
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26 15 av 32 

KS § 211 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Enligt beslut i KS ( dnr KS 001341/2015-350) ska begreppet "Evenemangstid" 
utgå i följande dokument; Lokala ordningsföreskrifter, Lokala 
ordningsföreskrifter gällande torghandel i Båstads kommun samt Taxa för 
upplåtelse av torgplats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2016-09-14. 

Förvaltningens förslag 1. I allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
gällande torghandel byts begreppet "Evenemangstid" till perioden 15/6 - 15/8 
enligt tjänstemannaförslaget. 

Notering 

Föredragande 

Yrkanden 

2. § 16 i allmänna lokala ordningsföreskrifter, delas upp så ridning och cykling 
tillåts på ständerna då badsäsong inte råder enligt tjänstemannaförslaget. 

3. § 20 i allmänna lokala ordningsföreskrifter - Datum för hund på strand 
regleras så det följer badsäsongen samt fysisk skyltning på stränderna. 

Ärendet bordlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-28 

Parkingenjör Jenny Hertsgård. 

Ingela Stefansson (S): Ridning ska vara tillåtet på stranden från den 15 oktober 
till den 15 april. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till Ingelas yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Ingela 
Stefanssons ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifall 
detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunfullmäktige bes! uta: 

1. I allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
gällande torghandel byts begreppet "Evenemangstid" till perioden 15/6 -15/8 
enligt tjänstemannaförslaget. 

2. § 16 i allmänna lokala ordningsföreskrifter, delas upp så ridning och cykling 
tillåts på ständerna då badsäsong inte råder enligt tjänstemannaförslaget. 
Ridning ska vara tillåtet på stranden från den 15 oktober till den 15 april. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

§16b: Ridning och cykling utanför anvisade leder eller områden på 
nedanstående allmänna platser får inte ske så vida polismyndigheten inte 
utfärdat särskilt tillstånd. 

- Idrotts och sportanläggningar 
- Begravningsplatser 
- Allmänna badplatser under badsäsong (15 / 4-15 /10) 
- Klitter och dynområden 

3. § 20 i allmänna lokala ordningsföreskrifter - Datum för hund på strand 
regleras så det följer badsäsongen samt fysisk skyltning på stränderna. 

Sida 

16 av 32 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 1 

 

 

KS § 183  Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Enligt beslut i KS (dnr KS 001341/2015-350) ska begreppet ”Evenemangstid” 

utgå i följande dokument; Lokala ordningsföreskrifter, Lokala 
ordningsföreskrifter gällande torghandel i Båstads kommun samt Taxa för 
upplåtelse av torgplats.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2016-09-14.    
 
Förvaltningens förslag 1. I allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 

gällande torghandel byts begreppet ”Evenemangstid” till perioden 15/6 – 15/8 
enligt tjänstemannaförslaget.   
 
2. § 16 i allmänna lokala ordningsföreskrifter, delas upp så ridning och cykling 
tillåts på ständerna då badsäsong inte råder enligt tjänstemannaförslaget. 
 
3. § 20 i allmänna lokala ordningsföreskrifter - Datum för hund på strand 
regleras så det följer badsäsongen samt fysisk skyltning på stränderna. 

 
Föredragande Parkingenjör Jenny Hertsgård föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Ärendet bordläggs.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framför yrkande från Gösta Gebauer och 

finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 
1. Ärendet bordläggs.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

160920\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-09-14 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 001135/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik- och service, miljö och hälsa 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
Miljö och hälsa 
 

 
Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun samt i 
Lokala ordningsföreskrifter gällande torghandel i Båstads kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i KS (dnr KS 001341/2015-350) ska begreppet ”Evenemangstid” utgå i följande 
dokument; Lokala ordningsföreskrifter, Lokala ordningsföreskrifter gällande torghandel i 
Båstads kommun samt Taxa för upplåtelse av torgplats.  
 

Bakgrund 
Eftersom vi gärna ser att det sker evenemang året runt i Båstads kommun ska begreppet 
”Evenemangstid” tas bort. ”Evenemangstid” har under många år varit ett begrepp för en viss 
period under sommaren och är kopplat till vissa regler som träder i kraft under just denna 
tidsperiod. När nu ärendet om ändring i lokala ordningsföreskrifter ligger för bordet finns 
ytterligare ett par punkter i föreskrifterna att behandla. Enligt föreskriften är det förbjudet att 
rida och cykla på våra stränder året om, vilket inte stämmer överens med befintlig skyltning 
vid stränderna. Vi skiljer oss också  ifrån många andra kommuner som tillåter cykling och 
ridning på badstrand utanför badsäsongen. Det är dock inte fråga om att tillåta ridning eller 
cykling i dynområde och klitter som är ett viktigt erosionsskydd. Även tidsperioden för 
hundförbud på ständerna behöver justeras. 
 

Aktuellt 
Följande ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna föreslås. 
 

1. I kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter §15, som reglerar ambulerande 
försäljning, samt i lokala ordningsföreskrifter gällande torghandel §6 som reglerar 
försäljningstid på torgen utgår begreppet ”Evenemangstid” och ersätts med – perioden 
15/6 – 15/8.  
 

2. § 16 i de lokala ordningsföreskrifterna revideras enligt följande 
 

 §16a: Motorfordonstrafik utanför anvisade leder eller områden på nedanstående 
allmänna platser får inte ske så vida polismyndigheten inte utfärdat särskilt tillstånd. 
 - Idrotts och sportanläggningar 
 - Begravningsplatser 
 - Allmänna badplatser 
 - Klitter och dynområden 
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2 (2) 

 

 
Förbud mot motorfordon enligt §16a gäller ej polisfordon, räddningsfordon eller 
kommunens arbetsfordon. 
 
 §16b: Ridning och cykling utanför anvisade leder eller områden på nedanstående 
allmänna platser får inte ske så vida polismyndigheten inte utfärdat särskilt tillstånd. 
 - Idrotts och sportanläggningar 
 - Begravningsplatser 
 - Allmänna badplatser under badsäsong (15/5-15/9) 
 - Klitter och dynområden 
 

3. §20 -Att hund inte får vistas på allmän badplats och intilliggande dyner under tiden 1 
april – 15 september…  

Datum ändras till 15/5-15/9 för att följa badsäsongen samt den fysiska skyltningen på 
stränderna. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. I allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter gällande torghandel 
byts begreppet ”Evenemangstid” till perioden 15/6 – 15/8 enligt tjänstemannaförslaget.   
 
2. § 16 i allmänna lokala ordningsföreskrifter, delas upp så ridning och cykling tillåts på 
ständerna då badsäsong inte råder enligt tjänstemannaförslaget. 
 
3. § 20 i allmänna lokala ordningsföreskrifter - Datum för hund på strand regleras så det följer 
badsäsongen samt fysisk skyltning på stränderna.    
 
 
 
Båstad 2016-09-14 
 
 
Jenny Hertsgård 
Parkingenjör 
Teknik och service 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26 17 av 32 

KS § 212 Dnr KS 000219/2016- 350 

Medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala 
mötesplatser i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har mottagit ett medborgarförslag med en önskan om nya 
sociala lek- och mötesplatser i Förslöv. 

Underlag till beslutet Inkommet medborgarförslag med bilaga 1 och 2 

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 

Beslut 

2. Medborgarförslaget anses bifallet. 

Parkingenjör Jenny Hertsgård. 

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. Medborgarförslaget anses bifallet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161017\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-10-11 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000219/2016 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställaren samt parkingenjör 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag med bilaga 1 och 2   
 

 
Svar på medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala mötesplatser i 
Förslöv 
 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har mottagit ett medborgarförslag med en önskan om nya sociala lek- och 
mötesplatser i Förslöv.   
 
Bakgrund 
I Förslöv bor många barnfamiljer. De saknar naturliga lek- och mötesplatser att träffa andra 
barnfamiljer och tar därför ofta bilen till grannkommunerna för att leka utomhus med sina 
barn. I medborgarförslaget skriver Niklas att de upplever att kommunen inte lever upp till sin 
vision - att ”vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen”.  
 

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. 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.  
 

Övervägande/framtid 
Familjelivet ser annorlunda ut idag gentemot vad det gjorde på 70-talet när de flesta 
lekplatserna i kommunen anlades. Därmed har även behovet förändrats och vi besöker i större 
utsträckning 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. 
 
2. Medborgarförslaget anses bifallet.    
 
Båstad 2016-10-11 
 
Jenny Hertsgård 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161017\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-10-11 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000654/2016 – 100 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställaren samt parkingenjör 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförsalg med bilaga 1, 2 och 3   
 

 
Svar på medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala mötesplatser i 
Förslöv 
 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har mottagit ett medborgarförslag med namninsamling och en önskan om 
nya sociala lek- och mötesplatser i Förslöv.   
 
Bakgrund 
I Förslöv bor många barnfamiljer. De saknar naturliga lek- och mötesplatser att träffa andra 
barnfamiljer och tar därför ofta bilen till grannkommunerna för att leka utomhus med sina 
barn. I medborgarförslaget skriver Bergstrand att de upplever att kommunen inte lever upp till 
sin vision - att ”vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen”.  
 

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. 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.  
 

Övervägande/framtid 
Familjelivet ser annorlunda ut idag gentemot vad det gjorde på 70-talet när de flesta 
lekplatserna i kommunen anlades. Därmed har även behovet förändrats och vi besöker i större 
utsträckning 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. 
 
2. Medborgarförslaget anses bifallet.   
 
Båstad 2016-10-11 
 
Jenny Hertsgård 
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Parkingenjör/Teknik och service 
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Datum: 160408 

Medborgarförslag: 

Bygg lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv 

BÅSTADS KOMMUN 
KomrnLinstyrelsen 

2016 ~05- 1 z 
Dn r. K-S. Q.0. .0.R.5.~i. 
....... 1..Ql.G..::-.. .l..O.Q ... 

Förslöv saknar roliga, moderna och tillgängliga lekplatser/mötesplatser där barn, unga 
och vuxna kan träffas, leka, umgås och trivas. Vi vill att ni gör något åt det! 

Vi är många som tar bilen till grannkommuner på helgerna för att kunna leka utomhus med 
våra barn. Vi är också många som på vardagarna är hemma med våra barn och inte har 
någonstans att gå för att träffa andra barn och föräldrar. 

Ser ni Förslövs potential (från andra sidan åsen)? 
Förslöv är, som vi ser det, en fantastisk möjlighet för Båstads kommun som ju har en 
jämförelsevis hög andel invånare över 65 år (nästan en tredjedel). Vi behöver behålla de 
barnfamiljer som bor i kommunen, och få fler att flytta hit! Så finansieras kommunen över tid! 

I Förslöv finns alla förutsättningar för en hög inflyttning. Förslöv har ju bland annat: 

• Goda pendlingsmöjligheter och närhet till jobb 

• Bra förskola/skola 
• Förhållandevis låga bostadspriser 

• God service (matbutiker, vårdcentral, BVC, tandläkare, med mera) 
• Ett levande kultur- och idrottsliv 

• Otrolig natur runt hörnet 
• Bra stämning i byn 

• Med mera! 

Ängelholm har många fina lekplatser ... 
Trots alla fördelar med Förslöv så är vi många som idag börjar ifrågasätta vårt val av 
boendeort. Vi tycker inte att Båstads kommun uppfyller löftet i kommunens vision (som 
antogs av kommunfullmäktige 2014-06-25) om att kommunen vill vara "det självklara valet för 
barnfamiljer i öresundsområdet". I visionen står även att "Barn- och ungdomsperspektivet 
ska beaktas i all samhällsplanering". Hur visar ni detta i Förslöv? 

Hur kan det komma sig att en ort med ett så stort antal barn och unga att det finns 
underlag för flera förskolor samt skola f-9 inte har en stor och modern lekplats/social 
mötesplats? 

Så, det här är vad vi önskar att ni gör: Bygg en (men gärna flera!) rejäl och modern 
lekplats/social mötesplats i Förslöv! Det kommer att betala sig. 
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Datum: 160408 

Till denna skrivelse finns bilagorna: 

Bilaga 1: Utskrift (160408) av namninsamlingen (2016-02-11 - 2016-04-08) på ett digitalt 
upprop för en lekplats. 

Bilaga 2: Befintliga lekplatser i Förslöv (adresser och bilder) 

Bilaga 3: Så här skulle det kunna se ut (exempel från Ängelholm och Helsingborg) 

Undertecknas av (underskrift samt namnförtydligande): 

Kroken 43, 269 73 Förslöv 
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2016-04-08 

Förslöv saknar roliga, moderna och tillgängliga lekplatser/mötesplatser där 

barn, unga och föräldrar kan träffas, leka, umgås och trivas. Vi vill att Båstads 

kommun gör något åt det! 

Vi är många som tar bilen till grannkommuner på helgerna för att kunna leka utomhus med 
våra barn. Vi är också många som på vardagarna är hemma med våra barn och inte har 
någonstans att gå för att träffa andra barn och föräldrar. 

Förslöv är, som vi ser det, en fantastisk möjlighet för Båstads kommun som ju har en 
jämförelsevis hög andel invånare över 65 år (nästan en tredjedel). Politikerna måste börja 
satsa mer på att få hit fler barnfamiljer, och på att behålla de som redan bor här! Hur ska 
kommunen annars finansieras framöver? 

I Förslöv finns alla förutsättningar för en hög inflyttning av skattebetalare (läs: 
barnfamiljer)! Förslöv har ju bland annat: 

• Goda pendlingsmöjligheter och närhet till jobb i flera grannkommuner och större 
städer 

• Otrolig natur runt hörnet 
• Förhållandevis låga bostadspriser 
• Bra förskola/skola 
• God service (matbutiker, vårdcentral, BVC, tandläkare, med mera) 
• Ett levande kultur- och idrottsliv 
• Med mera! 

Vi tycker inte att Båstads kommun uppfyller löftet i .kommunens vision (som antogs av 
kommunfullmäktige 2014-06-25) om att kommunen vill vara "det självklara valet för 
barnfamiljer i öresundsområdet". I visionen står även att "Barn- och ungdomsperspektivet 
ska beaktas i all samhällsplanering". Hur ser vi detta i Förslöv? 

Hur kan det komma sig att en ort med ett så stort antal barn och unga att det finns 
underlag för flera förskolor samt skola f-9 inte har en stor och modern lekplats/social 
mötesplats? 

Skriv under så att vi får en rejäl och modern lekplats/social mötesplats i 
Förslöv! Tack för din hjälp! 

(Detta upprop kommer att skickas till kommunfullmäktige ihop med ett medborgarförslag, våren 2016. 
Uppropet är startat av det ideella och obundna initiativet Fokus Förslöv - för en positiv utveckling av 
Förslöv. Om du vill veta mer och/eller engagera dig, gå till www.facebook.com/fokusforslov/) 

Initiativtagare: Fokus Förslöv 
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2016-04-08 

Bilaga 1: Namninsamling som stödjer medborgarförslaget om en lekplats i 

Förs löv 

Namninsamlingen pågick under perioden 2016-02-11 - 2016-04-08 på http://upprop.nu/iahl 

(den är nu borttagen). 

På följande sidor finns texten som låg på webbuppropet (samma text som i 

medborgarförslaget), samt namn på de 72 personer som skrivit under. 
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2016-04-08 

Undertecknas 

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna 

ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter. 

.._j 1. Martina Sandberg r 
) Förs löv 

2. Niklas Banck 121 r 
) Förslöv )( 

3. Ida Banck D r 
) Förs löv )( 

4. Daniel Horvath ~ r 
.) Ängelholm )( 

5. Lina r 
) Förs löv 

6. Beata Sandström r 
; Båstad 

7. Marie bohlin r 
) Förs löv 

8. Andy Green r 
) Förs löv 

9. lsabelle Jakobsson r 
) Förs löv 

10. Lukas Lindberg 121 r 
) , Förslöv )( 

11 . Emmy Dammander r 
) Förs löv 

12. M Hallring ~ r 
) Förslöv )( 

13. Marlene Strömberg 121 r 
) Förs löv )( 

14. Kerstin Troedson ~ r 
) Förslöv )( 

15. Yvonne van Witzenburg ~ r 
) Förs löv )( 

16. Ulrika Nilsson r 
) Förslöv 

17. Kristina Bengtsson ~ r 
) Förs löv )( 

.,_i 18. Anne Lanner r 
) Förslöv 

19. Daria ~ r 
) Grevie )( 

20. Anne Svantesson jg] r 
) Förs löv )( 

21 . Jasmine r 
; Förslöv 
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2016-04-08 
I 

22. Katharina arvidsson [gJ r 
) Förs löv )( 

23. Helena Troedson ~ r 
) Förslöv )( 

24. Fredrik Ståhl ~ r 
) Förs löv )( 

25. Daniel Bengtsson r 
) Förs löv 

26. Sofia Kristiansson r 
,) Förs löv 

27. Veronica Hjalmarsson r 
) Förslöv 

28 . Jenny Westerlund I 
) Förslöv 

29. Madeleine Eriksson [gJ r 
) Förs löv )( 

...__J 30 . Therese Plahn (g] r 
) Förs löv )( 

31 . catrin råberg ~ r 
) förs löv )( 

32. Jenny r 
) Vantinge 

...__J 33 . Ola [2J r 
) Förs löv )( 

34. Cristian Lantz (g] r 
) Förs löv )( 

35. Linda McArdle ~ r 
) Förslöv )( 

36. Jonas Bengtsson r 
) Halmstad 

37. Camilla Hedin ~ r 
) Halmstad )( 

38. Pierre Bohman ~ I 
) Förslöv )( 

39. Berit Rick ~ r 
) Förs löv )( 

40. lnGa lvanova ~ r 
) Förs löv )( 

41 . Amanda (g] r 
; Förs löv )( 

...) 42 . Pernilla Nilsson ~ r 
) Grevie )( 

.,_) 43. Annette r 
) torekov 

-' 44. Frida [g] r 
) Förs löv )( 

._J 45 . Mimmi Enheden (g] r 
) Förs löv )( 

...J 46. Li Thies-Lagergren Bm, PhD (g] r 
) Förs löv )( 

47. Johan Östin ~ r 
) Förslöv )( 
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I , 2016-04-08 

48. Cajsa Hökerberg ~ r 
) Förslöv )( 

.._i 49 . Andreas lgemar r 
) Förs löv 

50. Mattias ~ r 
) Förslöv )( 

51. Jerry Palm r 
) Förslöv 

52. Sofie Gunnarsson r 
) Förslöv 

53. Jonas Jönsson ~ r 
) Förs löv )( 

54. Erasmus Trägårdh [gJ r 
) Förslöv )( 

55. Mariann Werme r 
) Förslöv 

56. Annica Lindberg r 
) Förs löv 

57. Pernilla Söderkvist ~ r 
) Förslöv )( 

58. Anna Lilja r 
) Förslöv 

59. Ulf Backman r 
,) Förslöv 

60. Mikaela Erlandsson r 
) Förslöv 

61 . Tommy Erlandsson r 
) Förs löv 

62. TimWerme r 
) Förslöv 

63. Jenny Larsson r 
) Förslöv 

_l 64. Git Dalkvist igJ r 
; Förslöv )( 

c.-1 65. Bobo Nilson igJ r 
) Förs löv )( 

66. Christina r 
; Förslöv 

67. Daniel Bengtsson [gj r 
; Grevie )( 

68. Lena Riboe ~ r 
) Förslöv )( 

69. Eva Hagbjärn r 
) Förslöv 

70. Anders Allan [gj r 
) Förs löv )( 

71. Leif Nilsson r 
; Förs löv 

c.-1 72. Tim Werme r 
) Förs löv 
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Bilaga 2: Befintliga lekplatser i Förslöv 

Nio offentliga lekplatser 
Vi har i Förslöv idag nio offentliga lekplatser, i olika skick. Ingen av lekplatserna uppfyller 
dagens standard och ingen av lekplatserna är någon mötesplats för varken barn eller 
föräldrar. Se bilder nedan. 

Tre lekplatser på förskolor 
Förslöv har också tre stycken förskolpr med lekplatser: 

• Skogsbyns förskola: sandlådor och gungor. Denna lekplats kan man använda på 
kvällar och helger. 

• Ängsbyns förskola: klätterställningar, gungor, sandlådor och rutschkana. Denna 
lekplats kan man använda på kvällar och helger. 

• Montessoriförskolan: studsmatta, rutschkana och diverse leksaker. Denna lekplats får 
man endast använda (utanför förskoletid) om man är medlem i 
Bygdegårdsföreningen. 

Bilder på Förslövs offentliga lekplatser 

Adresserna för de nio lekplatserna är: 
Bjärevägen, Brandvägen (ej med på bild nedan), Bryggarevägen, Bäckvägen, 
Huggehusvägen, Lilleskogsvägen (ej med på bild nedan), Mamsellvägen, Nedre 
Långagärdsvägen, övre Långagärdsvägen. 

Se bilder från lekplatserna nedan. 

Bjärevägen 
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Bryggarevägen 

· Bäckvägen 
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Nedre Långagärdsvägen 
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Huggehusområdet 
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Bilaga 3: Så här skulle det kunna se ut 

lnspirationsbilder från Ängelholm och Helsingborg 

Så här skriver Helsingborgs stad på sin hemsida om en av deras lekplatser: 

«Ett besök här är uppskattat av alla generationer. Blommor, odlingar, grillplatser och 
gräsmattor gör parken till en plats för alla. Mitt i parken står en gigantisk klätterställning på en 
färgglad gummimatta. I vindlande rutschtuber svischar du vidare till studsmattorna, 
grävskoporna, gungorna, tågen och snurrorna. Multisportarenan är öppen för spontan idrott 
för alla som vill. Här kan du spela fotboll, basket, volleyboll, tennis och mycket mer.» 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 215 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001290/2015 - 905 

Motion - Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov 

Sida 

19 av 32 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstads kommun har inkommit till kommunfullmäktige 
med en motion som avser förslag om bidrag med 40 tkr till Sjöfartsmuseet i 
Torekov. Bakgrunden är upprepad skadegörelse mot framförallt 
Galjonsfigurerna. 

Underlag till beslutet Inkommen motion från Sverigedemokraterna 

Jäv Christer de la Matte (M) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. Kerstin Gustavsson 
(M) går in som tjänstgörande ersättare. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen avslås med hänvisning till att det ej finns budgeterade medel. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det ej finns budgeterade medel. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160923\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-09-19 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 001290/2015 – 905 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Sverigedemokraterna, 
Helene Steinlein 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Sverigedemokraterna  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion om stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov  
 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Båstads kommun har inkommit till kommunfullmäktige med en motion 
som avser förslag om bidrag med 40 tkr till Sjöfartsmuseet i Torekov. Bakgrunden är upprepad 
skadegörelse mot framförallt Galjonsfigurerna.   
 

Aktuellt 
Sjöfartsmuseet är en ideell förening som uppbär kulturföreningsbidrag från kommunen sedan 
många år. Kulturavdelningen har inga budgeterade medel för skadegörelse avseende 
kulturföreningslivet. Kommunens förhoppning är att kulturföreningslivet har ett 
försäkringsskydd för sådana händelser.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till att det ej finns budgeterade medel.     
 
 
 
Båstad 2016-09-19 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
Bildning och arbete
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Motion: 

Stöd till Sjöfrutsmuseet i Torekov på gmnd av upprepad skadegörelse. 

Motion till fullmäktige i Båstad kommun 

Bakgrund: 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -09- 2 9 

Då sjöfartsmuseet i Torekov har råkat ut för omfattande skadegörelse för andra året i rad vill vi 

sverigedemokraterna i Båstad att Båstad kommun bistår föreningen med ett bidrag på 40 000 kronor, 

för att täcka kostnaden för restaureringen av de skadade galjonsfigurerna. 

Anledningen till att vi vill att kommunen skall bidra med pengar till restaureringen av föreningens 

skadade egendom är att Sjöfartsmuseet i Torekov är en ideell förening som med små medel bidrar till 

att göra vår kommun attraktiv för så väl besökare som permanent boende i kommunen och samtidigt 

värna om vår marina historia som kustkommun. 

Detta var andra året i rad som de två Galjonsfigurerna blev sönderslagna och var precis 

nyrestaurerade inför årets sommarsäsong när vandaliseringen ägde rum och att restaurera 

Galjonsfigurerna igen uppskattas till att kosta ca 40 000 kr. 

SO i Båstad kommun 

Genom 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26 20 av 32 

KS § 216 Dnr KS 001179 /2015 - 900 

Motion - Framlyftande av kulturpersonligheter i kommunen 
och skyltning av konst i offentlig miljö 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna i Båstads kommun har inkommit till kommunfullmäktige 
med en motion som föreslår att kulturavdelningen får i uppdrag att inventera 
och genom utställning i text och bild på lämpliga offentliga platser presentera 
och lyfta fram framstående kulturpersonligheter i kommunen samt se till att 
konst i offentlig miljö i Båstads kommun får en tydlig och adekvat skyltning. 

Underlag till beslutet Inkommen motion från Socialdemokraterna 

Förvaltningens förslag 1. Motionen bifalls. 

Yrkanden 

Beslut 

2. Verksamhetsområdeschefen för Bildning och arbete får i uppdrag att genom 
kulturavdelningen utveckla och åtgärda förslagen i motionen. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Verksamhetsområdeschefen för Bildning och arbete får i uppdrag att genom 
kulturavdelningen utveckla och åtgärda förslagen i motionen. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2016-10-17 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 001179/2015 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Bildning och arbete 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Socialdemokraterna  
 

Samråd har skett med: 
Bildningschefen 
 

 
Svar på motion - Framlyftande av kulturpersonligheter i kommunen och 
skyltning av konst i offentlig miljö 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Båstads kommun har inkommit till kommunfullmäktige med en motion 
som föreslår att kulturavdelningen får i uppdrag att inventera och genom utställning i text och 
bild på lämpliga offentliga platser presentera och lyfta fram framstående kulturpersonligheter i 
kommunen samt se till att konst i offentlig miljö i Båstads kommun får en tydlig och adekvat 
skyltning.  
 

Aktuellt 
Välförtjänt uppmärksamhet kring framstående kulturpersonligheter/konstnärer som är eller 
har varit knutna till Båstads kommun saknas menar de som skrivit under motionen. Några 
exempel är Ulla och Gustav Kraitz, Christian Berg, Pär Siegård och Åke Thornblad. 
Intentionerna i motionen ligger i linje med den verksamhetsplan som togs fram av 
kulturavdelningen under 2015 och som gäller fram till 2025.  
 
Förslagen i motionen mottas med glädje av kulturavdelningen. Motionen ligger som en av 
grunderna i de diskussioner som förs i kulturrådet som bildades under våren 2016. Här finns 
företrädare för näringsliv och kulturliv i Båstads kommun. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen bifalls. 
 
2. Verksamhetsområdeschefen för Bildning och arbete får i uppdrag att genom 
kulturavdelningen utveckla och åtgärda förslagen i motionen.   
 
 
Båstad 2016-10-17 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
Bildning och arbete 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26 21av32 

KS § 217 Dnr KS 000715/2016 - 600 

Motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har väckt frågan om möjligheterna att bilda utskott alternativt 
nämnd eller annan organisationslösning för politiskt engagemang avseende 
kultur- och fritidsfrågorna. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Notering 

Beslut 

Centerpartiet menar att kultur, fritid tillsammans med folkhälsofrågor har ett 
samband när det gäller arbetet för folkhälsans betydelse för livskvalitet och 
utveckling inom alla områden. 

Kultur behöver få ett större utrymme och eftersom kommunen har begränsade 
medel behövs kreativa och långsiktiga lösningar ofta i samarbete med 
intresseorganisationer och andra som finner värde i att satsa på kultur. 

Inkommen motion från Centerpartiet 

1. Motionen avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse. 

Gösta Gebauer (C} avstår från att delta i beslutet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse. 

/ 
justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2016-10-17 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 000715/2016 – 600 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Bildning och arbete 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion frånn Centerpartiet  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har väckt frågan om möjligheterna att bilda utskott alternativt nämnd eller 
annan organisationslösning för politiskt engagemang avseende kultur- och fritidsfrågorna.  
Centerpartiet menar att kultur, fritid tillsammans med folkhälsofrågor har ett samband när det 
gäller arbetet för folkhälsans betydelse för livskvalitet och utveckling inom alla områden.  
 
Kultur behöver få ett större utrymme och eftersom kommunen har begränsade medel behövs 
kreativa och långsiktiga lösningar ofta i samarbete med intresseorganisationer och andra som 
finner värde i att satsa på kultur.   
 

Aktuellt 
Demokratiberedningen väckte ett liknande initiativ sommaren 2016. Kultur- och 
fritidsfrågorna behandlas förnärvarande av kommunstyrelsen och förvaltningens uppfattning 
då och nu är att de styrdokument som finns rörande kultur- och fritidsfrågor tydligt visar på 
vikten av att dessa frågor beaktas och naturligt införlivas i samtliga verksamheter tillsammans 
med övriga folkhälsofrågor.  
 

Övervägande/framtid 
Frågor som berör kultur, fritid och folkhälsa har starka beröringspunkter och hanteras idag av 
Kommunstyrelsen. Några särskilda medel för en utökad politisk organisation enligt förslaget 
finns inte avsatt i budget.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse.   
 
 
Båstad 2016-10-17 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
Bildning och arbete 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26 22 av 32 

KS § 218 Dnr KS 001277 /2016 - 900 

Nämndsplan 2017 för kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av 
fullmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. Målen och 
medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten, vars resultat följs och 
jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan vi avgöra 
huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa 
resultat för medborgare och kunder. 2016 års resultat utgör underlag till 
kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 
Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på om god 
ekonomisk hushållning nås, på konkreta förbättringsförslag och på tydliga 
möjligheter till omprioriteringar. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 § 121 om budget 2017 och plan 
2018-19. I budgeten framgår de mål och den tilldelade ekonomisk ram som 
nämnden har att förhålla sig till vid framtagande av nämndsplanen. 

Nämndsplan 2017 

1. Nämnden beslutar i enlighet med föreslagen nämndsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Nämnden beslutar i enlighet med föreslagen nämndsplan. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Patrik Johansson, Johan Lindén 
Dnr: KS 001277/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Respektive verksamhetsområde, Ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nämndsplan 2017  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Nämndsplan 2017  
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av fullmäktige be-
slutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och taktiska insatser vars ambition åter-
speglas i beslutad budget. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten, 
vars resultat följs och jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan vi 
avgöra huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den politiska 
strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa resultat för medborgare och 
kunder. 2016 års resultat utgör underlag till kommande års budgetprocess, måljusteringar och 
verksamhetsutveckling. Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på om 
god ekonomisk hushållning nås, på konkreta förbättringsförslag och på tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 § 121 om budget 2017 och plan 2018-19. I budge-
ten framgår de mål och den tilldelade ekonomisk ram som nämnden har att förhålla sig till vid 
framtagande av nämndsplanen.   
 
Aktuellt 
2017 års sammanställda förslag till nämndsplaner bifogas, enligt arbetet i 2017 års budgetpro-
cess, beslut och prioriteringar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Nämnden beslutar i enlighet med föreslagen nämndsplan.     
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Patrik Johansson 
Ledningsstrateg 
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Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Prognos     

Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommuns grundskola levererar goda resultat, 2015 blev Båstads kommun Sveriges 36:e bästa skol-

kommun.  

Indikatorerna visar att skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat verkar bli större, både nationellt och i 

Båstads kommun. I indikatorn som visar antal elever som har nått kunskapskraven i alla ämnen, hamnar 

kommunen på 50:e plats och pojkarna ligger på 71:e plats. Detta är en försämring jämfört med föregående år.  

Meritvärdet för pojkar i åk 9 ligger på 212,8 och innebär i rankingen 75:e plats. Flickorna har ett mycket högre 

meritvärde på 249,9. Meritvärdet har ökat för flickorna från 2014, men för pojkarna har meritvärdet gått ner. 

80 % av alla pojkar är behöriga till Natur- och teknikprogrammet på gymnasiet och det innebär plats 94 nat-

ionellt.  

Resultaten i matematik i åk 9 är goda 98 % av alla flickor når E-betyg eller högre och 95 % av pojkarna når E-

betyg eller högre.  Trots att resultaten är goda, så är resultatet lägre än föregående år. Pojkar är på 37:e plats 

och flickorna på 25:e plats.  

Även i åk 6 är matematikresultaten goda. I svenska i årskurs 6 är resultaten däremot lägre. Endast 84 % av 

pojkarna i åk 6 har E-betyg eller högre i svenska. Det innebär en 174:e plats. När det gäller betygspoängen så 

är pojkarna på plats 192. Det innebär att det är relativt låga betyg för pojkarna is svenska i åk 6. Flickorna har 

100 % måluppfyllelse i samma ämne. Skolledarna bekräftar att många elever i den årskursen hade läs- och 

skrivsvårigheter.  Det är viktigt att dessa resultat följs och att Stöd- och utvecklingsenheten är med och disku-

terar detta. 

Resultaten i åk 3 ingår inte Öppna jämförelser, men visar ändå på att det finns utvecklingsområden att beakta. 

År 2013 och 2014 var resultaten på nationella provet i åk 3 mycket låga i svenska och matematik. Resultaten 

var bättre 2015, men flickornas resultat var lite lägre än jämfört med andra ämnen. Resultaten i helhet för åk 

3 var sämre igen 2016. 

Andra rankningar är Lärarförbundet där kommunen hamnar på plats tre, Lärarnas Riksförbund där kommunen 

hamnar på plats 81 och Föräldraalliansen där kommunen hamnar på plats 18. Olika rankningar mäter olika 

områden. Målet och uppdraget från staten är att alla inom utbildningssektorn når 100 % måluppfyllelse - för 

alla elever i alla årskurser och alla ämnen. Vi är inte där ännu. 

Kort sagt: 

Avvikelse till målet -26 

46 19 36 
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Utbildningsnämnden Använda det riktade statsbidraget från Skolverket till att minska grupperna i 

förskolan.  

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Använda det riktade statsbidraget från Skolverket till att öka lärarnas tid 

med eleverna i årskurs 1, 2, och 3. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Använda det riktade statsbidraget från Skolverket till att förstärka verksam-

heten på fritidshemmen för att stödja elevernas lärande. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Revidera Skol- och utbildningsprogrammets handlingsplan om tidigt och 

fortlöpande stöd i det individuella lärandet och tillgången till studiehjälp. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Se över tilldelningen av tilläggsbelopp för anpassning till förtydligat lagstift-

ning. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Ta fram enkla modeller för fördelning av resurser till undervisning i Svenska 

som andra språk, studiehandledning på modersmål och undervisning på 

modersmål. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Genomföra Skol- och utbildningsprogrammets handlingsplan för IKT i under-

visningen. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Genomföra Skol- och utbildningsprogrammets handlingsplan för IKT i under-

visningen tillsammans med BoS. 

Bildning och arbete/Gymnasiet 

Utbildningsnämnden Fortsätta och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 

Fortsätta utveckla lärandeprocessen. 

Ökad trygghet och förstärkt elevinflytande. 

Skapa stimulerande och miljöanpassade lärmiljöer. 

Fortsätta utveckla kontakterna med näringsliv/arbetsliv. 

Bildning och arbete/Gymnasiet 

Utbildningsnämnden Läsfrämjande åtgärder och projekt i skola och utbildning. 

Nämnd  Verksamhet / Insats   
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Bildning och arbete/Biblioteket 

Utbildningsnämnden Samverka kring kulturgaranti ”Kultur för lärande” med BoS. 

Samverka kring skapande skola med BoS. 

Bildning och arbete/Kultur 

Utbildningsnämnden Information och dialog med föräldrar och vårdnadshavare om föräldraan-

svar och barns skolutveckling 

Kvalitetssäkra och systematisera ”vägen in” i skolan för asylsökande och 

nyanlända barn och unga. 

Bildning och arbete/ Integration 

Utbildningsnämnden Öka samverkan mellan Individ och familj och samtliga skolformer för att 

förebygga ohälsa bland barn och unga. 

Individ och familjs verksamhet ska utveckla sina arbetsmetoder och tillgäng-

lighet ytterligare. 

Bildning och arbete/Individ och familj 

Utbildningsnämnden Utvecklat samarbete med BoS samt BoA gymnasium. 

Bildning och arbete/Ungdomsgårdar 

Vård- och Omsorgs-

nämnden 

Erbjuda praktikplatser och sommarvikariat till studerande. 

Vård- och Omsorg 

Vård- och Omsorgs-

nämnden 

Jobbgaranti efter genomgången godkänd vård- och omsorgsutbildning. 

Vård- och Omsorg 

Kommunsstyrelse 

 

Öka standarden på fastigheter genom satsning på underhållsåtgärder. 

Teknik och Service /BåstadHem 

Kommunsstyrelse 

 

Arrangera fritidsaktiviteter på sportlov och höstlov för barn i åldern 6-19 år. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Upprustning av utemiljöerna på kommunens skolor och förskolor. Såväl lek-

utrustning som vegetationsytor och lekytor behöver rustas upp alternativt 

bytas ut. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Öka insikten om måltidens betydelse för hälsa och miljö hos elever och pe-

dagoger. Öka samarbetet pedagogik – måltid 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Fortsatt information och dialog med föräldrar om maten i förskolan och 

skolan 

Teknik och Service 
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Kommunsstyrelse 

 

CUB (Chefsutvecklingsprogram i Båstads Kommun)  

Kommunledningskontoret 

Kommunsstyrelse 

 

Strategisk kompetensförsörjning med fokus på lönebildning samt attrahera 

och rekrytera.  

HR 

Kommunsstyrelse 

 

Öka medvetenheten och betydelsen av öppenhet och inkludering genom 

arbetet med Alla Lika Unika! 

HR 

Kommunsstyrelse 

 

Digitaliserad tydlig chefshandbok. 

HR 

Kommunsstyrelse 

 

Välutvecklat och behovsanpassat chefsstöd. 

HR 

 

Kommunsstyrelse 

 

Aktiv implementering av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

HR 

Kommunstyrelse/ 

Myndighetsnämnd 

 

Verka för god arkitektur i lärmiljöer. God arkitektur bidrar till välbefinnande 
och stimulerar lärandet. God arkitektur och bra utemiljö på förskolor och 
skolor är viktigt i varumärkesbyggandet av Båstad som en ledande skol-

kommun.  

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse 

 

Tydliggörande av den strategiska skolutvecklingen i den fysiska planeringen 
genom aktivt arbete med översiktsplanering och detaljplanering för att ha 
planberedskap när kommunen skall bygga skolor 
Samhällsbyggnad 
 

Kommunstyrelse 

 

Tillhandahålla GIS-analyser och kartor när dessa kan förtydliga och förbättra 
underlag inför beslut och presentation av dessa. 
Samhällsbyggnad 
 

Kommunstyrelse 

 

Fortsatt utveckling av webbtjänster t.ex. Båstadkartan och webbarkiv. 
Samhällsbyggnad 
 

Kommunstyrelse 

 

Genomföra Skol- och utbildningsprogrammets handlingsplan för IKT i under-

visningen tillsammans med Barn och skola. 

Bildning och arbete/Akademi Båstad Vuxenutbildning  
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Kommunsstyrelse   Fortsätta och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 

Fortsätta utveckla lärandeprocessen. 

Skapa stimulerande och miljöanpassade lärmiljöer. 

Fortsätta utveckla kontakterna med näringsliv/arbetsliv. 
Bildning och arbete/Akademi Båstad Vuxenutbildning och Yrkeshögskola 

Kommunsstyrelse   Läsfrämjande åtgärder och projekt i skola och utbildning. 
Bildning och arbete/Bibliotek 

Kommunsstyrelse   Samverka kring kulturgaranti ”Kultur för lärande” med Barn och skola. 

Samverka kring skapande skola med Barn och skola. 

Bildning och arbete/Kultur 
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Mål 2: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018

     

Prognos      

Beskrivning av insatser för att nå målet 

2015 är Båstads kommun Sveriges 100:e  bästa äldreomsorgskommun. De områden som Båstad 

ligger i topp på är Smärtskattning sista levnadsveckan 23, Användning av psykofarmiska läkemedel 

75 år och äldre i särskilt boende 25 samt kontakt med personal i ordinärt boende 30. Förbättrings-

områden är: Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende 204, Kontakt med personal i 

särskilt boende 184. 

Hemtjänst i sin helhet 71, Särskilt boende i helhet 130 

Kort sagt: 

Båstads kommuns delar rikets strukturella utmaningar kring fler äldre och fler äldre äldre med ett 

ökat vårdbehov. Denna utveckling ger ökande kostnader framgent men har dämpats något i Båstads 

kommun hittills pga. att många äldre är förhållandevis friska. En framgångsfaktor är att hålla 

befolkningen frisk så länge som möjligt.   

Båstads kommun ska prioritera arbetet med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens vilket 

genererar en attraktiv förebild för kommunen samt förbättrar kommunikationen med medborgare, 

kunder och brukare. 

 Avvikelse till målet - 90 placeringar 

 

 

 

Vård- och Omsorgs-

nämnden 

Ta fram en strategi och en handlingsplan för en långsiktig planering för det 

ökande antalet äldre när det gäller vård- och omsorgsboende samt andra 

boendeformer. 

Vård och omsorg 

Vård- och Omsorgs- Minska antalet timanställda inom vård och omsorg genom att t ex erbjuda 

116 117 100 

Nämnd Verksamhet / Insats   
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nämnden önskad sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal vilket ger bättre 

kontinuitet för vård- och omsorgstagaren.  

Vård och omsorg 

Vård- och Omsorgs-

nämnden 

Kompetensutveckling av medarbetare för att möta framtidens krav. 

Vård och omsorg 

Vård- och Omsorgs-

nämnden 

Skapa meningsfullhet i det dagliga för den enskilde så som t ex Kultur i vår-

den. 

Vård och omsorg 

Vård- och Omsorgs-

nämnden 

Omvärldsbevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och 

innovationer. 

Vård och omsorg 

Vård- och Omsorgs-

nämnden 

Stödja närstående och ta vara på deras kunskaper. Samarbeta med och 

skapa 

nätverk med föreningar och frivilliga. 

Vård och omsorg 

Vård- och Omsorgs-

nämnden 

Fortsätta arbetet med kvalitetsregister för att ytterligare stärka ett rehabili-

terande och habiliterande arbetssätt. 

Vård och omsorg 

Vård- och Omsorgs-

nämnden 

Fortsätta påbörjad utveckling inom måltidsområdet för att skapa matglädje. 

Vård och omsorg 

Utbildningsnämnden Öka grundskoleelevernas kunskap om gymnasieskolans vård- och omsorgs-

program samt om arbetstillfällen och om behovet av arbetskraft inom 

äldreomsorgen. 

Barn och Skola 

Utbildningsnämnden Erbjuda Vård och omsorgsutbildning på gymnasienivå. 

Bildning och arbete/Gymnasium 

Kommunsstyrelse 

 

Anordna Senior Sport School för alla pensionärer en gång om året (i samar-

bete med Region Skåne och Skåneidrotten) 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Öka upplevelsevärdet i våra parker 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Förbättra standarden på gator och gc-vägar för ökad tillgänglighet och ökad 

säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Bidrag till vägföreningar för förskönande åtgärder  

Teknik och Service 
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Kommunsstyrelse 

 

Fortsatta insatser hos övriga personalgrupper inom vården om betydelsen 

av matsalsmiljö och matglädje runt matsituationen 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Ny måltidsordning även inom hemvården. Ökad flexibilitet för den enskilde. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

100 % hemlagat och hembakat 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

CUB (Chefsutvecklingsprogram i Båstads Kommun)  

HR 

 

Kommunsstyrelse 

 

Öka medvetenheten och betydelsen av öppenhet och inkludering genom 

arbetet med Alla Lika Unika! 

HR 

 

Kommunsstyrelse 

 

Aktiv implementering av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

HR 

 

Kommunsstyrelse 

 

Digitaliserad tydlig chefshandbok. 

HR 

 

Kommunsstyrelse 

 

Välutvecklat och behovsanpassat chefsstöd. 

HR 

Kommunsstyrelse Kompetensförsörjningsprojekt ARUBA (Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla 

Avveckla) 

HR 

Kommunstyrelsen/ 

Myndighetsnämn-

den 

 

Verka för god arkitektur i miljöer/lokaler för vård och omsorg. God arkitek-
tur 
är viktigt för välbefinnandet hos boende/kunder och personal samt bidra 
till att stärka Båstad som en ledande kommun för vård och omsorg. 

Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen 

 

Tydliggörande av kommunens strategi för vård och omsorg i den fysiska 
planeringen genom aktivt arbete med översiktsplanering och detaljplanering 
för att ha planberedskap när kommunen skall bygga vård och omsorgsboen-
den samt ev. andra lokaler som krävs för verksamheten. 
Samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen Tydligöra i översiktplan och detaljplan att nya bostadsområden är avsedda 
för permanent boende och inte fritidshus. 
Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen 

 

Tillhandahålla GIS-analyser och kartor när dessa kan förtydliga och förbättra 
underlag inför beslut och presentation av dessa. 
Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen 

 

Fortsatt utveckling av webbtjänster t.ex. Båstadkartan och webbarkiv.  

Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen 

 

Utbildning och kompetensutveckling inom vård och omsorg. 

Bildning och arbete/Akademi Båstad Vuxenutbildning och Yrkeshögskola 

Kommunstyrelsen 

 

Samverka genom ”Kultur i vården” med Vård och omsorg. 

Bildning och arbete/Kultur 

Kommunstyrelsen 

 

Utbildning och kompetensutveckling och hälso- och sjukvårds främjande 

information på olika språk.  

Samverka och utveckla mötesplatser med fokus på delaktighet och gemen-

skap. 

Främja insatser som ökar matchningen och rekryteringen till praktik och 

arbetsplatser inom vård och omsorg. 

Bildning och arbete/Integration 

Kommunstyrelsen 

 

Utökat samarbete med biståndshandläggare i syfte att stödja äldre vid för-

ändrad livssituation. 

Bildning och arbete/Individ och Familj 
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Mål 3: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommu-

ner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  

Prognos    

Beskrivning av insatser för att nå målet 

2015 blev Båstads kommun Sveriges 88:e bästa näringslivskommun enligt SKL:s mätning. De områ-

den där kommunen får bäst resultat är brandtillsyn 5:e plats samt serveringstillstånd på 21:e plats. 

Bäst utveckling har miljö- och hälsoskydd haft. Från placering 190 till årets placering 114. Bygglov är 

det enda området som marginellt har minskat sina resultat, från plats 107 till plats 109. Enligt 

Svenskt näringsliv är Båstads kommun Sveriges 123:e bästa näringslivskommun. Genom att inrätta 

ett kundcenter och att prioritera näringslivets efterfrågade service samt service via webben, kan 

resultatet förbättras. Härtill är det viktigt att Politiker såväl som tjänstemän är en aktiv part i nä-

ringslivskontakter och att kontaktvägarna är tillgängliga, enkla och tydliga. Insatser inom detta mål-

område för att öka resultatet, kan genomföras med små ekonomiska medel. 

Kort sagt: 

Det är uppenbara och tydliga skillnader mellan den allmänna bilden av Båstads kommuns förhåll-

ningssätt och upplevelsen hos dem som de facto har en kontakt med kommunen. Att alla, både Poli-

tiker och tjänstemän aktivt arbetar för att sprida goda resultat av genomförda insatser, är en tydlig, 

billig och viktig framgångsfaktor inom detta målområde. 

 

Avstånd till målet -38 

 

 

Vård- och Omsorgs-

nämnden 

Innovativa lösningar inom vård och omsorg sker i samverkan med närings-

liv, företag, universitet och högskolor. 

Vård- och Omsorg 

Utbildningsnämnden Genomföra riktlinjerna för studie- och yrkesvägledning från förskolan till 

grundskolan. 

Barn och Skola 

168 --- 88 

Verksamhet  Insats  
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Utbildningsnämnden Fortsätta den etablerade samverkan mellan grundskolan och näringslivet. 

Barn och Skola 

Utbildningsnämnden Arbete med Skol- och utbildningsprogrammets handlingsplan om det  

entreprenöriella lärandet. 

Barn och Skola 

Utbildningsnämnden Genom att tillhandahålla projekt Ung företagssamhet i gymnasieutbild-

ningen stimulera till framtida entreprenörskap. 

Arbeta med Skol- och utbildningsprogrammet handlingsplan om det entre-

prenöriella lärandet 

Genomföra riktlinjerna för studie och yrkesvägledare. från förskola till 

gymnasiet 

Bildning och arbete/gymnasium 

Kommunsstyrelse 

 

Blomsterprogram med vår-, sommar- och höstfägring i samråd med han-

deln. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Förbättra standarden på gator och gc-vägar för ökad tillgänglighet och 

förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Bidrag till vägföreningar för förskönande åtgärder  

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

CUB (Chefsutveckling i Båstads Kommun) Service- och kommunikationsut-

bildningar. 

HR 

 

Kommunsstyrels 

 

Introduktion av nyanställda – medarbetarskap, ambassadörer, bemötande, 

servicevilja.  

HR 

Kommunstyrelsen 

 

Planberedskap för att möta näringslivets efterfrågan gällande mark för 
nyetablering och utökning av befintliga verksamheter. 
Samhällsbyggnad 
 

Kommunsstyrelse, 
Myndighetsnämnd 

 

Verka för god arkitektur som attraktionsfaktor för Båstad och dess varu-
märke. 
Samhällsbyggnad 
 

Kommunstyrelsen Tillhandahålla GIS-analyser och kartor när dessa kan förtydliga och för-

bättra underlag inför beslut och presentation av dessa.  
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 Samhällsbyggnad 

 

Kommunstyrelsen 

 

Fortsatt utveckling av webbtjänster tex Båstadkartan och webbarkiv. Till-

handahålla programvaror och utbildning till kundcenters personal så de 

kan upprätthålla en hög servicenivå. 

Samhällsbyggnad 

 

Kommunstyrelsen 

 

Erbjuda utbildning och kompetensutveckling för att stimulera och under-

lätta kompetensförsörjning. 

Bildning och arbete/Akademi Båstad Vuxenutbildning och Yrkeshögskola 

Kommunstyrelsen 

 

Tillhandahålla åtgärder för att underlätta inträde på arbetsmarknaden och 

därmed tillgodose näringslivets behov av arbetskraft. 

Bildning och arbete/Arbetsmarknad 

Kommunstyrelsen 

 

Dialog och samverkan med näringslivet för god kännedom kring förutsätt-

ningar och behov av arbetskraft och kompetenser. 

Inrätta mentorsprogram eller andra projekt för att bättre matcha efterfrå-

gan och behov med förutsättningar i kommunen. 

Bildning och arbete/Integration 

Kommunstyrelsen 

 

Stärka de kulturkreativa näringarna och därmed skapa förutsättningar för 

tillväxt. 

Bildning och arbete/Kultur 

Kommunstyrelsen 

 

Fördjupa arbetsmetoder gällande serveringstillstånd. 

Bildning och arbete/Individ och familj 
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Mål 4: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018

     

Prognos 

Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun levererar bra resultat inom detta mål 2014 men föll i ranking 2015 som sedan 

återtogs 2016. Anledningen till dippen är att många kommuner satsar mer på dessa frågor än Bå-

stads kommun 2015. Dock har Båstad återtagit förlorad mark genom flera aktiva insatser och inte 

minst genom en aktiv projektverksamhet inom miljöområdet.   

 

Områden som fortsättningsvis behöver förbättras är fler aktiva insatser i framtida hållbar samhälls-

planering, tydliga restriktioner kring byggnation på jordbruksmark samt att kommunen aktivt med-

verkar till fler hållbara lösningar, företag och insatser.  Vidare behöver Båstads kommun anta ett 

program för att öka andelen solel/solvärme i egna fastigheter samt endast i undantagsfall exploa-

tera åkermark. Samhällsutvecklingen ska präglas av resurseffektivitet och förtätning tillsammans 

med satsningar på decentraliserad energiproduktion, avfallsminimering samt minskning av biltrafik. 

Kort sagt: 

Detta mål är möjligt att nå med fortsatta kontinuerliga strategiska insatser, att tydligt följa tidigare 

beslut och att prioritera området i kommande budgetar. Insatser inom detta område är ofta en 

fråga om inställning och kunskap. Tydligt är att miljökommunsvinnare återfinns bland de kommuner 

som är innovativa, proaktiva och som i akt och mening prioriterar miljön.  Det är viktigt att skilja på 

miljöinsatser för en hållbar samhällsplanering och de insatser som sker inom myndighetsutövningen 

för miljöområdet.  

 

Avstånd till målet -36 

 

 

 

Vård- och omsorgs-

nämnden 

Minska matsvinn genom god hantering av matvaror. 

Vård- och Omsorg 

Vård- och omsorgs-

nämnden 

Förbättra källsortering och avfallssortering. 

Vård- och Omsorg 

220 37 105 

  Nämnd Verksamhet / Insats  

46 
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Vård- och omsorgs-

nämnden 

Använda miljöbilar och i möjligaste mån undvika onödig körning. 

Vård- och Omsorg 

Vård- och omsorgs-

nämnden 

Använda miljövänliga produkter samt idka sparsamhet med förbrukningsar-

tiklar. 

Vård- och Omsorg 

Utbildningsnämnden Arbeta för att öka källsorteringen i förskola och grundskola. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Fortsätta miljöarbetet med barn och elever utifrån läroplanerna.  

Barn och skola 

Kommunsstyrelse 

 

Fortsatt arbete med att minska energiförbrukningen för kommunens fastig-

heter 

Teknik och Service/BåstadHem 

Kommunsstyrelse 

  

Öka kunskapen kring sol och vindkraftsanläggningar för att på sikt kunna 

investera i dessa. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Utbyte av oljepannor på de fastigheter där dessa fortfarande finns 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Fortsatt systematiskt utbyte till miljövänligare och energieffektivare gatube-

lysningsarmaturer. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Köpa in och placera ut ytterligare sopkärl som erbjuder möjlighet till källsor-

tering i det offentliga rummet samt skapa renhållningsrutin som anpassas av 

källsorteringsfraktioner. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Anpassa Centralförrådet för att kunna hantera de behov som källsorteringen 

medför 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse 

 

Avfallsminimering 

NSR/Alla 

Kommunsstyrelse 

 

Främja sortering 

NSR/Alla 

Kommunsstyrelse 

 

Öka andelen ekologisk mat 

Teknik och Service 

286



 

161018\7e5\dk 

3 (3) 

Kommunsstyrelse CUB (Chefsutveckling i Båstads Kommun) Miljöutbildning för hållbar utveckl-

ing. 

HR 

Kommunstyrelse 

 

Fortsatt fokus på strategisk planering ur ett hållbarhetsperspektiv genom att 
undvika, att i onödan, exploatera jordbruksmark, planera för förtätning, 
planera för nya bostäder och verksamheter i kollektivtrafiknära lägen, för-
bättra för gång‐ och cykeltrafik, tillgodose behovet av mötesplatser, planera 
för öppna dagvattenlösningar 
Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse 

 

Tydligöra i översiktplan och detaljplaner att nya bostadsområden är avsedda 
för permanent boende och inte fritidshus. 
Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse 

 

Samordna mätuppdrag för att minska antalet transporter. 

Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse Tillhandahålla GIS-analyser och kartor när dessa kan förtydliga och förbättra 

underlag inför beslut och presentation av dessa. 

Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse Fortsatt utveckling av webbtjänster t.ex. Båstadkartan och webbarkiv. 

Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse Genom Bibi (Båstads inventarier brukas igen) stimulera återanvändning av 

kommunens inventarier. 

Bildning och arbete/Arbetsmarknad 

Kommunstyrelse IOF Inför källsortering inom enheterna.  

Bildning och arbete/IOF 

Kommunstyrelse Tillhandahålla och förmedla information rörande hållbara samhällslösningar. 

Bildning och arbete/Bibliotek 
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Mål 5: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och säkerhet 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018

     

 Prognos 

Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun ligger en bit från målet att vara bland Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet 

och folkhälsa. 2015 befinner sig Båstads kommun på plats 135, 125 platser från målet. Resultatet tar 

avstamp i gjorda prioriteringar och utvecklingen föranleder behovet av en seriös diskusison kring 

ambitionsnivån på målet. Båstads kommun är generellt en trygg kommun med stora möjligheter till 

god folkhälsa. Vi har stora tillgångar i fråga om natur, föreningsliv samt omfattande nätverk och med 

ett strukturerat förebyggandearbete borde Båstads kommun vara en kommun i toppklass. 

Genom att samverka med myndigheter och idéburna verksamheter, öka informationen och arbeta 

långsiktigt förebyggande; kan vi verka för samhällsförändringar som skapar en god trygg miljö för 

alla. Genom små insatser kan vi påverka invånarnas möjlighet att vara mer fysiskt aktiva samtidigt 

som vi skapar möjlighet till social samvaro.  

Det krävs resurser för det faktiska genomförande även om flera insatser kan ske inom befintlig ram. 

Kommunen behöver bland annat satsa mer på brottsförebyggande verksamhet i samarbete med 

Polisen för att långsiktigt närma sig målet. Långsiktiga satsningar på förebyggandearbete inom alla 

områden är sådant som skapar verklig trygghet och på sikt genererar stora samhällsekonomiska 

besparingar. Det finns ofta en skillnad mellan känslan av otrygghet och verklig otrygghet, detta är 

ett område vi bör arbeta med i större omfattning i Båstads kommun. Området folkhälsa är vidare ett 

område som gifter sig väl med långsiktigt förebyggande arbete inom alla kommunala sektorer.  

 

 

Kort sagt: 

Avstånd till målet -125 

 

 

 

97 130 135 
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Vård- och omsorgs-

nämnden 

Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättill-

gängliga lokaler i samverkan med föreningar och frivilliga.  

Vård- och Omsorg 

Vård- och omsorgs-

nämnden 

Regelbunden rörelse- och balansträning ska vara en del i det sociala innehål-

let för äldre. 

Vård- och Omsorg 

Vård- och omsorgs-

nämnden 

Trygghetslarmen ska hålla hög säkerhet. 

Vård- och Omsorg 

Vård- och omsorgs-

nämnden 

Välkomna initiativ från frivilligorganisationer. 

Vård- och Omsorg 

Utbildningsnämnden Söka bidrag från Skolverket för att kunna fokusera på elevhälsans förebyg-

gande arbete. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Verka för en ökad samverkan med Individ och familj. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden 

 

Gemenskap och delaktighet 

Främja sociala mötesplatser för olika åldersgrupper: 

Verka för att A-huset ska bli en utökad mötesplats för olika åldrar. Under-

söka möjligheter utanför Båstads centralort till flera mötesplatser. 

Socioekonomiska förutsättningar: 

Ökad samverkan med BoS och fritidsgårdsverksamhet 

Aktivt medverka för att fler ungdomar har sysselsättning genom bl a tvärsek-

toriell samverkan och ett konkretiserat arbete med DUA. 

Goda levnadsvanor: 

Minska alkoholkonsumtionen bland annat genom informationsinsatser. 

Förbättra invånarnas psykosociala hälsa: 

- Genom det arbete som har påbörjats med DUA kommer Bildning 

och arbete/IOF att kunna påverka ungdomar och unga vuxna att må 

bättre, få bättre självkänsla och genom aktiviteter motverka ohälsa. 

- Utveckla samarbete inom Bildning och arbete samt med externa 

parter som BUP och vuxenpsykiatri och Maria Nordväst. 

Nämnd Verksamhet / Insats  

289



 

161018\7e6\dk 

3 (4) 

Fortsätta söka externa medel för fortsatt utvecklingsarbete. 

 

Bildning och arbete/Individ och familj 

 

Utbildningsnämnden Utvecklat samarbete med Individ och familj. 

Bildning och arbete/Ungdomsgårdar 

Kommunstyrelsen 

 

Alla barn- och ungdomsföreningar ska ha antagit en drogpolicy som de aktivt 

ska arbeta med. Kopplat till föreningsbidragen. Utbildning och genomfö-

rande. 

Teknik och Service 

Kommunstyrelsen 

 

Alla barn- och ungdomsföreningar ska utbildas i Värdegrunder: Glädje och 

gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. 

Teknik och Service 

Kommunstyrelsen 

  

Fortsatt systematiskt trafiksäkerhetsarbete  

Teknik och Service 

Kommunstyrelsen 

 

Öka tryggheten och upplevelsevärdet i våra parker och offentliga miljöer 

Teknik och Service 

Kommunstyrelsen 

 

Bidrag till vägföreningar för förskönande åtgärder  

Teknik och Service 

Kommunstyrelsen 

  

Förbättra standarden på gator och gc-vägar för ökad tillgänglighet och för-

bättrad säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Teknik och Service 

Kommunstyrelsen 

 

Nya bidragsnormer för föreningsbidrag  

Teknik och Service 

Kommunstyrelsen 

 

Vid planering beakta trygghet‐ och folkhälsoaspekter för att planera trygga 
orter, områden och miljöer med närhet till goda rekreationsmöjligheter 
Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen 

 

Tillhandahålla GIS-analyser och kartor när dessa kan förtydliga och förbättra 

underlag inför beslut och presentation av dessa. 

Samhällsbyggnad 

 

Kommunstyrelsen Fortsatt utveckling av webbtjänster t.ex. Båstadkartan som är ett verktyg för 

att nå ut med information. 
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 Samhällsbyggnad 

 

Kommunstyrelsen 

 

Aktivt verka för att fler ungdomar har sysselsättning genom bland annat 

samverkan med IOF samt konkretiserat arbete med DUA (Delegationen för 

unga till arbete). 

Bildning och arbete/Arbetsmarknad 

Kommunstyrelsen 

 

Främja mötesplatser för olika målgrupper både i Båstad och utanför central-

orten. 

Bildning och arbete/Arbetsmarknad, Bibliotek, Kultur, Integration 

Kommunstyrelsen 

 

Dialog och samverkan för information kompetensutveckling och erfaren-

hetsutbyte mellan kommun, föreningsliv och näringsliv. 

Bildning och arbete/Integration 
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 Mål 6: Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt ge-

nom att vara bland de 50 bästa kommunerna i Sverige. 

Resultat 2012 2014 2015 2016 2017 2018

     

Prognos 

Beskrivning av var Båstads kommun är och vilka insatser som görs för att nå målet. 

En förutsättning för ett rikt kulturliv är samverkan både extern och internt med syftet att berika 

invånarna.  

Kommunen samverkar såväl internt mellan verksamhetsområden som externt med ett stort antal 

kulturföreningar och näringsliv, i syfte att ytterligare stimulera ett mångfacetterat kulturutbud. 

Biblioteken fungerar i allt högre utsträckning som naturliga mötesplaster över generationerna. 

Resurser för att i betryggande omfattning underhålla och vårda den offentliga konsten finns ej av-

satta. Båstads kommuns tillgänglighetsindex för kulturbesökare är 22 mot snittet i riket 34. Medbor-

garnas nöjdhetsindex är bra med 63 mot genomsnittet i riket på 62. Dock är det svårt att mäta kul-

turupplevelser och måttsätta kultur. Det kan konstateras att området är viktigt för attraktiviteten 

och att Båstads kommun har många fler kulturgärningar att främja. Här liksom på många andra om-

råden är det viktigt att mångfalden får utrymme och att den etablerade kulturens normativitet inte 

begränsar. 

 

Kort sagt:  

Avstånd till målet -13 

 

 

 

 

 

61 63  
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Vård- och omsorgs-

nämnden 

Personer med funktionsnedsättning och äldres engagemang och lust till 

kultur-upplevelser ska uppmuntras och fortsätta så långt det är möjligt. 

Vård- och Omsorg 

Vård- och omsorgs-

nämnden 

Fortsätta och utveckla arbetet med Kultur i vården. 

Vård- och Omsorg 

Utbildningsnämnden Bibehålla och vidareutveckla samverkan mellan förskola, grundskola, kul-

turskola och kulturavdelningen. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Genomföra ”Kultur för lärande 2016/17” – en insats som ger barn och ele-

ver från förskolan till grundskolans sista år en kulturupplevelse varje år. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Söka bidrag för att fortsätta satsningen ”Skapande skola”. 

Barn och skola 

Utbildningsnämnden Bibehålla och utveckla samarbete med BoS och Kulturskolan. 

Genomföra ”Kultur för lärande 2016/17” – en insats som ger barn och ele-

ver från förskola till grundskolans sista år en kulturupplevelse varje år. 

Söka bidrag för att fortsätt satsningen ”Skapande skola” 

Bildning och arbete/Kultur 

Utbildningsnämnden Samverka med samtliga verksamhetsområden i kommunen avseende kul-

turfrågor. 

Bildning och arbete/Kultur 

Kommunsstyrelse 

 

Beakta kulturfrågor vid samhällsbyggnadsprojekt 

Teknik och service 

Kommunsstyrelse 

HR 

Öppna föreläsningar inom öppenhet och inkludering Alla Lika Unika! 

HR 

 

Kommunstyrelsen/ 

Myndighetsnämnden 

 

Verka för god arkitektur och tillgängliga samt välkomnande mötesplatser. 

Samhällsbyggnad 

Nämnd Verksamhet /Insats  
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Kommunstyrelsen/ 

Myndighetsnämnden 

 

Verka för främjande av konst i offentlig miljö vid om‐ och nybyggnad. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse 

 

Sträva efter att minimera byråkratin och underlätta för tillfälliga evene-

mang. 

Samhällsbyggnad/Teknik och service 

 

Kommunsstyrelse 

 

Tillhandahålla GIS-analyser och kartor när dessa kan förtydliga och för-

bättra underlag inför beslut och presentation av dessa. 

Samhällsbyggnad 

 

Kommunsstyrelse 

 

Fortsatt utveckling av webbtjänster t.ex. Båstadkartan som är ett verktyg 

för att nå ut med information. 

Samhällsbyggnad 

 

Kommunsstyrelse Verka för och i samverkan med den ideella kultursektorn och bildningsför-

bunden genom kulturföreningsbidrag, kulturarrangemang, föreläsningar 

och informationsinsatser. 

Samverka med samtliga verksamhetsområden i kommunen avseende kul-

turfrågor. 

Bildning och arbete/Kultur, Bibliotek 

Kommunsstyrelse Konkretisera samt tillämpa enprocentsregeln. 

Ta fram en underhållsplan för offentlig konst. 

Bildning och arbete/Kultur 

Kommunsstyrelse Utveckla informationen kring upplevelser och aktiviteter så att det finns 

tillgängligt på fler språk än svenska. 

Erbjuda öppna föreläsningar eller löpande kompetensutveckling på temat 

migration och flykt. 

Bildning och arbete/Integration 

Kommunsstyrelse Samverka och utveckla projekt där kulturen fungerar som brygga och bro 

för att främja inkludering. 

Bildning och arbete/integration, Kultur 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26 23 av 32 

KS § 219 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Förslag till revidering av budget 2017 och plan 2018-2019 

Beskrivning av ärendet Revidering av budget 2017 och plan 2018-2019. 

Underlag till beslutet Bjärepartiets förslag till revidering av budget, 2016-10-21. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att samordna nya lekplatsen i 
Förslöv med Båstadhem i investeringsplanen 2018. 

Notering 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Propositionsordning 3 

Beslut 

Reservation 

Christer de la Matte (M) : De öronmärkta medlen, 870.000 kronor för 
anhörigstöd som finns i budget 2017 och plan 2018-2019, ombudgeteras från 
kommunstyrelsens förfogande till vård och omsorgsnämnden. 

Bo Wendt och Inge Henriksson (l?P): Avslag på Christer de la Mattes yrkande. 

Gösta Gebauer (C) avstår från att delta i beslutet. 

Ordförande ställer proposition på Bjärepartiets förslag och finner bifall åt detta. 

Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons tilläggsyrkande och finner 
bifall åt detta. 

Ordförande ställer proposition på Christer de la Mattes tilläggsyrkande och . 
finner avslag på detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta revidering av budget 2017 och plan 2018-2019 enligt Bjärepartiets 
förslag 2016-10-21. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att samordna nya lekplatsen i Förslöv med 
Båstadhem i investeringsplanen 2018. 

Christer de la Matte reserverar sig i förmån till sitt eget yrkande. 

)usterandes si naturer ·. Utdra sbes rkande 
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Budgetförutsättningar (2017-2021 ) 

2015 2016 2017 
!Befolkning (nov året innan) 14452 14401 14476 
Befolkningsförändiring jmf föregående år 169 -51 75 

Beslut KF 2016-06-22 §121 
Bjärepartiets förslag till revidering 2016-10-21 

Senast uppdaterad: 2016-10-24 

2018 2019 2020 2021 
14476 14476 14476 14476 

0 0 0 0 

Löneökningar% enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 16:51) 2,5 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4 3,4 
I Löneökningar% till grund för kommunens budget 3, 1 3,2 2,8 3, 1 3,4 3,4 3,41 

KPI %, enligt SKL (SKL 16:51) 0,0 1,0 1,8 3,0 2,6 2,7 2,7 
IKPI %, t ill grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 3,0 2,6 2,3 2,ol 

I PO-avgift: (SKL 2016-04-16) 38,46 38,46 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33] 

Internränta%, enliat SKL (SKL 16:06) 
Internränta%, till grund för kommunens budaet (SKL 16:06) 
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirku lär nr 16:51 oktober 
Utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget 2016-06-22 §121 

Justeringar: 
Ny skatteprognos 2016-08-15, cirkulär 16:45 
Ny skatteprognos 2016-10-05, cirkulär 16:51 
Ny prognos Båstad kommuns andelav "välfärdsmiljarder" 

2,5 
2,5 

Skatteprognos beräknad utifrån 75 fler invånader per den 1 :a nov 2016 jmf med 1 :a nov 2015 
Ny pensionsprognos 2016-08 från KPA 
Sänkning löneökningar ner till 2,8% (tidigare 3,4% 2017) 
Sänkning av "till KS förfogande" med 0,8 mkr (därefter finns 2200 tkr) 
Uppdatering ränteprognos (utifrån Riksbankens reporänteprognos den 6 juli) 
Uppdatering omsorgspeng (nytt OPl-index) 
Uppdatering skolpeng (ny prognos antal barn/elever) 
Sänkning av demografi reserv till 1000 tkr 
Minskat antal hemvårdstimmar med 8000 (6000+2000 dubbelbemanning) 
Sänkning anslag Gymnasiesärskola 
Sänkning av försörjningsstöd med 1500 tkr 
Sänkning av medel till beredningar 500 tkr 
Övrigt 

2,4 
2,4 
1,5 

(tkr) 

1,75 1,75 
1,75 1,75 
1,00 1,00 

2017 2018 
-6 185 -7 585 
-1 722 -3 055 

-968 -979 
3 519 3 624 

-2 514 1 204 
1 959 4 366 

808 829 
303 467 

-651 -651 
-1 134 -985 
1 217 1 232 
2 168 2 195 

900 900 
1 507 1 526 

502 509 
29 

1,75 1,75 1,75 
1,75 1,75 1,75 
1,00 1,00 1,00 

2019 2020 2021 
-9 055 -9 284 -9 51 3 

-501 -262 -262 
-1 855 -2 969 -2 969 
3 788 3 991 4 243 

-1 653 -1 975 -1 970 
6 266 7 383 7 290 

862 909 987 
2 968 6 751 7 333 
-651 -651 -651 
-506 -369 -593 

1 255 1 289 1 344 
2 237 2 296 2 395 

900 900 900 
1 555 1 596 1 665 

518 532 555 
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Beslut KF 2016-06-22 §121 
Bjärepartie ts förslag till revidering 2016-10-21 

Senast uppdalerad: 2016-10-24 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
ICod Tkr 2016 2017 2010 2019 2020 2021 

Park 
4900 Ram Park/lekplats/strand 600 600 800 800 800 000 
4911 Dahlmansl<a Tomten 600 
4907 Brunnsparken 200 0 
4941 Lejontrappan so 100 200 
4942 Ludvig Nobels park 750 
4943 Sankta Toras park 200 
4944 Temalekplatser 2000 2000 2000 

Lekplats i Förslöv 2 000 
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader 100 300 300 
4915 l<llma tsäkrlng utredning/åtgärder 300 J 500 l 000 1 000 1000 1000 
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 600 
4920 Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 4000 
4922 Upprustning lekplatser 600 

Fritid 
1460 Ram fritid sa nläggn ingar 300 500 500 500 500 500 
1467 Utegym i samband med löpspår 0 0 0 
1478 Ombyggnad lekpool Malenbadet 400 
1479 Multisportarena 1 000 
1480 El belyst motiosspår Torekov /Öl( 1500 
1492 Allvädersanläggning Örcbäcl<svallen "300 14 000 
1496 Tillbyggnad brygga Torekov 0 500 
1493 Omklädningsrum Malenbadet 0 so so 

Hamn 
1950 Ram hanrn verksamhet (Torekov) l 627 500 500 

Övrigt 
1461 Utbyte fordon 1 500 2 500 1 750 500 500 500 
4916 Åtgärder, förhind ra översvämn I Förs löv I 11 '.l 

Fastighetsservice 
1403 l<ameraövervakning 0 60 
1413 Passagesystem/skyddsåtgärdcr IUO 500 700 750 
7000 Ram Fastighetsscrvice 1 000 1 000 1000 1000 1000 1000 

7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 8 500 7 000 3 000 
7014 Datanät, kablagc, övervakni ng 200 300 300 300 300 300 
7016 Carport brandstationen i Båstad 0 600 
7018 Förskola Skogsbyn 2 IHI O 30 000 
7019 Ombyggnation Förslövs slmla F-6 7 000 35 000 10 000 
7020 Oförutsett (ombyggnation trafikverkets lokaler samt bibliotek skola 2 1)00 
7024 Ny avdelning Klockarebyns förskola 6 000 
7021 Ombygg11a tion Västra Karups sko la 1 000 19 000 
7022 Ny F-6 sko la Bås tad 2 000 45 000 50 000 
7023 Ny försko la 6 avd Båstad 1000 12 000 20 000 

Ny F-6 skola Grevie 40 000 
7030 Reinvestering fastighets bestånd 8 000 6000 6 000 6 000 4000 4 000 
7080 Utem iljö och lekredskap 500 600 600 600 600 600 
7082 Varmförråd till förskolor 300 300 300 300 

T&S Summa (Slcattefi11a11sierad ver/1sam/1et) 4211116 1155611 931150 93000 135 300 111 950 

T&S Summa (Slmttefi11a11sierad verltsamliet) Medfi11. 9350 6500 4500 2 000 •1500 0 

1 2017: Arbete1111tförs på Backabynsjörsko/a, Ä119sby11, Ce11tralförrådet samt Post och Polis 
20111: Arbete11 utförs på 8ra11dstatio11e11 Båstad samt Bra11dstatio11e11 i Förslöv 

TH/(N//( & SERVICE 
1'axefinansierqd verl<sam/Jet 

Rcinvcsteringar 
6950 Tennisvägen 10950 160 
6000 Ram zoo J 200 l 000 1 000 
6047 Projektering 11(1 0 400 400 
6995 Serviser 1 20!1 900 900 900 

Hagalundsgatan 2 025 
6951 Järnvägsgatan Grevie 11140 150 
6970 Ventiler 700 500 500 975 
6015 Brandposter 600 100 100 350 

Luftningsventiler 200 
Elcorrvägen 100 3 400 100 
Hagagatan 50 2 000 
Bjärevägen 1100 
Heimers gata 2 500 
fjä•·dingsmanvägcn 150 2 200 

6201 Sigurdsvägen I IU O 

phJ aJa 
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Beslut KF 2016-06-22 §121 
Bjärepartiels förslag till revidering 2016-10-21 

Senast uppdalerad: 2016-10-24 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Kod Tkr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TE[(N/I( & SERVICE 
Exvfoateri11qsomrtide11 (Ej VA J 

8005 Östra l{arup 6:7 (Etapp 1) 
/(ost11ader 

Sl<attefinansiernrle /11vesteri11gar iuom Östra f(arup-projekt 

5501 Belysning ! GM 

5301 Gator (ägs av kommunen) 4000 1 000 

5401 Grönområden/park (ägs av kommunen) 7 000 

Summa skattefin. i11vestel'ingnr "Östra /(arup" 1Z864 0 0 0 1000 0 

Ö\1rig exploateri11gsver/,sam/Jet "Östra /(arup" 

8005 Övriga exploaterlngsutgifter 150 

8005 Tomtförsäljning -SOO -5 460 -3 960 -3 960 -990 -990 

Summa Ö\1ri9 explonteriugsverksamllet "Östra /(arup" -500 -5 '160 -3 810 -3 960 -990 -990 

8026 Grevie "Skoltomt" 
/(ost11ader 

Skattefinansierade investeringar iuom "Grevie Siw/tomt" 

5526 Belysning 300 

5326 Vägar 1 200 

Summa skattefin. investeringar inom "Grevie Skoltomt" 0 0 1500 0 0 0 

Övrig exploateringsverlcsamliet "Grm1ie Skoltomt" 

8026 Rivnings- och planutgifter 0 1 600 

8026 Tomtförsäljning -1 000 -1 500 0 

Summa Övrig e.'l{p/oateringsver/rsaml1el "Grevle Skoltomt" 0 1600 -1 000 -1500 0 0 

8017 Grevle Böske 
Kostnader 

Skattefinans ierade Investeringar inom "Grevie Bösl<e" 

Vägar 500 5000 

Grönområden/park (ägs av kommunen) 1000 

Summa slmttefin. investeringar inom "Grevie Bösl<ey" 0 0 0 500 6000 0 

Tomtförsäljning 

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10 
Kostnader 

Skattefi11a11siermle iuvesleringm· iuom Heden, lfemmesliiv 

5307 Vägar 9 324 5 000 1000 

5507 Belysning 
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) l 000 3 500 

5437 Lekplats 1 000 

Summa Skattefin. investeringar i11om Heden, Hemmeslöv 10324 9500 0 0 1000 0 

8015 Övriga exploateringsutgifter 500 

8015 Tomtförsäljning -12 000 -4000 -16 000 -16 240 

Summa Övrig exµloateri11gs\1erl<sn1111iet "Heden, Hemmeslöv" -12 000 -4 300 -16 800 -162,IO 0 0 

8010 Förslöv 2 :4 
8010 Kostnader 100 

Slwttefinansieracle investeringar inom Förslöv 2:4 

5310 Vägar 500 6 000 6 000 

5410 Grönområden/park (ägs av kommunen) 2 000 2 000 

Summa Skattefiu. investeringar inom Förslöv 2:4 0 500 8000 0 0000 0 

8010 Tomtförsäljning -4 000 -'lOOO -4 000 

8019 Lindströms backe 
Kostnader 

S/wtlefinansierade investeringar inom Liurlströms backe 

Vägar 500 7 000 

Grönområden/park (ägs av kommunen) 3 000 

Summa Slmtteji11. investeringar inom Lim/ströms backe 0 0 0 500 10000 0 

8019 Tomtförsäljning -4 000 

8151 Förslöv Viislcr, vcrl<s. Omr. (Vistorp indnstriomrfidc) 

Kostnader 
Slrnttefi11a11siernde im•esteringnr Vislmp industriomrticle 

5306 Vägar 3 041 soo 
5309 \liigar (investerlngsbldrag) -3 :mo 

Summa Slwllefi11. Juvesteri119ar l'istorp imiustriområcle -259 500 0 0 0 0 

8151 /111äkter 2550 
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1(01 I Tkr 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
141 
141 
142 
142 
142 
142 

143 
143 
143 

O Uppgradering verksamhetssystem miljö 
1 Mätinstrument miljö 
2 Kartstöd i samband med ny ÖP 
5 e-arkiv för bygglovhandlingar (direktarkivering) 
7 Kvaliteetssäl<ring av befintlig kartdatabas 
8 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 
5 Digitalisering av plans arkiv/planer tillgängliga på webb-plats 
8 Mätuh·ustning (ny totalstation) 
8 Mätinstrument (ny GPS) 

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 

BARN & SKOLA 
O Instrument Kulturskola 
2 Pedagogisk utrustning, barnomsorg 
6 II<T-plan 
7 Pedagogisk utrustning, grundskola 

160 

160 
160 
160 
161 
161 
162 
162 

O Stöd och utveckling 
2 Datorer förskola, grundskola, pet·sonal 
1 Barn och elever i behov av särskilt stöd 
4 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 

SUMMA BARN & SKOLA 

BILDNING OCH ARBETE 
160 
161 
163 
164 

9 Individ och familj, kundmottagning 
9 IT-utrustning vuxenutbildning 
5 Socialstyrelsens metod system /\SI (köp av licens) 
1 Datorer bibliotek 

Hyllsystem och inventarier Bibliotek 
IT-utrustning gymnasieskola 1692 

169 3 Bio Scala 

1695 
1696 

1702 
1704 
1707 

1713 
1718 
1719 

Galleriet Kunskapscentrum 
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum (1 %) 
IT-utrustning/telmink AME 
Accesspunkter gymnasieskolan 
SUMMA BILDNING & ARBETE 

VÄRD & OMSO/lG 
Nyckelfri hemvård med integrerad tidslrnntering och personalplaner 
Trygghetstelefoner 
Elcyklat· 
Arbetstekniska hjälpmedel 
Verksatnhetssystem 
E-Hälsa 
SUMMA VÄl/D & OMSORG 

TOTALT (inkl. exploatering) 
varav: 
Skattefinansierad investering 
Medfinanslerlng statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 
Exploatering 

Summa Anslutningsavgifter 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 
Summa Exploateringsintiikter 
Summa utgifter relaterade till "Ästad"-projektet 
Summa Inventarier 
· varav inventarier 5 år 
- varav inventarier 10 år 

Budget Budget 
Z016 Z017 

t) llll 
I) 20 

llltl 

150 
50 
'lll so 

ll 
,;;1 

702 150 

100 so 
300 200 

1 500 1800 
500 400 

50 50 
1 300 I 500 

250 250 
500 200 

4500 4450 

50 100 

250 100 
77 50 

200 50 
100 

50 0 

200 so 
50 

200 50 
100 

1 027 650 

I ;;i;i 0 
,,,ll 500 

0 100 
215 90 
!iOO I SOO 

100 0 
2 575 2190 

167M7 lBl 843 

100 004 111503 
9 079 6 500 

60 772 67 950 

-10 208 -4110 

-0 537 -11094 
60 235 59 856 

-17 BOB -11210 
24 •112 1000 

918 1370 
628 1176 
290 194 

Plan 
2018 

so 

150 
200 

100 
300 

1800 
600 

50 
1500 

250 
500 

5100 

50 
100 

50 
100 
50 

100 

450 

0 
450 
100 

90 
0 

300 
940 

203 569 

132 150 
8 500 

84029 

-21110 

-11858 
72171 

-24 260 
7 000 
2 385 
1935 

450 

Beslul KF 2016-06-22 §121 
Bjärepartie!s förslag till revidering 2016-10-21 

Senas! uppdaterad: 2016-10-24 

Plan Plan Plan 
Z019 2020 ZOZl 

so so 50 

400 

50 50 450 

100 100 100 
300 300 300 

1800 1 000 1 800 
1 000 1 000 1000 

so so 50 
1 500 1500 1500 

250 250 250 
500 200 200 

5 500 5200 5200 

100 100 100 

50 50 50 
100 50 50 
50 50 50 

200 200 200 
100 100 100 

600 550 550 

0 0 0 

350 350 350 
100 0 0 
90 90 90 

0 0 0 
300 300 300 

840 740 740 

143 405 203 455 34455 

115 945 llll 845 37 845 

2 000 4 500 0 
54760 25 700 6 700 

-29 300 -8 590 -10 090 

-14562 -2 Z69 -358 
40198 23 4-31 6 342 

-29 800 -9 090 -13 090 

0 0 0 
5 605 2 005 2 005 
5505 1 905 1 905 

100 100 100 
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Beslut l<F 2016-06-22 §121 
Bjärepartiets förslag till revidering 2016-10-21 

Simulering teoretisk förändring långsiktiga lån 
Senast uppdaterad: 2016-10-24 

Mkr Ingående N~alån Amortering Utgående 
Bokslut 2009 96 20 -4 113 
Bokslut 2010 113 0 -4 108 
Bokslut 2011 108 55 -4 160 
Bokslut 2012 160 75 -7 228 
Bokslut 2013 228 20 -10 238 
Bokslut 2014 238 0 -10 227 
Bokslut 2015 227 30 -11 247 
Budget 2016 247 107 -14 339 
I Budget 2017 339 118 -18 4391 
Plan 2018 439 147 -24 562 
Plan 2019 562 119 -29 651 

Simulering teoretisk lånefördelning långfristiga lån 

Mkr 
Ar 

Bol<slut 2009 
Bokslut 2010 
Bokslut 2011 
Bokslut 2012 
Bokslut 2013 
Bokslut 2014 
Bokslut 2015 
Budget 2016 
Budget 2017 

Plan 2018 
Plan 2019 
Plan 2020 
Plan 2021 

1000 

900 -

VA-investering 
39 
38 
92 

138 
152 
146 
162 
202 
242 
289 
301 
294 
270 

Skattefin. Statlig 
Exploatering investering infrastruktur Totalt 

0 73 0 113 
0 70 0 108 
0 67 0 160 
0 89 0 228 
2 83 0 238 
2 79 0 227 
0 51 34 247 
2 95 40 339 
0 154 44 4391 
0 223 49 562 
0 302 48 651 
0 476 49 819 
0 515 46 830 

-------- -----------~ 

långfristiga lån 

----- --- --319--8-30 

800 ----------------- --- - ---- 0-, - -E> 

700 

600 

500 

400 

300 

651 ,. ----------------------~=,,. 

562 ... "' 
/i) ... 

- - ---- _ 439_ ,.,. - ' 

_J [ 
-- -2-28- 238 

J_J 
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Skattefin. investering Statlig infrastruktur Exploatering 

VA-investering - G- · Totalt 
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Händelse (förändring jmf fg år) 

I Budgeterat resultat 2016 

Finansiering (förändringar) 2017 
Avsall för demografi 

Avskrivningar/upplösningar 

Ränlekoslnader 

Pensioner 

Skalleintäkler inkl. generella bidrag 

Välfärdsmiljarder (Regeringens VårProp.) 

Fördelade kapilalkoslnader 

Till KF & KS förfogande 

Övrig I 

Summa finansiering 

Verksamheter (förändringar) 2017 
Bortlag besparing exploateringsingenjör 

l<undcenter 

Budgel för beredningar minskas 

Minska underbudgelering Överförmyndare 

Redundans lnlerneluppkoppling samt IT-inlegration 
Besparing "ljänster" Allmänt uppdrag till K-chef 

Besparing "ljänsle~· Kansli 

Besparing HR Kursledning/konsuller 

E-handel, 50% ljänsl 

Ökade kostnader tör medlemsavgifter lill kommunförbund, 
SKL, Färdtjänst (Region Skåne) osv. 
Utveckling av byaföreningar 

Ofinansierat planarbel och Överslklsplanering 

Neddragning tjänster och sänkt ambitionsnivå Miljöavd. 

Aweckling samhällsskyddschef 

Lokalslraleg 

Förändrade bidrag snormer KS 2016-04-13 § xx 
Ökade driflskoslnader nya exploaleringsområden 

Sänkta kostnader lokalvård, ej fördelas på v-het 
Avslul projeklledartjänsten för kallegallleden 2013-2015 

Minskade el-kostnader pga Investeringar 2016 I 
energieffeklivare belysning (500 lkr inv) 
Utökad ungdomsverksamhet i Förslöv 
Ulsmyckningsbidrag lill vägföreningar 

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 

Adminislralivl slöd lill förskolechefer och rektorer 
Avskaffande av vårdnadsbidrag (220 lkr kvar i budgel) 

Indragen skolinlendent 

Energieff. Öslra Karups skola inkl. bibliotek 

Energieff. Förslövs Skola 7-9 
Ulökad specialpedagogtjänsl förskola 0,25 % saml tidig I 
slöd lill bam och elever (lilläggsbelopp enligt skollagen) i 
behov av särskill slöd och elevhälsans resurser. 
Utöka med en lekniker koppla! lill satsningar på IT och ll<T· 
plan KS 2014-03-12 §xx 
Moduler Skogsbyns förskola/Förslövs skola 

Besparing adminislralion/chef musikskola 

Minskade lokalkoslnader STU (Flyll från Företagsbyn) 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Besparing Skolpeng, gymnasieskola 
Fria skolmållider för gymnasieelever 
Adminislralivl stöd lill rektor 
Placeringar av barn i familjehem 
l<vinnofridsfrågor 
Gymnasiesärskola, minskat anslag 
Sänkning försörjningsstöd 
Lokaleffeklivisering VoO 2017 
Mollagningsteam Hemvård (molsv 7000 hemvårdslim) 
Hemvårdspeng (Minskning 6 000 lim lill 154 000 lim) 
Höjning av peng för all motsvara 2016 års koslnadsläge 
för ledningsresurser 
Boendepeng 
Summa verlrsamheter 

ltnflationskompensatio11 2017 

Löneökningar 2017 
Löneökningar 2016 3 mån 
Löneökningar 2017 9 mån 

Summa löneökningar 

I Budgeterat res ultat 201 7 

Belopp V-het 

14 2001 

-1 000 
50 

729 
·6 586 
IG 360 
11 GOO 

·3 15 
-1 848 

-803 

10 195 

-250 Klk, kommunchef 

<undcenler -11G I 

500 
-209 

.94 

KF 

Överförmyndare 

Klk, IT 
200 
200 

Klk, kommunchef 

Klk, kansli 

100 Klk HR 
·250 Klk, ekonomi/upphandl 

<lk, ekonomi - 100 I 

-300 
-300 

300 
906 

-600 

Klk, slab 

Sam.bygg 

Sam.bygg/Miljö 

Sam.Skydd 

T&S 
-460 T&S 
-400 T&S 

776 T&S 
40 T&S 

55 T&S 

-240 T&S 
&S -200 T 

-59 1 8 
-400 B 

270 B 

GOO 8 
201 8 
63 B 

-44 1 8 

-500 8 

- I 800 8 

250 8 
350 8 

·1 260 8 
500 B 

-476 B 
-200 B 

·2 000 B 
-500 8 
900 B 

I 500 8 
1 000 V 

·2 452 V 
2 125 V 
-338 V 

&S Skolpeng 

&S 

&S 

&S 

&S/B&A 

&S 

&S 

&S 

&S 

&S 

&S 
&A Gymnasiepeng 
&A Gymnasiepeng 
&A Gymnasiepeng 
&A 

&A 
&A 
&A 
&A 
&O 
&O 
&O Hemvårdspeng 
&O Hemvårdspeng 

-6,14 V &O Boendepeng 
-4 195 

al 

-3500 
-9800 

-13 300 

14 9ool 

Beslut KF 2016-06-22 §121 
Bjärepartiets förslag till revidering 2016-10-21 

Senast uppdaterad: 2016-10-24 
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Version: 2016-10-17 

Skatteprognos - Cirkulär 16:51 Oktober Skatteprognos - Cirkulär 16:45 Augusti Skillnad 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 
tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr t kr tkr tkr tkr 

Skatteintäkter 629 866 652 648 673 589 699 186 726 454 629 866 646 997 673 S24 701139 729 885 0 5 651 65 -1953 -3 431 

lnkomstutjämningsbidrag/-avgift 80 746 81524 72 610 67 728 61377 80 746 82287 74309 64977 56956 0 -763 -1699 2 751 4 421 

Kostnadsutjämning -7373 -10 023 -10 324 -10 592 -10 878 -7 373 -8180 -8 425 -8653 -8886 0 -1843 -1899 -1 940 -1992 

Regleringsbidrag/-avgift -493 128 -2 317 -3 820 -5567 -493 -2 669 -6038 -9718 -13 602 0 2 798 3 721 5 897 s 03• 

Strukturbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lnförandebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LSS-ut jämning -30 012 -31653 -31653 -31 653 -31653 -30 012 -31525 -31525 -31525 -31525 0 -129 -129 ·12!? -129 

Summa intäkter 672 735 692 624 701905 720 848 739 732 672 735 686 911 701845 716 221 732 829 0 s 713 60 4627 6903 

Slutavräkning 2015 korrigering -564 -564 0 0 0 0 0 
51utavräkning 2016 -3 010 0 -4 205 0 1195 0 0 0 0 
Slutavräkning 2017 -4 364 0 0 -4 364 0 0 0 

Summa intäkter (inkl. avräkning) 669 161 688 261 701905 720 848 739 732 667 966 686 911 701845 716 221 732829 1195 1350 60 4627 6 903 

Fastigh etsavgift 38162 38162 38162 38162 38162 38162 38162 38 162 38162 38162 0 0 0 0 0 

!Summ a int:'.ikter (inkl. a.vr:ikning)+f-sk:ttt 707 324 726 423 740 067 759 010 777 895 706128 725 073 740 008 754384 770 991 1195 1350 60 4 627 6 903( 
Inklusive v~färdsmilj:irder 8 544 8 544 6100 3 660 12571 12 571 13 000 13 600 0 -4027 -4027 -6900 -9940 

!Summa intiikter (inkl. v!i.IG.rdsmi ljardcr) 707 324 734 967 748 612 765110 781555 706128 737 644 752 579 767 384 784 591 1195 -2677 -3 967 -2 273 -3 0371 
Egentlig försämring skatteprognos: -1 714 -3 004 -483 -247 

Försämring 11välfärdsmiljarder11
: -963 -963 -1 790 -2 790 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 
I Befolkning (nov året innan) 14 401 14 -4~4 401 14 401 I I 14401 14401 14401 144011 

Förklaring till förändring av 
skatteprognos: 

Förklaring till Välfärdsmiljarder 

Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti är skatteunderlaget reviderat. Bedömningen av år 2015 grundas fortfarande på det preliminära taxeringsutfall som Skatteverket 
presenterade den 8 september. Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 16:45) är prognosen för 2016 är uppreviderad til l följd av att vi nu räknar med en större ökning av 
arbetade timmar medan utveckling 2017-2019 är nedreviderad som en konsekvens av nedjusterad timlöneutveckling, (från 3,4 % till 2,8 %). 

Regeringen har föreslagit ett extra statsbidrag på 10 miljarder, de s.k. "Välfä rdsmiljarderna", ti ll kommuner och landsting för år 2017. Enligt det förs lag som presenteras kommer statsbidraget att 

fortsätta även efter 2017. Åren 2019-2021 ökar landstingens del av bidraget från 2,3 till 3 miljarder. Till kommunerna fördelar regeringen 5,6 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och 
flyktingmottagande. 2,1 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna fördelas inom ramen för det generella statsbidraget . Fördelningen utifrån flyktingvariablerna görs med hänsyn 
till antal asylsökande vid en given tidpunkt, samt kommunens sammanlagda flyktingmottagande 2012-2016. 
Den slutgiltiga fördelningen kommer att fastställas i december och de datauppgifter som kommer att användas kommer att vara så aktuella som möjligt. 

Prognosen över hur stor andel Båstads kommun kommer få av regeringens "Välfärdsmiljarder" har som synes ovan försämrats jämfört med den prognos som gavs i samband med 
vårpropositionen i april. Den del av pengarna som fördelas efter invånarantal ingår efter budgetpropositionen 2017 (dvs i oktoberprognosen till skillnad från augustiprognosen) i anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning och därmed även i beräkningarna av regleringsposten. För 2017 är beloppet 211 kronor per invånare för kommuner. 
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Resu ~tatbu dget 
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget 

Mkr 2012 2013 2014 2015 2016 

Verksamhetens nettokostnader -566,0 -579 ,9 -598,7 -617,3 -634,0 
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -36,9 -42,5 -45,7 -55,5 -59,1 
varav avskrivningskostnader VA -4,9 -5,7 -6,4 -7,0 -9,6 

varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2.1 -2,7 -2,6 

Verksamhetens nettokostnader -602,9 -622,3 -644,5 -672,9 -693,1 

Skatteintäkter 557,9 571,4 584,7 607,1 630,2 
Generella bidrag och utjämning 60,4 74,5 73,4 74,4 80,3 
Finansiella intäkter 1,8 2,2 2,0 1,4 1,7 
Finansiella kostnader -5,7 -5,9 -5,1 -3,4 -4,9 

Resultat före extraordinära poster 11,6 19,8 10,5 6,7 14,2 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 11,6 19,8 10,5 6,7 14,2 

Budget Plan 
2017 2018 

-661,7 -678,6 
-59,0 -62,1 
-10,9 -13, 1 

-3,1 -3,3 

-720,7 -740,7 

656,8 682,1 
81,7 70,0 

1,4 1,4 
-4,3 -5 ,9 

14,9 7,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

14,9 7,0 

Beslut KF 2016-06-22 §121 
Bjärepartiets förslag till revidering 2016-10-21 

Senast uppdaterad: 2016-10-24 

Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2017-2019 

-721,9 -740,1 -760,5 
-65,5 -68,1 -65,6 
-14,B -15,8 -15,7 

-3,3 -3,3 -3,3 

-787,4 -808,3 -826,1 

705,3 730,1 754,9 
63,5 55,2 46,9 

1,4 1,4 1,4 
-8,8 -13,4 -19,2 

-26,0 -35,0 -42,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

-26,0 -35,0 -42,0 
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Balansbudget 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Prognos 

Mkr 2012 2013 2014 2015 T1,2016 

Anläggningstillgångar 670,0 699,0 781,2 855,1 961,1 

Omsättningstillgångar 119,3 126,3 105,0 91 ,1 84,2 
- varav likvida medel 34,5 45,6 18, 1 21,0 12,1 

SUMMA TILLGÅNGAR 789,3 825,3 886,3 946,2 1 045,4 

Eget kapital 417,4 437,2 447,7 454,4 460,1 
- varav årets resultat 11,6 19,8 10,5 6,7 5,7 

Avsättn ingar 7,1 6,6 43,4 77,8 77,4 

Långfristiga skulder 218,2 249,0 245,6 264,4 358,2 

Kortfristiga skulder 146,7 132,5 149,6 149,6 149,6 

Summa skulder 364,8 381,5 395,2 414,0 507,8 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 789,3 825,3 886,3 946,2 1 045,4 

Soliditet % 53% 53% 51% 48% 44% 

Budget Plan 

2017 2018 

1 079,7 1 230,1 

80,1 59,0 
12,1 12,1 

1 159,8 1 289,1 

475,0 482,0 
14,9 7,0 

77,0 76,6 

458 ,2 580,9 

149,6 149,6 

607,8 730,5 

1 159,8 1 289,1 

41 % 37% 

Beslut KF 2016-06-22 §121 
Bjärepartiets förslag till revidering 2016-10-21 

Senast uppdaterad: 2016-10-24 

Plan Plan Plan 

2019 2020 2021 

1 322,4 1 463,7 1 442,1 

29,7 21,1 11,0 
12, 1 12,1 12,1 

1 352,1 1 484,8 1 453,1 

456,0 421,0 379,0 
-26,0 -35,0 -42,0 

76,2 75,8 75,4 

670,3 838,4 849 ,1 

149,6 149,6 149,6 

819,9 988,0 998,7 

1 352,1 1 484,8 1 453,1 

34% 28% 26% 

Pensionsförpliktelse (mkr) 284,5 304,4 290,0 280,3 267,8 262,3 257,4 255,9 252,8 249,6 
· :s~iiciii~i·: ·1~·ki: .. P';;·~;;·i·~~s~k~ici'iö~;; .. :9ä ............ ......................... .......... ...... .... 1-1o/~ ................. .. i'6.0X ................. 1.ao/~ .................. 1'8.o/~ .. ............. .... 1ä.o/~ ... --................... 1'8°x· ......................... 1·7·0;~· .... ......... ....... 1·5·% .... .... .... ......... Hiilo····-· ................. 9.ciic: . 
............................................................................... .... .................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................... -.. .. ..................................................... . 
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Beslut KF 2016-06-22 §121 
Bjärepartiets förslag till revidering 2016-10-21 

--- ---------------- --------------------------'Seoast_uoo_daterad:_2016-10-24 
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--= Skattefin. investering Statlig infrastruktur 

VA-investering - e- ·Totalt 

Avskrivningar (Mkr) 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Exploatering 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

-c-Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -.-Avskrivningar skattefin. inv 

Räntekostnader lån (Mkr) 
20,0 1_8,6 

18,0 
16,0 
14,0 
12,0 
10,0 

8,0 

;------------------------~1=2_8 __ 

7 
-------------------;8~ 

'.:lp 

::: b~ ~:.; " , 0 3;6 ;.~ 
2,0 !__...-: _ 

0,0 ~ -:- • ' r 2,.5---,--, - ' 

r::,OJ :-,.Cl :-,.">- :-,.'\-
~~ ~"'Cl ~~ ~"'Cl :-,.'<> ~ "'Cl """" '\,\) '\,Cl '\,\) '\,\) 

~ ~ ~ ~ ;:,.v: ;:,.v: ;:,.v: ;:,.v: ~ 
</:)(§- </:)(§- </:)(§- </:)(§- </:)(§-

q_'-'?i q_'-'?i q_'-'?i q_'-'?i 

- Räntekostnader (totalt) - varav VA _ - - varav Skattefin 

1 70% 

I 60% °"'-S3~"o 51% 48% 

o-o-__ - --44% 41% 

~- o _ 4% 
50% ----------------~~-- 28% 26% I -
40% 1 

I 

30% 

20% -' 17% 16% 18% 18% 18% 18% 17% -o- - 0 
-::;... ::,-<:::- -v v U - o S.o/c,_-:--:-::-'.----

10% 0 - -0 - 11% 9% 

0% 
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Plan 
2019 

""\) 

Plan 
2020 

-0-Soiliditet :::; - Soliditet, inkl. pensionsskuld före -98 

'J 

Plan 
2021 
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Datum: 2016-10-31 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000632/2016 – 906 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelning, kommunchef, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder     
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budget 2017, plan 2018-2021      
 

 

 
Bjärepartiets förslag till reviderad Budget 2017 och plan 2018-2021 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet 
om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med no-
vember månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp 
och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade skattepro-
gnoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hem-
tjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för resursfördelningssystem. 
Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med budgetbe-
slutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till 
varför budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter 
att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten.   

 

Aktuellt 
 
Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats och en ökad befolkning på 75 
invånare jämfört med 1:a november 2015. 

Preliminära löneökningar är beräknade utifrån SKL:s prognos för timlöneökningarnas utveckl-
ing. Dessa uppgår 2017 till 2,8 %, 2018 till 3,1 % samt 2019-2021 till 3,4 %. Medel för löneök-
ningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.  

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2017 uppgår till 
1,8 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna.  
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De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån uppgår enligt förslaget till: 

(tkr)  
Kommunfullmäktige -1 918 

- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -166 754 
- varav skolpeng, gymnasium -42 909 
- varav hemvårdspeng -50 468 
- varav boendepeng -58 080 

Valnämnden -113 
Överförmyndare -927 
Kommunrevisionen -845 
Myndighetsnämnd -3 248 
Kommunstyrelsen -145 916 
Utbildningsnämnd -113 043 
Vård- och omsorgsnämnd -107 428 
Summa -691 649 

 
Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2017 uppgår till 14,9 mkr. Re-
sultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 7,0 mkr respektive -26,0 mkr. Detta motsvarar 
för 2017 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. För 2018 och 
2019 motsvarar resultaten 0,9 % samt -3,4 % av skatteintäkter och generella bidrag. Sett över 
planperioden 2017-2019 uppgår resultaten till -0,2 % av skatteintäkterna. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår enligt förslaget till 118 003 tkr för 2017 och 140 650 tkr för 2018 samt 
117 945 tkr för 2019.  
 
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 67 950 tkr för 2017 och 84 029 tkr för 2018 samt 54 760 tkr för 2019. 
 
För exploateringsverksamheten beräknas under 2017 inkomster om sammantaget 4 110 tkr 
uppstå. För 2018 inkomster om 21 110 tkr och för 2019 inkomster om 29 300 tkr.  
 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2017 uppgå till ca 53 procent, under 2018 till 40 pro-
cent och under för 2019 till 21 procent.  

Nyupplåningen under 2017 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
117 mkr. Amortering på befintliga lån beräknas uppgå till drygt 17 mkr. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1.  Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål och servicedekla-

rationer godkänns. 

2.  Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

3.  Resultatet för 2017 budgeteras till 14,9 mkr.  
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 7,0 mkr respektive -26,0 mkr. 
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4.  De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: 

Kommunfullmäktige -1 918 
Skolpeng, barnomsorg/grundskola -166 754 
Skolpeng, gymnasium -42 909 
Hemvårdspeng -50 468 
Boendepeng -58 080 
Valnämnden -113 
Överförmyndare -927 
Kommunrevisionen -845 
Myndighetsnämnd -3 248 
Kommunstyrelsen -145 916 
Utbildningsnämnd -113 043 
Vård- och omsorgsnämnd -107 428 

Medel för löneökningar 2017 om 9 800 tkr har avsatts på centralt konto och fördelas i ansla-
gen efter avslutad lönerevision. 

5.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinansiering av 
statlig infrastruktur uppgår till 181 843 tkr för 2017 och 203 569 tkr för 2018 samt 143 405 
tkr för 2019. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheter-
na. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2017-2019 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2017 till 53 procent samt över hela planperioden 2017-2019 till ca 38 
procent. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2017 med totalt 
120 mkr. 

7.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2017. 

8.  Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kort-
fristiga lån. 

9.  Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka 
kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Enbart kom-
munfullmäktige äger rätt att avropa dessa medel. 

10.  För satsningar av engångskaraktär under 2017 avsätts på centralt konto ett anslag till kom-
munstyrelsens förfogande som uppgår till 2 200 tkr. 

11.  Budgeten för 2017 och plan för 2018-2021 godkänns i sin helhet.  

 
Båstad 2016-10-31 
 
Johan Lindén  
Ekonomichef 
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