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KS § 180  Dnr KS 000967/2016 - 315 

Planbesked för Flamman 4 och 5 

 
Beskrivning av ärendet Planuppdrag för upprättande av detaljplan för bostäder.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2016-09-16. 
 Bilaga 1. Ansökan om planbesked. 
 Bilaga 2. Inplaceringsstudie.  
 
Förvaltningens förslag 1 Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Flamman 4 och 5 får 

upprättas samt att samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

 
Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Christer de la Motte (M): Begäran om planbesked avslås med motivering att 

förslaget ej stämmer överens med befintlig stadsbild.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Christer de la Motte 

och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Begäran om planbesked avslås med motivering att förslaget ej stämmer 
överens med befintlig stadsbild.     
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Datum: 2016-09-16 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 000967/2016 – 315 
Till: Kommunstyrelsen via KSAU 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Plan (Carina Ericsson) samt Kommunledningskontoret (Per Selldén)  
 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Ansökan om planbesked 
Bilaga 2: Inplaceringsstudie  
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef  
 

 
Detaljplan för Flamman 4 och 5 – Begäran om planbesked 
 

Sammanfattning av ärendet 
Planuppdrag för upprättande av detaljplan för bostäder.  
 

Bakgrund 
Dynamiska Bostäder i Stockholm AB har 2016-09-07 inkommit med en begäran om planbe-
sked för fastigheterna Flamman 4 och 5. Inom fastigheterna finns idag ett gammalt pensionat 
och en villa under renovering. Avsikten med detaljplanen är att riva dessa byggnader för att 
istället kunna uppföra fem stycken radhus upplåtna som bostadsrätter. Utöver detta önskas en 
fristående mindre byggnad uppföras för uthyrning. I bilaga 2 redovisas en inplaceringsstudie 
med skisser och ritningar. Byggnaderna har en liknande utformning som de som nyligen har 
uppförts inom Ekan 10 längs med Köpmansgatan.  
 
Fastigheterna Flamman 4 och 5 ligger vid korsningen Åhusvägen/Örebäcksvägen och har till-
sammans en yta på ca 1500 m²  
 
Gällande detaljplan (1433) tillåter bostäder och handel uppförda som fristående eller kopplade 
hus i maximalt en våning, utöver detta får vinden inredas. Maximalt 1/3 får bebyggas.  
 
Den önskade byggnationen är två våningar plus en vindsvåning. Dess påverkan på omkringlig-
gande fastigheter får studeras närmare under detaljplaneprocessen med skuggstudier etc.   
 
Området berörs av riksintresse för högexploaterad kust och kustzon enligt 4 kap 4§ MB, rörligt 
friluftsliv enligt 4 kap 2§ MB samt friluftsliv enligt 3 kap 6§ MB. Området berörs inte av strand-
skydd idag men då detaljplanen ändras kommer strandskyddet återinträda för Örebäcken som 
ligger inom 100 meter från fastigheterna. Strandskyddet kommer därmed behöva upphävas på 
nytt när detaljplanen antas.  
 
ÖP08 anger området som befintlig markanvändning. Förtätning med bostäder inom det befint-
liga samhället med väl utbyggd infrastruktur och möjlighet till kollektivt resande ligger helt i 
linje med översiktsplanens intentioner.  
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Avgränsning av fastigheterna Flamman 4 och 5 och omgivande fastigheter 
 

Ställningstagande 
Föreslagna förändringar överensstämmer med översiktsplanens intentioner. I detaljplanepro-
cessen får frågorna om byggelsens påverkan på omgivningen, strandskyddet och riksintres-
sena utredas. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att detaljplan upprättas för Flamman 4 
och 5. 
 

Förslag till beslut 
KSAU föreslår Kommunstyrelsen besluta:  

 
1.  Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Flamman 4 och 5 får upp-

rättas samt att samråd får hållas. 
2.  Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 
4.           Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en   

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.  
 
 
 
Båstad 2016-09-16 
 
 
Henrik Eliasson  
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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a-‐sidan	  arkitektkontor	  ab	  

Olof	  Palmes	  plats	  8,	  753	  21	  Uppsala	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erstagatan	  29,	  116	  36	  Stockholm	  
vxl	  018-‐64	  05	  90	  	  	  	  	  org.nr.	  55	  65	  01-‐1854	  	  	  	  	  www.a-‐sidan.se	  

	  

PROJEKTBESKRIVNING	  

	  

Kv	  Flamman	  4	  &	  5,	  Båstad	  Kommun	   	   	   	   20160907	  

	  

	  

Fastigheterna	  Flamman	  4	  &	  5	  förvärvades	  av	  bolaget	  Dynamiska	  Bostäder	  i	  Stockholm	  AB	  (559015-‐
8209)	  2016-‐07-‐21	  genom	  kontrakt	  upprättat	  mellan	  bolaget	  och	  säljarna	  Rolf	  Ebbe	  Tommy	  
Andersson.	  

	  

Bolagets	  ägare	  är	  Mikael	  Solberg	  och	  Fredrik	  Petersson.	  

	  

Bolaget	  söker	  härmed	  om	  planbesked	  hos	  Båstad	  kommun	  för	  att	  få	  fram	  en	  lagakraftvunnen	  plan	  så	  
snart	  som	  möjligt.	  Avsikten	  är	  att	  fastigheterna	  skall	  inrymma	  bostäder	  fördelat	  på	  fem	  stycken	  
kopplade	  parhus	  med	  upplåtelseform	  bostadsrätter.	  Vidare	  önskas	  uppföra	  en	  uthyrningsbar	  del	  om	  
24kvm	  som	  BRFen	  fritt	  kan	  nyttja.	  

	  

Utgångspunkt	  för	  planeringen	  är	  inplaceringstudien	  daterad	  2016-‐08-‐19	  som	  biläggs	  ansökan	  om	  
planbesked.	  

	  

Tanken	  är	  att	  föreslagen	  byggnation	  skall	  förstärka	  gaturummet	  längst	  Åhusvägen	  och	  fungera	  som	  
ett	  komplement	  till	  den	  övriga	  villabebyggelsen.	  

	  

	  

a-‐sidan	  arkitektkontor	  ab	  

Patrick	  Barnekow,	  arkitekt	  SAR/MSA	  
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16-072, Båstad, Inplaceringstudie

Patrick Barnekow m�.
2016-08-19

Illustrationsplan
Skala 1:1000 (A3)
Sida 1
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16-072, Båstad, Inplaceringstudie

Patrick Barnekow m�.
2016-08-19

Situationsplan
Skala 1:200 (A3)
Sida 2
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16-072, Båstad, Inplaceringstudie

Patrick Barnekow m�.
2016-08-19

Illustrationer typhus
Skala 1:200 (A3)
Sida 3
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 2

 

 

KS § 181  Dnr KS 000966/2016 - 315 

Planbesked för Repslagaren 22 m.fl. 
 
Beskrivning av ärendet Planuppdrag för upprättande av detaljplan för utbyggnad av befintlig hotell- 

och tennisverksamhet.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2016-09-19. 
 Bilaga 1. Ansökan om planbesked. 
 Bilaga 2. Skiss över tillbyggnadsförslagen. 
 Bilaga 3. Skisser på ny entré till Hotell Skansen. 
 Bilaga 4. Skiss på om- och tillbyggnad av lastintag.  
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. 

får upprättas samt att samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens 
prioriteringslista. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

 
Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Tilläggsyrkande att beslutspunkt 1 kompletteras med 

villkor att följande objekt, presenterade i visionsskissen från Hotellbolaget, 
daterad 2016-07-15, ej tas med eller blir aktuella i planarbetet: A) 
Strandbyggnaden. B) Tennisbyggnaden i Badhusparken. C) 
Tomtgränsförflyttning mot norr.      

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med framfört 

tilläggsyrkande av Ingela Stefansson och finner att arbetsutskottet beslutat 
bifalla detsamma.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. 
får upprättas samt att samråd får hållas under villkor att följande objekt, 
presenterade i visionsskissen från Hotellbolaget, daterad 2016-07-15, ej tas 
med eller blir aktuella i planarbetet: 
A) Strandbyggnaden. 
B) Tennisbyggnaden i Badhusparken. 
C) Tomtgränsförflyttning mot norr. 
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens 
prioriteringslista. 
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4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.   
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Datum: 2016-09-19 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 000966/2016 – 315 (B16-129) 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Plan (Carina Ericsson) samt Kommunledningskontoret (Per Selldén) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Ansökan om planbesked 
Bilaga 2: Skiss över tillbyggnadsförslagen 
Bilaga 3: Skisser på ny entré till Hotell Skansen  
Bilaga 4: Skiss på om- och tillbyggnad av lastintag  
 

Samråd har skett med: 
Per Selldén, Exploateringsingenjör, Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef, Roger Larsson, 
Stadsarkitekt 
 

 
Detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. i Båstads kommun - Begäran om planbe-
sked 
 

Sammanfattning av ärendet 
Planuppdrag för upprättande av detaljplan för utbyggnad av befintlig hotell- och tennisverk-
samhet.  
 
Bakgrund 
Båstad Tennis och Hotell AB har 2016-02-15, och komplettering 2016-07-15, inkommit med en 
begäran om planbesked för Repslagaren 22 m.fl. fastigheter. Området omkring hotell Skansen 
regleras av fyra olika detaljplaner där en del avsteg har gjorts från dessa för mindre komplette-
ringar sedan detaljplanernas antagande. Hotell Skansen har även bifogat en skiss över olika 
framtidsplaner och tillbyggnadsförslag för omgivande verksamheter, se bilaga 2, men då själva 
planansökan enbart berör hotellet är det detta som kommer behandlas i detta planbesked. För 
att möjliggöra de tillbyggnadsförslag som berör hotellet samt legalisera de avvikelser som re-
dan har gjorts behöver en ny detaljplan upprättas.  
 
Området är ca 20000 m² stort och består idag av en hotellanläggning med restaurang och ten-
nisstadion. Området ligger i centrala Båstad i anslutning till hamnen och avgränsas av Hotell 
Skansens anläggningar nordväst om Kyrkogatan. När en ny detaljplan upprättas är det lämpligt 
att avgränsa området efter gällande detaljplan, det är därför rimligt att avgränsa planområdet 
efter gränserna för detaljplan 1535 och 1585. Till Hotell Skansens anläggningar hör även 
byggnaden inom detaljplan 1563 men då det inte föreslås några förändringar inom denna del 
finns det heller ingen anledning att ändra den detaljplanen.  
 
I bilaga 3 och 4 visas förslag på en utbyggd entré för att möjliggöra att större sällskap får plats 
vid receptionen, samt om- och tillbyggnad av hotellets lastintag. De övriga tillbyggnadsförsla-
get som berör hotellet är att lösa parkeringsproblematiken, studera angöring och trafiklösning, 
utbyggnad av kongresshall, bygga in plan 2 på byggnaden mot den västra tennisplanen, till-
byggnad på hotellets tak, orangeri vid entrén, utbyggnad av spa med utepool samt att pröva en 
flytt av fastighetens avgränsning i norr. Dessa tillbyggnadsförslag återfinns i bilaga 2. Omfatt-
ningen och utformningen av förslagen kommer närmare utredas i detaljplanen. 
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Gällande detaljplaner och avgränsning av planområdet 
 
Området berörs av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6§ MB, högexploaterad kust 
och kustzon enligt 4 kap 4§ MB, rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2§ MB samt friluftsliv enligt 3 kap 
6§ MB. Området berörs inte av strandskydd idag men då detaljplanen ändras kommer strand-
skyddet återinträda och behöver därmed upphävas på nytt när detaljplanen antas.  
 
ÖP08 anger området som befintlig markanvändning och centrum/handel. I översiktsplanen 
framhävs turismens värde för Båstads kommun och att tennisen är starkt förknippad med 
kommunen. För kommunens del är det därför viktigt att möjliggöra att befintliga verksamheter 
kan fortsätta utvecklas.  
 

Övervägande/framtid 
Föreslagna förändringar överensstämmer med översiktsplanens intentioner och är viktiga för 
att turismen ska kunna fortsätta utvecklas i kommunen. I detaljplaneprocessen får frågorna om 
de olika tillbyggnadsförslagen, strandskyddet och riksintressena utredas. Mot bakgrund av 
ovanstående föreslås att detaljplan upprättas för Repslagaren 22 m.fl. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. får upprättas 
samt att samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens prioriteringslista. 
 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ej behöver upprättas.   
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Båstad 2016-09-19 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Till 
2016 -02- 1 5 

Dnr .•. Z3.!6..-:/J..1 ...... 
Båstads Kommun 

Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan avseende Hotell Skansen i Båstad 

Området kring hotell Skansen regleras av 4 olika detaljplaner, (1535, 1563, 1585 och 1589) som 

utarbetats i anslutning till de olika utbyggnadsetapperna. Planerna har skräddarsytts till den då 

planerade byggnationen. 

När arbetet med upprustningen av tennisanläggningen och nybyggnaden av hotellet påbörjades 

kunde få föreställa sig den kraftiga expansion och framgång anläggningen fått. Hotellet har utvecklats 

till en motor för hela samhället. 

Samhällsbyggnadsnämnden har vid några tillfällen lämnat bygglov för kompletterande åtgärder som 

inneburit mindre avsteg från gällande detaljplaner. 

Utveckling har nu medfört att vissa delar av anläggningen behöver expandera Vi står därför nu inför 

ett antal olika tillbyggnadsförslag vilka kommer att strida mot de gällande detaljplanerna. 

Vi finner det därför angeläget att göra en översyn av de gällande detaljplanerna inför kommande 

bygglovsansökningar samt att samtidigt tidigare beviljade avsteg från planerna legaliseras. 

Vi ansöker härmed om planbesked och att arbetet skyndsamt kan påbörjas så att inte för 

verksamheten nödvändiga utbyggnadsplaner bromsas. 

cQ. ö/~ /CPZ 1-z.. 
Båstad ........ .......... ./ ... ~ .. .. . .//.: 

Båstad Tennis och hotell AB 

Anders Nelson 
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KS § 182  Dnr KS 001138/2016 - 315 

Planprioritering hösten 2016 
 
Beskrivning av ärendet Prioritering av planuppdrag i Båstads kommun enligt bifogad 

prioriteringsordning för planärenden.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, daterad 2016-09-

16. 
 Bilaga 1. Principer för prioritering av planärenden 
 Bilaga 2. Prioriteringsordning Planarbete, september 2016 
 Bilaga 3. Tidplan för pågående detaljplaner   
 
Förvaltningens förslag 1. Anta prioriteringsordningen för planärenden i enlighet med bifogad planlista 

och att den skall gälla som prioriteringsinstrument för personalen på 
samhällsbyggnad under en tidsperiod framöver. 

 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och tillförordnad planchef Kristina Bell 

föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Anta prioriteringsordningen för planärenden i enlighet med bifogad planlista 
och att den skall gälla som prioriteringsinstrument för personalen på 
samhällsbyggnad under en tidsperiod framöver.  
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Datum: 2016-09-29 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 001138/2016 – 315 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson), Teknik & Service (Mårten Nilsson) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Principer för prioritering av planärenden 
Bilaga 2. Prioriteringsordning Planarbete, september 2016 
Bilaga 3. Tidplan för pågående detaljplaner   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
 

 
Planprioritering  
 
Sammanfattning av ärendet 
Prioritering av planuppdrag i Båstads kommun enligt bifogad prioriteringsordning för planä-
renden.  
 

Bakgrund 
Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker enligt bilaga 1; ”Principer för 
planprioritering”. Beslut om prioriteringsordning för en detaljplan fattas av Kommunstyrelsen 
i samband med att planuppdrag ges. Behov föreligger dock av att minst en gång per år lyfta 
planlistan med prioriteringsordning för att samlat kunna göra en bedömning av alla pågående 
och väntande ärenden och dess prioriteringsordning.  
 
Båstads kommun har under många år haft ett högt tryck beträffande planförfrågningar och det 
är därför av stor vikt, mot bakgrund av begränsade personalresurser, att planer med stor nytta 
för kommunen upprättas först. Plansidan har under de senaste 5 åren arbetat med att förändra 
arbetsformer och processer så att prioritet och arbetsinsatser läggs på de för kommunen högst 
prioriterade och därmed väsentligaste planerna. Förutsättningar för denna förändring har 
skapats genom beslut om förändad finansieringsmodell samt att handläggning av ärenden med 
konsultstöd idag endast sker med konsulter som är upphandlade av kommunen. I dag uppfyll-
ler Samhällsbyggnad de kriterier som finns antagna som ”Principer för prioritering av planä-
renden” vilket inte gjordes för 5 år sedan.  
 
Kvarstående utmaningar är de ärenden som fortfarande drivs med fastprisavtal samt de ären-
den som handläggs i syfte att uppnå allmänna ändamål eller som tillkommer genom att tidigare 
gjorda fel eller misstag behöver rättas till. Samhällsbyggnads budget rymmer, i dagsläget, inte 
medel för dessa ofinansierade och oförutsedda ärenden. 
 
Utöver renodlade detaljplaneärenden driver eller medverkar Samhällsbyggnads plansida i ett 
antal andra omfattande ärenden som också listas i prioriteringsordningen för planarbete un-
der rubriken ”Pågående strategiska planer”. Här ligger idag tre stycken ärenden. Det rör sig om 
arbetet med kommunens nya översiktsplan och inriktningsdokumenten för Förslöv och Grevie.  
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I dagsläget har vi 15 pågående detaljplanärenden som hanteras av tre planhandläggare. Två av 
handläggarna arbetar heltid och den tredje 90%. Planhandläggarna går även in och backar upp 
i arbete med strategiska planer vid behov och där separat äskad finansiering täcker kostnaden. 
En planhandläggare stöttar också upp Teknik & Service som projektledare med ca 30% av en 
tjänst. Till sin hjälp, som administrativt stöd, har också plansidan en planadministratör som 
arbetar halvtid. För en detaljplanehandläggare som arbetar heltid är det möjligt att handlägga 
mellan 5-7 planärenden samtidigt, lite beroende av om handläggaren driver planprocesserna 
med hjälp av konsult eller inte. I dagsläget drivs inga planärenden med hjälp av konsult. 
 
Av de pågående 15 detaljplanerna har 5 st av dessa bedömts vara planer som bör tas fram med 
hög prioritet (prioritet 1). Sju planer har bedömts vara av prioritet 2 och Tre detaljplaner har 
prioritet 3. 
 

Båstad kommuns högst prioriterade pågående planärenden utgörs av: 
- Förslöv 2:4 (kommunal mark i Förslöv) 
- Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 (bostäder norr/söder Stensån) 
- Östra Karup 6:7 (Ändring av huvudmannaskap) 
- Båstad 109:2, Båstad hamn 
- Hålarp 4:197 

 
Utöver de 15 pågående detaljplanerna finns 7 redan tillstyrkta ärenden som inväntar uppstart, 
varav två är strategiska dokument. Fyra av dem inväntar, utöver att en handläggare skall få 
utrymme för att starta upp ärendet, också andra beslut för att kunna sättas igång. För närva-
rande krävs alltså att någon detaljplan antas för att en ny skall kunna påbörjas. 

 
Tre planförfrågningar finns också som ännu inte behandlats politiskt och vetskap om att ytter-
ligare två väsentliga planuppdrag behöver skrivas fram finns. Utifrån vad som i dagsläget är 
känt beräknas ytterligare 2-3 detaljplaner gå till antagande runt årsskiftet och därmed kan lika 
många nya ärenden startas upp under början av nästa år. 

 
Föregående år avslutades ett antal detaljplaner som haft långa processer med inaktiva intres-
senter och idag finns en sådan plan kvar. Det finns ännu kvar ett planärende med fastprisavtal. 
 
Vid den årliga översynen av vilken prioritet som skall råda för de detaljplaner som kommunen 
har att hantera föreslås inga förändringar. Beslutad prioritet given vid beslut om planbesked 
kvarstår. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Anta prioriteringsordningen för planärenden i enlighet med bifogad planlista och att den 
skall gälla som prioriteringsinstrument för personalen på samhällsbyggnad under en tidspe-
riod framöver.  
 
 
 
Båstad 2016-09-29 
Kristina Bell 
Tillförordnad planchef 
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Kommunstyrelsens kriterier för planprioritering  
 
 
Kriterierna står utan inbördes prioriteringsordning: 
 
 Överordnade planer/policys som fastställer vilken markanvändning som är av 

allmänt intresse och som skall vägleda övrig planering (t.ex. ÖP, fördjupade ÖP, 
Planprogram, Inriktningsdokument, policyutredningar). 

 Detaljplaner som följer antagna översiktliga planer  
 Planer på kommunal (inklusive kommunägda bolag) mark, bostäder eller 

verksamheter. 
 Planer som säkerställer och/eller ger ny exploaterbar mark för verksamheter av stort 

allmänt intresse. 
 Planer som ger ny exploaterbar mark för bostäder där det har stort allmänt intresse 

(Där det kan antas bli permanenta bostäder. Avvägning enskilda tomter mot 
flerfamiljshus. Privata bostäder, bostadsrätt, hyresrätt. Vilken önskan och villighet 
har exploatörer?) 

 Särskilda planer av stort allmänt intresse.  
 Tonvikt på ”Stationssamhällena”. För närvarande Båstad och Förslöv. Efter särskilt 

politiskt beslut möjligen också Grevie (Men samtidigt viss geografisk fördelning i 
hela kommunen efter intresse till planläggning för exploatering och ett bedömt 
behov av den)  

 Särskild tonvikt på Nya Stationsområdet/Hemmeslöv 
 Annat (”Service” åt en sökande – en plan i kö skall behandlas så småningom. En 

plan bedöms enkel att hantera, enkelt att kontraktera konsult för, etc.) 
 
Planer som uppfyller de strategiskt viktigaste eller flera kriterier och är av stort allmänt 
intresse placeras i prioritetsgrupp 1. De som uppfyller något eller ett par kriterier men är 
mindre viktiga i en kombination av allmänt och privat intresse tillhör prioritetsgrupp 2 
medan de planer som har begränsat allmänt intresse (ÖP-anvisningar för bebyggelse 
innebär per ÖPns definition ett visst allmänt intresse) och i huvudsak uppfyller en privat 
markägare önskan att sälja tomter/hus hamnar i prioritetsgrupp tre.  
En placering i prioritetsgrupp ett betyder att en sådan plan så snabbt som möjligt får 
plats bland pågående planer och går före planer med lägre prioritetsordning i 
planavdelningens löpande arbete när så är nödvändigt. Planer i prioritetsgrupp två har 
motsvarande företräde framför de i grupp tre. 
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Bilaga 2 Prioriteringsordning Planarbete, september 2016 

Prio Typ av pi Ant.bost. Prio Typ av p Ant bost. 

Påqående strateqiska planer Påqående detaljplaner 

1 Översiktsplan ÖP KB, OS ~ beredningsarbet 2P Båstad 109:368-370, Etapp Il Bas t -15 CN Et mot antagande 

1 lnriktningsdokument Förslöv Strat EJ/HE ~ påbö~at 3P Varan 2:24, Torekov Bast 10 EJ ; granskningshandl 

1 lnriktningsdokument Grevie Strat CN/KB f'.1'l påbö~at 2P Sunnan 10, Torekovs centrum HE samrådshandl. 

2P Båstad 109:212, Hasselbacken Övre Bast 70 HE(kon) ~ kostnadskalkyl 

Väntande strateqiska planer 3P '~" '· ,. ...... ··~""'"'"'""" 111111"' J! mot samråd 

Anslutningar banvallen Sirat SHBfT&S 2K Eskilstorp 6:3 (ga slalionsom!) EJ 1-) samrådshandling 

FÖP Norrviken Kattvik Sirat 2K Hemmeslöv 8:2 (söder om Willys) EJ tt! ekonomisk kalkyl 

Stora Hult planprogram Strat 1K Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9, Norr o S( CN 8-i samrådshandling 

1K Östra Karup 6 :7 (Ändring av huvudmannaskap) CN granskning 

Avslutade strateqiska projekt 2P Västra Karup 1 :39 mfl, Bjäre Kraft Verk HE 
EB 

planavtal, skissn 

Program FÖP Norrviken/Kattvik 2015 2K Hemmeslöv 44: 1 Bostadskvatter Bos t CN ~ antagen 

Avs Köpmansgatan 2015 3P Eskilstorp 5:6 Bost 15 HE E9 planbesked 

Bostadsförsö~ningsprogram 2016 1K Förstäv 2:4 Bost 200 HE samrådshandling 

Befolkningsprognos 2016 1K Båstad 109:2, Båstads hamn Verk EJ t1' samrådshandling 

lnriktningsdokument Båstad 2016 1K Hålarp 4:197 Bo st CN EB planbesked 

Laqa kraftvunna planer 
Inre Kustvägen, rev Eskilstorp 6:37 LR 2014 Laga Kraft 2014 Tillstyrkta väntande planer 
Upphävande av del av dpl 1588 Park - ES 2014 Laga Kraft 2014 

Hemmeslöv 44:104, Riviera Hotell Verk 51 HE (kon) 2014 Laga Kraft 2014 
Båstad 109:330, Hasselbacken nedre Bost 100 KS 2014 Laga Kraft 2014 K Västra Karup 17:36, U 11dströms backe Bo st HE Inväntar tekn.kont 

östra Karup 6:7, nytt bostadsomr o fdrs fmfa Bo st 150 MS 2005 Laga Kralt 2014 1K Bromsen 15, Brandstationen. Bastad Bost 15-30 CN Planbesked 

Västra Karup 10:3, Sönnertorps Golfbana Verk - HB 2013 Laga Kralt 2014 1K Vitlingen 16, g:a deco Torekov BosWerks HE Avvakta Sunnan 10 

Grevie 28:1, J<ommunala tomter i Grevie Best 60 CN 2010 Laga Kralt 2014 K Revidering av planer på Sydkusten Bo st Uppdrag, dagvatten 

Eskilstorp 2:31 , Båstads camping Verk 40 CN 2014 Laga Kraft 2014 p Elestorp 6:6, Norrvike11 Lilla Bcistad Verk skissn 
Turisten 19, hamnen Båstad Best 2 ES 2014 Laga Kraft 2015 

Varan 17:6 Torekav, Motfas Trädgård Bast 10 CN 2015 Laga Kralt 2015 

östra Karup 23: 1, Wdlab Garden Verk HE (kon) 2015 Laga Kraft 2015 

Laxen 6, Hotell Båstad ES 2015 Laga Kralt 2015 

Vistorp 9:2, PAgatågsstation Förslöv Övrigt CN 2015 Laga Kralt 2015 

Östra Varegården 1 :36 mfl, Företagsbyn Verk - HE 2015 Laga Kra ft 2015 

Vistorp 7:19, f11dus1n·omrade. Förstäv Verk - CN 2015 Laga Kraft 2015 Planförfrågningar, ej behandlade 
Hemmeslöv 5:7, ga stationsområdet, Båstao Övrig t EJ 2015 Laga Kralt 2015 Böske 2:31 Bos t Planförfr. utr. 

Ängelsbäck 57: 1 Bast 5 HE (kon) 2014 Laga Kralt 2015 Möllhult 1:3 Bast med Böske 37: 1? 

Cykel plan Övrigt KB/OS klar Förslöv 9:2, verksamh mark v om väg 10! Verk - Inväntar planuppdr 

Hallen 16 mfl, Haakonhus, Båstad Best 12 CN Laga Kraft 2015 ÅVC Verk - Inväntar lekalisering/f 

Hemmeslöv 10:10, Heden Hemmesfdv Bast 100 Kon/CN 2015 Laga Kralt 2016 Flamman 4 & 5 Bost Inväntar planuppdr 

Båstad 109:368-370 etapp I Bas t CN 2016 Laga Kralt 2016 Repslagaren 22 (Skansen) Verk - Invän tar planuppdr 

Hemmeslöv 5:14 Tuvelyckan (tidigare 5:2, ) Bast 500 EJ(kon) Laga Kraft 2016 Vård & amsorgsboende Förslöv 

Båstad 109:2, Vretvägen Bes t 

Anta~na och överklaqade detaljplaner 

Tege1ugnslyckan 11och17, Borgen EJ 2016 överklagad 

Vilande detaljplaner 

Stora Hult 6:15 beb. park.mark Bost 

Västra Karup 1:105 m fl. Boarp. del 2 LR expl avtal, delas 

Ängelsbäcks by, planprogram Bast avskrives? 

Båstad 109:67, Pershögsskogen behov? 

Östra Karup 24:1 Verk - LR 

Ängelsbäck 5:6 1 Bast avvaklar sydkustutr. 

Öllöv 16:41 Bast avvaktar sydkuslutr. 

Stora Hult 6: 13 Bast 

Teckenförklarin~ Hemmeslövs Herrgård 9:6 mfl LR planavtal, avskrives? 

~ Normal planprocess, läge Hålarp 4:134, iodustd v om 105an Verk 

l'I Enkel clanpracess, läge Viarp 5:70 m fl , bostäder Fors!öv Best 

Neptunus 1 , Tennismuseum. Bastad Verk 4 HE(kon) \:I' beart e. granskning 

Under orio, 
p = Privat exploatör 

K = Kommunal plan 
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2016 2017 2018
Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj

Översiktsplan KB/OS 1 - Uppdragshandling Projektbeskrivning Utvecklingsstrategier Samrådshandling Samråd Granskningshandling

Inriktningsdokument Förslöv EJ/HE 1 Samrådshandling Samråd

Inriktningsdokument Grevie CN/KB 1

Detaljplan

Östra Karup 6:7, huvudmannaskap CN 1 SF

Hemmeslöv 44:1, omarb dpl 847 CN 2 SF

Båstad 109:368 & 370, Båstad, etapp II CN 2 NP

Hemmeslöv 6:2 och del av 5:9 (N o S om Stensån) CN 1 NP

Hålarp 4:197, Grevie (f.d skoltomten) CN 1 SF

Förslöv 2:4 (Kommunala tomter) HE 1 NP

Sunnan 10 m.fl. (Torekov Leader) HE 2 NP

Båstad 109:212 ("Övre" Hasselbacken) HE 2 NP Avvaktar intressentens besked om fortsättningen

Västra Karup 1:39 (Bjäre Kraft) HE 2 NP Avvaktar intressentens besked om fortsättningen

Eskilstorp 5:6 (Hemmeslövsvägen) HE 3 SF Avvaktar intressentens besked om fortsättningen

Tunet 1 (Bostäder vid Ängelholmsvägen) HE 3 EP Inväntar skiss från exploatör Samr 4 v

Hamnen, Båstad EJ 1 Utökat Samrådshandlingar Samråd 6 v

Eskilstorp 6:3 (Stationsterrassen) EJ 2 BF Samrådshandlingar

Hemmeslöv 8:2 (ovanför Willys) EJ 2 SF Samrådshandlingar OSÄKER PGA EKONOMI

Varan 2:24, mossen, Torekov EJ

Tidplan för pågående projekt, september 2016

Handl. PrioStrategiskt projekt Förfarande 
EP/NP/BF/SF/UF

Hög Laga KSKSAUSkriva utlåtande (NP)

Skriva samrådsregogörelse (NP)

Utställning/Granskning 4 v (NP)

Samråd, 6 v Skriva särskilt Planbesked Samråd

Utställning Utlåtande

Planbesked Samrådsredo SärskiltPlanarbete Planarbete

MB Expl KF

samråd 6 v granskn handl granskning Utlåtande ant handl

Samrådshandl, behovsbedöm. Samråd 6 v Samr. Granskningshan Gra Utlåtan

Samrådsredog. Granskning Utlåtande

samråd

Samråd 6 v GranskningshandlingarSamr.red

Samrådshandl, behovsbedöm. Samråd 6 v Gransk UtlåtandeGranskningshandlingSamr.r

Samrådshandl, behovsbedöm. Utlåtande

Förnyad utst Ant handl

Samrådshandl, behovsbedöm. - avvaktar provtagningar på massor (TRV&Miljö). samtal i augusti / september angående "saneringsnivå". Tidplan oviss när saneringen ska utföras. Samråd 6 v Samr. Granskningshan Granskni Utlåt

Planarbete Samråd 6 v UtlåtandGransknin Gransk

Samråd 6 v

Samråd 6 v

Sam.red

Sam.red Granskningsh Granskning Utlåtande

Granskningshandlin

Samrådshandl, behovsbedöm. Samråd 6 v Granskni Utlåtan

Framtidsstrategier, 
workshop m 
allmänheten Samråd Bearbetn, revAnalys förutsättningar

Granskni Utlåtand
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 2

 

 

KS § 175  Dnr KS 000398/2016 - 800 

Översyn av miljötaxa 2017 
 
Beskrivning av ärendet Vid myndighetsnämndens extra sammanträde 2016-02-26 beslutade nämnden 

att göra en framställan till kommunstyrelsen med önskemål om en total 
översyn av miljötaxan 2017. 
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-13 fick förvaltningen i uppdrag 
att göra en total översyn av miljötaxan och särskilt beakta tillsynsfrekvensen 
avseende små verksamheter och redovisa konsekvenser av förslaget. 

 På kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-07 återemitterades ärendet för 
komplettering av underlag.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad 2016-05-13. 
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-13. 
 Förfrågningsunderlag för översyn av miljötaxa i Båstads kommun.      
 
Förvaltningens förslag 1. Den riskbaserade taxan som beslutades av kommunfullmäktige den 16 

november 2011 bibehålls. 
 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och tillförordnad miljöchef Mårten 

Sällberg föredrar ärendet. 
 
Ajournering Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Bo Wendt (BP): Översynen av miljötaxan sker under inledningen av 2017.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifalla det egna yrkandet att översynen av miljötaxan 
sker under inledningen av 2017. 

 Omröstning begärs.       
 
Omröstningsresultat Följande beslutsgång godkänns:  
 Ledamot som vill bifalla Bo Wendts yrkande röstar JA. 
 Ledamot som vill bifalla Gösta Gebauers yrkande röstar NEJ. 
 
 Omröstningen utfaller med 2 JA- och 3 NEJ-röster. Ordförande finner att 

arbetsutskottet beslutat bifall Gösta Gebauers yrkande. 
 
 
 
 
  

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från att 
rösta 

Ordförande Bo Wendt (BP) X   
Inge Henriksson (BP) X   

Ingela Stefansson (S)  X  

Christer de la Motte (M) X
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 2 av 2

 

 

Gösta Gebauer (C)  X  

Summa: 2 3  
       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Den riskbaserade taxan som beslutades av kommunfullmäktige den 16 

november 2011 bibehålls.      
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-07 1 av 1

 

 

KS § 163  Dnr KS 000398/2016 - 800 

Översyn av miljötaxa 2017 
 
Beskrivning av ärendet Vid myndighetsnämndens extra sammanträde 2016-02-26 beslutade nämnden 

att göra en framställan till kommunstyrelsen med önskemål om en total 
översyn av miljötaxan 2017. 
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-13 fick förvaltningen i uppdrag 
att göra en total översyn av miljötaxan och särskilt beakta tillsynsfrekvensen 
avseende små verksamheter och redovisa konsekvenser av förslaget.       

 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och tillförordnad miljöchef Mårten 

Sällberg föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Ärendet återremitteras för komplettering av underlag. 
 
 Christer de la Motte (M) och Socialdemokraterna: Bifall till Gösta Gebauers 

yrkande om återremiss.       
 
Ajournering Sammanträdet ajourners i 5 minuter. 
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande av Gösta Gebauer. Efter 

framställd proposition finner ordförande att yrkandet bifallits.      
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Ärendet återremitteras för komplettering av underlag.      
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 Tjänsteskrivelse  
 

160920\39\dk 

1 (3) 

 
 

Datum: 2016-05-13 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: KS 000398/2016-800 (M2016-272) 

Till: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Miljöavdelningen, Myndighetsnämnden  
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nytt ärende- Miljötaxa 2017 (Dnr KS 000398/2016-800) 
 

 
Tjänsteskrivelse efter beslut av Kommunstyrelsen på sammanträdet 
den 13 april 2016 för översyn av miljötaxan 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2011 med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken om 
taxa för tillsyn enligt miljöbalken, KF § 197/11 och KF § 254/12. Taxan är en s.k. riskbaserad 
miljötaxa som bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting. Den 1 januari 2013 
trädde Kommunfullmäktiges beslut om införande av riskbaserad miljötaxa i kraft.  
 
Vid myndighetsnämndens extra sammanträde den 26 februari 2016 beslutade nämnden om 
att göra en framställan till kommunstyrelsen att man med det senaste önskar en total översyn 
av miljötaxan. 
 
Den 13 april 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att göra en total 
översyn över miljötaxan och särskilt beakta tillsynsfrekvensen avseende små verksamheter 
och redovisa konsekvenser av förslaget. Översynen ska vara klar till den 1 juni 2016 så taxan 
kan beslutas av kommunfullmäktige i juni 2016.  
 

Aktuellt 
Enligt 27 kap 1 § första stycket miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 
avgifter för kommunens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av 
EG:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det står kommunfullmäktige fritt 
att bestämma om taxan och avgifternas storlek, dock givetvis inom den ram som uppställs av 
regeringsformen, kommunallagen och miljölagstiftningen. Detta innebär att avgifterna måste 
stå i rimlig proportion till de kostnader som en verksamhetsutövare åsamkar tillsynsmyndig-
heten. 
 
Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska 
betalas av verksamhetsutövarna, i miljöbalken finns regler som säger att kommunen får ta 
betalt av verksamhetsutövaren för att finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom att verksam-
hetsutövaren ska finansiera tillsynsarbetet kallas ”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s 
regler, med innebörden att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myn-
dighetens kostnader för tillsyn. Kommunfullmäktige beslutade därmed den 16 november 2011 
om införande av riskbaserad taxa för Båstads kommun. Taxan ska vara så rättvis som möjligt 
och är därför utformad så att en verksamhet som utgör en hög risk för människors hälsa eller 
miljö får betala mer än den som utgör en låg risk. 
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I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har miljöavdelningen framtagit och anpassat 
den nya taxan utifrån förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för tillsyn inom 
miljöbalkens område utifrån risk‐ och resursbedömning. Miljöavdelningen har använt sig 
av den senast reviderade versionen av SKL:s förslag till taxa som kom i maj 2012. Under 2013 
riskklassades alla kommunens verksamheter inom miljöbalkens område enligt den beslutade 
miljötaxan.   

Bedömningen av den årliga tillsynsavgiften består av tre delar. Den första är verksamhetens 
risker, vilket ger underlag för den avgift som verksamheten ska betala. Den andra delen är en 
bedömning som inspektören gör under besöket, av hur företaget bl.a. hanterar riskerna och 
verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Den tredje delen ger kommunen 
möjlighet att premiera företaget för hur bra man t.ex. arbetar med egenkontroll eller minskad 
klimatpåverkan från verksamheten. Genom att verksamhetsutövaren gör ett bra miljöarbete, 
finns det möjlighet att påverka den årliga tillsynsavgiften. Krävs extra resurser kan extra till-
synsavgift i form av en timavgift faktureras utöver den ordinarie årlig tillsynsavgiften för den 
extra handläggningstiden. 

I årsavgiften ingår mer tillsynsarbete än den tid som inspektören besöker verksamheten. Inför 
besöket förbereder sig inspektören så att denne känner till verksamheten och vad som hänt 
vid tidigare besök. Efter besöket skriver inspektören en rapport som måste vara väl under-
byggd. I avgiften finns även fler aktiviteter bl.a. telefonkontakt, arkivering med mera. Inspektö-
rerna ska även sätta sig in i nya regler som meddelas inom bl.a. EU och i Sverige, de ska även 
känna till ny teknik inom de olika branscherna. Ju mer inspektörerna kan desto bättre inform-
ation och råd kan ges där verksamhetsutövaren får ut det mesta möjliga av tillsynen. Det i sin 
tur ska medföra att verksamhetens egna miljöarbete blir enklare, tar mindre tid och kostar 
mindre. Även planering av branschvisa tillsynsaktiviteter täcks in i årsavgiften. I det arbetet tar 
kommunen fram förenklade metoder för tillsynen genom checklistor, informationsmaterial 
samt andra typer av förberedelser inför insatsen. 

För de flesta verksamheter är tillsynen och avgiften årlig. För vissa verksamheter är tillsynsbe-
hovet mindre och sker med glesare intervall än årligen, avgiften är dock årlig, detta för att 
jämna ut kostnaden för verksamheten. Verksamheten får dock på sikt den tillsyn de betalar för. 
För verksamheter där miljö- och hälsoriskerna är ännu mindre kan det gå cirka tre år mellan 
tillsynsbesöken och verksamheten betalar då efter genomförd tillsyn och för den tid som ned-
lagts på tillsynen.  

Av de 120 registrerade hälsoskyddsverksamheterna har cirka hälften en årlig avgift medan 
resterande har en timavgift med tillsyn vart tredje år. Av de 86 miljöverksamheterna har 50 
verksamheter klassats med en årlig avgift och av de 222 registrerade lantbruksverksamheter-
na har 35 av lantbruken en årlig avgift.   

Verksamheter som innebär en högre risk för människors hälsa eller miljö har i enlighet med 
den riskbaserade taxan en årlig avgift. Några exempel på hälsoskyddsverksamheter som har en 
årlig avgift är exempelvis skolor, förskolor, hotell, bassängbad samt verksamheter där allmän-
heten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom an-
vändning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande 
eller stickande verktyg. Många av dessa verksamheter är också anmälningspliktiga enligt 38 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Många av lantbruksverksamheterna är av mindre art och omfattning och utgör därmed en 
mindre risk och har därav fått färre riskpoäng vilket placerar de i lägsta avgiftsklassen som 
innebär en timavgift. Större lantbruksverksamheter tillsammans med andra miljöverksamhet-
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er där utsläpp sker till mark, luft eller vatten utgör i regel en större risk och har i enlighet med 
taxan erhållit fler riskpoäng vilket ger en årlig avgift. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut om taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbal-
ken, KF § 197/11 och KF § 254/12, kan miljöavdelningen enligt 23 § om det finns särskilda skäl 
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid 
och övriga omständigheter, i ett enskilt fall sätta ned eller efterskänka avgiften. Nedsättning 
kan därmed inte ske generellt för en utvald avgiftsklass i specifik riskkolumn, utan ska ske i 
varje enskilt fall. 
 
En premiering av verksamheten kan först efter två på varandra följande tillsynsbesök uppvisa 
att de kräver mindre resurser utifrån SKL:s resursbedömning premieras med lägre årlig avgift 
genom en så kallad erfarenhetsbedömning. Premieringen är inriktad på såväl hur företaget 
sköter sin egenkontroll och sitt miljöarbete som på faktorer som påverkar klimatet. Miljöav-
delningen kan om verksamheten ändras, anmärkningar uppkommer vid tillsyn eller taxekon-
struktionen ändras, fatta nytt beslut om omklassning av verksamheten. 
 
Inför varje nytt kalenderår görs en omklassning över de verksamheter som haft tillsyn under 
året där verksamheten bedriver ett miljöarbete mer än vad lagen kräver eller där det finns 
särskilda skäl till verksamhetens art och omfattning med mera. Under 2016 premierades cirka 
35 verksamheter med en lägre avgift grundat på en erfarenhetsbedömning. Omklassade verk-
samheter redovisas årligen till Myndighetsnämnden.   
 

Övervägande/Framtid 
Genom en riskbaserad taxa ges större möjlighet för en god självfinansieringsgrad samtidigt 
som tillsynen kan förstärkas. Riskbaserad taxa ger också mindre administration i form av 
rättsvårdande arbete sett över tid då miljöavdelningen vid tidigare taxa timdebiterade verk-
samheter efter tillsynen och fattade efter varje tillsynsbesök ett beslut om avgift av tillsynsin-
satsen. Varje sådant beslut kan överklagas.  Med en riskbaserad taxa är det i samband med 
inklassningen som yttranden, kommuniceringar och eventuella överklaganden görs. Fokus kan 
därefter istället vara på den tillsyn miljöavdelningen har till uppgift att utföra. Det finns också 
fördelar för både tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövarna när det gäller möjligheten att 
budgetera och planera med en på förhand given avgift. Ur verksamhetens perspektiv blir det 
en mycket tydligare och jämnare fördelning på avgifterna jämfört med tidigare timtaxa. En 
riskbaserad taxa ger en tillsynkontinuitet som tidigare saknats i kommunen vilket gör att 
kommunen får en bättre kontroll över de verksamma verksamheterna i kommunen.  
 
Den riskbaserade taxan är en rättvis taxa där den som bedriver en verksamhet som utgör en 
hög risk för människors hälsa eller miljö får betala mer än den som utgör en låg risk. Taxan 
motiverar och uppmuntrar verksamheter att bedriva ett bra miljöarbete och arbeta med för-
bättringsarbete. Verksamheter blir mer medvetna om sina risker och motiveras till kli-
matsmartare val vilket på sikt kan leda till en lägre tillsynsavgift för verksamheten men fram-
förallt en minskad risk att olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljö.  
 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att bibehålla den införda riskbaserade taxan som be-
slutades av kommunfullmäktige den 16 november 2011. 
 
Båstad dag som ovan 
 
Tina Eriksson 
Miljöchef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-13 1 av 1 

 

 

KS § 84  Dnr KS 000398/2016 - 800 

Nytt ärende - Miljötaxa 2017 

 
Beskrivning av ärendet Vid myndighetsnämndens extra sammanträde 2016-02-26 beslutade nämnden 

att göra en framställan till kommunstyrelsen att man med det snaraste önskar 
en total översyn av miljötaxan.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från extra sammanträde med myndighetsnämnden 2016-02- 

26, § 29.     
 
Yrkanden Helena Stridh (BP) och Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets 

förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att göra en total översyn av 
miljötaxan och särskilt beakta tillsynsfrekvensen avseende små verksamheter 
och redovisa konsekvenser av förslaget. 
 
2. Översynen skall vara klar till den 1 juni 2016 så att taxan kan beslutas av 
kommunfullmäktige i juni 2016.     
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2016-09-14 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Förfrågningsunderlag för översyn av Miljötaxa i Båstads kommun 

1 (1) 

Med anledning av Kommunstyrelsens beslut från 2016-04-13 om en total översyn av miljö
taxan, ärendets behandling på Kommunstyrelsen 2016-09-07, vilket resulterade i beslut om 
återremiss, samt med anledning av den resursbrist som för tillfället råder på miljöavdelning 
har förvaltningen gjort en förfrågan till tre företag för att få in kostnadsuppskattning av vad det 
skulle kosta, att med extern hjälp, göra en översyn av miljötaxan. 

Förfrågningsunderlaget finns bilagt och förfrågan ställts till KPMG, Ernest & Young samt WSP. 
Förvaltningen räknar med att offerter skall ha inkommit till Kommunstyrelsens sammaträde 
2016-10-12, i bästa fall redan till KSau 2016-09-28. 

Båstad dag som ovan 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 

160920\c:\ uscrs\dankl i 1 \ docu mcnts\grou pwise\ tjä nsteskrivclsc fö rfrågni ngsu ndcrlag.dot\ dk 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl Is byggnad 

Datum: 2016-09-09 

Hand läggare: Lisa Rönnberg / Mårten Sällberg 

Förfrågningsunderlag för översyn av Miljötaxa i Båstads kommun 

1 (2) 

Båstads kommun har sedan några år tillbaka arbetat med en s.k. riskbaserad miljötaxa som 
bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting. Beslut om införandet av en ny 
modell för taxa inom miljö- och hälsoskyddsområdet togs av Kommunfullmäktige den 16 no
vember 2011 med stöd av 27 kap 1 §miljöbalken om taxa för tillsyn enligt miljöbalken, KF § 
197 / 11 och KF § 254/12. Den 1 januari 2013 trädde Kommunfullmäktiges beslut om införande 
av riskbaserad miljötaxa i kraft. 

I början på 2016 lyfte myndighetsnämnden frågan om behov av en översyn av taxan utifrån att 
nämnden framförde att den nya riskbaserade taxan inneburit en kraftigt ökande tillsynsfre
kvens avseende hälsoskydd, speciellt för de små verksamheterna. Vid myndighetsnämndens 
extra sammanträde den 26 februari 2016 beslutade nämnden om att göra en framställan till 
kommunstyrelsen att man med det senaste önskar en total översyn av miljötaxan. 

Den 13 april 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att göra en total 
översyn över miljötaxan och särskilt beakta tillsynsfrekvensen avseende små verksamheter 
och redovisa konsekvenser av förslaget. Översynen skulle ha varit vara klar till den 1 juni 2016 
så ev förändringar av taxan skulle kunna tas av kommunfullmäktige i juni 2016. 

Med anledning av resursbrist har arbetet inte kunnat genomföras av förvaltningen vilket gör 
att kommunen därför har för avsikt att anlita konsult för att få uppdraget genomfört. 

Uppdragets omfattning: 
En kort historisk beskrivning om varför Kommunen valde att gå över till en ny modell 
för miljö- och hälsoskyddstaxan. 
Överensstämmelse med gällande lagstiftning. 
En omvärlds bevakning hur det ser ut i andra kommuner, hur många har valt att an
vända sig av SKL:s modell för riskbaserad taxa inom miljöområdet, sticker Båstads 
kommun ut i på något sätt avseende avgifter, självfinansieringsgrad och tillsynsfre
kvens hos hälsoskyddsverksamheter med årlig avgift i intervallet 1-6 timmar .. 
Eventuellt förslag på hur taxan bör ändras/ alt utformas. 

Kon taktpersoner: 

Lisa Rönn berg, Samhällsbyggnadschefli sa.ronnberg@bastad.se, tel 0431-77 4 90 
Mårten Säll berg, Tf Miljöchef, marten.sallberg@bastad.se. tel 0431-77 4 59 

Bilaga: Befintlig taxa: Riskbaserad taxa för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Antagen av Kommun
fullmäktige den 16 november 2011, § 196 och 197 Dnr: KS 1170/11-644 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, § 254 Dnr: KS 1746/12-905, gällande 
anpassning av taxa för tillsyn enligt Miljöbalken till riskbaserad miljötaxa) 
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onsclagclen 28 september 2016 

Miljötaxan 
Ksau 2016-09-28 

mJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

I 
_ _, 
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Miljötaxan . 

• 16 nov 2011 KF beslut 

• 1 jan 2013 började kommunen tillämpa den 
riskbaseradtaxa taxan 

• Bygger på förslag från SKL, maj 2012 · 

.UiJ BÅSTADS 
---------------------------- ~ KOMMUN 

onsdag elen 28 sept ember 2016 Besök oss på bastacl.se 
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Miljötaxan 

''Förorenaren betalar!" 

• EU:s regler 

• "den som påverkar människors hälsa eller miljön skall 
betala myndighetens kostnader för tillsyn" 

• Rättvist utformad - verksamheter som utgör en hög risk för 
människors hälsa eller miljö får betala mer än den som utgör låg risk 

onsdag den 28 september 2016 

[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Miljötaxan . 

Bedömningen av årlig tillsynsavgift 

• Verksamhetens risk - underlag för den avgift som 
verksamheten skall betala 

• Bedömning vid tillsyn 

• Premiera 

JTI.J BÅSTADS 
----------------------------- ~ KOMMUN 

onsdag el en 28 september 2016 Besök oss på bastacl .se 
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Miljötaxan 

Bedömningen av årlig tillsynsavgift 

0 

• Arsavgiften omfattar kostnader för mer än bara 
tiden för inspektionen 

• Flesta verksamheter är tillsynen och avgiften årlig 
=utjämning av kostnaden 

• Mindre behov av tillsyn, sker timdebitering efter 
utförd inspektion 

onsdag den 28 september 2016 

~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Miljötaxan 

• Av 120 reg hälsoskyddsverksamheter har ca 
hälften årlig avgift, resterande en tillsynsfrekvens 
var tredje år 

• 86 reg miljöverksamheter har 50 årlig avgift 

• 222 reg lantbruksverksamheter har 35 av 
lantbruken en årlig avgift 

onsdag elen 28 september 2016 

rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Miljötaxan . 

• Nedsättning bedömning i varje enskilt fall 

• Premiering efter 2 på varandra följande tillsyner 

• Inför varje nytt verksamhetsår görs en 
omkiassande över de verksamheter som haft · 
t illsyn under året 

• 2016 35 verksamheter, omklassade 
verksamheter redovisas årligen till MN 

onsdag el en 28 sept ernbe1· 2016 

.[liJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Miljötaxan .. 

• Nedsättning bedömning i varje enskilt fall 

• Premiering efter 2 på varandra följande tillsyner 

• Inför varje nytt verksamhetsår görs en 
omklassande över de verksamheter som haft 
tillsyn under året 

• 2016 35 verksamheter, om klassade 
verksamheter redovisas årligen till MN 

-111] BÅSTADS 
----------------------------- ~ KOMMUN 

onsdag elen 28 september 2016 Besök oss på bastacl.se 
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Miljötaxan 

• Verksamhetsutövarna och tillsynsmyndigheten ges båda 
goda möjligheter att planera och budgetera 

• För verksamhetsutövarna, tydligare och jämnare 
fördelning på avgifterna 

• Taxemodellen ger tillsynskontinuitet som tidigare saknats, 
bättre verksamhet 

• Motiverar till bra miljöarbete och förbättringsarbete 

• Modellen ger förutsättningar för ökad 
självfinansieringsgrad och bättre verksamnet 

onsdag den 28 september 2016 

.IJi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad .se 
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Miljötaxan . 

Modellen ger förutsättningar för ökad 
självfinansieringsgrad och bättre verksamnet 

.[tiJ BÅSTADS 
----------------------------- ~ KOMMUN 

onsdag den 28 september 2016 Besök oss på bastacl.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 1

 

 

KS § 186  Dnr KS 001149/2016 - 200 

Tomtpriser - Östra Karup 6:7 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter till 

dem som vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga 
enfamiljshus. Nu har planeringen och utbyggnaden inom området Östra Karup 
6:7 kommit så långt att det är tid för att fastställa priser på de tomter 
kommunen kommer att erbjuda.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Selldén, daterad 2016-09-17. 
 Förslag om pris på fastigheter inom Östra Karup 6:7.      
 
Förvaltningens förslag 1. Priset på tomterna i etapp 1 inom Östra Karup 6:7 fastställes i enlighet med 

förslaget i bilaga 3.  
 
Föredragande Exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Priset på tomterna i etapp 1 inom Östra Karup 6:7 fastställes i enlighet med 
förslaget i bilaga 3.        
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fl1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 2016-09-17 

Handläggare: Per Sellclen 

Till: l<ommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingemar Lundström 
Lisa Rönnberg, Camilla Nermark 
Mårten Nilsson 
Per Sellden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskr ivelse 
1 (2) 

Förslag om pris på fastigheter inom Östra Karup 6:7 och planområdet Heden 

Samråd har skett med: 
Camilla Nermark 
Ingemar Lundström 

Tomtpriser Östra Karup 6:7 och Heden. 

Sammanfattning av ärendet. 
Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter till dem som 
vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga enfamiljshus. Nu har plane
ringen och utbyggnaden inom området Östra Karup 6:7 och Heden kommit så långt att 
det är tid för att fastställa priser på de tomter kommunen kommer att erbjuda. 

Aktuel lt 
I bilaga har sammanfattats vilka tomter som i de första etapperna är aktue ll a för för
sä ljning och förslag på priser för desamma. 

Förslag till beslut 

Kominunstyrelselil föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Priset på tomterna i etapp 1 inom Östra Karup 6:7 fastställes i enlighet med förslaget i 
bilaga 3 

Priset på tomterna i etapp 1 inom Heden, Båstad 1-Iemmeslöv 10:10, fastställes i enlig
het med förslaget i bilaga 6 

Komm unstyrelsen ges i uppdrag, efter samråd med Båstad Hem AB, utreda, pröva och 
ev överlåta mark inom området Heden etapp Il genom markanvisning till byggföretag 
som uppför parhus, radhus eller flerfamiljshus med hyresrätt eller bostadsrätt som 

160917\c:\uscrs\pcrscl 1 \ desktop\ tjänstcskrivc lse tomter heden, östra lrnru p.dot\ps 
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2 (2) 

prioriterade upplåtelseformer. Markanvisning skall baseras på marköverlåtelsepris 
som är i samklang med priserna i bilaga 6 

Den planerade lekplatsen inom området Heden skall inte komma till utförande. Först 
när kommunen beslutat om etablerings- och driftsfinansiering av lekplatser inom om
råden där GA är huvudman skall frågan åter aktualiseras. 
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förslag om pris på faistigheter ~nom p~anområdet Östra Karup 6:1 

och planområdet Hemmeslöv 10:10p n Heden n. 

De kommunägda planområdena Östra l<arup 6:7 och Hemmeslöv 10:10 är nu handlaggda så 

långt att det inom kort är aktuellt att påbörja en försäljning av de bostadstomter som 

exploateras inom områdena. 

Exploateringsetappen 1 av planområdet Östra l<arup 6:7 är nu i allt väsentligt färdigställt 

med gata, v-a, belysning och park. Detaljplanen är föremål förändringsarbeten på så sätt att 

huvudmannaskapet för allmän platsmark ändras från kommunen till enskilt. Planändringen 

förväntas ha vunnit laga kraft vid årsskiftet. Fastighetsbildning pågår. Tomtförsäljning kan 

lämpligen påbörjas på senhösten. 

l<artbilaga 1 utvisar detaljplaneområdet Östra l<arup 6:7. Exploateringsetappen 1 omfattar 

området Al och område B som markerats på nyssnämnda kartbilaga. Etappen omfattar 

preliminärt 41 kommunägda tomter för småhus och ett område för tätare bebyggelse. 

Etappen är, i enlighet med tidigare av kommunfullmäktige tecknat avtal med Wiwa Bygg AB, 

utbyggt med 6 tomter för småhus och ett område för flerfamiljshus som ägs av bolaget. 

I bilaga 2 redovisas" Utkast till tomtindelning" 2016-08-31. Småhustomterna varierar i 

ytstorlek mellan ca 600-1370 kvadratmeter. För att täcka kommunens kostnader för att 

förvärva mark, planlägga, projektera, exploatera, genomföra fastighetsbildningsåtgärder och 

täcka försäljningsomkostnader redovisas i bilaga 3 förslag till tomtpriser. 

Priset, enligt förslaget, på de minsta tomterna 600-700 kvadratmeter, blir då 299.000 kronor, 

och inklusive v-a anslutningsavgift enligt kommunfullmäktiges tidigare fastställda beslut ca 

438.500 kronor och för den största tomten ,1370 kvadratmeter, blir priset 360.000 kronor 

och inkl v-a anslutningsavgift 538.450 kronor. 

Detaljplaneområdet Båstad Hemmeslöv 10:10, allmänt och här i fortsättningen kallat Heden, 

omfattar en total yta om ca 180.000 kvadratmeter och är planlagt för motsvarande ca 150 

småhustomter, se kartbilaga 4. Detaljplanen har vunnit laga kraft och exploateringsarbetena 

för en första etapp har upphandlats, exploateringsarbetena påbörjats och skall vara 

färdigställda till sommaren 2017. Den första etappen innehåller preliminärt 89 tomter, i 

ytstorlek varierade mellan 610-1170 kvadratmeter, se bilaga 5, Utkast tomtindelning Heden. 
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För att täcka kommunens samlade kostnader för tomterna och även anpassa priset 

gentemot marknadspris i närregionen föreslås försäljningspris i bilaga 6 för de 89 tomterna 

med beaktade av skillnaden i storlek dem emellan . Det skall också påpekas att priset på 

tomterna har reglerats med beaktande av villkoret att marknaden för försäljningen av 

tomterna är begränsat till att omfatta köpare som mantalsskriver sig på tomten . Priset på 

den minsta tomten, 610 kvadratmeter, föreslås till 499.000 kronor och med nu gällande v-a 

anslutningsavgift blir hela summan 638.900 kronor. Den största tomten inom etapp 1 är ca 

1170 kvadratmeter och föreslås kosta 651.000 kronor och med v-a anslutningsavgift uppgår 

då priset till 806.200 kronor. 

Utgångspunkten för prissättningen av tomterna är som påpekats att de skall bebyggas och 

bebos av personer som mantalsskriver sig på den förvärvade tomten . Teknik-och 

servicechefen har i särskild skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit ett vidareutvecklat 

fastighetsöverlåtelseavtal som närmare reglerar kravet på mantalsskrivning. 

Etapp Il inom planområdet Heden utgörs av kvartersmark för bostäder i ett område . Olika 

bolag har under hand till förvaltningen framfört intresse för att uppföra bostäder som är i 

samklang med målsättningen att Hedenområdet skall bebyggas för åretruntboende till en 

attraktiv kostnadsnivå för de boende. Jag föreslår att kommunstyrelsen efter samråd med 

kommunens bostadsbolag, Båstad Hem AB, låter utreda och pröva markanvisning till 

byggföretag som inom etapp Il kan uppföra parhus, radhus eller flerfamiljshus med hyresrätt 

eller bostadsrätt som prioriterade upplåtelseformer. Markanvisning för sådana objekt bör 

baseras på marköverlåtelsepris som är i samklang med etapp 1. 

Inom etapp1 Heden ingår i detaljplanen en illustrerad mindre lekplats. Investeringen uppgår 

till ca 800.000 kronor. Den avsedda huvudmannen för platsen för lekplatsen är inte beredd 

överta och ansvara för driften av lekplatsen, årlig kostnad ca 30.000-40.000 kronor. 

l<ommunen har då att avgöra huruvida lekplatsen skall komma till utförande med att 

kommunen svarar för den fortsatta driften eller att investeringen i lekplatsen ej skall 

genomföras. 

Båstad 2016-09-17 
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1 omrtt-storr~ek Anil:ai IPY-is/itom'[ Toil:a! nnfäkt 

599-699 '°' 2919.IOlOOl 2.391.000l (OJ 

7IOJO- 799 4 310.00()) 1.24(UJOO 

800-899 13l 320 0 (Q)(l)Ql 4.1150.000 

900- 999 10l 3l3o.rn:m 3.3l3l~l000 

1000-1099 4 3J4(UJOIOl 1.3lfäUJO(J) 

1110l0l-1199 1 350.000 350.IOlOIO 

1200-1299 

13lOJ0-13l99 2 3l 60. rn:m 12iOJJM)IOJ 

~Radhtus 5850} 6 299J})i())Ql 1.794.IOlOIO 

TOJtalt: 48 15.346.rn:m 
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Utseende 

Gruppbyggda ~m.);hu :;, 111dhu:; och kcd1ohu: mod .:iopc1:ilP cnuocr. 
Floroo~tndshu:; 

Tckn·1~k:i.;:inl!l (lynfna;irr.l!:i uppfDtlls l orönl:u!or. 

Byggnadsteknik 
Endoatl<::tll:illosohutl~rup11roros. 

L:ig31:i höjd pil l:11dl!)I oolv t.k;ill vllr:i mlnr.t O,J melcr ovc1 11nslul:indo gol:i. 
Komploltcrnndo konuoll nv ovcnluoll forakorMI :iv org:inl~lt Jord under :;ch:iklbollon av :;;ind 
skll 'ko !]cnom p1ovschak1 loru orundl!la!Jnlna. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Gcnon1!or.:indalldanarS:>rfr:lnt1cndot:Jptnnonvinnorl:iri:i r11;ift. 

Ändrad lovplil<t, lov med villkor 
BYO!JIO\/ krllv:i. inte for 111u1:lr och pl:ink sorn li!Joer normllro :illm:in pl:i!s11101k lln 4 meter och ur 
l:igro :in 0.6 mctcr, lnla heller ror mur:ir och pt:inK : om ar l~gro :in 1.5 mc!er o:i ovrlt:J 
tom1mnrk. 

Huvudmannaskap 
Kommunen ar Inte huvudmoin ror n!lm;in pl:i!r. . 

BÅSTADS 
KOMMUN 

tisdag elen 23 augusti 2016 Besök oss på bastad.se 
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Tomt-storlek Antal Pris/tomt Intäkt Bilaga 6 

600-619,99 10 499 4.990 

620-639,99 5 507 2.535 

640-659,99 9 515 4.635 

660-679,99 7 523 3.661 

680-699,99 4 531 2.124 

700-719,99 9 539 4.851 

720-739,99 7 547 3.829 

740-759,99 4 555 2.220 

760-779,99 5 563 2.815 

780-799,99 3 571 1.713 

800-819,99 3 579 1.737 

820-839,99 4 587 2.348 

840-859,99 2 595 1.190 

860-879,99 4 603 2.412 

880-899,99 4 611 2.444 

900-949,99 2 619 1.238 

950-1000,0 1 627 .627 

1000-1050,0 1 635 .635 

1050-1100 2 643 1.286 

1100-1200 3 651 1.953 

Totalt 89 49.243 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 2

 

 

KS § 187  Dnr KS 001145/2015 - 200 

Tomtpriser - Heden 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter till 

dem som vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga 
enfamiljshus. Nu har planeringen och utbyggnaden inom området Heden 
kommit så långt att det är tid för att fastställa priser på de tomter kommunen 
kommer att erbjuda.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Selldén, daterad 2016-09-17. 
 Förslag om pris på fastigheter inom planområdet Heden.      
 
Förvaltningens förslag 1. Priset på tomterna i etapp 1 inom Heden, Båstad Hemmeslöv 10:10, 

fastställes i enlighet med förslaget i bilaga 6.  
 
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag, efter samråd med Båstadhem AB, tt utreda, 

pröva och eventuellt överlåta mark inom området Heden etapp II genom 
markanvisning till byggföretag som uppför parhus, radhus eller flerfamiljshus 
med hyresrätt eller bostadsrätt som prioriterade upplåtelseformer. 
Markanvisning skall baseras på marköverlåtelsepris som är i samklang med 
priserna i bilaga 6.  

 
 3. Den planerade lekplatsen inom området Heden skall inte komma till 

utförande. Först när kommunen beslutat om etablerings- och driftfinansiering 
av lekplats inom området där GA är huvudman skall frågan vara aktuell.  

 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Avslag till beslutspunkt 3 i förvaltningens förslag. 

Kommunen ska anlägga och drifta en lekplats inom området. 
 
 Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte (M): Bifall till Ingela Stefanssons 

yrkande.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Ingela Stefansson och 

finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Priset på tomterna i etapp 1 inom Heden, Båstad Hemmeslöv 10:10, 
fastställes i enlighet med förslaget i bilaga 6.  

 
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag, efter samråd med Båstadhem AB, att 

utreda, pröva och eventuellt överlåta mark inom området Heden etapp II 
genom markanvisning till byggföretag som uppför parhus, radhus eller 
flerfamiljshus med hyresrätt eller bostadsrätt som prioriterade 
upplåtelseformer. Markanvisning skall baseras på marköverlåtelsepris som är i 
samklang med priserna i bilaga 6. 

 
 3. Kommunen anlägger och driftar en lekplats inom området.        
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-09-17 

Handläggare: Per Sellden 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingemar Lundström 
Lisa Rönnberg, Camilla Nermark 
Mårten Nilsson 
Per Sellden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Förslag om pris på fastigheter inom Östra Karup 6:7 och planområdet Heden 

Samråd har skett med: 
Camilla Nermark 
Ingemar Lundström 

Tomtpriser Östra Karup 6:7 och Heden. 

Sammanfattning av ärendet. 

1 (2) 

Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter till dem som 
vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga enfamiljshus. Nu har plane
ringen och utbyggnaden inom området Östra Karup 6:7 och Heden kommit så långt att 
det är tid för att fastställa priser på de tomter kommunen kommer att erbjuda. 

Aktuellt 
I bilaga har sammanfattats vilka tomter som i de första etapperna är aktuella för för
säljning och förslag på priser för desamma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Priset på tomterna i etapp 1 inom Östra Karup 6:7 fastställes i enlighet med förslaget i 
bilaga 3 

Priset på tomterna i etapp 1 inom Heden, Båstad Hemmeslöv 10:10, fastställes i enlig
het med förslaget i bilaga 6 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag, efter samråd med Båstad Hem AB, utreda, pröva och 
ev överlåta mark inom området Heden etapp 11 genom markanvisning till byggföretag 
som uppför parhus, radhus eller flerfamiljshus med hyresrätt eller bostadsrätt som 

160917\c:\users\persell\desktop\ tjänsteskrivelse tomter heden, östra karup.dot\ps 
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/ 
/ 

2 (2) 

prioriterade upplåtelseformer. Markanvisning skall baseras på marköverlåtelsepris 
som är i samklang med priserna i bilaga 6 

Den planerade lekplatsen inom området Heden skall inte komma till utförande. Först 
när kommunen beslutat om etablerings- och driftsfinansiering av lekplatser inom om
råden där GA är huvudman skall frågan åter aktualiseras. 

B0 ad 2016-09-17 

tr~~~ 
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Förslag om pris på fastigheter inom planområdet Östra Karup 6:7 

och planområdet Hemmeslöv 10:10, /1 Heden". 

De kommunägda planområdena Östra Karup 6:7 och Hemmeslöv 10:10 är nu handlaggda så 

långt att det inom kort är aktuellt att påbörja en försäljning av de bostadstomter som 

exploateras inom områdena. 

Exploateringsetappen 1 av planområdet Östra Karup 6:7 är nu i allt väsentligt färdigställt 

med gata, v-a, belysning och park. Detaljplanen är föremål förändringsarbeten på så sätt att 

huvudmannaskapet för allmän platsmark ändras från kommunen till enskilt. Planändringen 

förväntas ha vunnit laga kraft vid årsskiftet. Fastighetsbildning pågår. Tomtförsäljning kan 

lämpligen påbörjas på senhösten. 

Kartbilaga 1 utvisar detaljplaneområdet Östra Karup 6:7. Exploateringsetappen 1 omfattar 

området Al och område B som markerats på nyssnämnda kartbilaga. Etappen omfattar 

preliminärt 41 kommunägda tomter för småhus och ett område för tätare bebyggelse. 

Etappen är, i enlighet med tidigare av kommunfullmäktige tecknat avtal med Wiwa Bygg AB, 

utbyggt med 6 tomter för småhus och ett område för flerfamiljshus som ägs av bolaget. 

I bilaga 2 redovisas" Utkast till tomtindelning" 2016-08-31. Småhustomterna varierar i 

ytstorlek mellan ca 600-1370 kvadratmeter. För att täcka kommunens kostnader för att 

förvärva mark, planlägga, projektera, exploatera, genomföra fastighetsbildningsåtgärder och 

täcka försäljningsomkostnader redovisas i bilaga 3 förslag till tomtpriser. 

Priset, enligt förslaget, på de minsta tomterna 600-700 kvadratmeter, blir då 299.000 kronor, 

och inklusive v-a anslutningsavgift enligt kommunfullmäktiges tidigare fastställda beslut ca 

438.500 kronor och för den största tomten ,1370 kvadratmeter, blir priset 360.000 kronor 

och inkl v-a anslutningsavgift 538.450 kronor. 

Detaljplaneområdet Båstad Hemmeslöv 10:10, allmänt och här i fortsättningen kallat Heden, 

omfattar en total yta om ca 180.000 kvadratmeter och är planlagt för motsvarande ca 150 

småhustomter, se kartbilaga 4. Detaljplanen har vunnit laga kraft och exploateringsarbetena 

för en första etapp har upphandlats, exploateringsarbetena påbörjats och skall vara 

färdigställda till sommaren 2017. Den första etappen innehåller preliminärt 89 tomter, i 

ytstorlek varierade mellan 610-1170 kvadratmeter, se bilaga 5, Utkast tomtindelning Heden. 
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För att täcka kommunens samlade kostnader för tomterna och även anpassa priset 

gentemot marknadspris i närregionen föreslås försäljningspris i bilaga 6 för de 89 tomterna 

med beaktade av skillnaden i storlek dem emellan. Det skall också påpekas att priset på 

tomterna har reglerats med beaktande av villkoret att marknaden för försäljningen av 

tomterna är begränsat till att omfatta köpare som mantalsskriver sig på tomten. Priset på 

den minsta tomten, 610 kvadratmeter, föreslås till 499.000 kronor och med nu gällande v-a 

anslutningsavgift blir hela summan 638.900 kronor. Den största tomten inom etapp 1 är ca 

1170 kvadratmeter och föreslås kosta 651.000 kronor och med v-a anslutningsavgift uppgår 

då priset till 806.200 kronor. 

Utgångspunkten för prissättningen av tomterna är som påpekats att de skall bebyggas och 

bebos av personer som mantalsskriver sig på den förvärvade tomten . Teknik-och 

servicechefen har i särskild skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit ett vidareutvecklat 

fastighetsöverlåtelseavtal som närmare reglerar kravet på mantalsskrivning. 

Etapp Il inom planområdet Heden utgörs av kvartersmark för bostäder i ett område. Olika 

bolag har under hand till förvaltningen framfört intresse för att uppföra bostäder som är i 

samklang med målsättningen att Hedenområdet skall bebyggas för åretruntboende till en 

attraktiv kostnadsnivå för de boende. Jag föreslår att kommunstyrelsen efter samråd med 

kommunens bostadsbolag, Båstad Hem AB, låter utreda och pröva markanvisning till 

byggföretag som inom etapp Il kan uppföra parhus, radhus eller flerfamiljshus med hyresrätt 

eller bostadsrätt som prioriterade upplåtelseformer. Markanvisning för sådana objekt bör 

baseras på marköverlåtelsepris som är i samklang med etapp 1. 

Inom etappl Heden ingår i detaljplanen en illustrerad mindre lekplats. Investeringen uppgår 

till ca 800.000 kronor. Den avsedda huvudmannen för platsen för lekplatsen är inte beredd 

överta och ansvara för driften av lekplatsen, årlig kostnad ca 30.000-40.000 kronor. 

Kommunen har då att avgöra huruvida lekplatsen skall komma till utförande med att 

kommunen svarar för den fortsatta driften eller att investeringen i lekplatsen ej skall 

genomföras. 

Båstad 2016-09-17 
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T omt-storr!ek A~ta! fPrris/tom1l: Total ~rr~äkit 

599- 699 l(ll 299.IOOIOJ 1.392.m:m '° 

100- 199 4 310.000 1.240.000 

800-899 Bl 310. 000 4.1150.000 

9())0- 999 10 330.000 3.330.000 

1000-1099 4 340.00()) 1.360.000 

1100-1199 1 350.000 3.so.ocm 

1200-1299 

1300-1399 2 360.00()) 120.000 

{Radhus 5850} 6 299.000 1.194.000 

Tota lit: 48 15.346.01(»0 
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PLANBESTÄMMELSER 
Foljondo oullor Inom omrMon mccJ ncdnn::tanndo bC?tC?ckning::ir. Em:!::ist :maivon 
n11VJmln!no och ullormntng :ir llllAton. Bo:;Ulmmcl::ier ulon be1ccknlno u:11111r lncrn hcl:i 
pl.:inom1:1dot. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

GRÄNSER I. . · --:---:-: 1 MJ1konf.lrlnlobcbygu3:s 

Et1orde1!1!l m ark Inom bo:;l3d:;kvMorc.l :ika v;m1 l ill1J311gh!J ror 
!)emon!'i:lmhem1n1ao!lnlno for kv:mer:;oalo :;om :ins1utcr 11\I 
lok;ito:itD ::oml ror ocmon:;:immo toknl:sl!o .:in1:ioonlnoor. Min:;11v:1 
p;1:;:13!Jorforoonglr:1nltmetl:inl!v:i1101:so:i1nochnillurmark tk:iin!IO 
igomen~:imho1s:m13Q!lllinDon . 

- -- • - Pl:inom1:ldc:;Dr:i n:s 

- - - - - Anv:indning::or:in:; 

- - - - - - - EDen:skop:sgriln:s 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser 

HUVUOGATA Tr:ifi11 moll:in omtOdon 

I LOKALGATA I Lok:illr.:af•~ 

! 11;,ru11 I N:iluromr::ido 

Kvartersmark 
I :0 I Go!'it:idor 

E I Teknl::lt:i:inl:lg!Jnintt:ir 

. ,,__ / UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av 
kvartersmark) 
Mark och vegetation 

Min~t SO'Y. ov lom!yton ~k:ill mo]11{i!!Of:i lnr.111:i1 lon :iv cl;;iov:itt::n, 

Mur:ir och pJ;ink :;om l'aODI n:1rm::i1a :in .1 mo1cr fr:)n 1amto1:111:; mol 
:illm:l11 p!al!lmDtk l~t c) over:llo:i 0,8 mclcr. Mur:1r cell pl:ink p:i 
ovno tomlm:itl!l.1rcjovcr:1ioa 1,s molor. 

Utfart, stängsel 

~ -&- - -e- --:ll Kö1b:ir u11or l f.lr Jnlo a11ord11as 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
.... .... I .... Mln::.r:i :;1or!el! p;) tom\ ror lriUoo:inuo hu::. or GOO m'. Storst:i \ll1titn:i Placering 

byoono(.b:irca ör 250 m', vor:iv 40 m' rcscrve1:1::. for 
Huvudbygnn:id sltoll plilct110::. min::.! 4 me1or lr:in tom1gr;1n$. For 
l1illgoandc hu' g:lllor .:i.It \.:omptcmcnttr109n:id ~k:i pl;iccr:i::. mln,16 
meter fr:in gr.ln: mol g:il:i och min::.t 1 molor l r.'Jn ovnll'D 
1omtor.:m:e1.Foruyognildn:irrnilro:1n.:.mci10rr1L'lnoronn10mt 
o.1llcrs:i1:ki!d;1bramlkr.:av. 

HuvudbY!J!Jnnd::.k:illpl:ieer.i::.mlnstl\n1otcrfrtinlom1or::in::.. For 
fra1m:iundo hu::. g:iucr a~t kompl~mentby!Jan:id :k:i pl:iccr:i ::. mln: l G 
meter fr:in !Jr.::n~ mot lnlc1no:i1.i oeh min::.11 me\orlr;in ovrlg:i 
lomlgr:Jn:cr. For byggn:id n:11moro :In" meter r1.1n or:innlomt 
g311or :;or:;kllO:i brondkr;iv. 

komplcmentbyoonodor. Bygon:idfj r upplor:islllö!J'l 1 vjninncclt p, 
med on hog~!D nodlhoJd pti G,3 m. T:ikltupor Mr linn:i:; och uppgli 
1111113 :iv l:ikel!l l:lnod ut:in :it\ v:in1ng::.:intnlol p:ivork:i!'i. 

Min, !:i::.torl1:kplllomtforfrill1:19ano11h11:J:ir600m'. S1or::.1:111t1n1na 
by9onnd::.:ire:iar250m',vo1av·l0m1ro3ervor:i::.lör 
komplo111entbyg!Jnodcr. Byogn:itl f:i r uppforo~ I hoa::.t 2 v.1ninQ!H 
ochmcd on l\Og::.t:inockhojdp1:1 0,3m, 

Hoo::.11/3o'l lom1cn:inrc:iftirbebygo:i::.mcdo1uµpbyo!JOn 
:;m:ihu!l,r:1dhu::.ellorkotljohu::.mod::.cp::ir:i1::iontrt:cr. Mln!lln 
tomt::.1or!ekt1t250in2pcrl'1gcnt:eL By!]gn:idfåruppfor:i:ilhonr.t2 
vonlng:irochmcdonho9::.!anockhöjdpt18,Jm. 

Hög:;\ 115 av temtens are:i r:ir bcb-/goos metl n~1bo::.t:iO ::.hn . 
Utformning 

Stor:t:i byggn:id::.:i ro:i per 1terbo::.t:id::. t1u!l :11 350 m2. P:irkc1lng ::.1t:i fril Fr~i!)o11ndehu:s. Huvutlbyggn:id:;k;,placcra!'> 1ned l.1n9::.IO:ieller 
o:ivcll!Jf:lnsmotlo19::nd1n1n1k. IO::.:i::inomkv:irto1::.m:i1k.Mln:;t 1,5p;11korln[1::.pl:it:;orkrilv::.por 

lagenhet. By[lgnod ftir upp!Or:i'l i hö[l:>l 4 v~nir1!J ;ir o<:h med en 
hoa~to natkho)cl p:i 12,3 meter. Hl::.::.chakl f;ir onord:i:; u1ovor 
nochhojd. 

[ii 
-_,..---

(l!tlpl) 

"' 
Utseende 

Gruppbyggda :m:ihu~. 1.:i.llhu::. aeh kCOJöhu::. mocl :.op:ir.:i.111 cntrccr. 

Flo1bo:lndshu: 

Tckni:k.:ianl:igynln9ar::.k:iuppl013!'i iQrDn kulo1, 

Byggnadsteknik 
Enda~\ k:ill:irlo:s11 hu' /.1r uppfo1:is. 
L:lg:.t3hlljclp31:Jrdlgloolv :k:illv3r:imln::.t0,31nc1crovcr:in:lul;indo9111:i. 
Kamplc1tcrnnclokont1011nvovcntuo11101okcm:.t:ivo1g:in1:kJc1dundcr:ch:iklboltcnnv::ind 
:ikasko9cnom p1ovsch:ik1rc1001undlllQ!.mln11. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Gonan1lor.'lndclldon13rS.1rfr.1nclcnd:ig plnnonvinno1l;i(1;\l1r;:il1. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor 
By!Jglov krllv:> inte ft:ir mur:ir oth pl:inl! ~or11 l199er n:irm:iro :itlm:ln p!;ilsniork !111 4 meter och Ur 
l::igro :in 0,8 meter, Inte heller 101 mu1:ir och pl:ink :om 11r l:19ro 3n 1,5 mctcrp.1 ovri!J 
lomlm:io:. 

Huvudmannaskap 
Kommuncn:irlntoriuvudm<1n/aro11m:1n pl:i1:; 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 

~ 
~. ,,. 

("-

"f 
~ 
~ 

;i:_, 
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•• ors gti 

torsdag den 15 september 2016 

tomtindelning 

,· 

l
i .. ,,~ u.~ 

Heden, Hemmeslöv 
Utkast - tomtindelning inkl 
illustrerade byggnader 2016-04-11 
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Tomt-storlek Antal Pris/tomt Intäkt Bilaga 6 

600-619,99 10 499 4.990 

620-639,99 5 507 2.535 

640-659,99 9 515 4.635 

660-679,99 7 523 3.661 

680-699,99 4 531 2.124 

700-719,99 9 539 4.851 

720-739,99 7 547 3.829 

740-759,99 4 555 2.220 

760-779,99 5 563 2.815 

780-799,99 3 571 1.713 

800-819,99 3 579 1.737 

820-839,99 4 587 2.348 

840-859,99 2 595 1.190 

860-879,99 4 603 2.412 

880-899,99 4 611 2.444 

900-949,99 2 619 1.238 

950-1000,0 1 627 .627 

1000-1050,0 1 635 .635 

1050-1100 2 643 1.286 

1100-1200 3 651 1.953 

Totalt 89 49.243 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 1

 

 

KS § 188  Dnr KS 001139/2016 - 200 

Revidering av köpekontrakt respektive Regler för tomtförsäljning 
 
Beskrivning av ärendet I samband med kommande villatomtförsäljningar har förslag till nytt 

köpekontrakt och Regler för tomtförsäljning tagits fram.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Ingemar Lundström, daterad 

2016-09-02. 
 Bilaga 1. Förslag till nytt köpekontrakt. 
 Bilaga 2. Förslag till nya Regler för tomtförsäljning.  
 Bilaga 3. Gällande köpekontrakt (KF 2013-04-24 § 91).  
 Bilaga 4. Gällande Regler för tomtförsäljning (KF 2013-04-24 § 91).  
 
Förvaltningens förslag 1. Förslag till nytt köpekontrakt och nya Regler för tomtförsäljning godkänns i 

enlighet med bilagor 1 och 2.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Förslag till nytt köpekontrakt och nya Regler för tomtförsäljning godkänns i 
enlighet med bilagor 1 och 2.      
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-09-02 
Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 001139/2016 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik- och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till nytt köpekontrakt 
Bilaga 2. Förslag till nya Regler för tomtförsäljning  
Bilaga 3. Gällande köpekontrakt (KF 2013-04-24 § 91)  
Bilaga 4. Gällande Regler för tomtförsäljning (KF 2013-04-24 § 91)    
 

Samråd har skett med: 
Exploateringsingenjör, kommunjurist 
 

 
Revidering av köpekontrakt respektive Regler för tomtförsäljning 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med kommande villatomtförsäljningar har förslag till nytt köpekontrakt och Regler 
för tomtförsäljning tagits fram.   
 

Bakgrund 
Kommunala villatomter säljs normalt via kommunens tomtkö. Regler avseende detta samt un-
derlag till köpekontrakt beslutas av kommunfullmäktige.  
 

Aktuellt 
I Östra Karup har ett nytt exploateringsområde färdigställts. Efter det att tomtpris är fastställt 
och nödvändiga fastighetsreglering gjorts kan tomter gå ut till försäljning. Under hösten 2016 
och våren 2017 kommer också ett område vid Heden i Hemmeslöv att byggas ut.  
 

Övervägande/framtid 
Inför att tomter i ovan områden snart ska säljas föreslås att Regler för tomtförsäljningar och 
underlag till köpekontrakt revideras.  
 
Följande förändringar föreslås i köpekontraktet: 
 
§5 Byggnadsskyldighet – Tillägg ”Med permanent bruk menas att bostadshuset ska uppfylla de 
tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler för enbostadshus (inte fritidshus).” 
 
Byggnadsskyldighet – ”Om säljaren köper tillbaka fastigheten av köparen, oavsett anledning 
härtill, ska ett återköpskontrakt upprättas mellan köparen och säljaren där avdrag görs för 
lagfartskostnader och kommunens administrativa kostnader om tiotusen kronor (10 000 kr) i 
ärendet. Kommunens lagfarts- och administrativa kostnader i ärendet ska avräknas köpeskil-
lingen.” tas bort och läggs till i Regler för tomtförsäljning. 
 
§ 10 Vatten och avlopp – ”Om köparen inom de tre år som köparen har på sig att uppfylla 
byggnadsskyldigheten, inte kan fullfölja köpet och måste återlämna fastigheten, betalar sälja-
ren tillbaka anläggningsavgiften för vatten och avlopp. Någon ränta utgår inte på beloppet.” tas 
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bort och följande mening läggs till ”Köparen ska kontakta NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp) i god tid innan anslutning ska ske.” 
 
§ 11 Övrigt – Följande mening stryks ”Fastigheten ingår i vägförening för området.” och ersätts 
med ”Det åligger köparen att betala den årliga avgiften till gemensamhetsanläggning för områ-
det.” 
 
§ 15 Övrigt – Följande mening stryks ”Detta köpekontrakt har upprättats i anslutning till kom-
munfullmäktiges beslut 2013-04-24 § 91 om försäljning av tomter.” och ersätts med ”Detta 
köpekontrakt har upprättats i två exemplar, varav köparen och säljaren tagit var sitt.” 
 
Regler för tomtförsäljning föreslås förändras i enlighet med ovan justeringar av köpekontrak-
tet samt ”ekonomiutskottet” byts ut mot ”kommunstyrelsens arbetsutskott”. Vidare tillkommer 
en punkt; 8. Köparen av kommunal villatomt ska vara en fysisk person (inget företag och ingen 
företrädare för en byggintressent). 
 
I bilaga 1-4 återfinns förslag till nytt köpekontrakt och nya Regler för tomförsäljning samt nu 
gällande köpekontrakt och Regler för tomförsäljning. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Förslag till nytt köpekontrakt och nya Regler för tomtförsäljning godkänns i enlighet med 
bilagor 1 och 2.      
 
 
 
Båstad 2016-09-06 
 
 
Ingemar Lundström 
Teknik- och servicechef 
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 KÖPEKONTRAKT 
 
 Båstads kommun, 212000-0944, 269 80 Båstad nedan kallad säljaren, 

säljer härmed till …………………………..    nedan kallad köparen, fastigheten 
……………..  (…….. m2) i Båstads fastighetsregisterområde, Båstads kommun 
för en överenskommen köpeskilling av ……………………………………. kronor  
(………….. kr) samt på följande villkor i övrigt.  

 
 
Fastighetens skick 1.  Köparen har att själv företa de geotekniska undersökningar som krävs  
  för att bebygga fastigheten. Säljaren ansvarar inte för rådande grund- 
  förhållanden på fastigheten. 
 
Tillträde 2.  Tillträde sker omgående. 
 
Köpeskilling 3.  Köpeskillingen har erlagts kontant och kvitteras härmed såsom till fullo    
  betald. 
 
Inteckningar 4.  Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. 
 
Byggnadsskyldighet 5. Fullgjord byggnadsskyldighet innebär att köparen, på fastigheten, upp- 
  fört ett för permanent bruk avsett bostadshus inom tre år (3 år) från 
  tillträdesdagen, och att köparen folkbokför sig på fastigheten. Med per- 
   manent bruk menas att bostadshuset ska uppfylla de tekniska egen- 
   skapskraven i Boverkets byggregler för enbostadshus (inte fritidshus). 
 
 6.  Det åligger köparen att fullgöra byggnadsskyldigheten. Utan säljarens  
  skriftliga medgivande får köparen inte överlåta fastigheten inom fem år  
  (5 år) från tillträdesdagen.  
 
Vite 7.  Köparen förbinder sig att folkbokföra sig på fastigheten senast från och  

 med den dag då byggnadsskyldigheten är uppfylld enligt punkt 5, till och 
med fem år (5 år) efter tillträdesdagen. För det fall köparen inte iakttar 
kravet på folkbokföring ska köparen till säljaren utge ett vite motsva-
rande fastighetens köpeskilling. 

 
 8. Om köparen inte har fullgjort byggnadsskyldigheten enligt punkt 5 eller 
  om köparen överlåter fastigheten utan säljarens skriftliga godkännande  
  enligt punkt 6, utfäster sig köparen att till säljaren utge ett vite motsva- 
  rande köpeskillingens storlek.  
 
Avgifter m m 9.  Avgifter som utgår för fastigheten från och med tillträdesdagen bäres av  

 köparen. Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader i sam-
band med detta förvärv. 
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Vatten och avlopp 10.  Köparen är skyldig att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp    
 enligt taxa för säljarens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Kö-

paren ska kontakta NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) i god 
tid innan anslutning ska ske. 

 
Övrigt 11.  Det åligger köparen att betala den årliga avgiften till gemensamhets-  
    anläggning för området. 
 
 12.  Köparen har informerats om gällande detaljplan. 
 
 13.  I övrigt gäller vad i 4 kap. jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp  
          av fast egendom. 
 
 14.  Detta köpekontrakt har upprättats i två exemplar, varav köparen och 
   säljaren tagit var sitt. 
 
 
Båstad ……………………  
 
För Båstads kommun: 
 
 
 
………………………………………..    
 
 
 
Bevittnas: 
 
 
………………………………………..   …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………     
       
 
Bevittnas: 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
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Antagen av kommunfullmäktige den 28 februari 2001, § 22 Dnr: 1225/00 -230 
Reviderad av kommunfullmäktige den 25 januari 2006, § 5 Dnr: 73/06 -210 
Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, § 130 Dnr: 869/09 -210 
Reviderad av kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 74 Dnr: 324/11 -210 
Reviderad av kommunfullmäktige den 24 april 2013, § 91 Dnr: 391/13-200 
 
 
 
 
 
REGLER FÖR TOMTFÖRSÄLJNING 
 
 
FÖRSÄLJNING AV KOMMUNALA VILLATOMTER I BÅSTADS KOMMUN 
 
 
 
Regler för villatomtkö 
 
1. Teknik och service upprättar kölista för sökande av villatomt där sökande placeras i den 

ordning ansökan inkommer till kommunen. 
 
2. Ansökan görs på blankett som tillhandahålls av Teknik & service. Sökande ska lämna per-

sonuppgifter samt uppgift om i vilket område villatomt önskas. Sökande till villatomt ska 
vara fysisk person som inte företräder byggintressent. Byggnadsföretag och liknande ska 
registreras i särskild förteckning som behandlas i den ordning kommunstyrelsens arbets-
utskott anvisar. 

 
3. Sökande ska betala en villatomtköavgift om 250 kr per kalenderår. Summan sätts in på 

bankgiro 650-8337 med text ”Tomtköavgift”. Inbetald avgift återbetalas inte. 
 
4. Sökande som erbjudits villatomt i olika lägen tre gånger men inte accepterat någon tomt, 

stryks från kölistan. Sökande som antagit anvisad villatomt stryks från kölistan. 
 
5. Sökande som köpt villatomt av kommunen har inte rätt att på nytt registrera sig förrän 

efter fem år från tidpunkten för tecknat köpeavtal. Detta gäller även för sökande som 
köpt villatomt från byggnadsföretag eller dylikt som i sin tur erhållit villatomtmark från 
kommunen. 

 
6. Sökande av villatomt, som två gånger tidigare köpt villatomt, kommer alltid i kö efter dem 

som inte tidigare fått tilldelning eller fått tilldelning en gång. 
 
7. Teknik & service skickar en gång årligen ut en förnyelseblankett. Avgiften ska inbetalas 

och blanketten återsändas inom 30 dagar. Sökande som inte inom föreskriven tid betalat 
avgiften och återsänt förnyelseblanketten stryks från kölistan. 
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Villkor för förvärv av villatomt 
 
8. Köparen av kommunal villatomt ska vara en fysisk person (inget företag och ingen före-

trädare för en byggintressent). 
 
9. Köparen har att själv företa de geotekniska undersökningar som krävs för att bebygga fas-

tigheten. Säljaren ansvarar inte för rådande grundförhållanden. 
 
10. Tillträde sker omgående när köpeskillingen har betalts kontant och kvitteras därmed såsom 

till fullo betald (vid köpekontraktets undertecknande). 
 
11. Fullgjord byggnadsskyldighet innebär att köparen, på fastigheten, uppför ett för permanent 

bruk avsett bostadshus inom tre år från tillträdesdagen och att köparen folkbokför sig på 
fastigheten. Med permanent bruk menas att bostadshuset ska uppfylla de tekniska egen-
skapskraven i Boverkets byggregler för enbostadshus (inte fritidshus).  

 
12. Det åligger köparen att fullfölja byggnadsskyldigheten. Utan säljarens skriftliga medgivande 

får köparen inte överlåta fastigheten inom fem år från tillträdesdagen. 
 
13. Köparen förbinder sig att folkbokföra sig på fastigheten senast från och med den dag då 

byggnadsskyldigheten är uppfylld till och med fem år efter tillträdesdagen. För det fall köpa-
ren inte iakttar kravet på folkbokföring ska köparen till säljaren utge ett vite motsvarande 
fastighetens köpeskilling. 

 
14. Om köparen inte har fullgjort byggnadsskyldigheten eller om köparen överlåter fastigheten 

utan säljarens skriftliga godkännande utfäster sig köparen att till säljaren utge ett vite mot-
svarande köpeskillingens storlek. 

 
15. Köparen är skyldig att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande taxa. 

Köparen ska i god tid kontakta NSVA innan anslutning. 
 
16. Det åligger köparen att betala den årliga avgiften till gemensamhetsanläggning för området. 
 
 
 
Övrigt 
 
17. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan medge avsteg från angivna regler i den mån sär-

skilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta. 
 
18. Om säljaren köper tillbaka fastigheten av köparen, oavsett anledning härtill, ska ett åter-

köpskontrakt upprättas mellan köparen och säljaren där avdrag görs för lagfartskostnader 
och säljarens administrativa kostnader (10 000 kr). Säljarens lagfarts- och administrativa 
kostnader i ärendet ska avräknas köpeskillingen.  
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 KÖPEKONTRAKT 
 
 Båstads kommun, 212000-0944, 269 80 Båstad nedan kallad säljaren, 

säljer härmed till ……………………………., nedan kallad köparen, fastigheten 
……………. (……. m2) i Båstads fastighetsregisterområde, Båstads kommun för 
en överenskommen köpeskilling av ………………………..kronor (………….. kr) 
samt på följande villkor i övrigt. 

 
 

Fastighetens skick 1.  Köparen har att själv företa de geotekniska undersökningar som krävs  
  för att bebygga fastigheten. Säljaren ansvarar inte för rådande grund- 
  förhållanden på fastigheten. 
 

Tillträde 2.  Tillträde sker omgående. 
 

Köpeskilling 3.  Köpeskillingen erlägges kontant vid köpekontraktets undertecknande 
                                                                och kvitteras härmed såsom till fullo betald. 
 

Inteckningar 4.  Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. 

 
Byggnadsskyldighet 5. Fullgjord byggnadsskyldighet innebär att köparen, på fastigheten, upp- 
  fört ett för permanent bruk avsett bostadshus inom tre år (3 år) från 
  tillträdesdagen, och att köparen folkbokför sig på fastigheten. 
 
 6.  Det åligger köparen att fullgöra byggnadsskyldigheten. Utan säljarens  
  skriftliga medgivande får köparen inte överlåta fastigheten inom fem år  
  (5 år) från tillträdesdagen.  
 
 7. Om säljaren köper tillbaka fastigheten av köparen, oavsett anledning  

 härtill, ska ett återköpskontrakt upprättas mellan köparen och säljaren 
där avdrag görs för lagfartskostnader och kommunens administrativa 
kostnader om tiotusen kronor (10 000 kronor) i ärendet. Kommunens 
lagfarts- och administrativa kostnader i ärendet ska avräknas köpeskil-
lingen.  

 
Vite 8.  Köparen förbinder sig att folkbokföra sig på fastigheten senast från och  

 med den dag då byggnadsskyldigheten är uppfylld enligt punkt 5, till och 
med fem år (5 år) efter tillträdesdagen. För det fall köparen inte iakttar 
kravet på folkbokföring ska köparen till säljaren utge ett vite motsva-
rande fastighetens köpeskilling. 

 
 9. Om köparen inte har fullgjort byggnadsskyldigheten enligt punkt 5 eller 
  om köparen överlåter fastigheten utan säljarens skriftliga godkännande  
  enligt punkt 6, utfäster sig köparen att till säljaren utge ett vite motsva- 
  rande köpeskillingens storlek.  
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Avgifter m m 10.  Avgifter som utgår för fastigheten från och med tillträdesdagen bäres av  
 köparen. Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader i sam-

band med detta förvärv. 
 

Vatten och avlopp 11.  Köparen är skyldig att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp    
 enligt taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Om köparen inom de tre år som köparen har på sig att uppfylla bygg-
nadsskyldigheten, inte kan fullfölja köpet och måste återlämna fastig-
heten, betalar säljaren tillbaka anläggningsavgiften för vatten och av-
lopp. Någon ränta utgår inte på beloppet. 

 

Övrigt 12.  Fastigheten ingår i vägförening för området. 
 
 13.  Köparen har informerats om gällande detaljplan. 
 
 14.  I övrigt gäller vad i 4 kap. jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp  
          av fast egendom. 
 
 15.  Detta köpekontrakt har upprättats i anslutning till kommunfullmäktiges  
         beslut 2013-04-24 § 91 om försäljning av tomter. 
 
 
Båstad ………………….  
 
För Båstads kommun: 
 
 
 
………………………………………..    
 
    
 
Bevittnas: 
 
 
………………………………………..   …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………     
       
 
Bevittnas: 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
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Antagen av kommunfullmäktige den 28 februari 2001, § 22 Dnr: 1225/00 ‐230 
Reviderad av kommunfullmäktige den 25 januari 2006, § 5 Dnr: 73/06 ‐210 
Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, § 130 Dnr: 869/09 ‐210 
Reviderad av kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 74 Dnr: 324/11 ‐210 
Reviderad av kommunfullmäktige den 24 april 2013, § 91 Dnr: 391/13‐200 

REGLER FÖR TOMTFÖRSÄLJNING 

FÖRSÄLJNING AV KOMMUNALA VILLATOMTER I BÅSTADS KOMMUN 

Regler för villatomtkö 

1. Teknik och service upprättar kölista för sökande av villatomt där sökande placeras i den
ordning ansökan inkommer till kommunen.

2. Ansökan görs på blankett som tillhandahålls av Teknik & service. Sökande ska lämna per‐
sonuppgifter samt uppgift om på vilket område villatomt önskas. Sökande till villatomt ska
vara fysisk person som inte företräder byggintressent. Byggnadsföretag och liknande ska
registreras i särskild förteckning som behandlas i den ordning ekonomiutskottet anvisar.

3. Sökande ska erlägga en villatomtköavgift om 250 kr per kalenderår. Summan sätts in på
bankgiro 650‐8337 med text ”Tomtköavgift”. Inbetald avgift återbetalas inte.

4. Sökande som erbjudits villatomt i olika lägen tre gånger men inte accepterat någon tomt,
stryks från kölistan. Sökande som antagit anvisad villatomt stryks från kölistan.

5. Sökande som fått villatomt av kommunen har inte rätt att på nytt registrera sig förrän
efter fem år från tidpunkten för tecknat köpeavtal. Detta gäller även för sökande som
köpt villatomt från byggnadsföretag eller dylikt som i sin tur erhållit villatomtmark från
kommunen.

6. Sökande av villatomt, som två gånger tidigare fått villatomt, kommer alltid i kö efter dem
som inte tidigare fått tilldelning eller fått tilldelning en gång.

7. Teknik & service skickar en gång årligen ut en förnyelseblankett. Avgiften ska inbetalas
och blanketten återsändas inom 30 dagar. Sökande som inte inom föreskriven tid betalat
avgiften och återsänt förnyelseblanketten stryks från kölistan.

Bilaga 4283

283



 

130508\7dd\mls 

2 (2)

Villkor för förvärv av villatomt 
 
8.   Köparen har att själv företa de geotekniska undersökningar som krävs för att bebygga fas‐

tigheten. Säljaren ansvarar inte för rådande grundförhållanden. 
 
9. Tillträde sker omgående. Köpeskillingen erläggs kontant vid köpekontraktets underteck‐

nande och kvitteras härmed såsom till fullo betald 
 
10.   Fullgjord byggnadsskyldighet innebär att köparen, på fastigheten, uppför ett för perma‐

nent bruk avsett bostadshus inom tre år från tillträdesdagen och att köparen folkbokför 
sig på fastigheten.  

 
11.   Det åligger köparen att fullfölja byggnadsskyldigheten. Utan säljarens skriftliga medgivan‐

de får köparen inte överlåta fastigheten inom fem år från tillträdesdagen. 
 
12.   Köparen förbinder sig att folkbokföra sig på fastigheten senast från och med den dag då 

byggnadsskyldigheten är uppfylld till och med fem år efter tillträdesdagen. För det fall kö‐
paren inte iakttar kravet på folkbokföring ska köparen till säljaren utge ett vite motsvaran‐
de fastighetens köpeskilling. 

  
13.   Om köparen inte har fullgjort byggnadsskyldigheten eller om köparen överlåter fastigheten 

utan säljarens skriftliga godkännande utfäster sig köparen att till säljaren utge ett vite mot‐
svarande köpeskillingens storlek. 

 
 
 
Övrigt 
 
14.   Ekonomiutskottet kan medge avsteg från angivna regler i den mån särskilda omständighe‐

ter i det enskilda fallet motiverar detta. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 1

 

 

KS § 184  Dnr KS 000061/2016 - 350 

Svar på motion om ny lekplats i Förslöv 
 
Beskrivning av ärendet Teknik och service har mottagit en motion om förslag om en ny lekplats i 

Förslöv. Förslövsholms vägförening som är huvudman för kommunal mark i 
området ställer sig positiva till förslaget. Enligt beslut i KS 000632/2016-906 
ska medel för en ny lekplats, i likhet med den populära Gulstad i Båstad, tas 
med i budget 2018.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2016-08-11. 
 Yttrande från Förslövsholms vägförening.  
 
Förvaltningens förslag 1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats i 

Förslöv, med motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad i 
Båstad. 

 
Föredragande Parkingenjör Jenny Hertsgård föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt till motionen.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats i 
Förslöv, med motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad i 
Båstad.  
 
2. Motion anses bifallen.   
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Datum: 2016-08-11 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000061/2016 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Socialdemokraterna - Ingela Stefansson, Förslövsholms vägförening, teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttrande från Förslövsholms vägförening  
 

Samråd har skett med: 
Förslövsholms vägförening 

 
Svar på motion om ny lekplats i Förslöv 
 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har mottagit en motion om förslag om en ny lekplats i Förslöv. Förslövs-
holms vägförening som är huvudman för kommunal mark i området ställer sig positiva till för-
slaget. Enligt beslut i KS 000632/2016-906 ska medel för en ny lekplats, i likhet med den popu-
lära Gulstad i Båstad, tas med i budget 2018.   
 
Bakgrund 
Som en följd av den nya pågatågstationen och god tillgång på arbetstillfällen väntas en inflytt-
ning av fler barnfamiljer ske i Förslöv de kommande åren. En väl anlagd lekplats är en naturlig 
mötesplats för alla och skapar möjlighet att knyta nya kontakter.  
 
Aktuellt 
I dag finns det 9 ”kvarters-lekplatser” i Förslöv. Kvarterslekplatserna är av enklare modell och 
innehåller oftast endast gungor och sandlådor, i vissa fall någon typ av kombinationslek så som 
en klätterställning av mindre modell eller en rutschkana. För att en lekplats ska fungera som en 
mötesplats av större dignitet behövs ett större utbud. 
 

Övervägande/framtid 
I dag ser familjelivet annorlunda ut gentemot vad det gjorde på 70-talet när de flesta lekplat-
serna i kommunen anlades. Därmed har även behovet förändrats och vi besöker i större ut-
sträckning lekplatsen som ett utflyktsmål för hela familjen. Teknik och service har föreslagit att 
avsätta medel för att utöka en del av kommunens lekplatser till temalekplatser under perioden 
2019-2021. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats i Förslöv, med 
motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad i Båstad.   
 
Båstad 2016-08-11 
 
Jenny Hertsgård 
Parkingenjör 
Teknik och service 
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Förslövsholms Vägförening 
Torben Persson 
Bäckvägen 48 
26973 Förslöv 
Tel 0431/451084 

Båstads kommun 
Teknik o Service 
Parkingenjör 
Jenny Hertsgård 
26980 Båstad 

Motion om ny lekplats i F örslöv. 

2016-05-27 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommum::yrelsen 

2016 -06- 0 2 
Dnr .. \<.S. 0. 0.. 0. 06.V 
.. ... .. . 'h.O.l . b. . ~ .350 .... 

Förslövsholms Vägförening är positiv till en ny och större lekplats i Förslöv. 

Placering av lekplatsen på väl lämplig plats och ur säkerhetssynpunkt. 

Beslut § 15 måndagen 23 maj 2016. 

c:.;/~~\ 
Torben Persson 
Ordförande 
Förslövsholms Vägförening 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -01- 12 
~.S. ... 9.~s:i.S?..(.~ 
...... ~.~.k.:: .. ~.S .. Q ........ . 

Motion om ny lekplats i Förslöv. 201a.01.oa 

I Förslöv finns många barnfamiljer. Fler kommer det troligtvis att bli pga nya pågatågsstationen samt att det 
finns ganska många arbetstillfällen i Förslöv. 

En lekplats är en viktig mötesplats. Där barnen kan få viktig rörelselek samt finna nya vänner. Där föräldrar 
kan knyta nya kontakter. Inte minst viktigt för dem som är nyinflyttade på orten. 

Vi Socialdemokrater yrkar : att det planeras för en lekplats motsvarande den populära lekplatsen gu lstad i 

Båstad. ~ ti/tt ~ 
För Socialdemokraterna: ln" a Stefansson. 

-------- ' 

~~;fwur--

{;i?tee_ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 1

 

 

KS § 185  Dnr KS 001096/2015 - 906 

Delårsrapport 2016-08-31 
 
Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2016-08-31. 

Resultatet för delåret uppgår till 22,1 mkr. Helårsprognosen beräknas till 
1,7 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -12,5 mkr. 

 
 Bedömningen för helåret 2016 är att kommunen uppfyller det lagstadgade 

balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och 
finansiering av investeringar.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonom Christen Crespin och ekonomichef Johan Lindén, 

daterad 2016-09-23. 
 Delårsrapport 2016-08-31.  
 
Förvaltningens förslag 1. Delårsrapport per 2016-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

 
2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2016-08-31. 

 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Tilläggsyrkande att kommunchefen får i uppdrag att 

genomlysa förvaltningen för en ekonomi i balans.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med framfört 

tilläggsyrkande från Gösta Gebauer och finner att arbetsutskottet beslutat 
bifalla detsamma.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Delårsrapport per 2016-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2016-08-31. 
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att genomlysa förvaltningen för en ekonomi i 
balans.    
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Datum: 2016-10-04 
Handläggare: Christel Crespin 
Dnr: KS 001096/2015 – 906 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport per 2016-08-31  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Delårsrapport 2016-08-31 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2016-08-31. Resultatet för delåret 
uppgår till 22,1 mkr. Helårsprognosen beräknas till 4,6 mkr, en negativ avvikelse mot budget 
på -9,6 mkr. 
 
Bedömningen för helåret 2016 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be-
dömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda 
finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. 
 
Justering av prognos efter KSAU: 
Efter att delårsrapporten behandlades i KSAU har förvaltningen kompletterat med en justering 
av helårsprognosen för kommunens resultat. Justeringen innebär resultatförbättring av pro-
gnosen med 2,9 mkr, från ett prognostiserat helårsresultat på +1,7 mkr till +4,6 mkr. 
Bakgrunden till prognosjusteringen är dels att prognosen för kommunfullmäktige ändrats från 
±0 till +400 tkr. Förklaringen är att kostnaderna för fullmäktigeberedningar är lägre än budge-
terat. Den andra och den stora delen av prognosförbättringen beror på att drygt 2,5 mkr av det 
generella statsbidrag som gavs för tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera 
den rådande flyktingsituationen under 2015-2016, inte kommer förbrukas i sin helhet.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delårsrapporten per 2016-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige delges delårsrapporten per 2016-08-31.    
 
 
Båstad 2016-10-04 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
Kommunledningskontoret 
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Delårsrapport

2016-08-31

BÅSTADS 
KOMMUN
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Förvaltningsberättelse 
	

	

	

	

	

Enligt	kommunal	redovisningslag	ska	kommuner	minst	
en	gång	under	varje	räkenskapsår	upprätta	en	delårs‐
rapport,	som	omfattar	verksamheten	från	årets	början.	
Den	 ska	 innehålla	 en	 översiktlig	 redogörelse	 för	 ut‐
vecklingen	 av	 kommunens	 verksamhet	 och	 ekono‐
miska	 resultat	 samt	 lämna	 upplysningar	 om	 sådana	
förhållanden	som	är	viktiga	 för	bedömningen	av	kom‐
munens	ekonomiska	ställning.	

Denna	 delårsrapport	 har	 upprättats	 utifrån	 kommu‐
nens	 räkenskaper	 per	 31	 augusti	 2016.	 Samma	 redo‐
visningsprinciper	och	beräkningsmetoder	har	använts	i	
delårsrapporten	som	i	årsredovisningen	för	2015.	

Verksamhetsmål 
Båstads	kommun	har	tre	övergripande	fullmäktigemål	
samt	åtta	nämndsmål	och	har	under	året	arbetat	efter	
den	 budget	 som	 uppdragsgivarna	 beslutade	 om	 och	
som	 stödjer	 deras	 ambition	 inom	 kommunens	 mål‐
komplex.	

Inom	nämndsmålet	att	Båstads	kommun	ska	vara	en	av	
Sveriges	 tio	 bästa	 skolkommuner,	 ligger	 Båstad	 på	
plats	 36,	 i	 2015	 års	 siffror,	 med	 en	 låg	 effektivitet	
främst	kopplad	till	att	mycket	pengar	används	till	skol‐
lokaler	istället	för	till	verksamhet.	Resultatet	har	mins‐
kat	från	plats	19	i	2014	års	mätning.	Kommunen	behö‐
ver	 satsa	 på	 att	 öka	möjligheterna	 till	 goda	 undervis‐
ningsförutsättningar	 i	 de	 lägre	 årskurserna	 samt	 an‐
vända	 mer	 av	 allokerade	 resurser	 till	 verksamhet.	
Detta	gällde	även	 i	2015	års	mätning	vilket	nu	 indike‐
rar	krav	på	någon	form	av	åtgärd.		

För	målet	att	Båstads	kommun	ska	vara	en	av	Sveriges	
10	 bästa	 kommuner	 inom	 vård	 och	 omsorg;	 skapar	
kommunens	 verksamhet	 goda	 resultat.	 Båstads	 kom‐
mun	hamnar	i	mitten	(plats	100	i	2015	års	siffror	jäm‐
fört	med	plats	117	i	2014	års	mätning)	jämfört	med	ri‐
kets	 kommuner.	 Detta	 resultat	 skapas	 samtidigt	 som	
Båstads	kommun	 tillhör	de	25	billigaste	kommunerna	
inom	 vård	 och	 omsorgsverksamheterna	 i	 riket.	 Dock	
sticker	hemvården	ut	genom	att	tillhöra	de	25	procent	
dyraste	 i	 landet.	De	delar	som	sticker	ut	har	verksam‐
heten	ställt	under	särskild	bevakning	och	genomför	in‐
satser	för	att	åtgärda.	Vi	ser	resultat	av	detta	genom	att	
resultaten	 för	 hemvården	 stiger	medan	 resultaten	 för	
särskilt	 boende	 ligger	 still	 eller	 sjunker	 i	 jämförelse.	
Förvaltningen	arbetar	 intensivt	 för	 att	 säkerställda	en	

hög	 effektivitet,	 att	 pengar	 hamnar	 i	 verksamhet	 som	
stödjer	 målen	 samt	 att	 prioritera	 följsamhet	 mot	 lag‐
stiftningen.		

För	målet	att	Båstads	kommun	ska	vara	en	av	Sveriges	
50	 bästa	 näringslivskommuner,	 ligger	 Båstads	 kom‐
mun	på	plats	88,	jämfört	med	plats	168	vid	föregående	
mätning.	Kommunens	starka	sidor	är	brandtillsyn	samt	
alkoholhandläggning.	 Området	 bygglov	 behöver	 för‐
bättras	liksom	politiker	och	tjänstemäns	upplevda	atti‐
tyd	 mot	 företagande.	 Störst	 förbättring	 i	 den	 senaste	
ätningen	står	området	miljö‐	och	hälsoskydd	för.	Vi	in‐
väntar	nya	siffror	vid	årsskiftet	men	prognosen	indike‐
rar	stigande	resultat	inom	detta	område.	I	Svenskt	nä‐
ringslivs	 mätning	 ökade	 Båstads	 kommun	 16	 place‐
ringar	på	 totalen.	Bäst	 resultat	 gavs	området	kommu‐
nikationer.	 Sämst	 resultat	 gavs	 områdena	 tillämpning	
av	lagar	och	regler	samt	service.	Denna	trend	är	tydlig	
och	insatser	måste	prioriteras	inom	detta	område.	

För	målet	att	Båstads	kommun	ska	vara	en	av	Sveriges	
10	 bästa	 miljökommuner,	 ligger	 Båstads	 kommun	 på	
plats	46	jämfört	med	plats	105	i	2015	års	mätning.	För	
att	på	riktigt	närma	sig	toppen	måste	kommunen	vara	
mer	 innovativ,	 satsa	 mer	 på	 miljöfrågorna	 generellt	
och	 ligga	 i	 framkant	 inom	 miljötänk,	 miljöteknik	 och	
samarbete	med	näringslivet.	Detta	 sker	numera	bland	
annat	genom	en	mycket	aktiv	projektverksamhet	med	
EU‐finansierade	miljöprojekt	i	samverkan	med	små	och	
medelstora	företag.	

För	målet	att	Båstads	kommun	ska	vara	en	av	Sveriges	
10	 bästa	 kommuner	 inom	 trygghet	 och	 säkerhet,	 går	
det	sämre.	Båstad	har	plats	135	jämfört	med	plats	130	i	
2014	 års	 mätning	 och	 plats	 97	 i	 2013	 års	 mätning.	
Detta	 område	 kräver	 långsiktigt	 förebyggande	 arbete,	
samverkan	samt	en	tydlig	politisk	vilja.	Området	priori‐
teras	 inte	 i	 budgeten	 och	 vi	 ser	 ett	 stadigt	 sjunkande	
resultat	över	tid.	

För	målet	att	Båstads	kommun	ska	främja	allas	möjlig‐
heter	 till	 kulturupplevelser	 året	 runt	 genom	 att	 vara	
bland	de	50	bästa	i	riket,	går	det	bra.	Båstads	kommun	
är	på	plats	63	i	2014	års	mätning	jämfört	med	plats	61	
i	2012	års	mätning,	och	arbetar	 för	 att	öka	 resultatet.	
Mätningarna	sker	vart	annat	år	inom	detta	område	och	
vi	inväntar	2016	års	resultat.	

Mål	7	är	att	kommunens	överskott	ska	uppgå	till	2	pro‐
cent	 av	 skatteintäk‐
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ter	och	generella	statsbidrag.	Mål	8	är	att	investeringar	
exklusive	VA‐investeringar	ska	finansieras	fullt	ut	med	
skattemedel.	Båstads	kommun	uppfyller	inget	av	dessa	
mål.	 Vi	 når	 ett	 resultat	 på	0.2	 procent	 av	 skatteintäk‐
terna	 och	 en	 prognostiserad	 självfinansiering	 på	 47	
procent.	 Båda	 dessa	 finansiella	 mål	 minskar	 i	 jämfö‐
relse	med	förra	året.	

Sammantaget	kan	vi	utläsa	att	det	görs	många	bra	 in‐
satser	samtidigt	som	det	är	tydligt	att	kommunens	nya	
mål‐	 och	 resultatstyrning	 fungerar.	 Vi	 kan	 konstatera	
att	Båstads	kommuns	nämnder	behöver	skärpa	sitt	ar‐
bete	 med	 mål	 och	 resultatstyrningssystemet;	 för	 rätt	
prioriterade	 insatser	 till	 kommunens	 mål	 ur	 ett	 kon‐
cerntänk	samt	för	att	bibehålla	goda	förutsättningar	för	
en	disciplinerad	budgetföljsamhet.	

Vi	 ser	 vilka	 områden	 som	måste	 prioriteras,	 vilka	 in‐
satser	som	krävs	och	vilka	hindren	är	för	att	vi	ska	nå	
uppställda	mål	och	kan	konstatera	att	vi	uppfyller	kra‐
vet	på	god	ekonomisk	hushållning.	

Befolkning 
Den	 31	 augusti	 uppgick	 antalet	 invånare	 till	 14	524	
(14	433)	vilket	är	en	ökning	med	151	personer	sedan	
årsskiftet	 (14	373).	 Motsvarande	 uppgift	 för	 januari‐
augusti	2015	är	en	ökning	med	32	personer	till	14	451.	

Ökningen	 innevarande	 år	 beror	på	 ett	 positivt	 inflytt‐
ningsnetto	 på	 +183	 samt	 ett	 negativt	 födelsenetto	
på	‐32.	Det	flyttade	ut	589	personer	och	772	flyttade	in	
och	det	föddes	84	barn	och	116	personer	avled.	Uppgif‐
terna	är	hämtade	från	Tekis	Kid.	

Ekonomi 
Samhällsekonomin 
Kommentarer	 från	 SKL	 (hämtat	 från	 Ekonomirappor‐
ten	i	april	samt	cirkulär	16:45):	

”Den	 svenska	ekonomin	utvecklades	mycket	 starkt	 ifjol.	
Under	 första	 halvåret	 i	 år	 har	 utvecklingen	 varit	mer	
dämpad.	Förutsättningarna	för	svensk	ekonomi	ser	trots	
det	 fortsatt	 gynnsamma	 ut.	Den	 svenska	 ekonomin	 be‐
räknas	fortsätta	att	utvecklas	betydligt	starkare	än	eko‐

nomin	i	många	andra	länder.	Anledningen	är	en	fortsatt	
stark	 utveckling	 av	 inhemsk	 efterfrågan.	 En	 försvagad	
krona	 tillsammans	med	en	 förbättrad	 tillväxt	 i	omvärl‐
den	 innebär	 också	 att	 exporten	 väntas	 få	 bättre	 fart	
framöver.	Högkonjunkturen	 i	 svensk	 ekonomi	 förstärks	
därmed	nästa	år”.	

Sedan	 föregående	 skatteunderlagsprognos	 har	 bedöm‐
ningen	av	antalet	asylsökande	påtagligt	sänkts.	Den	nya	
och	lägre	bedömningen	av	antalet	asylsökande	och	anta‐
let	ensamkommande	flyktingbarn	innebär	att	prognosen	
för	kommunal	och	statlig	konsumtion	har	skruvats	ned.	
En	 svagare	utveckling	av	offentlig	konsumtion	 innebär,	
allt	 annat	 lika,	 en	 svagare	 utveckling	 av	 efterfrågan	 i	
svensk	ekonomi.	Av	bland	annat	detta	 skäl	har	bedöm‐
ningen	av	tillväxten	i	svensk	ekonomi	justerats	ned.	

Resultat och kapacitet 
Båstads	 kommuns	 resultat	 per	 31	 augusti	 2016	 upp‐
gick	 till	 22,1	mkr.	 Eftersom	 delårsresultatet	 till	 och	
med	augusti	innefattar	sommarmånaderna	då	kommu‐
nens	 kostnad	 för	 verksamheten	 är	 betydligt	 lägre	 än	
under	andra	delar	av	året	påverkar	detta	delårsresulta‐
tet	 positivt.	 Exempelvis	 är	många	 av	 kommunens	 öv‐
riga	verksamhetskostnader,	vid	sidan	av	personalkost‐
naderna,	 lägre	 under	 sommaren.	 Intäkter	 däremot,	
som	 till	 övervägande	 del	 består	 av	 skatteintäkter,	
minskar	 inte	 i	 samma	 utsträckning	 som	 kostnaderna	
under	sommarmånaderna.		

Prognosen	vid	årets	slut	är	ett	överskott	på	4,6	mkr,	en	
avvikelse	mot	budget	med	‐9,6	mkr.		

De	 prognostiserade	 budgetavvikelserna	 i	 verksamhet‐
erna	beräknas	uppgå	till	‐12,1	mkr,	en	förbättring	jäm‐
för	med	2015	då	avvikelsen	uppgick	till	‐23,4	mkr	och	
en	försämring	jämfört	med	prognosen	vid	tertial	1	som	
uppgick	 till	 ‐11,5	mkr.	 Avvikelsen	 motsvarar	 1,7	pro‐
cent	av	nettokostnaderna.	

De	största	avvikelserna	inom	verksamheterna	uppvisar	
bildning	 och	 arbete	 ram	 med	 ‐9,5	mkr	 och	 vård	 och	
omsorg	med	‐7,0	mkr.		

För	finansförvaltningen	beräknas	vid	årets	slut	en	posi‐
tiv	avvikelse	mot	budget	på	+2,5	mkr.	
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Föregående	månads	prognostiserade	avvikelser	inom	parantes	samt	stapel	i	ljusare	färg.	

	
	

Enligt	kommunallagen	skall	kommunen	ha	en	god	eko‐
nomisk	 hushållning.	 Ett	 minimikrav	 för	 detta	 är	 ba‐
lanskravet.	 Enligt	 balanskravet	 ska	 intäkterna	 över‐
stiga	 kostnaderna	 och	 ett	 negativt	 resultat	 efter	 ba‐
lanskravsjusteringar	 ska	 regleras	 under	 de	 närmast	
följande	 tre	 åren.	 Det	 prognostiserade	 resultatet	 på	
+4,6	mkr	 innebär	att	balanskravet	kommer	att	uppfyl‐
las.	

	

Balanskravsutredning 
(mkr) 

Prognos 
2016 

Bokslut 
2015 

Årets resultat 4,6 6,7 

- avgår samtliga reavinster -0,6 -0,8 

Årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar 

4,1 5,8 

Avsättning till/uttag från pensionsre-
serv 

-0,8 -5,8 

Balanskravsresultat 3,2 0,0 

	

En	förutsättning	för	att	kunna	uppnå	och	bibehålla	”en	
god	ekonomisk	hushållning”,	är	en	god	budgetdisciplin	
i	verksamheterna.	

Finansiella mål 
Balanskravet	 anger	 ett	 golv	 för	 det	 ekonomiska	
resultatet.	Kommunfullmäktige	har	därtill	fastställt	två	
finansiella	mål	för	god	ekonomisk	hushållning.	

 Mål: Överskottet ska uppgå till 2 procent av skattein-

täkter och generella statsbidrag. 

Måluppfyllelse: Målet uppfylls ej. Prognostiserat resul-

tat på +4,6 mkr motsvarar 0,7 procent av skatteintäkter 

och generella statsbidrag. 

 

 Mål: Investeringarna (exklusive exploaterings- och VA-

investeringar) ska finansieras till 100 procent med 

skattemedel. 

Måluppfyllelse: Målet uppfylls ej. Resultat och avskriv-

ningar räcker inte till för att självfinansiera investering-

arna fullt ut. 

Investeringar och självfinansiering 
Kommunens	prognos	för	nettoinvesteringar	inom	skat‐
tefinansierad	 verksamhet	 inklusive	 medfinansiering	
under	2016	uppgår	till	106,1	mkr,	en	positiv	avvikelse	
mot	budget	med	+3,0	mkr.	Detta	innebär	att	självfinan‐
sieringsgraden	 inte	 beräknas	 bli	 hundraprocentig.	
Inom	 den	 avgiftsfinansierade	 verksamheten	 beräknas	
en	 avvikelse	med	 +2,6	mkr	 vilket	 innebär	 att	 progno‐
sen	 för	 de	 avgiftsfinansierade	 nettoinvesteringarna	
uppgår	till	97,4	mkr.	

Några	 av	 de	 större	 investeringar	 som	 hittills	 utförts	
under	året	är	

 Östra	Karups	skola	värme	och	ventilation	11,0	mkr	

 Ängstorps	RV	3,7	mkr	

 Takbyte	A‐hus	Strandängsskolan	2,8	mkr	

0,4 (0)
-0,6 (-2,4)

1,2 (0,2)

3,9 (2,3)
-2,4 (-1,7)

-0,9 (-0,6)
-0,7 (-1,1)

-1,4 (-1,3)

0 (0)
(0)

2,6 (2,1)

0 (0)
0,3 (0)

0 (0)

-0,1 (0,0)
2,1 (2,0)

0,7 (0,8)
-9,5 (-7,9)

0 (0)
0 (0)

-7,0 (-4,4)
-0,7 (-0,7)

2,5 (3,0)

Kommunfullmäktige
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse
KS - kommunledning

KS - teknik & service sk.fin.
KS - samhällsbyggnad

KS - samhällsskydd
KS - bildning & arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - samhällsbyggnad

MN - teknik & service
UN - utbildningsnämnd

UN - barn & skola ram
UN - barn & skola RE

UN - bildning & arbete ram
UN - bildning & arbete RE

VN - vård- och omsorgsnämnd
VN - vård & omsorg

Valnämnd, Överf, Komrev
Finansförvaltning
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Upplåning 
Enligt	 ursprunglig	 budget	 beslutad	 i	 november	 2015	
skulle	nyupplåning	om	totalt	107	mkr	ske	under	2016.	
Hittills	under	2015	har	nyupptagning	av	lån	skett	med	
80	mkr.	Amorteringar	under	samma	period	uppgår	till	
8,76	mkr.	Om	resterande	utrymme	på	27	mkr	kommer	
utnyttjas	under	resterande	del	av	året	beror	bland	an‐
nat	på	hur	mycket	av	kvarvarande	prognostiserade	in‐
vesteringar	2016	som	 förfaller	 till	betalning	under	 in‐
nevarande	år.	

Pensioner och pensionsskuld 
För	dagens	anställda	har	kommunen	ett	framtida	pens‐
ionsåtagande.	Enligt	den	så	kallade	blandmodellen	re‐
dovisas	 de	 intjänade	 pensionerna	 till	 och	 med	 1997	
som	 en	 ansvarsförbindelse	 utanför	 balansräkningen.	
Förbindelsen	uppgick	per	den	31/8	2016	 till	 271	mkr	
inklusive	löneskatt.		

Enligt	 prognos	 från	 KPA	 uppgår	 ansvarsförbindelsen	
utanför	 balansräkningen	 vid	 slutet	 av	 2016	 till	
268	mkr.	I	och	med	att	Båstads	kommun	redovisar	en‐
ligt	blandmodellen	påverkar	eventuell	 förändringar	av	
ansvarsförbindelsen	inte	kommunens	resultat.	

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

Koncernens	 resultat	 per	 31	 augusti	 2016	 uppgick	 till	
24,5	mkr.	 För	 helåret	 prognostiseras	 ett	 resultat	 på	
9,3	mkr,	en	förbättring	med	5,9	mkr	jämfört	med	2015	
då	resultatet	uppgick	till	3,4	mkr.	

Båstadhems	 byggverksamhet	 går	 på	 högtryck	 under	
2016.	Bland	annat	pågår	byggnation	av	44	 lägenheter	
på	 Malens	 Tryghetsboende	 och	 16	 hyresrätter	 på	
Trollbäcken	i	Båstad.	Förvärv	av	en	fastighet	 i	Förslöv	
medger	byggnation	av	12	lägenheter.	

Renovering	av	fasad,	tak	och	fönster	i	Grevie	har	redan	
visat	positiv	effekt	på	energiförbrukningen.	I	jakten	på	
minskad	 energiåtgång	 har	 Båstadhem	 under	 året	
fortsatt	satsningen	på	bergvärme.	

Personal 
Personalkostnaderna	har	uppgått	till	355,8	mkr,	vilket	
är	en	ökning	med	10	procent	jämfört	med	motsvarande	
period	 förra	året.	 I	personalkostnaderna	 ingår,	utöver	
löner	 och	 semesterersättning	 till	 våra	 medarbetare,	
även	arvode	till	politiken.			

Det	 finns	 i	 huvudsak	 tre	 anledningar	 till	 ökningen	 av	
personalkostnaderna:	

 Ökade	 lönekostnader	 som	 en	 följd	 av	 2016	 års	 lö‐
neöversyn,	exklusive	Kommunalarbetarförbundet.		

 Nyanställning	 av	 medarbetare	 inom	 Bildning	 och	
arbete,	som	arbetar	med	flyktingmottagning	och	in‐
tegration,	 bland	 annat	 som	 en	 följd	 av	 statliga	 bi‐
drag	under	2016.	

 Som	en	följd	av	punkt	ovan	har	Barn	och	Skola	samt	
Bildning	 och	Arbete	 anställt	 lärare	 för	 att	 uppfylla	
kravet	 på	 rätten	 till	 skolgång	 för	 alla	 asylsökande	
barn	och	ungdomar.		

Antalet	månadsavlönade	medarbetare	uppgår	per	den	
31	augusti	till	1	120,	vilket	är	11	personer	fler	jämfört	
med	31/12	2015.	

Den	totala	sjukfrånvaron	per	den	31	augusti	2016	har	
ökat	marginellt	till	5,1	procent	jämfört	med	den	31/12	
2015	 då	 den	 var	 4,8	 procent.	 Antalet	 sjukfrånvaroda‐
gar	per	den	31/8	2016	har	ökat	med	3	093	dagar	jäm‐
fört	med	samma	period	under	2015.	En	mycket	stor	del	
av	 sjukfrånvaron	 är	 långtidssjukskrivna	 (91‐	 dagar).	
Ökningen	 består	 till	 största	 delen	 av	 långtidssjuk‐
skrivna	medan	den	övriga	sjukfrånvaron	är	stabil.	

Projektet	 för	 att	 minska	 korttidssjukfrånvaron	 inom	
Vård	och	omsorg	som	startades	våren	2015	och	avslu‐
tades	 våren	 2016	 kan	 vara	 en	 anledning	 till	 att	 kort‐
tidssjukfrånvaron	har	sjunkit.	Den	31/12	2015	var	den	
3,3	procent	och	den	31/8	2016	hade	den	sänkts	till	3,1	
procent.	

Det	 infördes	 en	 ny	 rutin	 vid	 upprepad	 korttidssjuk‐
frånvaron	för	cheferna	att	jobba	utifrån	per	den	15/8‐
16.	 Rutinen	 är	 att	 om	 en	 medarbetare	 har	 fyra	 sjuk‐
frånvarotillfällen	eller	fler	under	sex	månader	ska	che‐
fen	ha	ett	samtal	med	medarbetaren	för	att	bilda	sig	en	
uppfattning	om	det	är	aktuellt	att	boka	ett	samtal	med	
företagshälsovården	 ett	 så	 kallat	 Feelgoodsamtal.	 Un‐
der	 detta	 samtal	 görs	 en	 kartläggning	 av	 medarbeta‐
rens	totala	livssituation	både	på	arbetet	och	privat.	Vid	
ett	uppföljningssamtal	tillsammans	med	chef	och	med‐
arbetare	 ger	 företagshälsovården	 råd	 och	 rekommen‐
dationer	på	lämpliga	åtgärder	som	kan	sättas	in	för	den	
anställde.	På	detta	sätt	tror	vi	att	vi	kommer	att	kunna	
minska	 korttidssjukfrånvaron	 ytterligare	 och	det	 i	 sin	
tur	leder	till	minskad	långtidssjukfrånvaro.		

I	 januari	 2016	 började	 vi	 arbeta	 mer	 aktivt	 med	 på‐
gående	 rehabiliteringsärenden	 gällande	 långtidssjuk‐
frånvaron	 i	 ett	 nära	 samarbete	med	 företagshälsovår‐
den.	Den	31/12	2015	 var	 den	 totala	 långtidssjukfrån‐
varon	 (dag	 91	 ‐	 )	 7,3	 procent.	Den	 31/8‐16	 hade	 den	
sänkts	 till	 6,3	 procent	Ett	nära	 samarbete	mellan	HR‐
specialist	och	Case	Manager	på	Feelgood	är	en	av	nyck‐
larna	till	det	framgångsrika	arbetet.	
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Båstads kommuns mål
Resultatindikatorer KF-mål
KF-mål 1 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är attraktiv att 
leva bo och verka i

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

RT Vanligtvis brukar resultaten vara goda på 
denna punkt. Det finns varken insatser 
eller indikaitoner som tyder på någon 
förändring

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

RT Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på 
denna punkt. Det finns varken insatser 
eller indikaitoner som tyder på någon 
förändring

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt 
Svenskt näringslivs ranking

RT Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på 
denna punkt. Med satsningar på en bättre 
näringslivsservice inom kommunen är 
förhoppningen att resultaten ska stiga 
markant. Dock kan det vara för tidigt i 
denna mätning att se resultat.

Arbete med ÖP enligt plan E Arbetet invämntar beslut om ny vision. 
När väl denna är på plats finns 
förutsättnignar att fortsätta arbetet.

KF-mål 2 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är 
välkommnande, 

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun.

RT Indikationerna är att detta område 
kommer att få sämre resultat inom flera 
delområden.

professionell och tydlig Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar 

V Vanligtvis brukar resultaten vara goda på 
denna punkt. Det finns varken insatser 
eller indikaitoner som tyder på någon 
förändring

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

V Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på 
denna punkt. Det finns varken insatser 
eller indikationer som tyder på någon 
förändring

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

V Vanligtvis brukar resultaten vara goda på 
denna punkt. Det finns varken insatser 
eller indikaitoner som tyder på någon 
förändring

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och 
tillgänglighet

RT Det finns indikationer på att resultaten 
kan bli sämre på denna punkt. Båstads 
kommun har länge halkat efter i fråga om 
kommunikation och e-tjänster. Så länge 
frågan inte prioriteras i budgeten kommer 
andra att springa ifrån Båstads kommun

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i ekonomisk 
balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Indikationer om lägre skatteunderlag och 
fortsatt stora investeringsbehov, 
pensionsskulder och ökad andel äldre i 
relation till inflyttning och andelen 
barnfamilje, ger indikationer på sämre 
ekonomiska förutsättningar

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

RT Prognostiserat resultat uppgår till 4,6 
mkr. Det motsvarar 0,7 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

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

RT Självfinansieringsgraden av 
skattefinansierade investeringar 
prognosticeras till 50 %. De 
budgetmässiga förutsättningarna för 
självfinansering ligger på 57 %.
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Resultatindikatorer Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT Grundskolan ligger på plats 36. Resultatet 
baseras på 2015 års siffror.

skolkommuner Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V Elever folkbokförda i kommunen 77 
procent inkl IM(Öppna jämförelser 2016). 
Elever i egen verksamhet på nationella 
program med examen 94 procent

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

V Statistik från Öppna jämförelser 16 
redovisas två år efter avslutad utbildning. 
Elever folkbokförda i kommunen 28 
procent. Elever i egen verksamhet 25 
procent

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

Andel examina V 88 procent av de studerande på YH tog 
examen 2016. Endast utbildningar med 
mer än 200 YH poäng ges möjlighet till 
examen. Två utb ej avslutade.

Andel yrkesutbildningar per invånare V Sju yrkesutbildningar för vuxna per  ca 
14000 inv. 208 platser vid 
yrkeshögskolan och 25 platser på 
yrkesvux i Båstad. Totalt 750 platser 
yrkesvux och vuxlärling i familjen 
helsingborg  genom samverkansavtal

Andel i arbete efter utbildning V Mäts sex månader efter avslutad utb. 
Förra årets resultat var att 98 procent 
hade arbete sex månader efter examen.

Genomströmmning SFI E 152 elever inskrivna.
Nivå SFI E 45 har gjort nationellt prov av dessa 

godkändes 36 (80 %)
Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner 

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 
jämförelser 

RT Båstads Kommun är 100:e bästa 
äldreomsorgskommun

inom vård och omsorg Andel nöjda brukare i hemvården RT Enligt socialstyrelsens 
brukarundersökning har Båstad 93 % 
andel nöjda brukare i hemtjänsten (93 % 
2014)

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Enligt socialstyrelsens 
brukarundersökning har Båstad 83 % 
andel nöjda brukare i särskilt boende (81 
% 2014)

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inflytande och tillräckligt med tid tycker  
55 % av brukarna

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

RT Alla (100 %) vård- och omsorgstagare har 
möjlighet att vara delaktiga i 
genomförandeplanen

Andel tid hos brukare E Tillräckligt med tid tycker 82 % av vård- 
och omsorgstagarna i hemtjänsten( 80 % 
2014) gult och i särskilt boende  68 %  (67 
% 2014)rött
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Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
50 bästa 

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s
INSIKT

RT Detta område har de senaste åren fått bra 
resultat. Det finns inget som indikerar 
motsatsen.

näringslivskommuner En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring

RT Detta område har de senaste åren fått 
dåliga resultat. Det finns inget som 
indikerar motsatsen.

företagarnas uppfattning om kommunens service till 
företagen
En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring

RT Med satsningar på en bättre 
näringslivsservice inom kommunen är 
förhoppningen att resultaten ska stiga 
markant. Dock kan det vara för tidigt i 
denna mätning att se resultat.

företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av 
lagar och regler

Detta område brukar få låga resultat. Det 
finns inga indikationer på någon 
förändring.

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V Detta område brukar få mycket bra 
resultat, det finns inga indikationer på 
någon förändring

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

V 2016 kommer förhållandevis få 
detaljeplaner för verksamhet att vinna 
laga kraft.

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa miljökommuner

En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT Båstads kommun kommer på plats 46 
2016, vilket är en klar förbättring mot 
föregående år. Vi är en bit från målet men 
närmar oss med stora steg.

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V

Båstads kommun ska minska mängden hushållsavfall V Avfallet minskar inom NSR -kommunerna, 
dock är det långt kvart till målet.

Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V Under året kommer det troligen inte att 
bli fler elbilar.

Båstads kommun ska öka mängden sol och 
vindkraftsanläggningar

RT Under året kommer det troligen inte att 
bli fler sol- eller vinkraftsanläggningar i 
kommunal regi ellerpå kommunala 
fastigheter.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

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

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 tryggaste 
och säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT Båstad kommer troligen inte att nå upp till 
detta mål.  Området har ingen prioritet i 
budget. Årets resultat presenteras i 
december 2016. Förra året placerade sig 
Båstad på 135:e plats i mätningen. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
kommuner i fråga om folkhälsa enligt SKL:s öppna 
jämförelser (vart fjärde år)

RT Båstad kommer troligen inte att nå upp till 
detta mål.  Området har ingen prioritet i 
budget. Från 2016 arbetar inte Båstads 
kommun aktivt med folkhälsa. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
kommuner i i Regions Skånes folkhälsoenkät barn-vuxna 
(vart fjärde år)

RT Båstad kommer troligen inte att nå upp till 
detta mål. Från 2016 arbetar inte Båstads 
kommun aktivt med folkhälsa. 

Medborgarnas upplevelse kring inflytande över 
kommunens verksamheter ska öka

RT Troligen nås inte detta mål. Inga större 
insatser har skett inom detta område 
under året.

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa 
kommuner på webbinformation

RT Med ambition att nå målet är vi i full färd 
med att bygga en helt ny och responsiv 
webbplats.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska främja 
allas möjligheter till 
kulturupplevelser året runt

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett 
varierat kulturutbud

x Inom såväl kultur-, bibliotek- och 
integrationsverksamheten genomförs ett 
stort antal kulturevenemang under året
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Servicedeklarationer 2016

Kommunledningskontor Not

Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt 
tillgång till e-tjänster.
Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla 
kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt 
konstellation tjäntemän inom sju dagar.
Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt 1)

Teknik och service Not

Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten 
från brandpost eller dricksvattentankar.
Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före 
avbrott.
Avfallshämtning sker på utsatt dag. 2)
Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt 
kommunens skötselplaner.
På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen 
enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna.
Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år.
Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år.
Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla.
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö.

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga.
Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i.

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.

3)

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.
I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 4)

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande 
detaljplan, regler och lagar.
Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som 
avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett.

5)

Samhällsskydd 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 
skall kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion.

6)

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 7)

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

Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som följs upp och prövas 
varje år. Varje verksamhetsområde kontrollerar sina respektive servicedeklarationer. Finns det ingen 
avvikelse så ska den gröna färgen kvarstå. Har det upptått någon avvikelse ska cirkelns färg bytas till röd 
och en not ska skrivas.
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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. 8)

Bildning och arbete Not

Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och 
matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad.

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

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten och kontakt 
med en handläggare på Individ och Familj senast följande arbetsdag.
Bibliotek finns i alla sex tätorterna.
Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och 
öppet minst fyra timmar på helgen.
Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt.
Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år.

Vård och omsorg Not

Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt 
hembesök.
Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget 
uppdrag.
På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma 
aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg.

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior 
Alert.
Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet.

Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet.
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få 
besked om när vi inte kommer.
Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar.

Avvikelser
1) Kontrollmoment ingår i intern kontroll och det förekommer enstaka ärenden som inte 
besvarats skyndsamt. Merparten av granskade skrivelse är dock besvarade skyndsamt.

2) NSR har handlat upp ny renhållningsentreprenör som har inkörningsproblem.
3) I enstaka ärenden klaras inte detta.
4) Stryk denna punkt, eftersom bygglov inte har sådana rutiner att beslut kan lämnas samma dag.

5) I enstaka ärenden klaras inte detta.
6) I enstaka ärenden klaras inte återkoppling efter inspektion 10 dagar.
7) I enstaka ärenden klaras inte detta, i vissa fall med anledning av personalskifte och 
omfördelning av arbetsområden.
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8) Om förskolan.För att uppfylla denna servicedelkaration krävs att de allra yngste barnen (1-5 
år) i förskolan får en bra start i livet. Förskolans verksamhet är det första steget i det livslånga 
lärandet och utifrån det perspektivet måste förutsättningarna vara goda gör att barnen så 
småningpm ska nå målen i grundskolan. Med längre vistelsetider för barnen och en stor andel 
små barn måste barnens trygghet prioriteras. Det innebär att pedagogernas til för planering och 
uppföljning samt kompetensutveckling måste minskas. I längden ger detta barnen sämre 
förutsättningar för utveckling och lärande. Även svårigheterna att rekrytera och behålla 
legitimerade förskollärare är en viktig faktor och här har arbetsvillkor, kollegor och lön en 
avgörande betydelse. 

Om grundskolan. Alla elever får inte de förutsättningar som behövs på grund av ekonomiska 
resurser för tilläggsbelopp och svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och 
legitimation där det krävs. Som exempel kan nämnas svårigheterna att rekrytera 
studiehandledare på modersmål, lärare för modersmålsundervisning och lärare med 
specialpedagogisk kompetens. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Skolan har ett kompensatorisk 
uppdrag och ska genom utbildningen medverka till att alla kan delta i samhälls- och arbetslivet 
och därmed undvika att hamna utanför samhället där försörjningsstöd blir enda möjligheten. 
Undervisningen och elevhälsans verksamhet har utformats så att eleverna i så stor utsträckning 
får det stöd de behöver, för att utifrån sina förutsättningar ges möjlighet till måluppfyllelse i alla 
ämnen. Verkligheten är i dagsläget ändå att alla elever inte når målen i alla ämnen. Orsakerna 
kan vara flera: Autism, ADHD, hörsel, syn, svåra språkstörningar och andra 
funktionsnedsättningar samt nyanlända elever med bristfällig skolgång. Här är IT-stödet av stor 
betydelse för lärandet och måluppfyllelsen. Elever i behov av studiehandledning på modersmål 
får inte detta i tillräcklig omfattning. Konklusionen är att verksamheten inte kan uppfylla 
servicedeklarationen i dagsläget men kan göra det i framtiden med tillräckliga resurser. 

302

302



Resultaträkning

Kommun
2016-08 2015-08 2016 2016 2015 2016-08 2015-08 2016 2015

(mkr) Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall Prognos Bokslut
Verksamhetens intäkter 169,7 132,6 222,9 228,7 224,9 200,4 169,7 274,2 275,9
Verksamhetens kostnader -586,5 -539,3 -859,7 -878,3 -844,8 -597,4 -558,3 -892,6 -873,1
Avskrivningar -33,5 -30,7 -56,5 -53,9 -53,1 -43,1 -40,3 -68,8 -65,6
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -450,2 -437,4 -693,3 -703,6 -672,9 -440,0 -429,0 -687,2 -662,8
Skatteintäkter 417,7 404,8 630,2 625,1 607,1 417,7 404,8 625,1 607,1
Generella statsbidrag och utjämning 54,0 48,8 80,3 83,5 74,4 54,0 48,8 83,5 74,4
Finansiella intäkter 2,3 1,1 1,7 2,1 1,4 1,5 0,4 1,0 0,4
Finansiella kostnader -1,7 -2,6 -4,7 -2,5 -3,4 -8,2 -10,3 -12,6 -14,9

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER 22,1 14,8 14,2 4,6 6,7 25,0 14,8 9,8 4,1
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 -0,6 -1,5
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokslutsdisposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
ÅRETS RESULTAT 22,1 14,8 14,2 4,6 6,7 24,5 14,8 9,3 3,4

Kommunkoncern
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Balansräkning

(mkr) 2016-08 2015 2016-08 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 727,8 696,1 1 208,3 1 182,3
   Maskiner och inventarier 72,2 73,2 79,8 80,4
   Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 67,2 15,0
Finansiella anläggningstillgångar 33,2 33,5 32,6 33,9
Summa anläggningstillgångar 833,2 802,8 1 387,9 1 311,6
Bidrag till statlig infrastruktur 60,2 62,0 60,2 62,0
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 23,1 22,4 23,4 22,7
Kortfristiga fordringar 111,2 85,6 116,0 89,2
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassa, bank 15,8 20,3 27,5 40,0
Summa omsättningstillgångar 150,2 128,4 166,9 151,8
SUMMA TILLGÅNGAR 1 043,6 993,2 1 615,0 1 525,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat 22,1 6,7 24,5 3,4
Pensionsreserv 83,8 78,0 83,8 78,0
Övrigt eget kapital 370,6 369,7 451,4 453,8
Summa eget kapital                          476,5 454,4 559,7 535,2
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 7,6 7,6 7,6 7,6
Avsättningar för latent skatt 1,8 1,8 8,4 8,4
Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 18,7 18,3 18,7 18,3
Summa avsättningar 28,2 27,7 34,7 34,3
Skulder
Långfristiga skulder 378,9 306,4 835,4 714,9
Kortfristiga skulder 160,0 204,7 185,3 241,2
Summa skulder 539,0 511,1 1 020,7 956,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 043,6 993,2 1 615,0 1 525,5

0,00000 0,0
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits
upp bland skulderna eller avsättningarna 271,0 280,3 271,0 280,3
Övriga ansvarsförbindelser 455,3 455,3 27,0 27,0

Kommun Kommunkoncern
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Kassaflödesrapport

(mkr) 2016-08 2015 2016-08 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 22,1 6,7 24,5 4,4
Justering för av- och nedskrivningar 33,5 53,1 43,1 65,6
Justering för upplösning av investeringsbidrag -1,2 -0,2 -1,2 -0,2
Justering för gjorda avsättningar 0,0 18,1 0,0 16,3
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 1,8 2,7 1,8 2,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -0,6 -0,8 -1,1 0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 55,6 79,5 67,1 88,8
Minskning/ökning kortfristiga fordringar -25,6 -21,1 -26,3 -20,0
Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter -0,7 0,0 -0,7 0,1
Minskning/ökning kortfristiga skulder -44,7 55,1 -56,4 62,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,4 113,5 -16,4 131,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -64,6 -119,0 -120,6 -138,4
Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0,9 31,4 0,9 31,4
Anslutningsavgifter VA 1,4 10,8 1,4 10,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,0 1,0 1,0 3,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -6,2 0,0 -6,2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -61,3 -82,0 -117,3 -98,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 80,0 30,0 128,0 30,0
Amotering av skuld -8,5 -11,2 -8,5 -11,2
Ökning av långfristiga fodringar 0,0 -14,8 0,0 -14,8
Minskning av långfristiga fordringar 0,2 0,3 1,2 0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 71,7 4,3 120,8 4,3
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,4 -33,8 0,4 -33,8
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,4 -33,8 0,4 -33,8
Årets kassaflöde -4,5 2,0 -12,5 3,3
Likvida medel vid periodens början 20,3 18,1 40,0 36,5
Likvida medel vid periodens slut 15,8 20,3 27,5 40,0

Kommunen Kommunkoncernen
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(tkr) Budget Prognos Avvikelse
Kommunfullmäktige -2 382 -1 982 400
Skolpeng, barnomsorg/grundskola -161 802 -162 352 -550
Skolpeng, gymnasium -40 990 -39 750 1 240
Hemvårdspeng -50 679 -46 779 3 900
Boendepeng -55 908 -58 308 -2 400
Kommunstyrelsen -144 319 -144 794 -475
- varav kommunstyrelse -2 003 -2 903 -900
- varav kommunledningskontor -49 507 -50 232 -725
- varav teknik & service -49 120 -50 520 -1 400
- varav samhällsbyggnad -2 838 -2 838 0
- varav bildning & arbete -40 850 -38 300 2 550
Myndighetsnämnd -3 326 -3 026 300
- varav myndighetsnämnd -404 -404 0
- varav samhällsbyggnad -2 673 -2 373 300
- varav teknik & service -249 -249 0
Utbildningsnämnd -109 534 -116 380 -6 846
- varav utbildningsnämnd -381 -456 -75
- varav barn & skola ram -77 669 -75 599 2 070
- varav barn & skola resultatenheter 0 700 700
- varav bildning & arbete ram -31 484 -41 025 -9 541
- varav bildning & arbete resultatenheter 0 0 0
Vård- och omsorgsnämnd -103 858 -110 858 -7 000
- varav vård- och omsorgsnämnd -381 -381 0
- varav vård & omsorg -103 477 -110 477 -7 000
Valnämnd -111 -5 106
Överförmyndare -691 -1 451 -760
Kommunrevision -840 -840 0
Summa verksamheter -674 439 -686 524 -12 085
Finansförvaltning 688 640 691 140 2 500
SUMMA 14 200 4 615 -9 585
VA 0 0 0
TOTALT 14 200 4 615 -9 585

Driftredovisning
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Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)
Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse

mot budget
Kod Projekt Jan-aug 2016 2016 2016

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler och teknisk utru -16 -50 -50 0
1002 Kundcenter -107 -500 -500 0
1003 E-arkiv 0 0 0 0
1700 Inventarier (VO) -285 -398 -398 0
1405 Inventarier (SS) 0 -64 -64 0
1601 Inventarier, arbetsmiljö -41 -40 -41 -1
1611 Inventarier, arbetsmiljö 0 -100 -100 0
1618 Lärararbetsplatser -182 -176 -182 -6
1484 Inventarier bibliotek 0 -20 -20 0
1629 Inventarier vuxenutbild 0 -10 -10 0
1636 Individ och familj, barn/ 0 -20 -20 0
1640 Inventarier arbetsmark -4 -40 -40 0
1009 Kommungemensamt do 0 -26 -26 0
1012 Läsplattor och 

mjukvara till 
ungdomsråd

0 -30 -30 0

1014 Arkiv 0 -83 -83 0
1004 Webb/E-tjänster -32 -200 -200 0 Projektet drar igång med full kraft under hösten
1050 IT-utrustning -13 0 -13 -13
1051 Serverplattform -630 -600 -630 -30
1052 IP-Telefoni -16 -25 -35 -10 Hänvisning från Groupwise ska genomföras
1053 Ombyggnad/vidarutby

ggnad av nät 
-432 -200 -450 -250 Ökade kostnader då en stor utbyggnaden av nätet sker för att 

leva upp till skolans krav 
1054 Pc -1 305 -1 000 -1 400 -400 Stort uppdämt behov av att byta till nyare datorer
1058 Pc programvaror -340 -200 -340 -140

Större delen av kostnaden ska ha varit konterad på 1068 & 1069
1059 Automatisering av 

användarkonton och 
processer

-87 -100 -100 0

1060 Verksamhetsstödssyst
em 

-42 -200 -50 150 Något mindre än budget då vi inte hinner att utveckla i den 
önskade takten.

1061 Singel sign on (SSO) 0 -50 -50 0
1062 It-säkerhet -51 0 -51 -51 Ingen budget för IT-säkerhet
1066 E-handel -200 -156 -200 -44 Något mer än budgeterat
1068 Uppgradering av 

operativsystem
0 -100 -100 0

Program inköp är konterad på 1058
1069 Uppgradering av office 

programvaran
-657 -1 000 -657 343

Program inköp är delvis konterad på 1058
SUMMA 
KOMMUNLEDNINGSK
ONTOR

-4 440 -5 388 -5 840 -452

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad 
verksamhet

Måltid
1920 Ram Måltid -374 -400 -400 0

Gata
3000 Ram Gata 0 -500 -520 -20 Tennisvägen (se proj 3929)
3004 Stationsmiljö Förslöv, B -2 -1 750 -1 750 0
3008 Trafiksäkerhetsprogram -1 0 -1 -1
3009 Trygghetsåtg gångt Lyc -1 0 -1 -1
3310 GC-vägar -1 -500 -400 100 GC-passage järnvägsbank Förslöv. Se proj 3913
3311 GC-väg Kustvägen (Kar -1 331 -1 500 -1 500 0 Erhåller statsbidrag 1000tkr
3904 Utbyte armaturer gatub -616 -500 -620 -120
3905 Mätbar gatubelysning -1 -100 -1 99 Utförs ej 2016
3030 Reinvestering asfaltsbe 0 -3 000 -3 700 -700 Se underprojekt nedan
3031 Strandgatan -566 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3032 Hallvägen -347 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3033 Skogsvägen -1 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3034 Killebacken -223 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3035 Kullgatan -257 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3036 Ordensgatan -267 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3037 Jungmansgatan -1 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3038 Dalhemsvägen -359 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3039 Ranviksvägen -472 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3040 Trädgårdsvägen -799 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3041 Majvägen -3 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3042 Torpvägen -217 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3043 Bergsvägen -73 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3929 Tennisvägen -508 0 0 0 Underprojekt till Ram gata 
2031 Färdigställande av explo 0 -300 -300 0
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2016 2016 2016

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden 0 0 0 0 Intäkt från privat exploatör balanserar upp kostnad
3005 Pågatågsstation Förslöv 0 -7 000 -7 000 0
3006 Stationsmiljö Förslöv, V 0 -2 350 -2 350 0
3913     Cykelväg Vistorpsvägen -10 0 0 0 Underprojekt till proj 3310 GC-vägar
3917     Köpmansgatan upprust -7 0 0 0 Underprojekt till proj 3000 Ram gata

Summa Gata (medfin. s -16 -9 350 -9 350 0

Park
4900 Ram Park/lekplats/stra -177 -600 -700 -100 Se underprojekt nedan
4906 Utbyte träd o belysning -11 0 -11 -11 Underprojekt till 4900 Ram park
4913 Renovering offentliga to -101 -100 -180 -80 Dyrare pga oförutsedda VS-arbeten
4915 Klimatsäkring utredning -8 -300 -300 0 Utredning beräknas påbörjas under hösten
4918 Tillgänglighetsanpassni 0 -600 -600 0
4922 Upprustning lekplatser -4 -600 -400 200
4925 Pollare -443 0 0 0 Underprojekt till 4900 Ram park
4926 Trädinventering -74 0 0 0 Underprojekt till 4900 Ram park
4941 Lejontrappan -1 -50 -50 0

Fritid
1460 Ram fritidsanläggningar -289 -300 -400 -100 Merkostnad pga arbeten vid Örebäcksvallen
1492 Allvädersanläggning Ör -537 -4 300 -4 300 0
1496 Tillbyggnad brygga Tore -1 0 -1 -1

Hamn
1950 Ram hamnverksamhet ( -928 -1 627 -1 327 300 Vissa arbeten hinns inte med pga resursbrist

Övrigt
1461 Utbyte fordon 0 -1 500 -1 500 0
4916 Åtgärder, förhindra öve -34 -1 113 -113 1 000 Försening pga att Båstads kommun äger ej mark
4951 Återströmningsskydd b -31 0 -31 -31 Eventuellt driftskostnad

Fastighetsservice
7000 Ram Fastighetsservice -84 -1 000 -1 000 0 Se nedan underprojekt
7004 ÖK förskola ny 5 avdeln -118 0 0 0 Underprojekt till proj 7000 Ram fastighet
7005 ÖK skola värme o vent -10 954 0 0 0 Fördelas från proj 7009. Intäkt från Boverket.
7009 Energieffektivisering, v -532 -8 500 -10 000 -1 500 Se proj 7705.

7011 Ombyggnad i A-huset, S -350 0 0 0 Underprojekt till proj 7000 Ram fastighet.
7014 Datanät, kablage, överv -93 -200 -150 50
7018 Skogsbyns förskola -578 -2 000 -1 500 500 Enbart projektering under 2016
7019 Ombyggn Förslöv skola -9 0 0 0 Underprojekt till proj 7000 Ram fastighet.
7020 Oförutsedda fastighets -578 -2 000 -1 700 300 Ombyggnation av Bjäredalen resp bibliotek Förslöv
7030 Reinvestering fastighet -10 -8 000 -8 000 0 Hanteras via BåstadHem. Se nedan underprojekt
7033 Takbyte A-hus Strandän -2 802 0 0 0 Underprojekt till proj 7030 reinvestering
7038 Armatur IH Strandäng -219 0 0 0 Underprojekt till proj 7030 reinvestering
7080 Utemiljö och lekredskap -283 -500 -800 -300 Överskidande pga utemiljö på Skogsbyns moduler

T&S Summa (Skattefinan -25 670 -41 840 -42 256 -416
T&S Summa (Skattefinan -16 -9 350 -9 350 0

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad 
verksamhet

Reinvesteringar
6950 Tennisvägen 10950 -106 -160 -125 35
6001 Ram 0 -500 -200 300
6047 Projektering 0 -200 -110 90
6048 Ängstorps RV -3 711 -3 711 -3 711 0
6992 Serviser -796 -900 -900 0
6951 Järnvägsgatan Grevie 1 -107 -150 -110 40
6970 Ventiler -182 -700 -700 0
6077 Brandposter -48 0 -600 -600
6073 Alvägen, Förslöv, 11180 -8 -20 -8 12
6079 Relining avlopp Båstad 0 -200 -200 0
6201 Sigurdsvägen -971 -1 100 -1 100 0
6994 Avloppsrening -565 -4 200 -2 730 1 470
6993 Dricksvattenproduktion -559 -1 465 -1 715 -250

Landsbygdsinvesteringar
6033 Förslöv/Vadebäck, vatt 0 -200 -200 0
6049 Öllövsstrand, vatten+sp 0 -2078 0 2 078

1 2016: Östra Karups skola
2017: Post och Polis, Backabyns förskola, Ängsbyn samt Centralförrådet
2018: Projektering samt arbeten på Brandstation Båstad och Förslöv
(2019: Arbeten på Päronbyn, Malens förskola, Äppelbyn, Vitsippan samt Lyan)
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2016 2016 2016

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp, nytt reningsv -374 -2 500 -840 1 660
6006 Ledning till Ängstorp -768 -6 000 -2 770 3 230 Bara projektering 2016
6007 Driftövervakning Drick -36 -500 -250 250
6028 Reningsverket, Utredni 0 -150 -150 0
6030 Pumpstationer, utredni 0 -150 -150 0
6009 Serviser, vatten -459 -300 -1 200 -900 Fler serviser byggts än planerat, ger intäkter
6009 Serviser, spill -748 -225 -900 -675
6009 Serviser Dagvatten -163 -225 -900 -675
6012 Mätning V+S+D -35 -50 -50 0
6014 Åtgärder enl. sanerings 0 -370 0 370
6014 Åtgärder enl. sanerings 0 -200 -120 80
6014 Åtgärder enl. sanerings 0 200 0 -200
6015 Skalskydd -200 -1 100 -500 600
6017 Mätning S 0 -250 -200 50
6019 Mätning D 0 -100 -50 50
6041 Säkerhetsbarriär (UV-lj -243 -300 -300 0
6042 Vattendomar 0 -100 0 100
6043 Skyddsområde/Föreskr -76 -100 -100 0
6074 Reservkraft mobil, gene -208 -250 -250 0
6075 Samlingskammare, Eski -113 -1 000 -1 000 0
6076 Tryckspill Norrviken P1 -28 -800 -800 0
6212 Ekvägen, Förslöv, dagva -115 -1 100 -1 100 0

Skottorp (Båstad insats -202 0 -202 -202 Budget först 2017

Exploatering VA
5004 Heden exploatering -287 -8 500 -8 500 0
5005 Östra Karup 6:7 exploa -7 322 -6 196 -7 500 -1 304 Tilkommande arbeten
5007 Förslöv verks. Omr. Va -1 554 -4 828 -4 800 28
5009 Förslöv Väst 105 Va 0 -2 000 0 2 000 Inga arbeten 2016
5021 Exploatering Åstad Bas -193 -10 594 -500 10 094 Vissa arbeten senarelagda
5022 Exploatering Åstad v-om 0 -2 300 -2 300 0 Vissa arbeten senarelagda
5023 Banvaktarstugan Va 0 -200 -200 0
5025 Hasselbacken nedre -15 0 -20 -20
5027 Exploatering Trollbäcke -22 -3 000 -3 000 0

T&S Summa (Taxefinans -20 215 -68 772 -51 061 17 711

Anslutningsavgifter
5211 Anslutningsavgifter Öst 0 1 552 0 -1 552 Inga tomter sålda, detaljplan ej färdig
5213 Anslutningsavgifter Hed 0 2 985 0 -2 985 Färdigt först 2017
5214 Anslutningsavgifter För 0 2 500 2 500 0
5202 Övriga anslutningsavgif 1 364 1 500 1 500 0

Summa Anslutningsavg 1 364 8 537 4 000 -4 537

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden 
(Ej VA)

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

3909 Belysning -3 0 0 0
5501 Belysning -924 -1 864 -1 864 0
5301 Gator (ägs av kommune -2 219 -4 000 -3 000 1 000 Lägre kostnader än budget
5401 Grönområden/park (ägs -3 462 -7 000 -4 200 2 800 Lägre kostnader än budget

Summa skattefin. investe -6 607 -12 864 -9 064 3 800

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup"
5381 Kostnader Cirkulations 424 0 424 424 Intäkt från exploatörer

Summa Medfin. statlig in 424 0 424 424

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"
8005 Tomtförsäljning -30 500 -30 -530 Inga tomter sålda

Summa Övrig exploateri -30 500 -30 -530

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10
8015 Kostnader -25 0 -25 -25

Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv
5507 Belysning Heden Hemm -91 0 -91 -91
5307 Vägar -582 -9 324 -9 324 0
5407 Grönområden/park (ägs -37 -1 000 -1 000 0

Summa Skattefin. investe -711 -10 324 -10 415 -91
8015 Tomtförsäljning 0 12 000 0 -12 000 Området blir klart först 2017

8010 Förslöv 2:4
8010 Kostnader -128 0 -128 -128

Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4
Vägar
Grönområden/park (ägs av kommunen)
Summa Skattefin. investe 0 0 0 0

8010 Tomtförsäljning 0 0 0 0
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2016 2016 2016

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
8151 Kostnader -153 0 0 0 tillhör 5306

Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde
5306 Vägar -1 730 -3 041 -3 041 0
5309 Vägar (investeringsbidrag 0 3 300 3 300 0
5506 Belysning -150 0 0 0

Summa Skattefin. Invest -1 880 259 259 0
8151 Intäkter

8014 Förslöv Väst 105
Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 105"
Vägar
Belysning
Summa Skattefin. investe 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Förslöv Väst 105"
8014 Kostnader -10 0 -10 -10
8014 Markinköp
8014 Intäkter

Summa övrig exploaterin -10 0 -10 -10

8001 Åstad
Skattefinansierade investeringar inom Åstad-projekt

3101 Stationstorget 0 0 0 0
3103 P-Plats vid stationen 0 0 0 0
3103 P-Plats vid stationen (inv 0 0 0 0
3119 Kollektivtrafikanläggning 102 -4 000 -4 000 0
3119 Kollektivtrafikanläggning 0 500 500 0
4921 Konstnärlig utsmyckning -78 -797 -797 0
3105 Mellanvägen/Karupsväge -22 -1 000 -1 000 0
4927 Stränder vid sjö 0 -1 500 -1 500 0

Stationstorget inom planområde Tuvelyckan 0
8050 Oförutsett projektet helh 0 -3 000 -3 000 0

Summa skattefin. investe 3 -9 797 -9 797 0

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Åstad"
3107 Inre Kustvägen (2,5 mkr 0 -263 -263 0
3117 Ny GC-tunnel (vid nya sta 0 -1 840 -1 840 0
3117 Ny GC-tunnel (vid nya sta 0 9 584 9 584 0
3119 Kollektivtrafikanläggning 0 -4 210 -4 210 0
3119 Kollektivtrafikanläggning 0 0 0
3119 Bullerskydd järnväg (Traf 0 0 0
8051 Oförutsett projektet helh 0 -3 000 -3 000 0

Summa Medfin. statlig in 0 271 271 0

Övrig exploateringsverksamhet "Åstad"
8961 Flytt Gasledning och elled -600 -600 -600 0
8963 Fastighetsbildning 0 -200 -200 0
8001 Projektledning 1 986 0 1 986 1 986
8967 Markförvärv Trafikverket 0 -1 800 -1 800 0
8052 Oförutsett projektet helh 0 -2 000 -2 000 0

Summa Övrig exploateri 1 386 -4 600 -2 614 1 986
8960 Intäkter tomtförsäljning Å -77 2 808 500 -2 308

8000 TOREKOV 98:50
8007 Kostnader -28 0 -100 -100 Tvist

8007 Ny station Förslöv detaljplan
8007 Kostnader -3 0 -5 -5

8012 Hemmeslöv 6:2
8012 Kostnader -30 0 -40 -40

8023 Killeröd 11:12
8023 Kostnader 1 455 0 1 455 1 455 Markförsäljning

8024 Exp Eskilstorp 6:3
8024 Kostnader -8 0 -10 -10

8025 Exp Hemmeslöv 8:2
8025 Kostnader -26 0 -30 -30

8027 Trollbäcken
8027 Kostnader 2 753 0 2 269 2 269
5327 Väg, GC-Väg och Parkerin 0 0 -1 444 -1 444
5427 Park 0 0 -481 -481
5527 Belysning 0 0 -344 -344

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning)
8101 Markförvarv tunnelbygge -6 159 -6 200 -6 200 0
8102 Övriga markinköp -96 -4 000 -4 000 0

8099 Ospec exploateringar
8099 Kostnader 0 -3 000 -1 000 2 000 Inga "större" ospec exploateringar vänats göras
8099 Intäkter 260 2 500 260 -2 240

T&S Summa (Exploaterin -15 450 -42 926 -41 486 1 440
T&S Summa (Exploaterin 424 271 695 424
T&S Summa (Exploaterin 5 334 10 208 492 -9 716
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2016 2016 2016

SAMHÄLLSBYGGNAD
1422 Kartstöd i samband med 0 -100 -100 0
1425 e-arkiv för bygglovhand 0 -150 -50 100 Billigare än förväntat
1427 Kvalitéetssäkring av be 0 -50 0 50 Bortpriotiterat
1428 Digital bygglovhanterin 0 -50 -50 0
1438 Mätutrustning (ny total -284 -352 -352 0

SUMMA SAMHÄLLSBYG -284 -702 -552 150

RÄDDNINGSTJÄNST
1401 Brandmaterial 0 -68 -68 0
1403 Kameraövervakning ÖK 0 68 68 0
1406 Räddningsfordon 0 -450 -450 0
1406 Räddningsfordon Bidra 0 0 0 0
1408 Skyddsutrustning -25 -65 -65 0
1409 Kommunikationsutrust -40 0 -40 -40 Fördelas på proj 1412
1412 Räddningsutrustning -38 -191 -191 0
1413 Passagesystem/skyddså 0 -100 0 100
1414 Personlarm 0 -240 -240 0

SUMMA RÄDDNINGSTJÄ -103 -1 046 -986 60

BARN & SKOLA
1600 Instrument Kulturskola -27 -100 -100 0
1602 Pedagogisk utrustning, -91 -300 -300 0
1606 IKT-plan -1 447 -1 500 -1 500 0
1607 Pedagogisk utrustning, -253 -500 -500 0
1610 Stöd och utveckling -13 -50 -70 -20
1612 Datorer förskola, grund -937 -1 300 -1 300 0
1621 Barn och elever i behov -45 -250 -230 20
1624 Kursplanerelaterade, 8 -89 -500 -500 0

SUMMA BARN & SKOLA -2 902 -4 500 -4 500 0

BILDNING OCH ARBETE
1609 Individ och familj, barn 0 -50 -50 0
1619 Datorer vuxenutbildnin -178 -250 -250 0
1635 Socialstyrelsens metod 0 -77 -77 0
1641 Datorer bibliotek 0 -200 -188 12
1692 Datorer gymnasieskola -62 -50 -62 -12
1693 Bio Scala 0 -200 -200 0
1696 A-huset Arbetsmarknad -212 -200 -200 0

SUMMA BILDNING & AR -452 -1 027 -1 027 0

VÅRD & OMSORG
1702 Nyckelfri hemvård med 0 -1 000 0 1 000 Föra över budget till 2017 pga försenad upphandlingsprocess

1704 Trygghetstelefoner -333 -760 -450 310 Föra över resterande budget till 2017 pga att projektet sträcker 
sig över ett längre tidsperspektiv

1713 Arbetstekniska hjälpme -45 -215 -215 0
1718 Verksamhetssystem 0 -500 0 500 Föra över budget till 2017 pga försenad upphandlingsprocess

1719 E-Hälsa 0 -100 -100 0
SUMMA VÅRD & OMSO -378 -2 575 -765 1 810

TOTALT (inkl. exploate -64 152 -167 647 -156 636 11 011
varav:
Skattefinansierad inves -49 678 -100 004 -97 412 2 592
Medfinansiering statlig 407 -9 079 -8 655 424
Avgiftsfinansierad inve -20 215 -68 772 -51 061 17 711
Exploatering 5 334 10 208 492 -9 716

Summa Anslutningsavg 1 364 8 537 4 000 -4 537
Avgiftsfinansierad inve -18 852 -60 235 -47 061 13 174
Summa Exploateringsin 152 17 808 730 -17 078
Summa utgifter relater 1 119 -24 412 -14 640 9 772
Summa Inventarier -528 -918 -925 -7
 - varav inventarier 5 år -345 -628 -635 -7
 - varav inventarier 10 år -183 -290 -290 0
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Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 
	
	
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Kommunfullmäktige och beredningar -1 131 -2 382 -1982 400 

	

Verksamhet 
Under	senare	delen	av	våren	beslutade	kommun‐
fullmäktige	 bland	 annat	 om	 ett	 avtal	 om	 VA‐
samverkan	mellan	 Båstad	 och	 Laholm.	 Fullmäk‐
tige	 beslutade	 även	 om	 ett	 inriktingsdokument	
för	Båstads	utveckling,	att	ge	Båstadhem	tillåtelse	
att	 bygga	 hyresrätter	 vid	 Trollbäcken	 samt	 att	
avveckla	välbefinnanderådet.		

Demokratiberedningen	 arbetar	 med	 en	 översyn	
av	 arvodesreglementet	 samt	 med	 översyn	 av	
medborgarförslagsrätten.	

Ekonomiskt resultat 
Fullmäktige	 får	 ett	 överskott.	 Överskottet	 avser	
medel	 som	är	avsedda	 till	 tillfälliga	beredningar.	
Under	året	beräknas	enbart	en	tillfällig	beredning	
tillsättas.	

	

	

312

312



Kommunfullmäktige - Skolpeng 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -107 808 -161 802 -162 352 -550 

Skolpeng, gymnasium -23 929 -40 990 -39 750 1 240 

 
Ekonomiskt resultat 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng	 barnomsorg/grundskola	 prognostise‐
rar	 totalt	 ett	 underskott	 om	 ‐550	tkr.	 Kostnader	
för	köp	av	barnomsorg	och	skola	 (från	egen	och	
extern	 regi)	 prognostiseras	 överstiga	 budgeten	
med	 ‐1	000	tkr.	 Vid	 tillfället	 för	 delårsbokslutet	
prognostiseras	det	bli	 ca	28	 fler	barn	och	elever	
än	vad	det	budgeterats	med,	vilket	antalsmässigt	
avser	 en	 avvikelse	 på	 1,1	procent.	 Budget	 2016	
baseras	 på	 det	 antal	 som	 var	 folkbokförda	 i	 Bå‐
stads	 kommun	 september	 2015.	 Sedan	 dess	 har	
nettoinflyttningen	varit	ca	21	barn,	men	ca	10	av	
dem	går	även	på	fritidshem.	Intäkter	för	barnom‐

sorgsavgifter	beräknas	redovisa	ett	överskott	om	
ca	450	tkr		

Skolpeng, gymnasium 
Skolpeng	 gymnasium	 prognostiserar	 ett	 över‐
skott	 om	 1	240	tkr.	 Prognosen	 är	 än	 så	 länge	
oviss	 eftersom	 antagningen	 fortfarande	 pågår.	
Vid	 tillfället	 för	 delårsbokslutet	 prognostiseras	
antalet	 folkbokförda	 gymnasieelever	 bli	 i	 stort	
sett	 samma	 som	 budget.	 För	 de	 elever	 som	 valt	
att	 läsa	på	en	kommunal	gymnasieskola	progno‐
stiseras	snittpengen	bli	lägre	än	den	budgeterade	
snittpengen	vilket	genererar	det	prognostiserade	
överskottet.	

	

Tabell:	Antal	folkbokförda	barn	och	elever	barnomsorg/grundskola	

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 204 2 241 37 

Fristående regi 323 316 -7 

Annan kommun 48 46 -2 

Summa 2 575 2 603 28 

	

	

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng, kr snittpeng, kr snittpeng kr 

Egen regi 146 147 1 76 044 69 704 6 430 

Fristående regi 84 98 14 124 873 129 252 -4 379 

Annan kommun 199 183 -16 104 280 97 072 7 208 

Summa 429 428 -1    
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Kommunfullmäktige – Hemvårds- och boendepeng 
	
	
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Hemvårdspeng -30 964 -50 679 -46 779 3 900 

Boendepeng -38 555  -55 908 -58 308 -2 400 

	

	

Verksamhet 
Hemvårdspeng 
Beviljade	hemvårdstimmar	ligger	för	närvarande	
under	den	nivå	som	timmarna	uppgick	till	under	
samma	 period	 2015.	 I	 dagsläget	 överbeläggs	
kommunens	 platser	 för	 korttidsvård,	 vilket	 ska	
minimeras	 genom	 bland	 annat	 ett	 mottagnings‐
team.	Detta	kommer	i	sin	tur	att	leda	till	fler	antal	
hemvårdstimmar.	

Boendepeng 
Några	av	vård	och	omsorgsboendena	har	inte	haft	
full	beläggning	under	perioden,	vilket	till	stor	del	
beror	 på	 hanteringstiden	 för	 flytt	 efter	 att	 bru‐
kare	har	avlidit.	Beläggningsgraden	under	januari	
till	och	med	augusti	för	vård	och	omsorgsboende	
var	99	procent.	

Behovet	 av	 korttidplatser	 är	 stort	 och	 kommu‐
nens	 korttidsboende	 har	 därför	 varit	 överbe‐
lagda.	Som	tidigare	nämnts	arbetar	förvaltningen	
med	 att	 minimera	 behovet	 av	 korttidsplatser	

genom	att	så	fort	som	möjligt	säkerställa	en	trygg	
och	 säker	 hemgång.	 Beläggningsgraden	 under	
januari	 till	 och	 med	 augusti	 för	 korttidsboende	
var	116	procent.	

Externa köp 
Beslut	har	tagits	att	inte	köpa	externa	platser,	och	
ett	 resultat	av	detta	är	att	vissa	brukare	har	 fått	
dela	rum	på	kommunens	korttidsboende.	

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng  
En	positiv	avvikelse	om	3	350	tkr	prognostiseras	
för	köp	av	hemvårdstimmar.	Detta	är	baserat	på	
en	 prognos	 om	 totalt	 152	000	 timmar,	 i	 jämfö‐
relse	med	budget	satt	 till	160	000	 timmar.	Hem‐
vårdstimmarna	har	stadigt	gått	ned	från	februari	
till	 april	och	stabiliserats	på	en	 lägre	nivå,	vilket	
medför	sänkning	av	prognosen.		

Intäkterna	 för	 omvårdnadsavgifterna	 beräknas	
överstiga	 budget	med	 550	 tkr,	 vilket	 inkluderar	
en	höjning	av	maxtaxan	från	oktober	2016.	

	
	

Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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Boendepeng 
Prognosen	för	köp	av	boendedygn	visar	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	2,4	mkr,	vilket	till	stor	del	beror	
på	 köp	 av	 fler	 korttidsplatser	 på	 Bjärehemmet	
och	Skogsliden	än	budgeterat.	14	platser	är	bud‐
geterade	och	under	perioden	har	det	genomsnitt‐
ligt	 belagts	 16	platser.	 Den	 negativa	 avvikelsen	
beror	även	på	ett	större	behov	av	demensplatser	
än	budgeterad,	och	det	har	således	skett	ett	skifte	
från	 somatikplatser	 till	 demensplatser	 med	 ge‐
nomsnittligt	6	platser	under	perioden.	

Externa köp 
Det	har	inte	köpts	någon	plats	externt	under	pe‐
rioden,	vilket	ligger	i	linje	med	budget.	

	

	

	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser från budget 
Förvaltningen	 planerar	 att	 arbeta	med	 vidareut‐
veckling	 av	 befintligt	 vårdplaneringsteam	 samt	
en	övergång	till	mottagningsteam	i	bostaden,	där	
flertalet	av	vårdplaneringarna	bör	ske.		

Ett	 nytt	 vägledningsdokument	 beslutades	 i	 juni	
2016.	 Dokumentet	 tydliggör	 riktlinjer,	 för	 bi‐
ståndshandläggare	samt	utförare	av	hemvård	och	
vård	och	omsorgsboende,	som	ska	möjliggöra	en	
enhetlig	hantering	av	ärende.		

Resursfördelningsmodellens	 schabloner	 har	 re‐
viderats	och	beslut	är	taget	 i	vård‐	och	omsorgs‐
nämnden.	 Vid	 fastställandet	 av	 de	 nya	 schablo‐
nerna	har	hänsyn	tagits	till	tiden	det	tar	att	utföra	
de	 olika	 insatserna	 samt	 att	 ersättning	 ska	 utgå	
då	 insatsen	 kräver	 dubbelbemanning.	 De	 nya	
riktlinjerna	kommer	att	gälla	 från	och	med	janu‐
ari	2017.	
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Kommunstyrelse - Kommunstyrelse  
	
	
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Kommunstyrelse -1 860 -2 003 -2 903 -900 

	

	

Verksamhet 
Kommunstyrelsen	beslutade	om	miljöpris	och	om	
namnsättning	 på	 ett	 flertal	 platser	 i	 kommunen.	
Kommunstyrelsen	 besvarade	 även	 ett	 flertal	 re‐
misser	 och	 svarade	 på	 revisionens	 granskning.	
Kommunen	är	med	i	ett	projekt	där	kommunför‐
bundet	 gör	 en	 projektanalys	 för	 kommunen.	
Kommunstyrelsen	 fick	 löpande	 redovisning	 av	
analysen	under	perioden.	

Kommunsstyrelsen	 gav	 förvaltningen	 ett	 flertal	
uppdrag	 om	 bland	 annat	 lokalförsörjning	 för	
kommunen	 och	 vitalisera	 kulturfrågorna	 i	 kom‐
munen.	

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen	 beräknas	 göra	 ett	 negativt	
resultat	under	året.	Styrelsen	har	fyra	ledamöter	i	

utskottet	 som	 vardera	 har	 ett	 fast	 arvode	 om	
25	procent	av	heltid.	Till	detta	har	dessa	 rätt	 till	
sammanträdesersättning	vid	möten.	Sammanträ‐
deskostnaderna	 är	 mycket	 höga.	 Därmed	 följer	
att	 ersättning	 för	 förlorad	 arbetsförtjänst	 också	
är	väldigt	hög.	Styrelsen	bekostade	tidigare	under	
året	 en	 utredning	 om	 investeringsbeslut	 om	
120	tkr.	 Under	 året	 bekostade	 styrelsen	 även	
utskick	 till	 kommuninvånarna,	 priser,	 tidningen	
Dagens	 samhälle	 till	 politikerna,	 kostnader	 för	
föredragshållare	i	budgetprocessen	med	mera.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Kommunstyrelsens	stora	avvikelse	beror	till	stor	
del	av	sammanträdesarvoden	i	kombination	med	
fasta	arvoden.	
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Kommunstyrelse - Kommunledningskontor  
	
	
	
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT KOMMUNLEDNINGSKONTOR -34 340 -49 507 -50 232 -725 

Kommunledningsstab -7 242 -9 260 -9 735 -475 

Kundcenter -912 -992 -992 0 

Kommunikationsavdelning -1 131 -1 787 -1 787 0 

Kommunkansli -2 895 -4 553 -4 553 0 

Ekonomiavdelning -8 370 -12 858 -12958 -100 

HR-avdelning -7 134 -10 567 -10 567 0 

IT-avdelning -6 656 -9 490 -9 640 -150 

INVESTERING -4 440 -5 388 -5 840 -432 

	

Verksamhet 
Kommunledningsstab 
Tjänsten	 som	 exploateringsingenjör	 gick	 den	
1	juli	över	till	Teknik	och	service.		

Upphandlaren	 arbetar	 tillsammans	 med	 verk‐
samheten	med	 införandet	 av	 e‐handel.	 Systemet	
kommer	 att	 generera	 högre	 avtalstrohet	 och	
kostnadsbesparing.		

Arbetet	 med	 att	 forma	 projekt	 och	 söka	 extern	
finansiering	 har	 varit	 framgångsrikt.	 Tre	 stora	
projekt	beviljade	och	många	små.		

Kommunikationsavdelning 
Förutom	 löpande	 kommunikationsarbetet	 arbe‐
tade	 avdelningen	 bland	 annat	 med	 den	 årliga	
sommarbearbetningen	som	utgjordes	av	guidade	
bussturer	 samt	 monter	 i	 tennisgallerian.	 Årets	
budskap	 var	 "Framtidens	 Båstad"	 då	 vi	 främst	
berättade	 om	 de	 mest	 spännande	 byggplanerna	
inom	 kommunen.	 Till	 sommarbearbetningen	
producerades	 tre	 nya	 broschyrer:	 "Framtidens	
Båstad	 2016",	 "Snabba	 fakta	 om	 Båstads	 kom‐
mun"	samt	en	"Årsredovisning	2015	En	kortvers‐
ion".	Arbetet	med	att	bygga	en	ny	webbplats	fort‐
satte	 under	 perioden	 och	 beräknas	 bli	 klar	 till	
årsskiftet.	 Ett	 annat	 spännande	 projekt	 är	 upp‐
starten	 av	 Båstads	 kommuns	 stafettkonto	 på	
Instagram	där	medarbetare	är	ambassadörer	 för	
en	vecka	med	syfte	att	stärka	vårt	arbetsgivarva‐
rumärke.	

Kundcenter 
Startat	upp	den	1	 juli.	Arbetar	med	att	 förbättra	
tillgänglighet	 och	 service	 för	 kommunmedbor‐
gare	och	företagare.	

Kommunkansli 
Kommunkansliets	verksamhet	renodlades	genom	
den	 organisationsändring	 som	 genomfördes	 den	
1	 juli.	Verksamheter	som	gick	över	till	andra	en‐
heter	 var	 kontorsservice,	 till	 teknik	 och	 service,	
och	reception/växel,	till	kundcenter.		

Ekonomiavdelning 
Införande	 av	 E‐handel	 och	 nytt	 fakturahante‐
ringssystem	är	genomförd.	Utbildningar	i	det	nya	
systemet		har	hållits	och	fortlöper.	

HR-avdelning 
HR‐avdelningen	 fortsätter	 att	 jobba	 med	 våra	
strategiska	satsningar:	

‐ Chefsutvecklingsprogram	 i	 Båstads	
Kommun	(CUB)	

‐ Strategisk	 rekrytering	 med	 tydliga	 rikt‐
linjer	

‐ Alla	 Lika	 Unika!	 –	 stor	 satsning	 på	 öp‐
penhet	och	inkludering	i	hela	kommunen	

‐ Lönebildning	som	styrmedel	
‐ Arbetsmiljö	 –	 ny	 AFS	 2015:4,	 en	 före‐

skrift	 om	 organisatorisk	 och	 social	 ar‐
betsmiljö	

Under	dessa	månader	har	vi	också	 infört	möjlig‐
het	till	bruttolöneavdrag	för	de	medarbetare	som	
vill	göra	synfels‐	och	fertilitetsbehandlingar	samt	
löneväxling	till	pension.	

För	 att	 ge	 våra	 chefer	 bästa	 möjliga	 stöd	 i	 sitt	
uppdrag	 som	 chef	 och	 ledare	 arbetar	 vi	 just	 nu	
intensivt	 med	 att	 ta	 fram	 en	 webbaserad	 chef‐
shandbok.	

Inom	området	Hälsa	har	vi	erbjudit	medarbetare	
några	 träningstillfällen	 utomhus.	 Vi	 har	 också	
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planerat	 och	 bjudit	 in	 medarbetare	 till	 dels	 en	
livsstilskurs	och	dels	en	föreläsning	inom	person‐
lig	utveckling.	

IT-avdelning 
Arbetar	 med	 att	 digitalisera	 vården	 med	 bland	
annat	trygghetskameror,	GPS	positionering,	vide‐
samtal	till	sjukhusen,	nytt	journalsystem.	

En	ny	hemsida	för	www.bastad.se	beräknas	vara	
på	 plats	 i	 september.	 Följande	 har	 genomförts	
integrationen	till	ett	nytt	passagesystem	i	Vistorp,	
KC	 och	 Lilla	 KC,	 gymnasiet	 har	 nu	 gått	 Google	
Apps	 (GAFE),	 användarna	 har	 nu	 möjlighet	 att	
återställa	 sitt	 lösenord	 själv.	 Förslövsskola	 har	
fått	en	stor	utbyggnad	av	det	trådlösa	nätverket.	

Ekonomiskt resultat 
Kommunledningsstab 
Traineeavtalet	är	uppsagt.	Pågående	trainee	kos‐
tar	året	ut,	därför	uppstår	avvikelse.	

Kommunkansli 
Kommunkansliets	 ekonomi,	 avseende	 den	 del	
som	kvarstår	efter	den	1	 juli,	är	god.	Den	bespa‐

ring	 på	 250	tkr	 som	 lagts	 på	 kansliet	 sparas	 in	
genom	 att	 inte	 återbesätta	 alla	 tjänster	 under	
resterande	 del	 av	 året.	 Kansliet	 betalade	 även	
årets	medborgarundersökning	om	ca	97	tkr	inom	
ram.		

Ekonomiavdelning 
Kostnader	för	färdtjänst	som	köps	från	Skånetra‐
fiken	 och	 avgifter	 till	 olika	 förbund	 kommunen	
ingår	 i	 har	ökat	 i	 och	med	koppling	 till	 olika	 in‐
dexuppräkningar.	 På	 grund	 av	 utebliven	 inflat‐
ionskompensation	 i	 budgeten	 tidigare	 och	 inne‐
varande	 år	 saknar	 kostnadsökningarna	 täckning	
inom	 budget.	 Sammantaget	 för	 ekonomiavdel‐
ningens	 ansvarsområde	 väntas	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	om	ca	‐100	tkr	uppstå.	

IT-avdelning 
IT‐avdelningen	beräknar	ett	underskott	då	det	
krävs	då	kostnaden	för	licenser	har	ökat	och	en	
utökad	personalstyrka	behövs	för	att	möta	verk‐
samheternas	krav.	

	

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

Antal system inklusive applikationer 300 550 420 353 373 394 376 

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

Antal mobiltelefoner 70 160 550 600 600 600 650 

Antal surfplattor   200 400 500 1 200 2 200 

Antal ärenden ej felanmälan  3 000 4 526 6 780 5 956 19 251 4 104 

Antal felanmälningar  1 000 1 114 957 221 404 52 

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

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

	

	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 

Kommunledningsstab 
Underskott	 beräknas	 på	 grund	 av	 pågående	
traineeavtal.	

Kommunkansli 
Kommunkansliet	 beräknar	 klara	 både	 extra	
utgifter	 för	 medborgarundersökning	 om	 97	tkr	
samt	 den	 besparing	 om	 250	tkr	 som	 lagts	 på	
kansliet.	Åtgärder	som	vidtagits	är	att	 inte	åter‐

besätta	 alla	 tjänster	 under	 resterande	 del	 av	
året.	

Ekonomiavdelning 
Det	 prognostiserade	 underskottet	 om	 ‐100	tkr	
beror	till	‐166	tkr	på	indexuppräkningar	av	avtal	
med	Skånetrafiken	 (Färdtjänst)	och	andra	med‐
lemsavgifter	 till	 olika	 förbund	 som	 kommunen	
ingår	 i.	 Ekonomiavdelningen	 som	 avdelning	
håller	 återigen	 nere	 sina	 kostnader	 i	 den	 ut‐
sträckning	den	förmår.	
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Kommunstyrelse – Teknik och service 

	
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

REULTAT TEKNIK & SERVICE -34 121 -49 120 -50 520 -1 400 

Tekniska kontoret -1338 -1829 -2 379 -550 

Park, Gata och Natur -14 756 -21 112 -21 412 -300 

Fastighet -5 903 -6 698 -8 598 -1 900 

Fritidsverksamhet -4 666 -7 005 -6 605 400 

Service (kontor, lokalvård & måltid) -161 -1 600 -650 950 

Räddningstjänst -7 296 -10 875 -10 875 0 

Renhållningsverksamhet -26 0 0 0 

VA-verksamhet -5 070 -1 610 -1 610 0 

Återställning VA-regleringsfond 5 070 1 610 1 610 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad verksamhet -41 223 -85 812 -84 728 1 084 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning 407 -9 079 -8 655 424 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -20 215 -68 772 -51 061 17 711 

Övrig Exploateringsverksamhet 5 334 10 208 492 -9 716 

	

	

Verksamhet 
Skattefinansierad verksamhet 
Fram	 till	 och	med	 augusti	 har	 verksamheterna	 i	
stort	 fortskridit	 som	 planerat.	 På	 grund	 av	 stor	
aktivitet	 avseende	 bland	 annat	 privata	 byggnat‐
ioner,	 kommunala	 investeringar	 och	 bredbands‐
utbyggnad	kombinerat	med	vakanta	 tjänster	har	
verksamheten	 haft	 vissa	 problem	 att	 hinna	med	
de	insatser	som	planerats	samt	akuta	behov	som	
uppstått.		

Inom	 förvaltningen	har	en	omorganisation	verk‐
ställts	 från	och	med	 juli.	För	Teknik‐	och	service	
innebar	detta	 att	Ungdomsgårdarna	 flyttades	 till	
Bildning	 och	 arbete	 medan	 kontorsservice,	 ex‐
ploateringsverksamheten	 samt	 Räddningstjäns‐
ten	tillfördes	organisationen.	

Räddningstjänstförbundet	 Skåne	 Nordväst	 har	
gjort	en	förstudie	om	Räddningstjänsten	Båstads	
inträde	 i	 förbundet.	Efter	utredning	som	presen‐
terades	 i	 Kommunstyrelsen	 togs	 ett	 enhälligt	
beslut	 om	 att	 inte	 gå	 med	 i	 Räddningstjänstför‐
bundet.	 Ett	 nytt	 samverkansavtal	 mellan	 rädd‐
ningstjänsterna	 i	 Familjen	Helsingborg	 har	 teck‐

nats	 och	 gäller	 från	 årsskiftet.	 Avtalet	 handlar	 i	
korthet	 om	 att	 vi	 samverkar	 om	 vattendykare	
från	 Helsingborg,	 inre	 befäl	 och	 bakre	 ledning	 i	
Bårslöv	 samt	 vakthavande	 brandingenjör	 och	
räddningschef	 i	 beredskap/tjänsteman	 i	 bered‐
skap.	

Sommaren	innebar	många	välbesökta	evenemang	
och	 nöjda	 besökare	 på	 Malenbadet.	 Stränderna	
och	 badvattnet	 höll	 en	 god	 kvalitet	 undantaget	
den	 sista	 provtagningen	 i	 augusti	 då	 otjänligt	
badvatten	uppmättes	på	två	platser.	

Förvaltning	 har	 erhållit	 medel	 via	 ett	 LONA‐
projekt.	 Projektet	 innebär	 anläggning	 av	 gång‐
stråk	 mellan	 Båstad	 och	 Skummeslöv.	 Första	
etappen	 är	 Båstad	 till	 Mellanvägen.	 Gångstråket	
är	tänkt	att	följa	Stensån	och	ansluta	till	den	nya	
stationen	samt	vidare	upp	till	Skummeslöv.		

Renhållningsverksamhet 
Inom	 renhållningsverksamheten	 har	 NSR	 upp‐
handlat	 nya	 entreprenörer	 för	 avfallshämtning	
och	 slamtömning.	 Det	 har	 varit	 inkörningspro‐
blem	med	nya	entreprenörer	och	i	synnerhet	för	
avfallshämtningen	 har	 kunderna	 drabbats	 av	
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stora	 avvikelser.	 Entreprenören	 har	 inte	 hunnit	
med	att	tömma	soptunnorna	på	utsatt	dag.	
	
Planering	har	pågått	avseende	 lokalisering	av	ny	
återvinningscentral.	
	
VA-verksamhet 
VA‐verksamheten	har	fortskridit	som	planerat.	

Avtal	har	slutits	med	Laholms	kommun	avseende	
VA‐samverkan	 för	 Ängstorps	 reningsverk	 samt	
Skottorps	vattenverk.		

Investeringar 
Projekt	har	slutförts	på	Östra	Karups	skola	där	ett	
nytt	 ventilationsrum	 byggts	 med	 aggregat	 som	
kan	 försörja	 hela	 skolan.	 Vidare	 installerades	
bergvärme	 och	 flera	 reinvesteringar	 har	 också	
utförts.	 Dessa	 arbeten	 har	 medfört	 att	 eleverna	
inte	 kunnat	 vistas	 i	 lokalerna	 och	 moduler	 har	
därför	 placerats	 på	 skolgården	 som	 ersättnings‐
lokaler.	

Vidare	har	arbetet	med	utbyte	av	gammal	gatube‐
lysning	 fortsatt	 och	 ny	 gång‐	 och	 cykelväg	 längs	
Kustvägen	 har	 slutförts.	 Beläggning	 av	 ny	 asfalt	
har	pågått	på	flera	gator.	

Under	vår	och	sommar	har	projektering	och	upp‐
handling	 för	ny	 friidrottsanläggning	 i	 Båstad	 ge‐
nomförts.		

Projektering	har	slutförts	för	nytt	bostadsområde	
på	 Heden	 och	 entreprenör	 har	 upphandlats.	 I	
Östra	 Karup	 har	 utbyggnation	 av	 infrastruktur	
för	 nytt	 bostadsområde	 slutförts	 och	 i	 Vistorp,	
norr	om	Förslövs	station,	har	utbyggnationen	av	
nytt	verksamhetsområde	slutförts.	

Ekonomiskt resultat 
Skattefinansierad verksamhet 
Sammantaget	 prognostiseras	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	på	cirka	1,4	mkr	för	den	skattefinansierade	
verksamheten.	 Detta	 beror	 främst	 av	 kostnader	
för	moduler	 som	ersättningslokaler	vid	ombygg‐
nationer.	 Kostnader	 för	 moduler	 har	 tidigare	
hanterats	 som	 en	 investeringskostnad	 vid	 om‐
byggnationer	men	 ska	 redovisningsmässigt	 han‐
teras	som	en	driftskostnad.	

	

Skogsbyn	stängdes	under	2014	och	sedan	hösten‐
14	har	verksamheten	bedrivits	i	moduler.	Driften	
för	 de	 moduler	 som	 motsvarar	 Skogsbyns	 tre	
avdelningar	 beräknas	 kosta	 cirka	 800	tkr	 under	
2016.	Utöver	dessa	moduler	finns	också	moduler	
som	 ersättningslokaler	 för	 ombyggnationer	 i	
Östra	Karups	skola,	vilket	ger	en	merkostnad	på	
1,4	mkr.	Viss	del	balanseras	upp	av	drygt	300	tkr	
i	bidrag	från	Boverket.	

Måltidsverksamheten	 prognostiserar	 en	 negativ	
avvikelse	 med	 300	tkr.	 Avvikelsen	 beror	 bland	
annat	 på	 att	 kommunrestauranger	 bara	 till	 viss	
del	är	kompenserade	för	Åslidens	inkomstbortfall	
och	att	ingen	kompensation	för	höjda	livsmedels‐
priser	skett.	

Inom	gatuverksamheten	prognostiseras	också	en	
negativ	avvikelse	på	300	tkr,	vilket	beror	på	lägre	
parkeringsintäkter	 än	 budgeterat.	 Parkeringsin‐
täkterna	 har	 minskat	 markant	 framförallt	 bero‐
ende	av	att	trafiken	jämnats	ut,	Hantverksmässan	
flyttat	ut	från	Båstad	samt	vissa	tekniska	problem	
med	parkeringsautomaterna.	Vidare	har	andelen	
resenärer	med	 kollektivtrafik	 varit	 högre	 än	 be‐
räknat.	

I	samband	med	omorganisation	ingick	kontorser‐
vice	 och	 exploateringsverksamheten	 till	 Teknik‐	
och	service	från	Kommunledningskontoret.	Dessa	
verksamheter	 prognostiserar	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	på	cirka	700	tkr.	På	grund	av	hög	aktivitet	
inom	 exploateringsverksamheten	 har	 bland	 an‐
nat	 tjänstgöringsgraden	 varit	 högre	 än	 budgete‐
rat.	

Lokalvården	 prognostiserar	 en	 positiv	 avvikelse	
på	cirka	1,4	mkr.	Avikelsen	beror	på	nytt	förmån‐
ligare	 städavtal	 samt	 effektivisering	 i	 den	 egna	
regin.	

Vidare	 prognostiserar	 fritidsverksamheten	 en	
positiv	avvikelse	på	cirka	400	tkr.	

För	 övriga	 verksamheter	 förväntas	 ingen	 avvi‐
kelse	 totalt	 även	 om	 det	 kan	 finnas	 avvikelser	
som	tar	ut	varandra	inom	olika	verksamheter.	

Renhållningsverksamhet 
Ingen	avvikelse	har	rapporterats	från	NSR.	

VA-verksamhet 
Ingen	avvikelse	har	rapporterats	från	NSVA.	
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Investering 
För	 de	 skattefinansierade	 investeringar	 är	 de	
största	 avvikelserna	 ombyggnad	 av	 värme	 och	
ventilation	på	Östra	Karups	 skola.	Här	 förväntas	
en	negativ	avvikelse	på	runt	1,5	mkr	på	grund	av	
oförutsedda	 kostnader.	 Även	 reinvestering	 inom	
gatuverksamheten	 bedöms	 redovisa	 en	 negativ	
avvikelse	på	grund	av	oförutsedda	kostnader	(ca	
700	tkr).		

För	exploatering	i	Östra	Karup	beräknas	markar‐
betena	 bli	 cirka	 3,8	mkr	 lägre	 än	 budget	medan	
VA‐delen	 i	 projektet	 blir	 cirka	 1,3	mkr	 dyrare.	
När	 det	 gäller	 Tomtförsäljning	 för	 området	 He‐
den	så	kommer	denna	inte	att	ske	2016	utan	först	
2017,	 vilket	 innebär	 en	 negativ	 avvikelse.	 Detta	
gäller	 även	 för	 VA‐anslutningsavgifter	 avseende	
Heden.	

Inom	 VA‐verksamheten	 förväntas	 sammantaget	
en	positiv	avvikelse	framförallt	beroende	av	bud‐
geterade	kostnader	för	Ängstorpsreningsverk	och	
överföringsledning	 till	 Ängstorp	 som	 försenats.	
Detta	 gäller	 också	 för	 VA‐investeringar	 i	 anslut‐
ning	 till	 framtida	 utbyggnadsområden	 vid	 Bå‐
stads	nya	station.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Måltidsverksamheten	 får	 en	 ny	 kund	 från	 1	 au‐
gusti	som	kan	ge	ökade	intäkter	andra	halvåret.	I	
övrigt	kan	det	bli	aktuellt	med	personaleffektivi‐
sering.	Om	verksamheten	vid	Åsliden	fortsatt	ska	
drivas	 i	 privat	 regi	 behöver	 sannolikt	 också	 för‐
ändringar	 i	 måltidskvaliteten	 genomföras	 alter‐
nativ	ersättningsnivån	höjas.	

Beträffande	 merkostnader	 för	 moduler	 balanse‐
ras	dessa	delvis	upp	av	överskott	 inom	lokalvår‐
den.	Statsbidrag	har	erhållits	från	Boverket	avse‐
ende	 upprustning	 vid	 Östra	 Karups	 skola.	 Even‐
tuellt	kan	delar	av	bidraget	användas	för	att	täcka	
hyreskostnader	 för	 moduler	 vid	 detta	 objekt.	 I	
övrigt	 bedöms	 det	 inte	 möjligt	 med	 ytterligare	
besparingar.	 Från	 och	med	 2017	 hanteras	 kost‐
naderna	inom	Barn‐	och	skolas	budget.	

Årets	 avvikelser	 inom	 exploateringsverksamhet‐
en	bedöms	vara	korrigerade	inför	2017.		
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Kommunstyrelse – Samhällsbyggnad 

	
	

	

	

	

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Organisatoriska	 förändringar	 i	 förvaltningen	 har	
inneburit	 att	 verksamhetsområdet	 Samhälls‐
byggnad	 från	 och	 med	 den	 1	 juli	 berikats	 med	
kommunens	 miljösida.	 Samhällsbyggnad	 omfat‐
tar	 därmed	 sedan	 halvårsskiftet	 fem	 verksam‐
hetsgrenar;	 plan,	 bygglov,	 kart/GIS,	 bostadsan‐
passning	 och	 miljö.	 Ärendemängden	 har	 varit	
fortsatt	 stor	 för	 alla	 delar	 av	 verksamheten.	 Un‐
der	perioden	har	både	mijöchef	och	planchef	gått	
hem	 på	 föräldraledighet,	 vakanserna	 täcks	 upp	
genom	förordnande	av	bef	handläggare.	En	hand‐
läggare	 på	 miljö	 har	 sagt	 upp	 sig	 och	 vår	 nya	
handläggare	på	bygglov	har	börjat	sin	anställning.	
Vidare	 backar	 en	 av	 våra	 planhandläggare	 upp	
Teknik	och	Service	med	projektledning	 för	kom‐
munens	utbyggnadprojekt	på	grund	av	vakanser	
och	föräldraledigt	inom	projektledning.	

Planarbete 
På	den	strategiska	sidan	har	projektbeskrivning‐
en	för	arbetet	med	översiktsplanen	beretts	i	KSau	
och	beslut	i	KF	förväntas	i	septemer.	Inriktnings‐
dokumentet	 för	 Båstad	 antogs	 av	 KF	 i	 juni	 och	
arbetet	 med	 inriktningsdokumenten	 för	 Förslöv	
och	 Grevie	 har	 påbörjats.	 Under	 perioden	 har	
arbetet	med	de	större	detaljplanerna	för	hamnen	
i	Båstad	och	Förslöv	2:4	fortsatt.	Detaljplanen	för	
Tegelugnslyckan	11	och	17	antogs	i	juni	men	har	
överklagats	 och	 detaljplanen	 för	 Hemmeslöv	
5:14,	Tuvelyckan	har	vunnit	laga	kraft.		

Totalt	 har	 en	 detaljplan	 varit	 på	 samråd,	 en	 på	
granskning,	en	antagits	och	en	vunnit	laga	kraft.	

Under	perioden	har	personal	 från	Plan	 i	 stor	ut‐
sträckning	bemannat	 kommunens	monter	 under	

tennisveckorna	 och	 bussturerna	 ’Framtidens	
Båstad’.	 Plan	 har	 också	 bistått	 Teknik	 &	 Service	
med	projektledning	 för	 kommunala	 utbyggnads‐
projekt,	 Vistorp	 7:19	 och	Heden.	 Plan	 har	 också	
tagit	emot	studiebesök	från	både	Umeå	och	Borg‐
holms	kommuner.		

Kart/GIS 
Tillsammans	med	skola	har	kart/GIS	tittat	på	om	
skolskjutsplaneringen	 kan	 effektiviseras.	 Efter‐
frågan	 på	 kartprodukter	 i	 bygglovsprocessen	 är	
fortsatt	 hög,	 dock	 en	 något	 lägre	 ärendemängd	
under	 juli	månad.	Båstadkartan	fylls	på	med	nya	
lager	 av	 verksamhetsinformation	 efterhand	 som	
verksamhetsområdena	 har	 information	 att	 pre‐
sentera	 i	 kartan.	 Marknadsföringen	 av	 kartan	
fortsätter.		

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	 som	 helhet	 förväntas	 gå	
+300	tkr.	 Överskottet	 beror	 på	 högkonjukturen	
vilket	 innebär	 ett	 högt	 tryck	 på	 bygglovsidan.	
Bygglov	 har	 haft	 en	 stor	 ärendemängd,	 hanterat	
många	 bygglovsbeslut	 och	 anmälningsärenden,	
varav	flera	bygglov	för	stora	verksamheter.	

Planarbete 
Plan	 har	 för	 2016,	 tack	 vare	 tilläggsbeslut	 för	
ofinansierat	 planarbete,	 äntligen	 en	 realistisk	
budget.	Budgeten	beräknas	vara	i	balans	vid	årets	
slut.			

Kart/ GIS 
Året	 har	 fortsatt	 med	 många	 beställningar	 av	
nybyggnadskartor.	 Budgeten	 beräknas	 vara	 i	
balans	vid	årets	slut.		

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT KS SAMHÄLLSBYGGNAD -1 912 -2 838 -2 838 0 

Planarbete -1 170 -1 695 -1 695 0 

Kart och mätningsverksamhet -734 -1 068 -1 068 0 

Miljö- och hälsoskydd – hållbar utveckling -8 -75 -75 0 

INVESTERING -284 -702 -552 150 

322

322



Kommunstyrelsen – Bildning och arbete 

	
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT KS - BILDNING & ARBETE -22 384 -40 850 -38 300 2 550 

Verksamhetsövergripande -700 -1 279 -1 279 0  

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -3139 - 6 819 -6 219 600 

Yrkeshögskola och Yrkesvux 762 - 513 -513 0 

Arbetsmarknad -4121 -7 741 -7 191 550 

Bibliotek -6003 -9 121 -9 121 0 

Kultur -1608 -2 198 -2 198 0 

Ungdomens hus -2 112 -3 262 -3 362 -100 

Ekonomiskt bistånd -5 464 -9 917 -8 417 1 500 

Flyktingmottagning och integration 0 0 0 0 

INVESTERING -452 -1 027 -1 027 0 

	

Verksamhet 
Vuxenutbildning och SFI 
SFI	 ‐	Svenska	 för	 invandrare,	har	haft	 fler	elever	
än	 tidigare.	 Det	 innebär	 att	 verksamheten	 har	
förstärkts	med	personal,	det	behövs	dock	ytterli‐
gare	förstärkning	fram	till	årsskiftet.	Fokus	är	på	
måluppfyllese	 i	 verksamheten,	 så	 att	 fler	 elever	
går	ut	med	betyg.		Optimering	av	lokalutnyttjande	
sker	 genom	 undervisning	 i	 flera	 pass	 under	 da‐
gen	i	A‐huset.	Det	är	cirka	tre	månaders	väntetid	
för	 att	 börja	på	 SFI	 just	 nu	 (gäller	 ej	 elever	 från	
etableringen	som	får	plats	snarast	möjligt).	

Vuxenutbildningens	verksamhet	är	stabil.	En	för‐
ändring	 är	 att	 fler	 elever	 från	 SFI	 fortsätter	 att	
studera.	Endast	SFI‐kunskaper	räcker	inte	för	att	
kunna	 etablera	 sig	 i	 samhället.	 	 Med	 en	 nytill‐
trädd	 förstelärare	 inom	 vuxenutbildningen,	
kommer	 fokus	 att	 ligga	 på	 utveckling	 av	 vuxen‐
pedagogiken	och	ökad	samverkan	med	SFI,	AME	
och	AF.	Detta	kommer	på	sikt	att	öka	måluppfyl‐
lelse.	

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Verksamheten	 är	 stabil	 med	 sex	 utbildningar	
inom	 yrkeshögskolan	 och	 en	 inom	 yrkesvux,.	
Totalt	 cirka	225	 studerande.	Antalet	 avhopp	har	
fram	 tills	 nu	varit	 färre,	 vilket	 innebär	att	 intäk‐
terna	från	staten	också	varit	stabila.	

Arbetsmarknad (AME) 
Arbetsmarknadsläget	 har	 förbättrats,	 arbetslös‐
heten	har	minskat	och	fokus	har	delvis	flyttats	till	
att	 arbeta	 med	 målgruppen	 nyanlända.	 Målsätt‐

ningen	är	att	göra	personer	mer	anställningsbara	
och	 därmed	 egenförsörjande.	 AME	 arbetar	 allt‐
mer	 i	 projektform	 med	 ekonomiska	 medel	 från	
staten	 och	 Länsstyrelsen.	 Exempel	 på	 detta	 är	
projekt	 ByaMor,	 Manliga	 Förebilder	 och	 Båstad	
Move	 för	 ungdomar.	 Intäkterna	 har	minskat	 un‐
der	 första	 halvåret	 då	 personer	 i	 Fas	 3	minskat		
och	 uppdraget	 därmed	 förändrats	 till	 att	 istället	
tillhandahålla	fullt	subventionerade	anställningar	
(extratjänster)	för	dessa	personer.	

38	 ungdomar	 mellan	 15‐17	 år	 fördelat	 på	 två	
omgångar	 har	 under	 sommaren	 erbjudits	 som‐
marjobb	 inom	 olika	 verksamhetsområden	 inom	
kommunen.	

Orderingången	 på	 Jv9	 både	 internt	 och	 externt	
har	 varit	 god.	 Tjänsten	 interna	 flyttningar	 har	
kommit	 i	gång	 igen.	Cirkulationen	av	 inventarier	
inom	 Bibi	 har	 varit	 bättre	 än	 förväntat.	 Samar‐
betsprojektet	Samsyn	(AME/Iof/Af)	fortlöper	väl.	

Bibliotek 
Folkbibliotekets	verksamhet	i	Östra	Karups	skola	
är	åter	i	drift	då	de	ombyggnationer	som	inleddes	
i	början	av	året	nu	är	klara.	

En	 flytt	av	biblioteket	 från	Förslövs	 skola	 f‐6	 till	
Förslövs	skola	6‐9	har	projekterats	under	 tertial	
2.		

Samarbetet	med	föreläsningar	från	Lunds	univer‐
sitet	 samt	 integrationsavdelningen	 påbörjades	
under	 denna	 period.	 Elva	 föreläsningar	 på	 Kun‐
skapscentrum	kunde	kommuninnevånarna	ta	del	
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av,	varav	fyra	även	vände	sig	till	gymnasieelever‐
na	på	Akademi	Båstad.	

Kultur 
För	 barn	 och	 unga:	 Sommarlovsaktiviteter	 i	 en‐
lighet	 med	 bidrag	 från	 statlig	 myndighet	 och	
särskilt	 program.	 Kulturavdelningen	 ansvarade	
särskilt	 för	 gatuteater	 för	 barn	 och	 en	 veckas	
bild‐	 och	 ljudskapande	 samt	 filmvisning	 på	
biblioteket.	 Nationaldagen	 firades	 med	 särskilt	
innehåll	för	barn	och	unga.		

För	vuxna:	Klädbytardag	och	föreläsning	Graceful	
Living	i	samverkan	med	studieförbund.	Berättar‐
café	 i	 biblioteket	 Båstad.	 Musik	 i	 biblioteket,	
Kammarmusikföreningen	 har	 haft	 tre	 konserter	
under	perioden.	Visans	vänner	har	haft	konsert	i	
biblioteket.	 Medverkan	 i	 såväl	 Lilla	 Filmfestiva‐
len,	 Kammarmusikfestivalen,	 Nationaldagen,	
Gatuteater	 för	 vuxna.	 Folkmusikens	 dag.	 Förbe‐
redelser	pågår	för	jubileumsfirande	av	Skånegår‐
den,	Ludvig	Nobel	och	Birgit	Nilsson	2018.		

Två	 möten	 har	 genomförts	 i	 det	 nybildade	 Kul‐
turrådet	som	är	ett	samarbete	mellan	kommunen	
de	lokala	kulturkreativa	näringarna.		

Fritidsgårdar 
Verksamheten	 är	 överflyttad	 från	 verksamhets‐
område	 Teknik	 och	 service	 till	 verksamhetsom‐
råde	Bildning	och	arbete	160701.	

Ekonomiskt bistånd 
Ett	 arbete	 med	 att	 ta	 fram	 nya	 riktlinjer	 samt	
effektivare	arbetsmetoder	har	startats.	

Karaktären	 på	 ärendena	 som	 handläggs	 är	 fort‐
satt	komplicerade	och	kräver	mycket	resurser	vid	
biståndsbedömningen.	 Ett	 stort	 behov	 föreligger	
av	ett	samarbete	med	psykiatrin	och	försäkrings‐
kassan.		

Samarbetet	 med	 AF	 och	 AME	 fortskrider	 i	 en	
positiv	riktning.		

En	stor	del	av	de	nya	sökande	är	 i	dag	personer	
inom	etableringen	vilket	 är	 resurskrävande	med	
att	förklara	regler	och	rutiner	samt	med	ett	stort	
tolkbehov.		

Antalet	 ansökningar	 har	minskat	med	 anledning	
av	den	förbättrade	arbetsmarknaden.	Karaktären	
på	 ärendena	 har	 dock	 blivit	 mer	 komplicerade	

vilket	 kräver	 mer	 omfattande	 utredningar	 och	
fler	beslut.	

Flyktingmottagning och integration 
Arbetet	med	den	nya	bosättningslagen	(2016:38),	
som	 trädde	 i	 kraft	 den	 1	 april	 2016	 har	 också	
påbörjats.	 Båstads	 kommun	 har	 fått	 ett	 anvis‐
ningstal	på	43	personer	under	2016	och	har	tagit	
emot	 i	 enighet	 med	 planen	 från	 Arbetsför‐
medlingen	varje	månad.	Anvisningsarbetet	 följer	
en	ny	struktur	och	arbetsmodell	som	kallas	MEDI	
(Mottagande,	 Etablering,	 Delaktighet,	 Inklude‐
ring).	MEDI	innebär	boendestöd	och	individfokus	
för	att	skapa	struktur,	tydlighet	och	fokus	framåt	
direkt.	 Anvisningsarbetet	 har	 gått	 bra	 och	 det	
finns	 en	 plan	 för	 det	 fortsatta	 arbetet	 med	 bo‐
sättningslagen	framöver.		

I	 övrigt	 är	 fokus	 att	 arbeta	 för	 bred	 samverkan	
genom	 olika	 främjande	 insatser	 för	 arbete	 och	
egen	 försörjning	 med	 tydlig	 intern	 organisation	
kopplat	till	frågorna.	Utifrån	detta	perspektiv	har	
flera	olika	 samverkansgrupper	startat	 tvärsekto‐
riellt	och	verksamhetsövergripande	för	att	under‐
lätta	 arbetet	 framåt	 och	 säkerställa	 goda	 förut‐
sättningar	för	enskild,	såväl	som	för	kommunen.		

Därtill	 har	 flera	 samverkansprojekt	 startats	 så	
som	Kompis	Sverige,	Mentorsprogrammet	Yrkes‐
dörren,	 Invitationsdepartementet,	 Föreläsnings‐
serie	på	temat	Migration	och	flykt	med	mera.		

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen	Bildning	och	arbete	prognosti‐
serar	totalt	en	positiv	avvikelse	om	2	550	tkr.		

Gymnasial	 vuxenutbildning	 får	 under	 2016	 stat‐
liga	medel	 som	 extra	 tillskott	 för	 köp	 av	 utbild‐
ning	av	andra	kommuner.	Verksamheten	progno‐
stiserar	 därför	 en	 positiv	 avvikelse	 om	 100	 tkr,	
med	reservation	för	att	om	antalet	elever	som	vill	
studera	vidare	på	andra	orter	ökar,	kan	resultatet	
vid	 årets	 slut	 istället	 bli	 noll.	 SFI	 prognostiserar	
en	positiv	avvikelse	om	500	tkr	som	uppkommer	
2016	på	grund	av	tillfälligt	ökade	 intäkter	under	
året.		

Arbetsmarknadsenheten	prognostiserar	totalt	en	
positiv	 avvikelse	om	550	tkr,	 vilket	 främst	beror	
på	vakanser	inom	verksamheten	utväxling.	Verk‐
samheten	 för	 ungdomsåtgärder	 förväntas	 redo‐
visa	ett	visst	överskott	vid	årets	slut,	vilket	beror	
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på	att	 lönekostnader	 för	ungdomsjobben	 förvän‐
tas	understiga	budget.		

Ungdomens	 hus	 fick	 i	 uppdrag	 att	 under	 2016	
genomföra	en	besparing	på	238	tkr.	Det	har	dock	
inte	 lyckats	 under	 den	 tidsram	 som	 krävts	 för	
helårseffekt	 och	 därför	 prognostiserar	 verksam‐
heten	ett	underskott	om	‐100	tkr.		

Ekonomiskt	bistånd	prognostiserar	i	dagsläget	en	
positiv	 avvikelse	 om	 1	500	tkr.	 Utbetalning	 av	
ekonomiskt	 bistånd	 har	 varit	 lägre	 under	 första	
och	andra	tertialet	2016	än	vad	de	var	för	samma	
period	 föregående	 år.	 Även	 resten	 av	 2016	 för‐
väntas	ligga	på	en	lägre	nivå	än	2015.	

	

Diagram:	Ekonomiskt	bistånd	per	månad	(tkr)	
	

	

	

	

	

	

	

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

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

B
e
lo
p
p
, t
kr

Utfall 2016

Utfall 2015

Prognos per månad

Budget 2016

Budget 2015

325

325



Myndighetsnämnd – Myndighetsnämnd 
	

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Myndighetsnämnd -202 -404 -404 0 

	

Verksamhet 
Myndighetsnämndens	verksamhet	har	 fortgått	 i	
ett	 jämt	 flöde	med	 flera	ärenden	gällande	bygg‐
lov	 och	 miljötillsyn.	 I	 augusti	 antog	 nämnden	
riktlinjer	 för	 handläggning	 av	 små	 enskilda	 av‐
lopp.	

Ekonomiskt resultat 
Nämnden	håller	budget.	
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Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad 
 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT MN SAMHÄLLSBYGGNAD -433 -2 673 -2 373 300 

Bygglov 962 -194 206 400 

Bostadsanpassning -954 -1 470 -1 470 0 

Miljö- & hälsoskydd  -441 -1 009 -1 109 -100 

 

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Organisatoriska	förändringar	i	förvaltningen	har	
inneburit	 att	 verksamhetsområdet	 Samhälls‐
byggnad	 från	 och	 med	 den	 1	 juli	 berikats	 med	
kommunens	miljösida.	 Samhällsbyggnad	 omfat‐
tar	 därmed	 sedan	 halvårsskiftet	 fem	 verksam‐
hetsgrenar;	 plan,	 bygglov,	 kart/GIS,	 bostadsan‐
passning	 och	 miljö.	 Ärendemängden	 har	 varit	
fortsatt	stor	för	alla	delar	av	verksamheten.	Un‐
der	 perioden	 har	 både	 miljöchef	 och	 planchef	
gått	 hem	 på	 föräldraledighet,	 vakanserna	 täcks	
upp	genom	förordnande	av	bef	handläggare.	En	
handläggare	 på	 miljö	 har	 sagt	 upp	 sig	 och	 vår	
nya	 handläggare	 på	 bygglov	 har	 börjat	 sin	 an‐
ställning.	Vidare	backar	en	av	våra	planhandläg‐
gare	upp	Teknik	och	Service	med	projektledning	
för	 kommunens	 utbyggnadprojekt	 på	 grund	 av	
vakanser	och	föräldraledigt	inom	projektledning.	

Bygglov 
Efter	 årets	 inledande	 månader	 med	 många	 an‐
sökningar	 och	 mycket	 hög	 ärendebalans	 har	
antalet	 ansökningar	minskat	 något	 och	 ärende‐
balansen	 kunnat	 halveras.	 Arbetsbelastningen	
har	 minskat,	 men	 fortfarande	 är	 	 tillsynsären‐
dena	nedprioriterade	och	endast	akuta	tillsynsä‐
renden	handläggs.	

Bostadsanpassning 
Antalet	ärenden	har	under	perioden	legat	på	en	
betydligt	 lägre	 nivå	 än	 förväntat.	 En	möjlig	 för‐
klaring	 kan	 vara	 bristen	 på	 arbetsterapeuter	
inom	omsorgsverksamheten.	

Miljö- och hälsoskydd 
Arbetsbelastningen	 på	 avdelningen	 är	 hög	med	
anledning	 av	 vakanser	 och	 till	 följd	 av	 det	 om‐
ställning	av	arbetsuppgifter	bland	handläggarna.	
Antal	 händelsestyrda	händelser	under	perioden	
fortsätter	att	vara	hög	och	det	gäller	 framförallt	
klagomålsärenden	gällande	buller	under	semes‐
termånaderna.		

Under	 oktober	 månad	 kommer	 ytterligare	 en	
handläggare	 avsluta	 sin	 anställning	 vilket	 kan	
påverka	 gällande	 tillsynsplan.	 Tillsyn	 fortgår	

dock	som	planerat	och	bedöms	 i	nuläget	 fortfa‐
rande	 kunna	 utföras	 enligt	 tillsynsplanen	 för	
2016.	

Under	 perioden	 har	 framtagen	 avloppspolicy	
antagits	 av	myndighetsnämnden	 vilket	 kommer	
att	 underlätta	 handläggningen	 av	 avloppsären‐
den	 framöver	 för	 sökande,	 entreprenörer	 och	
handläggare.	Ett	flertal	ärenden	med	förorenade	
mark	har	handlagts	under	perioden,	bland	annat	
Trafikverkets	 slutsanering	 av	 fastigheten	 Hem‐
meslöv	 6:2.	 Vissa	 ärenden	 kommer	 kräva	 fort‐
satt	handläggning	under	hösten	

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	 som	 helhet	 förväntas	 gå	
+300	tkr.	 Överskottet	 beror	 på	 högkonjukturen	
vilket	 innebär	 ett	 högt	 tryck	 på	 bygglovsidan.	
Bygglov	har	haft	en	stor	ärendemängd,	hanterat	
många	 bygglovsbeslut	 och	 anmälningsärenden,	
varav	flera	bygglov	för	stora	verksamheter.	

Bygglov 
Det	stora	överskottet	jämfört	med	budget	beror	i	
huvudsak	 på	 högkonjunkturen	 för	 byggande	
med	flera	stora	byggprojekt	där	bygglov	lämnats	
och	på	att	ärendebalansen	har	kunnat	halveras.	
Stora	 byggprojekt	 ger	 större	 intäkter.	 På	 året	
som	 helhet	 förväntas	 överskottet	 minskas	 till	
400	tkr	 då	 kostnaderna	 ökar	 under	 årets	 andra	
halva	och	ärendeingången	uppvisar	mer	nomala	
nivåer.		

Bostadsanpassning 
Litet	 överskott	 under	 perioden.	 Budgeten	 hålls	
under	året.	

Miljö- och hälsoskydd 
Ekonomiuppföljningen	 per	 den	 siste	 augusti	
visar	på	ett	överskott	intäktsmässigt.	Detta	över‐
skott	 beror	på	 att	 årliga	 tillsynsavgifterna	beta‐
las	 in	 tidigt	 på	 året	 och	 inte	 är	 periodiserade.	
Intäkterna	under	kvarvarande	månader	kommer	
av	denna	anledning	 att	 vara	 lägre	 vilket	 gör	 att	
det	finns	risk	för	att	miljö	inte	klarar	sin	intäkts‐
budget.
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Myndighetsnämnd - Räddningstjänst 

 

 EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Räddningstjänst 83 -249 -249 0 

	

 
Verksamhet 
Räddningstjänsten	 har	 under	 andra	 tertialen	
arbetat	med	tillsyn	enligt	tillsynsplan.		

Ett	 antal	 tillstånd	 för	 brandfarlig	 vara	 har	 bevil‐
jats	under	perioden.		

Inom	Familjen	Helsingborg	sker	sedan	många	år	
ett	 samarbete	 mellan	 räddningstjänsterna.	 I	 ar‐
betsgruppen	 skydd	 och	 säkerhet	 planeras	 och	
genomförs	aktiviteter.	I	år	ligger	fokus	på	brand‐
skydd	och	säkerhet	för	våra	äldre	medborgare.		

I	 Skåne	 sker	 motsvarande	 samarbete	 och	 i	 år	
genomfördes	en	temadag	kring	tillsyn	och	brand	

farlig	 vara.	 Genom	 detta	 ökar	 kunskapen	 och	
tillsynen	 och	 bedömningsgrunderna	 likriktas	
mellan	kommunerna.			

Ekonomiskt resultat 
Den	stora	positiva	avvikelsen	beror	på	utebliven	
omföring	av	medel	från	Kommunstyrelsen	till	
Myndighetsnämnden	(personalkostnader	för	
myndighetsutövning).	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 

Vid	årets	slut	väntas	ingen	avvikelse	mot	budget.	
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Utbildningsnämnd - Utbildningsnämnd 

 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Utbildningsnämnd -304 -381 -456 -75 

 

	

Verksamhet 
Utbildningsnämnden	 hanterade	 under	 perioden	
ett	 antal	 angelägna	ärenden	om	verksamhetslo‐
kaler.	 Nämnden	 beslutade	 om	 återhållsamhet	
med	utgifter	under	resterande	del	av	2016.	

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	får	ett	beräknat	underskott	
om	ca	‐75	tkr.	Underskottet	beror	på	höga	utgif‐

ter	 för	 förlorad	 arbetsförtjänst	 och	 därtill	 ar‐
betsgivaravgifter.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Nämndens	underskott	beror	på	höga	ersättning‐
ar	för	förlorad	arbetsförtjänst.		
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Utbildningsnämnd – Barn och skola 
 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT UN- BARN & SKOLA -41 629 -77 669 -74 899 2 770 

Verksamhetsövergripande (inklusive tilläggsbelopp) -40 055 -63 970 -62 075 1 895 

Kulturskola -2 071 -3 279 -3 279 0 

Öppen förskola (familjecentral) -672 -1 042 -1 042 0 

Grundsärskola och specialskola -5 891 -9 378 -9 203 175 

Summa -48 639 -77 669 -75 599 2 070 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år 1 811 0 300 300 

Grundskola F-9 inklusive fritids 5 199 0 400 400 

Summa 7 010 0 700 700 

INVESTERING -2 902 -4 500 -4 500 0 

	

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående ack 

 resultat 

Disponerat 

2016-08-31 

Utgående 

ack. resultat 

Förskola 1-5 år 2 049 -21 2 028 

Grundskola F-9 inklusive fritids 4 405 -936 3 469 

Summa 6 454 957 5 497 

	

	

	

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Ett	nytt	läsår	har	börjat	med	nya	möjligheter	och	
nya	 utmaningar.	 Möjligheten	 att	 erbjuda	 en	 god	
verksamhet	 så	 som	 kommunfullmäktige	 har	 be‐
slutat	 och	 styrdokumenten	 föreskriver	 påverkar	
all	planering.	Utmaningen	att	 rekrytera	personal	
är	 stor	 med	 tanke	 på	 den	 rådande	 lärarbristen	
och	 svårigheten	 att	 rekrytera	 personal	 till	 elev‐
hälsan.	Den	nya	 föreskriften	 ”Organisatorisk	och	
social	 arbetsmiljö”	 har	 redan	 påverkat	 rekryte‐
ringsläget.	 Den	 sökande	 frågar	 vad	 kommunen	
som	 arbetsgivare	 har	 att	 erbjuda	 –	 inte	 vad	 den	
sökande	 kan	 erbjuda	 kommunen.	 Detta	 är	 bara	
början	 och	 innebär	 att	 kommunen	måste	 arbeta	
aktivt	för	att	vara	en	attraktiv	arbetsgivare.		

En	 god	 arbetsmiljö	 i	 för	 verksamheterna	 anpas‐
sade	 lokaler	 är	 en	 framgångsfaktor.	 Detta	 är	 en	
stor	 uppgift	 för	 kommunen	 då	 underhållet	 är	
eftersatt	 på	 flertalet	 av	 för‐	 och	 grundskolorna	
och	 då	 lokalerna	 inte	 är	 anpassade	 för	 dagens	
undervisning.	 På	 alla	 förskole‐	 och	 grundskole‐

enheter	finns	barn	och	elever	i	omfattande	behov	
av	särskilt	stöd	och	lokalerna	är	inte	alltid	lämp‐
liga	 till	dessa	barn	och	elever.	Tidsenliga	 lokaler	
behövs.		

Kulturskolan 
Det	 är	 kö	 till	 kulturskolans	 olika	 verksamheter	
och	besparingen	är	märkbar	då	den	innebar	ned‐
dragning	 av	 tjänster.	 En	 del	 av	 undervisningen	
har	förlagts	till	skolans	teatersal	för	att	ge	grund‐
skolan	en	möjlighet	att	 låna	 lokaler	 till	den	obli‐
gatoriska	 undervisningen	 på	 grund	 av	 lokalbrist	
på	Förslövs	skola.	

Resultatenheter 

Förskola	1‐5	år	
Antalet	barn	med	autismdiagnoser	ökar	ständigt	
vilket	 är	 förbryllande	 och	 oerhört	 resurskrä‐
vande.	 Budgeten	 för	 tilläggsbelopp	 riktad	 till	
förskolan	räcker	 inte	 till.	Dessa	barn	behöver	en	
vuxen	 vid	 sin	 sida	 för	 att	 klara	 förskolans	 stora	
barngrupper.	 Det	 riktade	 statsbidraget	 för	
mindre	 barngrupper	 i	 förskolan	 skulle	 kunna	
underlätta	även	 för	dessa	barn	men	 lokalerna	är	
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inte	 anpassade	 till	 små	 barngrupper	 och	 i	 syn‐
nerhet	 inte	 till	barn	med	autism	eller	andra	sär‐
skilda	 behov.	 Samtidigt	 är	 skollagen	 tydlig	 med	
att	 barnen	 ska	 få	 det	 stöd	 de	 behöver.	 Ett	 di‐
lemma	 för	 förskolecheferna	 när	 tilldelade	 resur‐
ser	inte	räcker	till	eller	det	inte	går	att	rekrytera	
rätt	personal.	

Lokalerna	behöver	 anpassas	 till	 både	nuvarande	
läroplan	och	till	de	barn	som	finns	i	verksamhet‐
en.	 Tidsenliga	 lokaler	 underlättar	 rekryteringen	
av	 utbildad	 personal	 vilka	 behövs	 för	 att	 klara	
läroplanens	undervisningsuppdrag.	

Merparten	 av	 föräldrarna	 har	 fått	 sina	 första‐
handsval	 av	 förskola	 tillgodosedda.	 Men	 med	
större	 enheter	 på	 fyra	 till	 sex	 avdelningar	 kan	
långt	flera	önskemål	tillgodoses.		

Då	 barnens	 vistelsetid	 har	 ökad	 med	 ungefär	 9	
procent	 sedan	 förskolepengen	 fastställdes	är	det	
svårt	 att	 personalplanera	 för	 att	 ge	 barnen	 en	
trygg	och	säker	förskoledag.	Det	behövs	en	bättre	
balans	för	personalen	mellan	arbete	i	barngrupp,	
planering	 och	 dokumentation.	 Detta	 är	 en	 kon‐
kurrensfaktor	 när	 det	 är	 brist	 på	 förskoleperso‐
nal.	

Grundskola	F‐9	inklusive	fritidshem	
Grundskolans	uppdrag	är	att	samtliga	elever	ska	
nå	målen	 i	 samtliga	 ämnen.	 Det	 är	 ett	 stort	 och	
viktigt	uppdrag	som	syftar	 till	att	alla	ska	kunna	
delta	i	arbets‐	och	samhällslivet.	Varje	elev	ska	nå	
så	 långt	 som	möjligt	 i	 sin	 kunskapsutveckling	 –	
det	 individuella	perspektiv	som	framgår	av	skol‐
lagen.	 För	 att	 fullfölja	 uppdraget	 krävs	 duktiga	
och	 legitimerade	 lärare	 samt	 skickliga	 rektorer.	
Rekryteringen	av	lärare	blir	därför	en	avgörande	
faktor	för	varje	elevs	möjlighet	att	lyckas	i	grund‐
skolan.	Finns	rätt	personal	och	rätt	skolledning	är	
första	 steget	mot	 full	måluppfyllelse	 tagit.	 Nästa	
steg	blir	då	att	organisera	arbetet	så	att	eleverna	
kan	få	den	utbildning	de	har	rätt	till.		

För	elever	med	omfattande	behov	av	särskilt	stöd	
är	organiseringen	grundläggande.	Rätt	specialpe‐
dagogisk	 stöd,	 insatser	 av	 elevhälsan	 och	 till‐
räckliga	 resurser	 kring	 eleverna	 –	 samt	 höga		
förväntningar	 –	 krävs	 i	 skolorna.	 Dilemmat	 för	
rektor	blir	när	tilldelade	resurser	inte	räcker	till.	
Kravet	 i	skollagen	är	 tydligt	men	 inte	 fullt	 finan‐
sierat.		

Rekrytering	av	rätt	kompetens	ställer	stora	krav	
både	på	rektorer	och	på	kommunen	som	arbets‐

givare.	 Om	 kompetent	 personal	 saknas	 ökar	 ar‐
betsbörden	 både	 för	 övriga	 lärare	 och	 rektor	
vilket	 ger	 en	 sämre	 arbetsmiljö	 och	 leder	 till	
stress.	 Med	 andra	 ord	 är	 kompetensförsörjning	
en	 avgörande	 faktor	 nu	 när	 lärarbristen	 är	 ett	
faktum.	 Kommunen	 konkurrerar	 med	 andra	
kommuner	om	samma	personer	och	måste	därför	
kunna	 framstå	 som	 en	 attraktiv	 arbetsgivare	
samt	erbjuda	god	 lön	och	god	arbetsmiljö.	Då	de	
flesta	 grundskolelokalerna	 inte	 är	 tidsenliga	 och	
underhållet	 eftersatt	 ställs	 större	krav	på	perso‐
nal	och	ledning	för	att	ge	rätt	undervisning.		

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	Barn	 och	 skola	 ramfinansi‐
erade	 verksamheter	 prognostiserar	 totalt	 en	
positiv	avvikelse	mot	budget	på	+2	070	tkr.	

Förskolelokaler	 prognostiserar	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	 om	 ‐930	tkr	 på	 grund	 av	 hyra	moduler	 på	
Skogsbyn	 för	 tre	 stycken	 nya	 avdelningar	 med	
anledning	 av	 ökat	 barnantal.	 En	 av	 avdelningar‐
na,	 motsvarande	 310	tkr,	 finansieras	 genom	 be‐
sparingar	 inom	 kompetensutveckling	 och	 till‐
läggsbelopp.	 Ytterligare	 en	 avdelning,	 310	tkr,	
finansieras	genom	att	inte	tillsätta	skolintendent‐
tjänsten	under	resten	av	året.	

För	 skolskjutsar	 grundskola	 prognostiseras	 det	
en	 negativ	 avvikelse	 om	 ‐250	tkr,	 på	 grund	 av	
utökad	skolskjuts	för	elever	med	särskilda	behov.	

För	att	täcka	en	del	av	underskottet	inom	Utbild‐
ningsnämnden,	 bland	 annat	 på	 grund	 av	 place‐
rade	 barn	 i	 familjehem,	 åläggs	 Skolexperten	 ett	
sparbeting	 på	 2	400	tkr.	 Detta	 sparbeting	 är	
mycket	 tufft	 och	 kommer	 att	 påverka	 verksam‐
heterna.	

Resultatenheter 
Kommunens	 resultatenheter	 visar	 tillsammans	
en	positiv	avvikelse	om	+7	010	tkr	per	den	31/8	
2016.	Överskottet	 beror	på	 en	 positiv	 semester‐
löneskuld	 om	 +5	179	tkr.	 Resultatenheterna	 har	
också	 använt	överskottspengar	om	 ‐957	tkr	 från	
tidigare	 år.	 Efter	 reglering	 av	 semesterlöneskul‐
den	 som	kommer	 att	 utjämnas	 under	 året,	 visar	
resultatenheterna	 tillsammans	 en	 positiv	 avvi‐
kelse	om	+1	831	tkr	 inklusive	de	 riktade	statsbi‐
dragen.	Den	 positiva	 avvikelsen	 beror	 främst	 på	
ökade	intäkter	på	grund	av	fler	barn	och	elever	i	
verksamheten.	Löneökningar	för	år	2016	är	ännu	
inte	reglerat	i	skolpengen.	Resultatenheterna	har	
fått	 ca	 4	866	tkr	 i	 statsbidrag	 under	 januari‐
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augusti	 månad.	 Om	 kommunen	 inte	 uppfyller	
kriterierna	 för	de	 riktade	 statsbidragen	kommer	
bidragen	 att	 betalas	 tillbaka	 till	 skolverket.	 För	
övrigt	 råder	 återhållsamhet	 inom	 samtliga	 verk‐
samheter	 för	 att	 Utbildningsnämnden	 totalt	 sett	
ska	nå	en	budget	i	balans.	Resultatenhetscheferna	
planerar	att	använda	del	av	tidigare	års	överskott	
till	 riktade	 engångsinsatser	 såsom	 personalför‐
stärkning,	 inköp	 av	 läromedel,	 förbättra	 arbets‐
miljön,	 intensivundervisning	 i	 matematik	 samt	
hjälpa	barn	och	elever	som	är	i	behov	av	särskilt	
stöd.	

Investeringar	
Samtliga	årets	budgeterade	investeringar	bedöms	
utnyttjas.	 Investeringarna	 avser	 främst	 inköp	 av	
en‐till‐en	 datorer	 eller	 läsplattor	 enligt	 IKT‐
planen.	 IT‐utrustning	 inom	 förskola	 och	 grund‐
skola,	 inköp	 av	 pedagogiska	 läromedel,	 möbler	
samt	förbättring	av	arbetsmiljön.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Det	 råder	 fortsättningsvist	 stor	 återhållsamhet	
inom	samtliga	verksamheter.	Tjänsten	som	skol‐
intendent	 återbesätts	 inte.	Det	 blir	 ingen	ökning	
av	 studiehandledning	 på	modersmål	 och	 under‐
visning	 på	modersmål	 när	 elevantalet	 ökar	men	
istället	 en	 omfördelning	 av	 resurserna.	 Det	
samma	 gäller	 för	 ämnet	 svenska	 som	 andra	
språk.	Tilldelningen	av	 tilläggsbeloppet	har	 setts	
över	 i	 samband	 med	 nytt	 verksamhetsår	 och	
åtstramningar	 har	 genomförts.	 Kompetensut‐
vecklingsinsatser	 granskas	noga	men	det	 är	 inte	
möjligt	 att	 avstå	 från	 allt.	 Åtgärderna	 blir	märk‐
bara	på	enheterna	och	bör	inte	fortgå	under	2017	
då	det	i	så	fall	kan	finnas	risk	för	långsiktiga	kon‐
sekvenser	vilka	 senare	kan	påverka	kommunens	
ekonomi	 negativt.	 Syftet	 med	 dessa	 åtgärder	 är	
att	utbildningsnämnden	ska	få	ett	budgetresultat	
på	+/‐0	då	 Individ	och	 familj	visar	på	ett	under‐
skott.	
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Utbildningsnämnd – Bildning och arbete 

	
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT UN- BILDNING & ARBETE -27 638 -31 484 -41 024 -9 541 

Gymnasiesärskola -1 622 -3 812 -2 862 950 

Gymnasium ramfinansierad  -6 638 -10 573 -10 273 300 

Individ- och familjeomsorg -20 219 -17 099 -27 890 -10 791 

Summa -28 479 -31 484 -41 024 -9 541 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium 841 0 0 0 

Summa resultatenhet 841 0 0 0 

	

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående ack. 

resultat 

Disponerat 

  2016-08-31 

Utgående 

      ack. Resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 324 0 324  

	

Verksamhet 
Gymnasiesärskola 
Verksamheten	följer	plan.	

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan	 har	 under	 året	 haft	 ett	 större	
elevunderlag	än	beräknat	i	budget.	Flera	av	dessa	
elever	har	kommit	från	andra	länder	och	går	i	så	
kallad	 förberedelseklass.	 Skolan	 har	 också	 haft	
färre	 elevavhopp	 i	 jämförelse	 med	 föregående	
läsår.		

Under	 våren	 och	 hösten	 har	 det	 varit	 ett	 stort	
fokus	 på	 internationella	 utbyten	 då	 elever	 från	
Wolfsburg	besökt	Båstad	under	en	vecka	och	våra	
egna	elever	varit	på	studieresa	i	Toledo	i	Spanien	
under	 en	 vecka.	 Till	 följd	 av	 beviljat	 Erasmusbi‐
drag	 kommer	 elever	 från	 handels‐	 och	 vård	 och	
omsorgsprogrammen	 att	 göra	 delar	 av	 sin	 ar‐
betsplatsförlagda	 utbildning	 i	 London	 i	 novem‐
ber.	 Akademi	 Båstad	Gymnasium	 kommer	 att	 ta	
emot	besökande	elever	från	Toledo	i	oktober.		

Skolstart	i	augusti	har	upplevts	positiv	från	såväl	
elev‐	som	personalhåll.	Det	är	66	elever	som	bör‐
jat	 i	 årskurs	 1	 på	 något	 av	 de	 nationella	 pro‐
grammen	och		64	elever	som	börjat	på	introdukt‐
ionsprogrammet.	 Totalt	 har	 skolan	 262	 elever.	
Det	 nya	 ekonomiprogrammet	 har	 fyllt	 sina	 16	
erbjudna	 platser	 och	 även	 Vård‐	 och	 omsorgs‐
programmet,	 där	 skolan	 erbjuder	 nya	 profiler	

med	anknytning	till	räddningstjänst	eller	träning	
och	hälsa,	har	fyllt	16	erbjudna	platser.		

Individ och familj 
Verksamheten	 på	 Individ	 och	 familj	 har	 under	
året	 präglats	 av	 en	 stor	 omsättning	 av	 personal	
samt	ett	 flertal	 långvariga	 sjukskrivningar.	Detta	
har	medfört	ett	flertal	vakanser.	Kombinerat	med	
en	 osedvanligt	 stor	 inströmning	 av	 anmälningar	
och	 ansökningar,	 främst	 gällande	 oro	 för	 barn,	
har	 arbetstyngden	 varit	 påfrestande	 för	 kvarva‐
rande	 personal.	 För	 att	 kunna	 ge	 en	 acceptabel	
samhällservice,	 upprätthålla	 rättsäkerheten	 och	
kvalitén	 i	 arbetet,	 har	 det	 varit	 nödvändigt	 att	
anlita	inhyrd	personal.		

Den	ökade	ärendemängden	har	också	resulterat	i	
fler	 placeringsärenden	 på	 institution,	 konsult‐
stödda	familjehem	och	familjehem.		

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	 BA	 ramfinansierade	 verk‐
samheter	 prognostiserar	 totalt	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	om	‐9	540	tkr.		

Gymnasiesärskolan	 prognostiserar	 en	 positiv	
avvikelse	 om	 950	tkr,	 som	 beror	 på	 att	 det	 är	
färre	inskrivna	elever	än	vad	det	finns	budget	för.		

Gymnasium	 ramfinansierat	 prognostiserar	 en	
positiv	 avvikelse	 om	 300	tkr.	 Utbetalning	 av	 in‐
ackorderingsbidrag	 gymnasium	 beräknas	 bli	
drygt	100	tkr	lägre	än	budget	och	skolskjutsar	för	
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gymnasieelever	 beräknas	 redovisa	 en	 positiv	
avvikelse	 om	 drygt	 350	tkr.	 Akademi	 Båstad	
gymnasium	 har	 under	 de	 senaste	 åren	 fått	 ett	
ökat	 antal	 elever	 och	 därmed	 har	 behovet	 av	
leasing	av	en	till	en	datorer	ökat.	Ökade	 leasing‐
kostnader	 förväntas	 överstiga	 budgeten	 med	
50	tkr.	

Individ	och	familj	prognostiserar	en	negativ	avvi‐
kelse	 om	 ‐10	 790	tkr	 (totalt	 Individ	 och	 familj	
inklusive	 ekonomiskt	 bistånd	 redovisar	 de	 en	
negativ	avvikelse	om	‐	9	290	tkr).	Sedan	månads‐
uppföljning	 maj	 har	 prognosen	 försämrats	 med	
drygt	1	500	tkr,	vilket	främst	beror	på	nya	place‐
ringar	 i	 konsulentstödda	 familjehem	 och	 HVB‐
hem.	 Kostnaderna	 för	 konsulter	 beräknas	 bli	
något	 högre	 än	 vad	 det	 tidigare	 prognostiserats	
till	 följd	 av	 att	 några	 rekryteringar	 har	 tagit	
längre	tid	än	beräknat.	

Avvikelsen	 inom	 Individ	 och	 familj	 beror	 främst	
på	långa	och	vårdkrävande	placeringar	av	främst	
barn	och	unga	men	även	vuxna	samt	ökade	kost‐
nader	 för	 våld	 i	 nära	 relationer.	 Sjukskrivningar	
och	 svårigheter	med	 rekrytering	 för	 Individ	 och	
familj	medför	behov	av	bemanningsföretag,	vilket	
är	en	stor	bidragande	faktor	till	underskottet.		

Resultatenhet 
Akademi	 Båstad	 Gymnasium	 visar	 en	 positiv	
avvikelse	om	+841	tkr	per	den	31/8	2016.	Över‐
skottet	beror	på	en	positiv	semesterlöneskuld	om	
+722	tkr.	Efter	reglering	av	semesterlöneskulden	
som	kommer	att	utjämnas	under	året,	visar	gym‐
nasiet	en	positiv	avvikelse	om	+119	tkr.	Den	posi‐

tiva	avvikelsen	beror	främst	på	ökade	intäkter	på	
grund	 av	 fler	 elever	 i	 verksamheten.	 Flera	 av	
dessa	är	nyanlända	elever	som	har	stora	behov	av	
anpassningar	och	särskilt	stöd.	Löneökningar	för	
år	 2016	 är	 ännu	 inte	 reglerat	 i	 skolpengen.	 För	
övrigt	 råder	 återhållsamhet	 inom	 samtliga	 verk‐
samheter	 för	 att	 Utbildningsnämnden	 totalt	 sett	
ska	nå	en	budget	i	balans.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Personalgruppen	 är	 nu	 i	 stort	 sett	 fulltalig	 med	
ordinarie	personal.	En	familjehemssekreterare	är	
anställd	 vars	 uppgift	 är	 att	 utvärdera	 och	 anlita	
egna	 familjehem	 vid	 behov.	 Målet	 är	 att	 kunna	
kontraktera	ett	eget	 jourfamiljehem	och	en	egen	
”pool”	 med	 familjehem.	 Detta	 kommer	 att	 med‐
föra	en	lägre	kostnad	både	vid	akutplacering,	som	
oftast	 medför	 höga	 kostnader,	 och	 vid	 längre	
placeringar.		

En	 ny	 öppenvård	 håller	 på	 att	 byggas	 upp	 och	
som	kommer	att	arbeta	med	familjer	och	enskilda	
individer,	 för	 att	 förebygga	 att	 en	 placering	 blir	
nödvändig.	 Om	 en	 placering	 blir	 nödvändig	 är	
avsikten	att	den	ska	vara		kortvarig	och	att	arbe‐
tet	 fortsätter	 på	 hemmaplan	 med	 öppenvården	
som	stöd.	

Ett	 omfattande	 arbete	 med	 översyn	 av	 rutiner	
och	 riktlinjer	 har	 påbörjats.	 Detta	 tillsammans	
med	 ett	 utvecklingsarbete	 kopplat	 till	 flera	 av	
personalgrupperna	 förväntas	 ge	 en	 förbättrad	
psykosocial	 arbetsmiljö	 vilket	 ska	 minska	 både‐
stress	och	hög	personalomsättning.		
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Vård- och omsorgsnämnd – Vård- och omsorgsnämnd 

 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Vård- och omsorgsnämnd -244 -381 -381 0 

Verksamhet 
Vård‐	 och	 omsorgsnämnden	 bjöd	 in	 Kommun‐
förbundet	Skåne	 för	att	 informera	nämnden	om	
förslag	 till	 nytt	 hälso‐	 och	 sjukvårdavtal.	 Vård‐	
och	 omsorgsnämnden	 beslutade	 om	 riktlinjer	
för	 biståndshandläggning	 inom	 SOL,	 LSS	 och	

socialpsykiatrin.	 Nämnden	 kallade	 till	 extra	
sammanträde	i	augusti	för	att	få	återkoppling	av	
sommarens	verksamheter.	

Ekonomiskt resultat 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	håller	budget.	
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Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT VN- VÅRD & OMSORG -78 834 -103 477 -110 477 -7 000 

Centralt -7 379 -10 142 -10 142 0 

Myndighetsenhet -2 917 -3 983 -4 213 -230 

Stöd och omsorg -25 363 -34 869 -37 359 -2 490 

Hälso- och sjukvård -19 891 -28 741 -29 401 -660 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -16 134 -25 542 -24 612 930 

Summa -71 684 -103 277 -105 727 -2 450 

Resultatenheter     

Hemvård -4 506 -104 -2 904 -2 800 

Vård- och omsorgsboende -2 644 -96 -1 846 -1 750 

Summa -7 150 -200 -4 750 -4 550 

INVESTERING -378 -2 575 -765 1 810 
	

Verksamhet  
Vård	och	omsorg	har	genomfört	en	omorganisat‐
ion	med	start	i	början	av	2016.	Syftet	med	omor‐
ganisationen	 var	 att	 uppnå	 en	 rättvis	 fördelning	
av	 antalet	 medarbetare	 per	 chef,	 samt	 att	 ut‐
veckla	samarbetet	mellan	boende	och	hemvård.		

Vård	 och	 omsorg	 har	 tillsammans	 med	 förvalt‐
ningen	för	Teknik	och	service,	arbetat	med	att	ta	
fram	 en	 lokalförsörjningsplan	 för	 hela	 kommu‐
nens	framtida	planering	av	lokaler	och	boende.	

I	början	av	året	startade	anhörig/socialt	 innehåll	
sin	verksamhet	utifrån	de	nya	 förutsättningarna.	
Nytt	 anhörigcenter	 öppnade	 på	 Vårliden	 i	 april,	
som	 i	 augusti	 flyttade	 till	 daglig	verksamhets	 lo‐
kaler.	 Aktiviteter	 för	 Båstads	 kommuninvånare	
finns	 på	 Vårliden,	 Ängahällan,	 Bjärehemmet	 och	
Församlingshemmet	 i	 Torekov	 (som	 ersätter	
Båtsmansgården).	 Träffpunkterna	 har	 och	 kom‐
mer	 att	 innehålla:	 gymnastik,	 våffelcafé,	 bingo,	
underhållning,	samtalscafé,	vernissage	med	mera.	

I	 januari	 anställdes	 en	 demenssamordnare	 som	
har	 till	 uppgift	 att	 arbeta	 övergripande	med	 de‐
mensfrågor.	

Ny	vård‐	och	omsorgschef	har	anställts	med	start	
i	mitten	av	september	2016.		

Rekrytering	av	vikarier	 inför	 sommaren	av	sjuk‐
sköterskor	 och	 omvårdnadspersonal	 har	 varit	
svårt,	framförallt	till	vissa	områden.	

Hemvård 
Enhetschefer	 och	 samordnare	 i	 hemvården	 har	
lagt	mycket	 tid	 på	 att	 införa	nytt	 planeringspro‐

gram,	vilket	ska	skapa	en	tydligare	överblick,	och	
på	sikt	ska	planerad	och	utförd	tid	kunna	mätas.	
Under	årets	första	månader	har	behovet	av	insat‐
ser	sjunkit,	vilket	har	 inneburit	 stora	differenser	
av	timmar	mellan	månaderna	och	svårt	att	parera	
med	schemaläggning.	

Schablonersättningen/ekonomistyrningen	i	hem‐
vården	är	inte	anpassad	fullt	ut	till	verksamheten,	
vilket	påverkar	både	planeringen	och	ekonomin.	
Schablonerna	är	lågt	satta	i	jämförelse	med	andra	
kommuner	 och	 2016	 sänktes	 ersättningen	 för	
både	 omsorg‐	 och	 serviceinsatser,	 vilket	 försvå‐
rar	en	budget	i	balans.	En	del	insatser	ersätts	inte	
alls,	exempelvis	dubbelbemanning,	trygghetslarm	
och	matdistribution.	

71	 sommargäster	 (inklusive	 HSL)	 kom	 till	 Bå‐
stads	 kommun	 under	 sommaren	 2016,	 varav	
hälften	vistades	i	Torekov.	

Serviceinsatsen	städ	har	förvaltningen	köpt	av	fö‐
retaget	 Alliance+	 under	 perioden	 1	 juni	 till	 15	
september,	 ca	 150	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 har	
varit	berörda	initialt.	

Serviceinsatsen	inköp	har	underlättats	med	hjälp	
av	 två	mataffärers	 assistans	 att	 packa	 varor	 och	
skicka	 fakturor	direkt	 till	berörda	vård‐	och	om‐
sorgstagare.	

Nattpatrullen	har	utökad	bemanning	på	grund	av	
ökat	behov.	

Hemsjukvård 
Under	 våren	 har	 en	 sjuksköterska	 tillsammans	
med	enhetschefen	gått	igenom	samtliga	patienter	
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för	att	säkerställa	att	de	ska	tillhöra	hemsjukvår‐
den	och	inte	vårdcentralen.	Samma	rutin	görs	då	
ansökningar	 inkommer	 rörande	 tillfälliga	 vistel‐
ser.	

Personalsituationen	för	sjuksköterskorna	har	va‐
rit	 ansträngd	 i	 sommar,	 och	 bemanningsföretag	
har	anlitats.	Det	har	varit	svårt	att	få	bemanning‐
en	 att	 räcka	 till,	 och	 befintlig	 personal	 har	 fått	
flytta	sina	semesterveckor.	Det	största	problemet	
är	 att	 det	 inte	 funnits	 kontinuitet	 för	 den	 en‐
skilde,	men	trots	detta	så	har	den	medicinska	sä‐
kerheten	varit	god.	

Vård- och omsorgsboende  
På	kommunens	boende	och	korttid	har	det	 satts	
in	 personal	 vid	 punktinsatser	 till	 vård‐	 och	 om‐
sorgstagare	samt	vid	extra	vak	vid	flera	tillfällen.	
Personalen	 har	 varit	 på	 utbildning/internat	 un‐
der	 december	 2015	 och	 våren.	 Utbildningarna	
har	 varit	mycket	 uppskattade	 och	 stor	 kraft	 har	
lagts	på	kvalitésområden	inom	verksamheten.		

Lyan,	 kommunens	 dagverksamhet	 för	 dementa	
på	 Almgården	 i	 Grevie,	 har	 inte	 haft	 öppet	 fem	
dagar	 per	 vecka,	 på	 grund	 av	 att	 behovet	 inte	
finns.	

Demensteam	är	ännu	inte	rekryterat	och	uppstar‐
ten	har	senarelagts.	

Stöd och omsorg 
Det	pågår	en	omställning	av	Ängens	verksamhet	
från	 satellitlägenheter	 till	 en	 mer	 samlad	 verk‐
samhet	i	trapphusboende,	och	detta	har	inneburit	
extra	 hyror	 under	 2016.	 Under	 sommaren	 2016	
har	Ängen	bemannats	extra	dagtid	på	vardagarna	
då	 vård‐	 och	 omsorgstagarna	 har	 haft	 semester	
från	daglig	verksamhet.	

Det	 pågår	 i	 dagsläget	 ett	 arbete	 med	 att	 utöka	
verksamheten	 på	 Aromagården	 med	 ytterligare	
en	vård‐	och	omsorgstagare.		

Aromagården	 och	 Ängen	 har	 extra	 bemanning	
varje	 dag	 på	 grund	 av	 utökat	 behov	 hos	 vårdta‐
garna.	

Två	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 flyttade	 in	 på	
gruppbostaden	Myllefallet	i	 juni	2016.	 	Gruppbo‐
staden	 har	 ingen	 budget	 men	 kostnaden	 upp‐
skattas	till	1,4	mkr	under	2016.	Verksamheten	är	
i	 nuläget	 inte	 kostnadseffektiv,	 eftersom	 endast	
två	av	fem	boende	har	beslut	om	gruppbostad.		

Antalet	 vård‐	 och	 omsorgtagare	 har	 ökat	 under	
våren	och	 sommaren	 i	 boendestödet,	 framförallt	

relaterade	 till	 neuropsykiatriska	 funktionsned‐
sättningar	(NPF).	Flera	av	de	nya	vårdtagarna	har	
ett	 mer	 omfattande	 behov,	 med	 flera	 besök	 om	
dagen.	

Daglig	 verksamhet	 (DV)	 har	 flyttat	 sin	 verksam‐
het	till	A‐Huset	på	Strandängsskolan	från	Bränn‐
borns	 fastighet	 vid	 Lyckan	 torget,	men	 i	 augusti	
flyttade	 DV	 tillbaka	 till	 Brännborns	 fastighet	 på	
grund	av	att	lokalerna	inte	var	anpassade	fullt	ut	
till	verksamheten.	

Träffpunkt	SOL	öppnades	under	våren	 i	A‐huset,	
och	kommer	att	stanna	kvar	i	samma	lokal.	

Kontaktpersonärenden	 och	 ledsagarbeslut	 har	
ökat	i	antal	ärenden	under	året.		

Ekonomiskt resultat 
Övriga enheter  
Stimulansmedel	om	4,2	mkr	för	ökad	bemanning	
inom	vård	och	omsorg	har	utbetalats	i	maj	2016,	
och	 en	 andel	 av	 dessa	medel	 har	 bokförts	 i	 au‐
gusti	 (1,8	mkr).	 Dessa	 medel	 har	 fördelats	 på	
verksamheter	som	ryms	under	resultatenheterna	
hemvård	 och	 vård‐	 och	 omsorgsboende	 samt	
nattpatrullen	 under	 verksamhetsövergripande	
äldreomsorg.	Prognosen	för	2016	antar	att	reste‐
rande	 belopp	 om	 2,2	mkr	 fördelas	 på	 verksam‐
heten.	 Prognosen	 antar	 även	 att	medel	 till	 kom‐
munstyrelsens	 förfogande	 rörande	 anhörigverk‐
samheten	 kommer	 vård	 och	 omsorg	 tillhanda	
(870	tkr).		

Vård	 och	 omsorgs	 resultat	 påverkas	 negativt	 av	
semesterlönekostnader.	 Den	 första	 aspekten	 är	
relaterad	till	det	faktum	att	budgeten	är	beräknad	
på	 25	 dagar	 semester	 men	 personalstyrkan	 har	
de	 facto	 fler	 semesterdagar.	 Det	 rör	 sig	 ungefär	
om	25	procent	med	25	dagar,	25	procent	med	31	
och	resterande	50	procent	med	32	dagar	 semes‐
ter.	 Den	 andra	 aspekten	 är	 relaterad	 till	 en	 av‐
saknad	 av	 budget	 för	 timanställdas	 semesterlö‐
ner,	vid	framför	allt	sjukfrånvaro.		

Sjukfrånvaron	inom	vård	och	omsorg	är	budgete‐
rad	 till	4,5	procent	och	uppmätt	 för	perioden	 till	
6,7	procent.	

Stöd	och	omsorgs	 ökade	 behov	 hos	 brukare	 till‐
sammans	med	besparingar	i	2016	års	budget	har	
lett	 till	 en	 negativ	 prognos	 om	 2,5	mkr.	 Under‐
skottet	 innefattar	 även	gruppboendet	Myllefallet	
samt	en	extra	köpt	plats	inom	psykiatrin.	
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Hälso‐	 och	 sjukvård	 prognostiserar	 ett	 under‐
skott	om	660	tkr,	främst	på	grund	av	bemanning	
av	vikarier	under	sommaren	samt	utökade	kost‐
nader	för	hyra	av	hjälpmedel	från	Medelpunkten.	

Det	 budgeterade	 demensteamet	 förväntas	 starta	
upp	under	2017,	vilket	resulterar	i	en	positiv	av‐
vikelse	om	1	mkr.	

Vissa	grupper	 inom	hemvård	och	HSL	har	 flyttat	
till	Bjäredalen	i	Förslöv	under	sommaren,	och	hy‐
reskostnaden	 för	 2016	 är	 medtagen	 i	 prognos	
med	550	tkr.	

Resultatenheter  
Hemvården	 prognostiserar	 en	 negativ	 avvikelse	
om	2,8	mkr	för	perioden.	Huvudorsaker	till	detta	
är	dels	lägre	timpeng	2016	i	jämförelse	med	2015	
som	utförarna	har	haft	 svårighet	 att	 anpassa	 sig	
till,	och	dels	en	nedgång	av	hemvårdstimmar	där	
schemaläggning	 i	 samma	 takt	 visat	 sig	 innebära	
svårigheter.	 Vikariat	 under	 storhelger,	 utbild‐
ningstillfällen	 och	 vid	 implementering	 av	 nytt	
planeringsverktyg	 har	 också	 bidragit	 till	 under‐
skottet.	

Tillfälliga	 sommarvistelser	 inom	hemvården	 fak‐
tureras	 hemkommunerna	 kontinuerligt	 efter	
vård‐	 och	 omsorgstagarens	 hemgång,	 och	 in‐
täktsreserver	uppgår	till	840	tkr	i	augustis	resul‐
tat.	 Hemvården	 prognostiserar	 ytterligare	
600	tkr	i	intäkter	för	tillfällig	vistelse.	

Under	 perioden	 har	 vård‐	 och	 omsorgsboende	
haft	en	beläggning	på	99	procent	och	korttidsbo‐
ende	116	procent.	Att	några	av	boendena	inte	har	
haft	 full	 beläggning	 beror	 till	 stor	 del	 på	 hante‐
ringstiden	för	flytt	efter	att	brukare	avlidit,	vilket	
resulterar	i	en	negativ	prognos	om	200	tkr.	Kort‐
tidsvårdens	överbeläggning	resulterar	 i	en	nega‐
tiv	prognos	om	800	tkr,	vilket	beror	på	svårighet‐
en	till	effektiv	personalplanering	då	korttiden	på	
Skogsliden	befinner	sig	på	två	våningar.	

Ett	 boende	 har	 haft	 omfattande	 punktinsatser,	
vilket	 resulterar	 i	 ökad	bemanning	 som	är	med‐
taget	i	fördelningen	av	stimulansmedel.	Huvudor‐
saken	 till	 den	negativa	prognosen	om	750	tkr	är	
ovan	 nämnda	 negativa	 effekt	 av	 semesterlöne‐
kostnader	som	inte	budgeterats	korrekt,	och	även	
extra	vak	på	boendena	samt	vikariat	för	persona‐
lens	utbildningstillfällen.		

Investeringar 
En	 arbetsgrupp	 arbetar	 med	 inköp	 av	 ett	 nytt	
verksamhetssystem.	 Målet	 är	 att	 starta	 imple‐
mentering	av	det	nya	systemet	under	2017.	

Övriga	pågående	 investeringsprojekt	2016	är	re‐
laterade	 till	 trygghetstelefoner,	 nyckelfri	 hem‐
vård	 samt	 tidsplaneringsverktyg	 inom	 hemvår‐
den.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Flytt	av	de	olika	kontoren	på	den	södra	sidan	till	
Bjäredalen	 i	 Förslöv	 pågår.	 City‐kontoren	 och	
kvälls‐	 och	 nattpersonal	 har	 flyttat	 till	 Skogsli‐
dens	bottenplan,	för	att	underlätta	samarbete.	

Inom	 stöd	 och	 omsorg	 pågår	 planering	 att	 åter‐
ställa	 Aromagården	 och	Myllefallet	 till	 gruppbo‐
städer,	 utifrån	 vård‐	 och	 omsorgsnämndens	 in‐
riktningsbeslut.	

Ängens	 verksamhet	 samlas	 under	 2016	 till	 ett	
trapphusboende	med	förhoppningen	att	detta	re‐
sulterar	i	en	bättre	kostnadseffektivitet.	

Mottagningsteamet	 som	 arbetar	 för	 trygg	 hem‐
gång	är	under	uppförande	och	 förhoppningen	är	
att	beläggningen	går	 tillbaka	 till	 tidigare	nivå	på	
korttiden.	

Ett	 nytt	 vägledningsdokument	 beslutades	 i	 juni	
2016.	 Dokumentet	 tydliggör	 riktlinjer,	 för	 bi‐
ståndshandläggare	samt	utförare	av	hemvård	och	
vård	och	omsorgsboende,	som	ska	möjliggöra	en	
enhetlig	hantering	av	ärende.		

Översyn	 av	 schablonerna	 inom	 hemvården	 har	
skett	 och	 riktlinjerna	 för	 resursfördelningsmo‐
dellen	 togs	 av	 vård‐	 och	 omsorgsnämnden	 den	
5	september	2016.	Med	hjälp	av	nytt	planerings‐
verktyg	 ska	 uppföljning	 av	 resursfördelningen	
göras	årligen.	

Översyn	av	avgifterna	mot	vård‐	och	omsorgsta‐
gare	 har	 påbörjats	 och	 ska	 tas	 upp	 i	 vård‐	 och	
omsorgsnämnden	för	beslut	i	oktober	2016.	

Maxtaxan	kommer	att	ändrats	från	och	med	1	ok‐
tober	2016,	från	1	772	kr	till	1	991	kr	per	månad.	

	

338

338



Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Valnämnd -1,5 -111 -5     106 

Överförmyndare -1 074 -691 -1 451 -760 

Kommunrevision -443 -840 -840 0 

Verksamhet 
Valnämnd 
Valnämnden	 håller	 endast	 ett	 möte	 år	 2016.	
Nästa	år	startar	arbetet	inför	valet	2018.	

Överförmyndare 
Överförmyndarens	 verksamhet	 omfattar	 två	 de‐
lar,	dels	den	traditionella	verksamheten	avseende	
gode	män	och	förvaltare	till	de	som	har	behov	av	
detta,	 dels	 gode	 män	 och	 tillförordnade	 vård‐
nadshavare	för	ensamkommande	barn.		

Överförmyndarens	 traditionella	 verksamhet	
hanterar	ett	stort	antal	huvudmän	varav	kommu‐
nen	bekostar	ersättning	till	gode	män	och	förval‐
tare	 i	 ett	 flertal	komplicerade	ärenden.	Vid	 läns‐
styrelsens	tillsyn	under	våren	noterades	det	höga	
antalet	 ärenden	 i	 förhållande	 till	 invånarantalet.	
Länsstyrelsen	 noterade	 även	 att	 de	 personella	
resurserna	 inte	 ökat	 i	 samma	 omfattning	 som	
antal	ärenden	ökat.	Länsstyrelsen	anser	att	det	är	
av	 yttersta	 vikt	 att	 överförmyndarverksamheten	
tillförs	de	 resurser	 som	behövs	 för	 att	 verksam‐
heten	ska	kunna	skötas	på	ett	godtagbart	sätt.	

Verksamhetens	 kostnader	 avseende	 ensamkom‐
mande	barn	återsöks	hos	Migrationsverket,	dock	
ersätts	ej	administrationen	som	hör	därtill.	

Kommunrevision 
Arbetar	 enligt	 uppgjord	 revisionsplan.	 Slutförda	
granskningar	 under	 januari‐augusti	 är	 årsredo‐

visning,	budgetprocessen,	långtidsplanering	inom	
vård‐	 och	 omsorg,	 långtidsplanering	 inom	 för‐
skola	 och	 skola,	 gemensam	 granskning	 Region	
Skåne	 utskrivningsklara	 patienter	 och	 styrning	
inom	vård	och	omsorg.	

Pågående	granskningar	som	startats	under	2016	
är	 överförmyndarverksamheten	 och	 enskilda	
avlopp.	

Ekonomiskt resultat 
Valnämnd 
Valnämnden	 får	 ett	 överskott	 detta	 år	 på	 grund	
av	låg	verksamhetsnivå,	endast	ett	möte.	

Överförmyndare 
Överförmyndarverksamheten	 är	 lagstadgad.	
Verksamheten	får	ett	stort	underskott	för	året	då	
det	 finns	 ett	mycket	 stort	 antal	 ärenden	 och	 att	
budget	inte	ens	täcker	kostnader	för	personal	och	
administration.	

Kommunrevision 
Inga	avvikelser	mot	budget.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Överförmyndare 
Verksamheten	 ser	 ständigt	 över	 kostnader	 men	
har	 begränsade	 möjligheter	 att	 påverka	 yttre	
faktorer.	Avvikelsen	kvarstår	därför.	
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Finansiering

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Finansiering 501 928 688 640 691 140 2 500 

Ekonomiskt resultat 
Finansförvaltning 
Helårsprognosen	 för	 finansförvaltningen	 är	 ett	
överskott	 om	 2,5	mkr.	 Dock	 en	 smärre	 försäm‐
ring	 av	 prognosen	 jämfört	 med	 prognosen	 om	
3	mkr	i	maj.	

Större	 avvikelser	 är	 bland	 annat	 skatteintäkter	
som	förväntas	bli	ca	‐4,4	mkr	lägre	än	budgeterat.	
Anledningen	 är	 den	 kraftigt	 försämrade	 skatte‐
prognos	 för	 2016	 som	 SKL	 presenterade	 i	 au‐
gusti.		

De	samlade	kostnader	för	pensioner	väntas	ge	ett	
underskott	 med	 ‐3,2	mkr.	 Förväntade	 nedskriv‐
ningar	 av	 anläggningstillgångar,	 bland	 annat	 på	
grund	av	rivning	av	Skogsbyns	 förskola,	belastar	

prognosen	 med	 ca	 ‐3,2	mkr.	 Ordinarie	 avskriv‐
ningar	 väntas	 dock	 bli	 drygt	 +2,8	 mkr	 lägre	 än	
budgeterat.	 Det	 låga	 ränteläget	 förväntas	 inne‐
bära	sänka	räntekostnader	med	+2,2	mkr	jämfört	
med	 budget.	 En	 ytterligare	 positiv	 avvikelse	
gentemot	budget	 är	 ett	 prognostiserat	 överskott	
från	 det	 tillfälliga	 statsbidrag	 för	 mottagning	 av	
flyktingar	 som	 kommunen	 erhöll	 under	 2015	
med	uppdrag	att	använda	under	2015	och	2016.	
Det	samlade	bidraget	uppgick	till	12,3	mkr	och	av	
detta	prognostiseras	ca	+2,5	mkr	ej	användas.	

Därutöver	väntas	reavinster	 inom	exploaterings‐
verksamhet	 och	 övriga	 finansieringsposter	 sam‐
mantaget	 leda	 till	 att	 finansverksamheten	 som	
helhet	 uppnår	 en	 positiv	 avvikelse	 gentemot	
budget	på	+2,5	mkr	vid	årets	slut.	
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