillståndspliktigt. 
Ett samverkansavtal slöts med Ängelholms kom-
mun där vi under hösten delade en tjänst för 
handläggning av de nya tobakstillstånden. 	
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Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Fortsatt högkonjunktur under 2019 och för Bå-
stads del hög byggtakt och många pågående pro-
jekt har främjat ett gott ekonomiskt resultat för 
Samhällsbyggnad. Verksamhetsområdet som 
helhet redovisar en positiv avvikelse för året 
med drygt +2,8 mkr, varav +1,8 mkr är den del 
av verksamhetsområdet som lyder under myn-
dighetsnämnden. 

Bygglov 
Fler beslutade bygglov och startbesked än bud-
geterat gav en samlad positiv avvikelse på drygt 
+1,0 mkr.

Bostadsanpassning 
Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 
+0,5 mkr. Överskottet beror på lägre utbetal-
ningar av bidrag än budgeterat.

Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 
+0,4 mkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre
personalkostnader på grund av vakanser. Kost-
naderna för införandet av ett nytt ärendehante-
ringssystem för miljöärenden fick av redovis-
ningstekniska skäl tas på driftsbudgeten istället
för investeringsbudgeten (-141 tkr).

Alkohol och tobak 
Verksamheten redovisar en negativ avvikelse 
på -61 tkr. Avvikelsen beror på inköp av verk-
samhetssystem som blev dyrare än budgeterat. 

Framtid 
Konjunkturen inom byggsidan förväntas gå ner 
något i kommunen under 2020 men inte lika 
mycket som på riksnivå. Försäljningen av kom-
munala villatomter och markanvisningar i He-
denområdet väntas ge ett stort antal ansök-
ningar om bygglov för bostadshus även under 
2020. En åttondel av villatomterna har ännu inte 
sökt bygglov och de första flerbostadshusen i 
etapp III börjar byggas 2020. När det gäller 
andra typer av byggnation som fritidshus med 
mera är den mindre konjunkturskänslig och för-
väntas ligga kvar på samma nivå som tidigare år. 

Alla enskilda avlopp ska inventeras till 2021, en-
ligt Havs- och vattenmyndighetens  åtgärdspro-
gram för Västerhavets vattendistrikt. För att ta 
igen förlorad tid för inventering samt hinna klart 
till 2021 har en extra handläggare anställts un-
der 2020 utöver befintlig resurs. 

Under 2020 planeras bland annat tilläggsmodu-
lerna direktarkivering och digital signering att 
installeras till  ärendehanteringssystemet Ecos 
2. Tilläggsmodulerna kommer innebära att verk-
samheten kan arbeta ännu mer digitaliserat än 
vad som görs idag. Digitaliseringen kommer 
även innebära att arbetet blir effektivare och 
därmed ge en ökad servicegrad till våra medbor-
gare och kunder. 
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Utbildningsnämnd

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Utbildningsnämnd -470 -483 -13 -427

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter, 
varav tre är nya sedan mandatperiodens början 
den 1 januari 2019. Utbildningsnämnden har 
även ett arbetsutskott bestående av fem ledamö-
ter. Nämnden ansvarar för de strategiska frå-
gorna 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 2019 har nämnden haft 10 ordinarie sam-
manträden och två extrainsatta sammanträden. 
Vid sammanträdena har nämnden behandlat 
167 ärenden, vilket är en ökning med jämfört 
med 2018 då 127 ärenden behandlades. Ök-
ningen beror till stor del på att det har varit en 
ny mandatperiod med diverse val, men även för 
att nämnden berett större ärenden som till ex-
empel skolorganisationen.  

Utbildningsnämndens sammanträden har i ge-
nomsnitt varat 3 timmar, vilket är i paritet med 
2018. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott har till följd 
av händelser inom individ- och familjeomsorgen, 
under fjärde kvartalet 2019, haft fem extrain-
satta sammanträden. 

Sammanträden utbildningsnämnd 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 10 9 

Extra sammanträden  2 0 

Behandlade ärenden 167 127 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 3 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden gör en mindre negativ av-
vikelse mot budget. Avvikelsen beror på förtro-
endevaldas rätt till förlorad arbetsförtjänst. 

Under året har avvikelsen minskat kraftigt till 
följd av aktiva åtgärder från nämnden. 

Framtid 
Utbildningsnämnden arbetar för ökad digitali-
sering av beslutsprocessen genom att se över 
möjligheten att ta del av ärenden som omfattas 
av sekretess via tekniskt redskap. 

Arbetsutskottets extrainsatta sammanträden 
fortsätter en bit in på året för att hantera händel-
serna inom individ- och familjeomsorgen. 

Första spadtaget Förslövs nya skola
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Barn och skola

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2019 2019 2019 2018 
UN - BARN OCH 
 SKOLA -72 285 -72 478 -191 -77 126
Verksamhets- 
övergripande BS -54 518 -56 702 -2 184 -57 425
Öppen förskola  
(familjecentral) -1 127 -1 143 -16 -1 002

Grundsärskola -4 338 -5 271 -933 -4 391
Tilläggsbelopp  
extraordinära  
stödåtgärder  
barnomsorg/ 
grundskola - spe-
cialskola -7 253 -6 329 924 -10 005 
Svenska som and-
raspråk/ 
Modersmåls-
undervisning -5 049 -5 255 -206 -4 305 

Summa -72 285 -74 700 -2 415 -77 126

Resultatenheter

Förskola 1-5 år 0 -768 -768 -1 882
Grundskola F-9  
inklusive fritids 0 2 992 2 992 -1 381

Summa 0 2 224 2 224  -3 263

INVESTERING -10 588 -10 324 264 -4 436

 Resultatenheters ackumulerade resultat  

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2019 

Över-/ 

under- 

skott från 

2019 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Förskola  

1-5 år -850 0 -768 -1618

Grundskola 

F-9 inklusive 

fritids 337 885 2 107 3 329 

Summa -513 885 1 339 1 711 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ett omfattande arbete har under året gjorts för 
att ta fram och presentera ett förslag till skol-
struktur för norra sidan av Båstads kommun. Un-
der arbetet har dialog skett med elever, vård-
nadshavare, medarbetare och rektorer. Ett nära 
samarbete med Teknik och service har varit av-
görande för kvaliteten i förslaget. En enig utbild-

ningsnämnd lämnade vid decembermötet ären-
det vidare för fortsatt beredning av kommunsty-
relsen. 

Vad gäller södra sidan pågick utredningsarbetet 
under 2018 framtill den politiska beredningen 
där Kommunfullmäktige slutligen fastställde 
strukturen genom beslut i mars 2019. Förslövs 
skola har under första delen av året varit i en fas 
av rivning och renovering för att under hösten ta 
det första spadtaget mot en ny skola. Ett spadtag 
för nya moderna lärmiljöer. 

Planering och projektering för ny förskola och 
skola i Västra Karup skola har pågått under hela 
året. Eleverna har getts möjlighet att bidra med 
tankar och idéer kring gestaltningen av en ny 
skola. Arkitekterna har därefter arbetat in dessa 
förslag i det samlade materialet. 

Utbildningsverksamheten i Båstads kommun fick 
under 2017 kritik från Skolinspektionen för att 
det saknades ett socioekonomiskt perspektiv i re-
sursfördelningsmodellen. Nämnden uppdrog där-
för åt verksamhetsledningen att utreda och lägga 
förslag på en möjlig modell för kommunen. Beslut 
togs under våren 2019 och en socioekonomisk 
resursfördelning startade 1 juli 2019, utvärdering 
kommer att ske hösten 2020. 

Värdegrundsarbetet är för utbildningsverksam-
heten ett grundfundament. Trygghet, respekt, lust 
och glädje är förutsättningar för lärande. Under 
en period om tre år har den samlade utbildnings-
verksamheten samarbetat med organisationen 
Friends och Örebro universitet i syfte att utveckla 
och förbättra värdegrundsarbetet. Som ett exem-
pel på områden skolor har fördjupat sig i kan 
nämnas normbreddad undervisning. Samarbetet 
pågår under perioden 2018-2020. 

Under året har också ett arbete påbörjats för att 
förbättra och utveckla verksamhetens systema-
tiska kvalitetsarbete. Arbetet kommer att fortgå 
under 2020 med syfte att förtydliga sambanden 
mellan resurs, resultat, analys och åtgärd.  

En av de stora utmaningarna i verksamheten är 
rekrytering. Den viktigaste resursen för framgång 
och hög måluppfyllelse är skickliga medarbetare. 
Under året har ett partssammansatt arbete star-
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tats tillsammans med de fackliga organisation-
erna, HR-avdelningen och Barn och skola. Arbetet 
är en del av en nationell satsning under namnet 
Strategisk kompetensförsörjning. SKR, Sobona, 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i 
sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig 
att stödja och inspirera lokala parter till att ar-
beta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. 

Under 2019 gjorde Barn och skola en besparing 
som till största delen togs inom ramen för till-
läggsbelopp. Detta har påverkat samtliga verk-
samheter vilket också beskrivs i resultatenheter-
nas verksamhetsberättelser.   

Under hösten har Barn och skola investerat i ett 
beslutsstödsystem, detta förväntas förenkla och 
effektivisera arbetet med styrning och uppfölj-
ning men ska också till viss del kunna automati-
sera rapporteringen kring kvalitetsarbetet.  

Vi kan med stolthet och glädje också konstatera 
att Båstad kommun placerade sig på en hedrande 
femte plats och bäst i Skåne i Lärarförbundets 
ranking Bästa skolkommun.   

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Resultaten för Båstads kommuns skolor verksam-
hetsåret 2018/2019 gällande meritvärden i års-
kurs 9 och uppnått lägst betygsvärde E i årskurs 
6 ser ut enligt följande. 

Meritvärde åk 9 

2019 2018 2017 

Båstads kommun 221 237 224 

Förslövs skola 230 241 223 

Strandängskolan 212 235 224 

Meritvärdet i åk 9 för Båstad kommun 2019 upp-
går till 221, en minskning jämfört med föregå-
ende år då meritvärdet uppgick till 237. För Förs-
lövs skola åk 9 uppgår meritvärdet till 230 och 
för Strandängskolan åk 9 uppgår det till 212. En 
minskning för båda skolorna jämfört med föregå-
ende år. 

Andel elever med lägst betyg E åk 6 

2019 2018 2017 

Matematik 87 93 82

Svenska 96 95 86

Andelen elever som uppnått lägst betyget E i ma-
tematik i åk 6 uppgår till 87 (93) procent. För 
svenska är motsvarande siffra 96 (95) procent. 

Varje enhet har efter verksamhetsårets slut ut-
värderat och analyserat samtliga för verksam-
heten aktuella resultat. Lämpliga åtgärder och an-
passningar har därefter gjorts inför verksamhets-
året 2019/2020. 

Under 2019 tog verksamheten beslut att delta i 
Skolverkets kompetensutvecklingsinsats, Special‐
pedagogik	för	lärande. Syftet med insatsen var 
och är, att stärka den specialpedagogiska kompe-
tensen i skolan så att fler elever når målen, att få 
ökade kunskaper om specialpedagogiska förhåll-
ningssätt, metoder och arbetssätt och att utveckla 
undervisning och lärmiljö för att möta elevers 
olika behov och förutsättningar. 

Kompetensutveckling kring Fritidshemmets upp-
drag har genomförts på några av kommunens F-6 
enheter. Även denna utbildning sker i Skolverkets 
regi och är en fördjupning i fritidshemmets möj-
ligheter att stimulera elevernas lärande och ut-
veckling.  

Förskola 1–5 år 
Under 2019 trädde en ny läroplan för förskolan i 
kraft, Lpfö 19. Ett omfattande implementerings-
arbete har skett, där fokus bland annat varit på 
undervisningsbegreppet och då både till form och 
innehåll. Som ett stöd i detta arbete har sex re-
presentanter från ledning och verksamhet delta-
git i en utbildning vid Malmö Universitets Under‐
visning	i	förskola	(7,5 hp). Parallellt med imple-
menteringen har också ett utvecklingsarbete 
skett kring förskolans pedagogiska planeringar, 
och för detta arbete användes kommunens digi-
tala lärplattform.  

En framgångsfaktor för verksamhetens utveckl-
ing har varit det kollegiala lärandet. Att lära av 
varandra, dela med sig av analyser och resultat, 
gemensamt ta del av artiklar, föreläsningar, 
webbsändningar med mera har utvecklats under 
året och lett till ökad likvärdighet och högre kva-
litet. 

Under 2019 tog verksamheten beslut att delta i 
Skolverkets utbildning Identitet	jämställdhet	och	
digitalisering.	Syftet med utbildningen har varit 
att öka kompetensen inom digitalisering och jäm-
ställdhetsarbete i förskolan, få fler verktyg för att 
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arbeta med digitalisering och jämställdhetsarbete 
i utbildningen och öka förståelsen för undervis-
ning i förskolan. 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden Barn och skolas ramfinansi-
erade verksamheter redovisade tillsammans en 
negativ avvikelse på –2,4 mkr. Avvikelsen beror i 
huvudsak på ej finansierade moduler för förskola 
och grundskola -1,7 mkr. Skolskjutsverksamhet-
ens avvikelse på -0,6 mkr beror på att i väntan på 
leverans av de nya skolbussarna har det varit 
nödvändigt med reparationer och inhyrning av 
externa bussar. 

Resultatenheter 
Resultatenheterna redovisade tillsammans en po-
sitiv avvikelse om +2,2 mkr. I detta resultat finns 
en positiv semesterlöneskuld om +1 mkr. Av tidi-
gare års överskott har man använt sig av 0,9 mkr. 
Förskola 1-5 redovisade en negativ avvikelse om 
-0,8 mkr. Detta beror till stor del på ökade perso-
nalkostnader på grund av utökade vistelsetider
samt en högre andel yngre barn med större om-
sorgsbehov. Grundskola F-9 inklusive fritids re-
dovisade en positiv avvikelse om +3 mkr. Detta
beror till stor del på en positiv semesterlöneskuld
samt tilldelning av nya statsbidrag såsom, likvär-
dighetsbidraget, specialpedagogik för lärande, lä-
rarassistenter.

Investeringar 
Investeringsmedel om 10,3 mkr användes till in-
köp av digital utrustning inom förskola och 
grundskola, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler, förbättring av arbetsmiljön samt inköp av 
två nya skolbussar. 

Framtid 
Barn och skola har ett spännande år framför sig. 
Verksamheten har utökats med ytterligare en 
skolform och vi välkomnar Akademi Båstad gym-
nasium till oss. Vårt arbete för ett lärande i ett 
0-19 års perspektiv kommer därmed att kunna
utvecklas och fördjupas ytterligare till gagn för
våra elever.
För södra sidan pågår byggnationer och plane-
ring av byggnation. På norra sidan kommer Tek-
nik och service starta sitt arbete för att utveckla

våra fastigheter och verksamhetens arbete med 
lärmiljöer kommer därmed att stå i fokus. Arbetet 
med högre måluppfyllelse och ett utvecklat syste-
matiskt kvalitetsarbete kommer fortsatt vara 
verksamhetens huvudfokus tillsammans med våra 
viktiga värdegrundsfrågor. Ett nytt verktyg 
kommer att tas i bruk för arbetet kring kränk-
ningsanmälningar där analysarbetet kommer att 
underlättas för både huvudman och rektor. 

Utmaningarna inför kommande år är flera. Be-
folkningsprognoserna och beslut kring progno-
serna påverkar de pengfinansierade verksamhet-
erna på ett sätt som kan slå både hårt och fel. 
Budgetarbetet blir därför en balans mellan befint-
liga barn och elever och prognostiserade barn och 
elever. 

En stor osäkerhet för resultatenheterna är de ex-
terna medel som idag utgör en icke obetydlig del 
av resurstilldelningen. Främst handlar det om 
Skolverkets riktade statsbidrag men även andra 
myndigheter som till exempel Migrationsverket. 

Barn och skola ser även ett behov av en genom-
lysning av pengsystemets olika delar.  

Slutligen ser Barn och skola behovet av en för-
bättrad digital infrastruktur för hela Båstads 
kommun.  

I en tid av begränsade resurser har Barn och skola 
ett viktigt arbete framför sig kring hur vi på bästa 
sätt kan samordna och samverka i och kring våra 
verksamheter, där vi fokuserar på det barn- och 
elevnära arbetet, där stödfunktioner och 
stödresurser har fokus på kärnverksamheter-nas 
arbete där våra barn och unga finns. 
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Bildning och arbete 

Resultatenheters ackumulerade resultat  

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2019 

Över-/ 

under- 

skott från 

2019 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Akademi Bå-

stad Gymna-

sium 353 -152 201 201 

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola 
Båstads kommun har inte bedrivit någon verk-
samhet inom gymnasiesärskolan i egen regi. 
Gymnasiesärskolans totalt tio elever har utbild-
ningsplatser på skolor i Halmstad, Svalöv, Hässle-
holm men framförallt i Ängelholm. Eleverna följer 
såväl individuella som nationella program. 

Gymnasieskola 
Akademi Båstad gymnasium är en välfungerande 
och välmående skola. I Friendsenkäten, som ge-
nomfördes för tredje året i rad i höstas, ser man 
att eleverna trivs och mår bra på skolan. Det har 
varit en trygg arbetsmiljö med förhållandevis få 
kränkningar.  

Tjänstefördelningen har fortsatt att stramats åt 
med hänsyn till att elevantalet har krympt något, 

främst på Introduktionsprogrammet. I dagsläget 
har skolan 211 elever. 

Skolan har hållit kvar arbetssättet med större 
grupper i vissa ämnen. Det har också fortfarande 
främst ett socialt och pedagogiskt syfte nämligen 
att få elever att lära känna varandra över klass-
gränserna, att skapa fler och större sociala ytor. 
Det medför större dynamik och utmaningar för 
eleverna. Den tidigare vi och dem-känslan har 
minskat tack vare att vi jobbar mer tillsammans. 
Att fler lärare exempelvis delar grupper och sam-
arbetar kring eleverna skapar bättre förutsätt-
ningar för trivsel och därmed sker ett ökat lä-
rande. 

Under året har skolan blivit en certifierad Amnes-
tyskola och därmed genomfört en temadag där 
eleverna fick skriva till fängslade personer run-
tom i världen. Temadagen A-day har också ge-
nomförts, och då fick eleverna lyssna på en in-
tressant föreläsning om yttrandefrihet och tortyr. 
På A-day deltog speciellt inbjudna årskursnioele-
ver från Strandängsskolan och Förslövs skola. 

De olika programmen är aktiva och ser på värl-
den utanför Båstad genom studiebesök på före-
tag, exempelvis på hotell Riviera och Bjärechips. 
Hospice, Omtumlaren (en verksamhet inom Vård-
och omsorg i Helsingborg) och Tingsrätten i 
Helsingborg är andra verksamheter som elever 
från Akademi Båstad gymnasium har besökt un-
der året. Utställningar på Dunkers kulturhus och 
Varbergs fästning är ytterligare exempel. Teater-
besök har genomförts på såväl Helsingborgs 
Stadsteater som Göteborgsoperan. 

På plats i skolan har eleverna bland annat arbetat 
med FN-rollspel och genomfört Agardhsgala, där 
eleverna visade egna filmproduktioner.  

Det har varit många besök av externa föreläsare. 
Polis, pilot, mäklare, psykolog och barnmorska är 
några yrkesroller som gjort gästspel på skolan 
under året. 

Under våren gjorde samhälls- och ekonomipro-
grammet gemensam sak och åkte på studiebesök 
till Stockholm med besök i bland annat riksdagen. 

 (tkr) 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

2019 2019 2019 2018 

UN - BILDNING  
OCH ARBETE -39 913 -57 934 -18 021 -44 440

Gymnasiesärskola -3 496 -4 835 -1 339 -2 758
Gymnasium  
ramfinansierad  -10 214 -10 943 -728 -10 647
Individ- och  
familjeomsorg -23 283 -39 239 -15 956 -28 292

Kulturskolan -2 920 -2 765 +155 -2 744

Summa -39 913 -57 782 -17 869 -44 440

Resultatenhet
Akademi Båstad  
Gymnasium 0 -152 -152 -1 917
Summa resulta-
tenhet 0 -152 -152 -1 917

INVESTERING -837 -821 16 -113
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Många elever driver UF-företag. UF står för Ung 
företagsamhet. Fina produkter och bra driv har 
gett positiv uppmärksamhet i media. 

Vård- och omsorgsprogrammet har invigt sitt nya 
metodrum där eleverna kan träna praktiska mo-
ment på en avancerad vårddocka. Eleverna leder 
också cirka tjugo äldre personer (från 80 år och 
uppåt) i fysisk träning. 

Det industritekniska programmet mot gymnasi-
ala lärlingsanställningar har nu elever i alla tre 
årskurser. Det sker i samarbete med lokala och 
regionala företag. 

Under året som gått har elittennisprogrammets 
elever nått goda resultat såväl i skolan som på 
tävlingar, både nationella och internationella. 
Den extra mentors- och resurstiden ger eleverna 
ökade möjligheter att nå högre betyg i flera gym-
nasiekurser.  

Individ och familj 
I början av året blev den nya mottagningsenheten 
fulltalig. Där märktes snart ett stort inflöde av he-
dersrelaterade ärenden samt våld i nära relation, 
vilket har resulterat i ett utvecklingsarbete kring 
denna problematik. 

Personer med samsjuklighet eller missbrukspro-
blematik med samtidig hemlöshet, är en grupp 
som kräver en ökad samverkan mellan Individ 
och familj och socialpsykiatri. Ansvaret för hem-
lösheten har individ och familj, där det under året 
blivit tydligt att ett vräkningsförebyggande ar-
betssätt behöver implementeras. 

Barn och unga-enheten har i hög grad präglats av 
rapporteringen av missförhållanden enligt Lex 
Sarah och påföljande utredning, vilket medförde 
förändringar såväl i chefsled som bland handläg-
gare. Nyrekrytering var inte klar förrän i decem-
ber månad, vilket har medfört att vissa handläg-
gare har haft en mycket hög arbetsbelastning un-
der hela hösten. Antalet placeringar har ökat och 
därmed kostnaderna för detta. 

I november togs beslut om avveckling av stödbo-
ende. Arbetet med att genomföra nedläggningen 
påbörjades omgående, med såväl avveckling av 
boendet som av den personal som arbetar på bo-
endet. 

Det förebyggande arbetet behöver utvecklas ge-
nom öppenvård och boendestöd. Brobyggare 
samverkar med skola och region för bar-
nens/ungdomarnas bästa, med tydligt fokus på 
värderingar och på att skapa fungerande nätverk. 
Från och med december månad är det en person 
som har uppdraget och som genom nationella 
psykiatrimedel utbildas i nätverksarbete. 

Individ- och familjeomsorgen har fått mycket ne-
gativ uppmärksamhet under året, vilket fortfa-
rande sätter sina spår på olika sätt. Verksam-
heten är i stort behov av arbetsro, medarbetare 
av att avlastas, ledning av att driva utvecklingsar-
bete. 

Kulturskolan 
Totalt deltog 260 elever i Kulturskolans undervis-
ning. 136 elever står i kö. Förutom uppdraget 
drama- och musikundervisning genomfördes två 
KulturMixer/konserter med elever och lärare. 
Kulturskoleveckan genomförs i alla skolor genom 
en musikal där alla pedagoger deltar och då mö-
ter Kulturskolan alla elever i årskurs F-4. Öppet 
Hus och föräldramöte genomfördes liksom kon-
sert på Dalmanska tomen och på Scalabiografen. I 
januari och i juni genomfördes två kompetensut-
vecklingsdagar där kvalitetsutveckling samt Glo-
bala mål 2030 stod i fokus. Kulturskolan deltog i 
Hållbarhetsveckan under hösten.  

Ekonomi 
Bildning och arbetes ramfinansierade verksam-
heter redovisar vid bokslutet en negativ avvi-
kelse -17,9 mkr. Den huvudsakliga förklaringen 
finns inom individ- och familjeomsorg som avvek 
mot budget med -16 mkr. Verksamheten har un-
der året genomgått flera olika processer som 
medfört ökade kostnader. De främsta anledning-
arna till underskottet beror på en ökning av 13 
helårsplaceringar varav flera av dem har varit 
nya LVM och LVU-placeringar med höga kostna-
der, ökat behov av fler egna familjehem, behov av 
inhyrd personal och konsultkostnader för att 
stötta verksamheten, lägre schablonintäkter från 
Migrationsverket än årets prognos samt dessu-
tom avslag på ansökta ersättningar från Migrat-
ionsverket under året. Gymnasiesärskolan har 
under året haft kostnader för fler elever än bud-
geterat och avviker -1,3 mkr mot budget. 

69



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Utbildningsnämnd – Bildning och arbete 

Resultatenhet 
Akademi Båstad gymnasium redovisade en nega-
tiv avvikelse om -0,2 mkr, vilket förklaras av att 
gymnasieskolan har ett minskat elevunderlag 
främst på det individuella programmet. Detta 
medför också minskade statsbidrag, bland annat 
från Migrationsverket. Den negativa avvikelsen 
kommer att regleras med tidigare års överskott. 

Investeringar 
Bildning och arbete resurs 0,8 mkr för investe-
ringsmedel har använts till inköp av ett lednings-
system till individ och familjeomsorg, access-
punkter och digital utrustning till gymnasiet, in-
köp av instrument till Kulturskolan samt möbler 
som förbättring av arbetsmiljön. 

Framtid 
Akademi Båstad gymnasium 
Skolan har många utmaningar, men elever lyckas 
med sina studier och når gymnasiebehörighet i 
mycket hög utsträckning. På skolan ser man idag 
mer blandade grupper och gemenskapen mellan 
elever är påtagligt bättre. Systemet med elevge-
nomgångar fortsätter för att förhindra att elever 
faller mellan stolarna. Här samarbetar elevhälso-
teamet med skolans lärare och assistenter för att 
tillsammans få syn på eleverna. Det sker en ök-
ning av elever med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. Dessa elever återfinns på såväl in-
troduktionsprogrammet som på skolans nation-
ella program. Stora krav ställs på organisationen 
med anledning av detta. 

Individ och familj 
Under året har institutionsvården ökat genom 
framförallt placeringar i familjehem. Glädjande är 
att de allt oftare sker i egen regi i stället för i kon-
sulentstödda alternativ. Statistiken visar också 
tydligt att verksamheten bör arbeta med att er-
bjuda vård i öppna former, för att förebygga pla-
ceringar. 

Antal placeringar 

2019 2018 2017 

HVB-vård, barn och unga 4 2 2

Familjehemsvård barn och unga 31 23 22 

Behovsprövad öppen vård barn 1 1 2

Institutionsvård vuxna 5 4 9

Övriga insatser vuxna 5 2 1

Öppna insatser vuxna 0 1 1

Totalt 46 33 37 

Placering avser 12 månader, ej antalet enskilda individer 

I övrigt kommer handlingsplanen att vara sty-
rande över verksamhetens riktning under de 
kommande åren, tillsammans med de åtgärder 
som Inspektionen för vård och omsorg ålägger 
oss att vidta efter avslutad granskning. Samver-
kan med andra kommuner gällande vissa delar av 
verksamheten kommer att vara i fokus under 
2020. Detta gäller familjerätt och en planerad fa-
milje- och jourfamiljsenhet inom ramen för Fa-
miljen Helsingborg. 

Att bemanna enheten med specifika kompetenser 
och erfarenhet, är ett avgörande område för ett 
kvalitativt socialt arbete.  

Kulturskola 
Kvalitetsutveckling står i fokus inför kommande 
år med fortsatt arbete med kvalitetsledningssy-
stemet Qualis. När Förslöv nya skola står klar blir 
kulturskolans konsertlokal mer åtkomlig för 
verksamhet. Idag delas den med skolans musik-
undervisning. Marknadsföring och information 
om verksamheten kommer att fortsätta i samver-
kan med kommunikationsavdelningen och kans-
liet (förtroendevalda). Idag har kulturskolan ett 
facebookkonto och hemsida och informerar kon-
tinuerligt på kommunens lärplattform. Ett nytt 
registersystem introduceras i mars 2020.  
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Vård- och omsorgsnämnd

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio leda-
möter, varav fyra är nya sedan mandatperiodens 
början den 1 januari 2019. Nämnden ansvarar 
för de strategiska omsorgsfrågorna på kort och 
lång sikt med syfte att möjliggöra ett så själv-
ständigt och tryggt liv för kommunens vård- och 
omsorgstagare som möjligt. 

Under 2019 har nämnden haft 10 ordinarie sam-
manträden och behandlat 129 ärenden, vilket är 
något fler än 2018 då 109 ärenden behandlades. 
Anledningen till det är att ledamöter har initierat 
fler ärenden än tidigare.  

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden har 
i genomsnitt varat 3 timmar, vilket är en minsk-

ning jämfört med 2018 då sammanträdestiden 
var 4 timmar. Minskningen beror till stor del 
på annan planering och färre platsbesök. 

Sammanträden vård- och omsorgsnämnd 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 10 11 

Behandlade ärenden 129 109 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 4 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden gör en negativ avvi-
kelse mot budget. Den negativa avvikelsen beror 
till stor del på ökade kostnader för förlorad ar-
betsinkomst och förrättningar.  

Framtid 
Vård- och omsorgsnämnden fortsätter sitt ar-
bete med att förädla beslutsprocessen och ären-
deberedningen i nämnden.  

 (tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Vård- och 

omsorgsnämnd -384 -479 -95 -369
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Vård och omsorg

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

VN- VÅRD OCH  

OMSORG -120 150 -139 873 -19 723 -125 439

Centralt -6 697 -7 146 -449 -6 785

Myndighetsenhet -6 197 -6 625 -428 -5 431

Stöd och omsorg -46 773 -55 510 -8 737 -48 376

Hälso- och sjukvård -32 996 -35 986 -2 990 -33 323

Verksamhets- 

övergripande 

äldreomsorg -27 487 -27 957 -470 -28 743

Summa -120 150 -133 224 - 13 074 -122 657

Resultatenheter

Hemvård 0 -2 449 -2 449 697 

Vård- och omsorgs- 

boende 0 -4 200 -4200 -3 479

Summa 0 -6 649 -6 649 -2 782

INVESTERING -3 380 -3 138 242 -1 149

Hänt i verksamheten 
Under sommaren avvecklades de nio platserna  
på Bjärehemmets vård- och omsorgsboende, och 
de boende fick nya placeringar efter önskemål. 
Berörd personal har erbjudits anställning i andra 
verksamheter. 

Rekryteringen av undersköterskor inför somma-
ren blev problematisk med få ansökningar till 
sommarvikariat. För att möta upp behovet gjor-
des en upphandling av undersköterskor externt, 
totalt fyra stycken tjänster.  

Trygghetskameror har köpts in för att bli ett 
komplement till fysiska besök under nattetid, till-
syn görs av vår egen vårdpersonal. 

ESF-projektet DigiLitt som avser digital kompe-
tensutveckling för medarbetare inom vården av-
slutades i december.  Flera olika aktiviteter har 
genomförts, och praktiska idéer har implemente-
rats i verksamheten vilket kommer vård- och om-
sorgstagaren tillgodo.  

På Bjäredalen har daglig verksamhet fått nya lo-
kaler och ett konferensrum har skapats. Tvätt av 

arbetskläder har utökats och innefattar även 
Skogslidens verksamheter. Nya tvättmaskiner är 
installerade.		

Stab och ledning har samlokaliserats till Citadel-
let. Stöd och omsorgs chefs- och assistentfunkt-
ioner samlades på Ängahällan, en kortsiktig lös-
ning till sommar 2020.  

Brister i arbetsmiljön vid Skogsliden har föranlett 
en ombyggnation, där det skapats mer ändamåls-
enliga utrymmen. Matsalen har förbättrats 
liksom omklädningsrum och dusch. 	

Introduktionsutbildningar för ny personal	har ge-
nomförts vid tre tillfällen, med goda insatser från 
olika professioner.  

Arbetsmiljöverkets	föreläggande om vite med 
uppdrag att komplettera riskbedömningar och 
in-satser för att förbättra arbetsmiljön har 
fullföljts och arbetsmiljöverket har avslutat 
ärendet.  

Demensteamet har kompletterats med en arbets-
terapeut och kan nu ge stöd till enskilda, 
anhöriga och personal. Teamet kommer genom 
god sam-verkan med primärvården in i ett tidigt 
skede av sjukdomen och kan därmed initiera ett 
stöd ti-digt. Teamet erbjuder anhörigstöd 
regelbundet. 

Äldreomsorg	
Den ökade vårdtyngden har under perioden varit 
kännbar för såväl mottagningsteam, hemvård och 
hemsjukvård.  

Planering för uppstart av hemstödsteam för per-
soner med kognitiv svikt, har genomförts i sam-
verkan med demensteamet. Teamet finansieras 
av hemvårdspeng. Hemstödsteamet är i drift se-
dan i höstas och vi har redan sett goda resultat. 

Bilorganisationen som organiseras via Teknik 
och service kom i gång under hösten. Detta 
innebär att personalen inom Vård och omsorg 
kan lägga fokus på vård- och omsorgstagaren 
medan bil-skötsel ombesörjes av en organisation 
som är ex-pert på just det. 

Akademi Båstad har slutfört sin utbildning till un-
dersköterskor där medarbetare inom Vård och 
omsorg deltagit med hjälp av en statlig satsning.  
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Vård	och	omsorgsboende	har under perioden 
haft en lägre omsättning av platser än 2018. Av-
vecklingen på Bjärehemmets vård- och omsorgs-
boende har också påverkat platsernas tillsättning. 
Vid årets slut är det 28 personer som väntar på 
plats på vård- och omsorgsboende. Vid 2019 års 
utgång var det 18 personer som väntat i tre må-
nader och däröver. 

Behovet av vård- och omsorgsplatser har ökat 
trycket för korttidsvården vilket har bidragit till 
ökning av köp av externa platser. Under 2018 var 
kostnaden för dessa externa platser cirka 2,4 
mkr, vilket kan jämföras med årets kostnader av 
cirka 4,7 mkr. Vårdtyngden har varit hög vilket 
medfört behov av högre bemanning.  

Mottagningsteamets ärendemängd var hög under 
sommaren, men avtog under hösten för att sedan 
stiga igen. 

Myndighetsenheten  
Enheten har under året infört en mottagnings-
funktion som tar emot samtal och fördelar ären-
den ut till respektive handläggare.  

Rehabilitering  
Förflyttningsutbildningarna har fått en ny ut-
formning, där innehållet är såväl webbaserad in-
formation som en praktisk del. Utbildningen er-
bjuds av rehabpersonal varannan månad vilket 
har uppskattats av deltagarna. 

Hälso- och sjukvård 
Sjuksköterskorna har under året infört ett kvali-
tétsklassificeringssystem som inneburit en stor 
utbildningsinsats för all personal. Enheten bidrar 
i hög grad till vidareutveckling av omvårdnads-
personal genom utbildningar i till exempel pallia-
tiv vård. Enheten har under året fått läsplattor 
som ett redskap i det dagliga arbetet.  

Stöd och omsorg  
Det har blivit en ökad bemanning i LSS-boenden 
med anledning av vård- och omsorgstagares sam-
manhängande sommarsemester vilket har med-
fört en högre lönekostnad.  

En gruppbostad har utökats från årets början, 
från två till tre platser vilket inneburit ökade 
kostnader i verksamheten. Antalet ärenden som 
rör kontaktpersoner ökar, även i komplexitet. 
Nya statsbidrag i syfte att bibehålla habiliterings-

ersättningen inom LSS har rekvirerats. Nedlägg-
ning av Café SoL genomfördes under sommaren. 
Det gjordes en ny överenskommelse inom områ-
det psykisk hälsa 2019, vilken innebär att medel 
tillförts kommunen. Under september månad har 
en servicebostad kopplat till ett enskilt tidigare 
externplacerat ärende startats i kommunen vilket 
har gett ett bra resultat.  

Ekonomi 
Centralt 
Vård- och omsorgschefen slutade sin tjänst i slu-
tet av sommaren 2019 och en tillförordnad vård- 
och omsorgschef tillsattes inom verksamheten 
under rekryteringsperioden. Inför år 2019 lades 
ett internt sparbeting om 1,7 mkr, vilket inte fullt 
ut har kunnat genomföras. År 2019 visar totalt en 
negativ avvikelse om -0,4 mkr centralt. 

Äldreomsorg 
Äldreomsorgens boendeenheter har ett överskri-
dande motsvarande 4,2 mkr utöver budget. Skog-
sliden har en tjänst utöver budget som enhets-
chef, vilket innebär en kostnad om 0,7 mkr. På 
grund av hög vårdtyngd har vi haft en kostnad för 
vak motsvarande 0,9 mkr. Åsliden har haft behov 
av att förstärka sin kvälls- och nattbemanning un-
der hela året till en kostnad av 0,4 mkr. Trots att 
Bjärehemmet (3-4:an) avvecklats, har vi haft fort-
satta kostnader där motsvarande 1,4 mkr. Det är 
en hög vårdtyngd generellt på våra vård- och om-
sorgsboenden som gör att extra personal måste 
sättas in för att klara patientsäkerhet och om-
vårdnad. 

Det har varit svårt att rekrytera personal till som-
marvikariat vilket föranlett att det blivit dyra lös-
ningar som inhyrda bemanningsundersköterskor 
samt övertid.  

Korttidsvården redovisar en negativ avvikelse 
av -0,9 mkr som är en konsekvens av en hög 
vårdtyngd. Verksamheten ersätts via boende-
peng. Köp av externa korttidsplatser redovisas 
centralt och den ökade kostnaden är relaterad till 
en utökad volym av platser. 

Mottagningsteamet arbetar över hela kommunen 
och har en hög kringtid och dubbelbemanning 
som inte ersätts fullt ut. Personalen har lånats ut 
till olika verksamheter för att minska underskot-
tet då ärendetalet varit lågt. Verksamheten redo-
visar en negativ avvikelse om -1 mkr. 
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Myndighetsenhet, rehab och HSL 
Myndighetsenheten visar en negativ avvikelse 
om -0,4 mkr vilket bland annat beror på förstärk-
ning av en tjänst som avgiftshandläggare och är 
utöver budget. 

Rehabverksamheten redovisar en negativ avvi-
kelse om -1,1 mkr vilket bland annat beror på 
tjänster som är utöver budget samt en medlems-
avgift till kommunalförbundet Medelpunkten 
som inte varit fullt ut finansierad i budget. En ök-
ning av förskrivning av hjälpmedel bidrar också 
till den negativa avvikelsen och är ett resultat av 
ökad vårdtyngd. 

Hälso- och sjukvårdsenheten visar på en negativ 
avvikelse på -1,9 mkr i budget, vilket beror på 
tjänster utöver budget som till stor del beror på 
ökad vårdtyngd.  

Stöd och omsorg  
Har en negativ avvikelse om -8,7 mkr. En stor del 
av avvikelsen beror på nya köpta platser inom 
LSS och SoL uppgående till -3,3 mkr. 

Särskilda insatser kopplat till bland annat perso-
nal och rehabilitering har inneburit negativ avvi-
kelse på 0,2 mkr utöver budgeten.  	

Vaktmästartjänst vid Bjäredalen är inte finansi-
erad och ger en negativ avvikelse med -0,3 mkr. 

Under 2019 sänktes budgeten för personlig assi-
stans med -0,2 mkr. Besparingen med -0,2 mkr 
inom personlig assistans har inte gått att genom-
föra under året. 

Två nya personlig assistansärenden har tillkom-
mit utöver budgeten för 2019. Tillsammans inne-
bär dessa en ökad kostnad på cirka -3 mkr på 
helårsbasis. Utöver ovanstående har det varit 
svårt med prognoserna inom personlig assistans 
då behovet varierat. Prognosen har överlag satts 
för lågt särskilt vad gäller kostnaderna för de 
första 20 timmarna, vilket ger en negativ avvi-
kelse med ca -0,4 mkr. 

Ett enskilt ärende på ett LSS-boende har under 
året medfört en förstärkning i budget med mot-
svarande 4,2 mkr. Ärendet har utvecklats positivt 
och gett minskade kostnader. En ramväxling har 

gjorts med 0,5 mkr till ett annat boende där beho-
ven ökat. 

Det ökade antalet biståndsbeslut för kontaktper-
soner medför en negativ avvikelse om -0,5 mkr 
för helåret varav -0,3 mkr avser arbetsgivaravgif-
ter på arvodesdelen, som varit utöver budget. 

Framtid 
Vård och omsorg står inför stora utmaningar där 
andelen äldre blir allt fler och trycket att leverera 
hög kvalitét till lägre kostnad kommer att öka. 

Under våren kommer det nya vård- och omsorgs-
boendet Haga Park i Förslöv att öppna med plats 
för 48 boende. En förhoppning är att detta kom-
mer lösa många knutar för Vård och omsorg då 
det minskar trycket på korttidsvården samt ute i 
hemvården när personer som väntar på boende 
kan flytta in. Målet är att inga externa platser ska 
behövas när Haga Park öppnar. 

Allt sjukare personer vårdas i hemmen vilket stäl-
ler högre krav på personalens kompetens. Under 
2020 arbetar kommunen med projektet ”Heltids-
resan” som innebär heltid som norm. För Vård 
och omsorg kommer det att innebära att våga 
tänka nytt för att uppnå en optimal användning 
av personalresurserna. 

För att möta framtiden måste det finnas en fort-
satt utveckling i en digital tid och tillvaratagande 
av möjligheter som tekniken ger. De aktiviteter 
som DigiLitt gett ska bevaras och utvecklas för att 
ge både personal och vård- och omsorgstagare en 
förhöjd kvalitét. 

Under 2020 implementerar vi nyckelfri hemvård. 
Det kommer att införas digital E-signering under 
2020, där målet är att minska antalet avvikelser. 
Inom myndighetsenheten planeras för digitala 
ansökningsmöjligheter.  

Inför 2020 har nämnden tagit beslut att inte er-
bjuda hälso- och sjukvårdsinsatser till personer 
för tillfällig vistelse. 

Vård- och omsorgsnämnden har fattat ett inrikt-
ningsbeslut om att fortsätta planerna med att 
starta en servicebostad för personer med psy-
kiska funktionsnedsättningar.  
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 (tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Valnämnd -323 -138 185 -312

Överförmyndare 

Överförmyndare -495 -601 -106 -827

Överförmyndare 

administration -687 -775 -88 -1 009

Överförmyndare  

ensamkommande 

barn 0 -4 -4 6

Överförmyndare 

totalt -1 183 -1 381 -198 -1 829

Kommunrevision -855 -855 0 -768

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämnden består av fem ledamöter, varav tre 
är nya sedan mandatperiodens början den 1 ja-
nuari 2019. Nämnden ansvarar för genomfö-
rande av allmänna val i kommunen. Valnämnden 
har under året genomfört, utvärderat och avslu-
tat projektet kring EU-parlamentsval 2019. Valet 
genomfördes utan störningar och kommunens 
90 valförrättarna har tackats för sina insatser. 

Överförmyndare totalt 
Sedan den 1 januari 2019 bedrivs överförmyn-
deriverksamheten genom Överförmyndare i 
samverkan tillsammans med Halmstad, Laholm 
och Hylte. Överförmyndaren är en lagstadgad 
verksamhet med ansvar att utöva tillsyn över 
förmyndare, förvaltare och gode män. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen består av sju ledamöter, 
varav tre är nya sedan mandatperiodens början 
den 1 januari 2019. Kommunrevisionen grans-
kar och bedömer årligen all verksamhet som be-
drivs i nämnder och styrelser avseende ända-
målsenligheten, ekonomi, räkenskaper och in-
tern kontroll. Målet med revisorernas arbete är 

ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas 
bedömning i frågan om ansvarsfrihet som läm-
nas till fullmäktige inför deras prövning och be-
slut.  

Till följd av att missförhållanden blev kända 
inom individ- och familjeomsorgen startade 
kommunrevisionen en djupgranskning av verk-
samheten under fjärde kvartalet 2019.  

Ekonomi 
Valnämnd 
Valnämnden gör en positiv avvikelse mot bud-
get. Avvikelsen beror till stor del på effektivare 
möten, färre uppdragstagare knutna till valet 
samt allmän återhållsamhet. 

Överförmyndare 
Överförmyndare gör en negativ avvikelse mot 
budget. Avvikelsen beror dels på släpande löne-
kostnader från 2018 inom administrationen 
samt dyrare systemintegration än budgeterat.  

Osäkerhet i budgetarbetet har rått avseende 
kostnad för uppdragstagare när verksamheten 
övergått till Överförmyndare i samverkan. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen når ett nollresultat. 

Framtid 
Valnämnd 
Valnämnden kommer att sammanträda för att 
påbörja översyn av valdistriktsindelningen i 
kommunen. 

Överförmyndare totalt 
Överförmyndare i samverkan fortsätter och möj-
lighet finns fortsatt för bokade platsbesök i Bå-
stad. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen arbetar enligt framtagen 
granskningsplan och särskilt djupgranskning 
inom individ- och familjeomsorgen. 
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(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Intäkter 103 348 107 592 4 244 105 112 

Kostnader -67 990 -68 097 -107 -70 116

Avskrivningar -18 000 -18 003 -3 -18 139

Rörelseresultat 17 358 21 492 4 134 16 858 

Finansnetto -9 213 -11 194 -1 981 -17 568

Resultat efter  

finansiella poster 8 145 10 298 2 153 -710

Balansomslutning  795 805  671 659 

Soliditet, % 12,9  14,0

INVESTERING  142 149 33 413 

Hänt i verksamheten 
Under året har byggnationen av ett nytt vård- och 
omsorgsboende för äldre fortsatt. Äldreboendet 
som ska innehålla 48 biståndsprövade lägen-
heter, Haga Park, kommer vara lokaliserat i Förs-
löv. Uppdragsgivare och hyresgäst är Vård- och 
omsorgsförvaltningen Båstads kommun. Inflytt-
ning är beräknad till 2020-04-01. 

Under året byggdes och färdigställdes fastigheten 
på Stationsvägen 2 i Förslöv. Det är 14 yteffektiva 
lägenheter, 7 ettor och 7 tvåor med inflyttning 
2020-01-01. Byggnationen är ett av SABO upp-
handlat Kombohus Mini. 

Båstadhem har under 2019 även projekterat om-
byggnad av en före detta lokal på Vångavägen 12 
i Båstad. Lokalen som tidigare var verksamhets-
lokal med en rehab-bassäng åt Båstads kommun 
är planerat att byggas om till tre nya lägenheter. 

Bolaget hade vid årets slut totalt 145 mkr (33) 
upparbetat i pågående projekt.  

Under året har Båstadhem fortsatt satsat på un-
derhåll och genomfört flera omfattande lägen-

hetsrenoveringar med nya kök och badrum utö-
ver underhållsprojekt enligt fastställd underhålls-
plan. 

Ekonomi 
Resultatet efter finansiella poster är 2,2 mkr 
bättre än budgeterat. Överskottet beror till 
största delen på minskad uppvärmningskostnad 
och minskad personalkostnad. Intäkter utöver 
budget på 4,2 mkr avser främst en reavinst på 
2,2 mkr vid försäljning av fastigheten Hålarp 
4:212 på Järnvägsgatan 7 i Grevie, samt försäk-
ringsersättning på 1,5 mkr avseende en brand-
skada på äldreboendet Skogsliden. Försäkrings-
ersättningen motsvaras av lika stor kostnad.  

Bolaget har med hänvisning till det goda resulta-
tet gjort en förtidslösen av en räntesäkring, vilket 
inneburit en högre räntekostnad än budget på ca 
2,0 mkr. 

Framtid 
Bolaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nu-
varande nivå under de kommande åren. 

Till följd av stora investeringar under året ibland 
annat Haga Park har bolagets konsolidering sjun-
kit något mot föregående år. Strävandena fortsät-
ter för att driva bolagets ekonomi så att ett 
ökande överskott årligen kan läggas till det egna 
kapitalet.  

Bolaget kommer att fortsätta att ha en aktiv låne-
hantering genom bland annat räntederivat.  

Projekterings- och planeringsarbetet för den 
framtida gestaltningen av Sandbäcksområdet i 
Förslöv fortsätter. Planen är att genomföra en 
omfattande renovering som ska ske i etapper 
med början 2021. Upphandling kommer att an-
nonseras innan sommaren 2020 för beslut av sty-
relsen under hösten 2020. 

Nybyggnadsprojektet Haga Park i Förslöv fortgår 
med inflyttning 1 april 2020. 
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[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevision 

Datum 
2020-05-05 
Handläggare 
Ingemar Jönsson 
Vårtdnr 
REV 000021/2020-912 

Revisionsberättelse för år 2019 

1 (2) 

Kommunfullmäktige 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunstyrelse, beredningar, nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer 
verksamhet i kommunens helägda bolag. 

Styrelse och beredning samt nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till 
fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning samt pröva 
om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövts för att ge en rimlig grund för bedömning och för 
ansvars prövning. 

Resultatet av granskningen redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2019" och i 
under året avlämnade revisionsrapporter. Rapporterna har fortlöpande under året 
översänts till fullmäktige. Revisionsberättelse för den gemensamma nämnden 
Överförmyndare i samverkan lämnas separat, då underlag inkommit från revisionen i 
Halmstad. 

Med undantag för utbildningsnämnden, bedömer vi sammantaget att styrelsen och 
nämnderna i Båstads kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Utbildningsnämndens interna kontroll behöver 
väsentligen utvecklas. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Ansvarsprövning 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet och dess ledamöter. 
På grund av fundamentala brister i styrning och ledning av utbildningsnämnden avstyrker 

Båstads kommun 
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269 80 BÅSTAD 
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Plusgiro: 111111 -1 
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vi revisorer ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess ledamöter. Vi hänvisar till vår 
redogörelse för 2019. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2019 godkännes. 

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 

Båstad den 5 maj 2020 

~V~:7~ 
~ g~maG/n::: -

? ,jJ~ki! 
Erik Lundvall 

./ 

·[l_~ i 
Sten Wahlgren i Ingvar A1:dreasson 

~ ftt1t1a,I 
Håkan Philipsson 
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