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Året 2016 var ett händelserikt år som fick en positiv 
start genom de nyligen färdigställda tågtunnlarna ge-
nom Hallandsåsen och våra två nya stationer. I slutet 
av året fick vi dessutom tågstopp i Förslöv i rusnings-
tid och stationspendeln i Båstad utökade rutten ända 
till Båstad torg.

Den gamla järnvägen revs upp i början av året och kommer 
att ge plats till en fantastisk cykelled i framtiden. Första 
etappen startar 2017.

ommunen	köpte	 ra ikverkets	kontor	vid	 örslöv	station	
och	 ård‐	 och	 omsorgsförvaltningen	 l ttade	 in.	 ggna-
den	som	döptes	om	till	 järedalen 	r mmer	cirka	50	kon-
torsrum och samlingslokaler och löste därmed förvalt-
ningens tidigare lokalproblem.

	 anslutning	 till	 stationsläget	 och	 järedalen	 sålde	 kom-
munen	 verksamhetsmark	 till	 indab 	 järekraft	 och	 NP	
Nilsson.	 järe	kraft	b gger	n a	lokaler	under	2017	och	NP	
Nilsson	b gger	produktionslokaler	på	cirka	5000	kvm	som	
invigs i början av 2017.

N tt	äldreboende	i	 örslöv	ska	placeras	vid	 ngahällan	och	
arbetet med att ändra planen inleddes under året.

Kommunstyrelsen beslutade om inriktningsdokument för 
hållbar och attraktiv utveckling av både Grevie och Förslöv. 
För Förslöv tog förvaltningen fram ett mycket omfattande 
detaljplaneförslag med cirka 200 bostäder som kommer 
att skapa ett mycket attraktivt område i centrala Förslöv.

I juni antog kommunfullmäktige en ny vision med ledor-
den	förebild 	mod	och	attraktion.

I maj beslutade kommunfullmäktige om ett avtal med La-
holms	 kommun	 om	 att	 gemensamt	 b gga	 ut	 ngstorps	
avloppsreningsverk 	 i	 samband	 med	 att	 edhusets	 re-
ningsverk läggs ner. Därmed är avloppsfrågan löst för 
kommunen på lång sikt men fortfarande saknas avtal för 
dricksvatten med Sydvatten på kommunens sydvästra 
sida. Avtalet väntas dock komma på plats under 2017 och 
då har vi även tryggat vattenförsörjningen för framtiden.

Detaljplanearbetet	 för	 åstads	 hamn	 påbörjades	 under	
året.

I Östra Karup färdigställde vi det nya bostadsområdet Sti-
nehof	 med	 cirka	 50	 n a	 tomter	 inför	 tomtförsäljningen	
2017.	 ör	 eden 	 som	 gränsar	 mot	 aholms	 kommun 	
antog	 kommunen	planförslaget	med	90	 tomter 	 varav	 en	
tredjedel kommer att släppas under 2017.

mrådet	kring	 åstads	n a	station	kommer	att	ta	fart	un-
der 2017 och mycket planering inför detta skedde under 
2016.

Den	stora	 l ktingvågen	avtog	under	2016	men	under	året	
började den stora utmaningen att ta emot och integrera de 
som	kom	2015.		 åstads	kommun	har	tilldelats	 	perso-
ner och vi har löst bostadsfrågan. Kommunen har dessut-
om ansvar för cirka 60 ensamkommande och vi driver två 
egna	 	hem	samt	en	utslussning	i	lägenheter.

Arbetet med friidrottsanläggningen vid Drivan påbörjades 
under 2016.

För idrotten och turismen var 2016 ett fantastiskt år med 
bland	annat	 ‐läger	 för	 fotbollslandslaget	 i	 juni 	 tennis	
i juli och Davis cup i september. Antalet övernattningar 
ökade till ny rekordnivå.

	 centrala	 åstad	 påbörjades	 omfattande	 n b ggnation	
av	 iksb ggens	seniorboende	med	68	lägenheter 	 åstad-
hems	 tr gghetsboende	med	 5	 lägenheter	 samt	 åstad-
hems byggnation av 16 nya lägenheter vid Trollbäcken.

ag	 är	 övert gad	 att	 de	n a	 stationsområdena 	 alla	 b gg-
projekt och inriktningsdokument kommer att innebära ett 
lyft för hela kommunen och ge goda förutsättningar för in-
l ttning	och	etablering	av	n a	företag.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla medar-
betare 	förtroendevalda 	företagare 	och	invånare.		 illsam-
mans kan vi se tillbaka på ett spännande år och tillsam-
mans har vi goda förutsättningar att framgångsrikt arbeta 
för att förverkliga våra gemensamma mål för en fortsatt 
fantastisk kommun.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

o	 endt	( P) 
Kommunstyrelsens ordförande
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ORGANISATIONSSCHEMA
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FÖRDELNING, KOSTNADER OCH INTÄKTER
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FEM ÅR I SAMMANDRAGFEM ÅR I SAMMANDRAG 
 
Finansiella nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012

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

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

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

         

0,6 0,8 1,0 1,1 8,1

Årets resultat i procent av skatteintäkterna 2,0 1,0 1,6 3,1 1,9

                     ”              , exklusive realisationsvinst 2,1 0,9 1,4 2,9 0,6

Årets resultat i procent av skatteintäkterna 2,0 1,0 1,6 3,1 1,9

      

”              , exklusive realisationsvinst 2,1 0,9 1,4 2,9 0,6

Nettokostnaderna i procent av skatteintäkterna 1) 97,9 99,0 98,4 96,9 98,1

      

p , , , , ,

Soliditet, procent 2) 43 46 51 53 53

Skuldsättningsgrad, procent 57 54 49 47 47

, p

      

Skuldsättningsgrad, procent 

Likvida medel, mkr 17,0 20,3 18,1 45,6 34,5

      

, , , , , ,

Tillgångar, mkr 1 100,5 993,2 886,3 825,3 789,3

Tillgångar per invånare, kr 75 306 69 101 61 465 57 813 55 339

g gar, 100,5 993,2 886,3 825,3 789,3

      
Tillgångar per invånare, kr 

Låneskuld, mkr 398,3 306,4 245,6 249,0 218,2

Låneskuld per invånare, kr 27 255 21 315 17 031 17 442 15 295

Låneskuld, mkr 398,3 306,4 245,6 249,0 218,2

      
Låneskuld per invånare, kr 

Eget kapital, mkr 475,3 454,4 447,7 437,2 417,4

Eget kapital per invånare, kr 32 521 31 613 31 051 30 630 29 264

g pital, mkr 475,3 454,4 447,7 437,2 417,4

      
Eget kapital per invånare, kr 

Nettoinvesteringar, mkr  120,8 115,5 94,9 75,6 110,2

Nettoinvesteringar per invånare, kr 8 265 8 033 6 585 5 299 7 724

gar,  120,8 115,5 94,9 75,6 110,2

Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 17 17 14 12 18

Nettoinvesteringar per invånare, kr

      
Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 

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

      
,

Antal invånare 31 december  14 614 14 373 14 419 14 275 14 263

 

 
1)	Nettokostnaderna	 består	 av	 verksamhetens	 kostnader	minus	 intäkter	 plus	 avskrivningar	 och	 finans‐
netto.	
	
2)	Soliditeten	definieras	som	eget	kapital	i	förhållande	till	tillgångarna.	Pensionsskulden	redovisas	utanför	
balansräkningen	som	ansvarsförbindelse.	Denna	uppgår	till	267	mkr	och	skulle	denna	betraktas	som	skuld	
sjunker	kommunens	soliditet	till	19	procent	(2015:	18	procent).		
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

EKONOMISK ANALYS

Sammanfattning
åstads	kommuns	resultat	för	2016	uppgick	till	1 8	mkr 	

vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 
0 5	mkr.	 esultatet	för	2015	var	6 7	mkr.	 rets	nettoin-
vesteringar	 uppgick	 till	 121	mkr 	 jämfört	 med	 115	mkr	
året	 innan 	 varav	 cirka	 	 mkr	 avsåg	 ‐investeringar.	
N a	lån	om	105	mkr	togs	under	året	och	kommunen	amor-
terade	cirka	1 	mkr	på	gamla	lån.	De	likvida	medlen	mins-
kade	med	 	mkr	till	dr gt	17	mkr.	

Resultat och kapacitet
Årets resultat

rets	resultat	om	1 8	mkr	kan	jämföras	med	det	budge-
terade	om	1 2	mkr.	 udgetavvikelserna	 för	den	ordina-
rie	verksamheten	uppgick	 till	nästan	 	9 8	mkr.	 n	 större	
nedskrivning	har	gjorts	om		2 7	mkr	av	Skogsb ns	förskola	
som	ska	rivas	och	b ggas	upp	på	n tt.	Pensionskostnader-
na	överskred	budget	med	dr gt		2 2	mkr	och	de	ordinarie	
skatteintäkterna	blev		2 	mkr	lägre	än	budgeterat	med	an-
ledning	av	en	befolkningsminskning	på	‐51	invånare.	

Att årets resultat ändå blev positivt förklaras till stor del 
av	att	kommunen	under	året	 ick	tillfälliga	generella	stat-
liga	bidrag	i	form	av	 b ggbonus 	från	 overket	och	tillfäl-
ligt stöd från Migrationsverket. Sammantaget bidrog detta 
med	cirka		 9 1	mkr	till	årets	resultat.	 vriga	bidragande	
positiva avvikelser gentemot budget var att avskrivnings-
kostnader	och	räntekostnader	blev	 5	mkr	respektive	
2 2	mkr	lägre	än	budgeterad	med	anledning	av	lägre	in-
vesteringsvol m	 2015	 och	 2016	 än	 budgeterat	 samt	 på	
grund	av	det	låga	ränteläget.	 vriga	 inansiella	poster	bi-
drog	positivt	med	cirka	1 2	mkr.

 
 

Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Båstads kommuns resultat för 2016 uppgick till 14,8 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till 
budget med +0,5 mkr. Resultatet för 2015 var 6,7 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 121 mkr, 
jämfört med 115 mkr året innan, varav cirka 44 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 105 mkr togs 
under året och kommunen amorterade cirka 14 mkr på gamla lån. De likvida medlen minskade med 3 mkr 
till drygt 17 mkr.  
 

Resultat och kapacitet 

Årets resultat 

Årets resultat om 14,8 mkr kan jämföras med det budgeterade om 14,2 mkr. Budgetavvikelserna för den 
ordinarie verksamheten uppgick till nästan -9,8 mkr. En större nedskrivning har gjorts om -2,7 mkr av 
Skogsbyns förskola som ska rivas och byggas upp på nytt. Pensionskostnaderna överskred budget med 
drygt -2,2 mkr och de ordinarie skatteintäkterna blev -2,3 mkr lägre än budgeterat med anledning av en 
befolkningsminskning på -51 invånare.  

Att årets resultat ändå blev positivt förklaras till stor del av att kommunen under året fick tillfälliga 
generella statliga bidrag i form av ”byggbonus” från Boverket och tillfälligt stöd från Migrationsverket. 
Sammantaget bidrog detta med cirka  +9,1 mkr till årets resultat. Övriga bidragande positiva avvikelser 
gentemot budget var att avskrivningskostnader och räntekostnader blev +5 mkr respektive +2,2 mkr 
lägre än budgeterad med anledning av lägre investeringsvolym 2015 och 2016 än budgeterat samt på 
grund av det låga ränteläget. Övriga finansiella poster bidrog positivt med cirka 1,2 mkr. 

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

Diagram: Årets resultat (mkr) 

 

11,6 

19,8 

10,5 

6,7 

14,8 

3,5 

19,2 

9,5 

5,8 

14,2 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2012 2013 2014 2015 2016

Resultat Resultat efter balanskravsjusteringar

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

Balanskravsutredning

Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekono-
misk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. 
Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna 
och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska 
regleras	under	de	närmast	följande	tre	åren.	 alanskravs-
justeringar innebär bland annat att vissa realisationsvin-
ster inte tas med i bedömningen om årets resultat upp-
fyller balanskravet. Under 2016 avyttrade kommunen 
fastigheter 	 inventarier	och	maskiner	som	genererade	en	
reavinst	på	dr gt	0 6	mkr.	 nligt	huvudprincipen	ska	rea-
lisationsintäkter räknas bort vid en balanskravsjustering. 
Några	underskott	från	tidigare	år	 inns	inte	kvar	att	täcka.	
Därmed är balanskravet uppfyllt.

Tabell: Balanskravsutredning

(1) Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att 
finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom 
att skapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta 
till ändamålet. Beslutet innebär att den del av överskottet 
som överskrider värdesäkringen av det egna kapitalet skulle 
öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar. Värdesäk-
ring av det egna kapitalet innebär att resultatet först ska 
täcka inflationens värdeminskande effekt på det egna kapi-
talet innan överskridande del kan reserveras till pensionsre-
serven. (Inflationen (KPI) 2016 blir en procent. enligt SKL:s 
bedömning i cirkulär 17:06) 

Diagram: Årets resultat (mkr)

 EKONOMISK ANALYS  Sammanfattning, Resultat och kapacitet
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EKONOMISK ANALYS

Budgetföljsamhet

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en eko-
nomi i balans. Verksamhetsområdenas budgetavvikelser 
uppgick	till	9 8	mkr 	vilket	är	en	förbättring	jämfört	med	
2015.	 vvikelsen	motsvarar	 1 	 procent	 av	 nettokostna-
derna. 

Tabell: Avvikelser jämfört med budget  

Verksamhetsområdet Teknik och service lämnar ett un-
derskott	 på	 dr gt	 	 mkr.	 astighetsverksamheten 	 som	
står	 för	merparten	av	underskottet	 (2 	mkr) 	har	under	
året haft kostnader för ersättningsmoduler/paviljonger 
både vid Skogsbyns förskola och Östra Karups skola. Där-
till kommer större kostnader med anledning av repara-
tioner efter en vattenläcka i kommunhusets sessionssal. 
Ökade lönekostnader på grund av generationsskifte samt 
lägre fördelning av projektingenjörers lönekostnader mot 
investeringsprojekt än budgeterat bidrar också till under-
skottet	med		1 	mkr.

nom	verksamhetsområdet	 ildning	och	arbete	gick	verk-
samheten	 ndivid	och	familj	med	underskott	på		11 6	mkr.	
Detta berodde på att antalet placeringar av främst barn 
och	unga	 i	 familjehem	och	 ‐hem	(hem	 för	vård	eller	
boende)	 ökade.	 Samtidigt	 orsakade	 sjukskrivningar	 och	
rekryteringssvårigheter stora kostnader för inhyrda kon-
sulter	 via	 bemanningsföretag.	 ven	 ökade	 kostnader	 för	
våld i nära relationer bidrog till underskottet. Övriga verk-
samheter	inom	verksamhetsområdet 	 mnasiet 	 mna-
siesärskolan 	 u enutbildning	inklusive	S 	 rkeshögsko-
la 	 rbetsmarknad	 samt	 konomiskt	 bistånd	 redovisade	
samtliga överskott som sammanlagt uppgick till cirka 9 
mkr vilket gjorde att underskottet för verksamhetsområ-
det	som	helhet	stannade	på		2 5	mkr.

erksamhetsområdet	 arn	och	skolas	resultat	blev	cirka	
5	mkr	bättre	än	budget.	 rämsta	förklaringen	till	överskot-
tet	 är	 att	 delar	 av	 verksamheten	 kunde	 inansieras	med	
det	statliga	och	tillfälliga	 l ktingbidraget	2016	med	s ftet	

att kompensera för de ökade kostnaderna inom verksam-
hetsområdet	 ildning	och	arbete.	

Utbetalningar av Skolpeng inom barnomsorg/grundskola 
överskred	 budget	 med	 1 1	mkr.	 nledningen	 till	 under-
skottet	var	att	antal	barn elever	blev	 9	 ler	än	budgeterat.	

udgetavvikelsen	för	verksamhetsområdet	 ård‐	och	om-
sorg	blev	sammantaget	9 1	mkr.	 kat	behov	av	gruppbo-
endeplatser samt köp av plats inom psykiatrin gav verk-
samheten Stöd och omsorg ett sammanlagt underskott på  
1	mkr.	 ör	 emvårdspengen	‐	beställaren	av	hemvård	‐	

blev	det	ett	överskott	på	 	mkr	beroende	på	att	antalet	
budgeterade hemvårdstimmar överskred de utförda med 
cirka 9 000 timmar. Utförarna - resultatenheterna inom 
emvården	som	utför	hemvårdsinsatserna	mot	brukarna	

‐	överskred	dock	budget	med	5 2	mkr.	 ör	 oendepengen	
- beställaren av boendeplatser - blev det ett underskott på  
2 1	mkr 	främst	beroende	på	att	antalet	platser	för	korttid	
överskreds men även på grund av att behovet av demens-
platser var större än budgeterat. Utförarna - vård- och 
omsorgsboendena - överskred även de sina budgetar med 
sammanlagt		 1	mkr.

tterligare	kommentarer	till	resultat	och	budgetavvikelser	
inns	under	avsnittet	för	respektive	verksamhetsområde.

 Resultat och kapacitet
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nettokostnader och skatteintäkter

För kommunens ekonomi är det av stor betydelse att net-
tokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna eftersom 
detta på sikt minskar möjligheterna till en ekonomi i ba-
lans.	 Nettokostnadsutvecklingen	 i	 åstads	 kommun 	 sett	
över	den	senaste	femårsperioden 	har	varit	högre	än	skat-
teintäktsutvecklingen. Se tabellen nedan.

Tabell: Nettokostnads- och skatteutvecklingen 

Som ett riktmärke för om kommuners resultat ligger i 
linje med god ekonomisk hushållning används ofta mått-
tet att resultatet över tid ska uppgå till minst 2 procent av 
skatteintäkter	och	statsbidrag.	 åstads	kommun	har	detta	
som ett ekonomiskt mål vilket ger goda förutsättningar för 
att över tid ha en ekonomi i balans. Det ekonomiska må-
let kan åskådliggöras genom att nettokostnadernas ställs 
i	 relation	 till	 skatteintäkter	och	generella	bidrag	samt	 i-
nansnetto. Andelen får därmed inte överstiga 98 procent. 
ommunens	nettokostnadsandel	uppgår	till	97 9	procent	

för	2016	och	genomsnittet	för	de	senaste	5	åren	landar	på	
98 1	procent.

Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, gene-
rella bidrag samt finansnetto (%) 

Den	kommunala	skattesatsen	var	under	2016	20:2 	kr.	 e-
nomsnittet	i	länet	var	20:58	och	i	riket	20:75.	 ägst	skatt	
i	Skåne	hade	 ellinge	med	18:50	kr.	 sb 	hade	högst	med	
22:26 	en	skillnad	på	 :76	kr.	Den	totala	skattesatsen	(kom-
munal‐	 och	 landstingsskatt)	 för	 åstad	 ligger	 på	 0:92.	
Genomsnittet i de fem närmsta pendlingskommunerna är 
0:90.	 andstingsskatten	i	Skåne	uppgick	till	10:69	jämfört	
med	rikets	på	11: 5.	

Investeringar, försäljningar och 
självfinansieringsgrad

Kommunens nettoinvesteringar under 2016 uppgick till 
120 8	(115 5)	mkr.	 	budget	och	tilläggsbudget	fanns	
177 9	mkr	avsatta.	 ör	projekt	som	inte	blev	färdiga	under	
året har verksamhetsområdena begärt att investerings-
medel	för	17 7	mkr	ska	överföras	till	2017.

land	de	större	investeringarna	 inns	 ‐investeringar	på	
9	mkr	och	fastighetsrelaterade	investeringar	på	

20 7	mkr.	

Som synes av diagramet nedan har investeringsvolymen 
ökat de senaste åren. Trenden ser ut att fortsätta och dess-
utom	tillta	de	nästföljande	tre	åren	2017‐2019 	för	att	där-
efter förhoppningsvis sjunka igen.

I budget 2017 samt plan 2018-2019 är det avsatt samman-
taget	186	mkr	år	2017	(e klusive	föreslagna	överföringar	
från	2016) 	225	mkr	år	2018	samt	17 	mkr	år	2019.	Dessa	
avser bland annat fortsatt stor utbyggnad av VA-verk-
samheten 	n ‐	 och	 reinvesteringar	 i	 skolfastigheter	 samt	
investeringsutgifter	kopplat	till	anläggning	av	n a	e ploa-
teringsområden.

Diagram: Investeringar 2009-2016 + budget/plan 2017-
2019 (mkr)

Tabell: Investeringar

tt	 av	 kommunens	 inansiella	 mål	 är	 att	 investeringar	
inom	skatte inansierad	verksamhet	ska	 inansieras	fullt	ut	
med egna medel. Det innebär i så fall att årets resultat och 
avskrivningar	från	gamla	investeringar	inom	skatte inan-
sierad verksamhet ska täcka nya investeringsutgifter inom 
skatte inansierad	 verksamhet.	 m	 själv inansieringsgra-
den uppgår till 100 procent behöver inga nya lån tas upp 
för att täcka utgifterna för de nya investeringarna.

 EKONOMISK ANALYS  Resultat och kapacitet



11

EKONOMISK ANALYS

Tabell: Självfinansiering årets investeringar

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

ommunen	 klarar	 inte	målet	 att	 själv inansiera	 investe-
ringar	inom	skatte inansierad	verksamhet	2016.	 ven	sett	
över	 den	 senaste	 femårsperioden	 hamnar	 själv inansie-
ringsgraden under 100 procent och uppgår endast till 78 
procent. I kommunens budget för 2017 och plan för 2018-
2019	 uppgår	 den	 budgeterade	 själv inansieringsgraden	
(e klusive	 föreslagna	överföringar	 från	2016)	 enbart	 till	
8	procent.

Soliditet

Soliditeten är ett mått som visar kommunens betalnings-
förmåga på lång sikt. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar	som	är	 	 inansierade	med	egna	medel 	 i	 stället	
för	med	lånade	pengar.	 u	högre	soliditet 	desto	starkare	 i-
nansiell handlingsberedskap har kommunen. Förändring-
ar	i	soliditeten	kan	bero	på	investeringstakt 	n upplåning 	
resultat och övriga skuldförändringar.

Soliditeten	minskade	under	2016	med	cirka	 	procent	till	
	procent.	 rämsta	förklaringen	till	detta	är	att		kommu-

nen	 inte	klarar	av	att	 fullt	ut	själv inansiera	n a	 investe-
ringar. 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld uppkom-
men före 1998 inte upptas som skuld i balansräkningen. 
Räknar man med den i skulden blir soliditeten 19 procent 
2016 vilket innebär att soliditeten inklusive pensionsskuld 
före	1998	ökar	1	procent	jämfört	med	2015.	

Diagram: Soliditet (%) 

Skuldsättningsgrad

v	 kommunens	 tillgångar	 inansierades	 57	 procent	med	
främmande kapital. Detta benämns skuldsättningsgrad 
och är motsatsen till soliditet. Skuldsättningsgraden ökade 
därmed	 	procent	under	2016.

Som synes av diagrammet och tabellen nedan har de lång-
fristiga	skulderna	i	kommunen	ökat	från	0	till	 6	procent	
under åren 2001 till 2016. Under 2016 ökade de långfris-
tiga	lånen	med	5	procent	till	följd	av	att	n a	lån	togs	som	
överskred	de	amorteringar	som	genomfördes	på	be intliga	
lån.	 åstad	hade	inga	långfristiga	lån	fram	tills	att	den	n a	
g mnasieskolan	 skulle	 inansieras	2002.	 pplåning	 gjor-
des	då	med	80	mkr.	 ör	att	 inansiera	utb ggnad	av	 ‐
verksamheten och kommunens övriga investeringar har 
lån	för	ändamålet	upptagits	med	sammanlagt	 8	mkr	till	
och	med	 1	december	2016.	 nligt	 statistiska	centralb -
råns	statistik	från	2015	ligger	 åstad	med	21	 15	kr invå-
nare under riksgenomsnittet gällande långfristiga skulder 
per invånare jämfört med samtliga kommuner i riket där 
snittet	 låg	 på	 25	 6 	 kr invånare	 år	 2015.	 Den	 genom-
snittliga skulden per invånare i hela Skåne ligger på 22 987 
kr/invånare. 

Diagram: Utveckling skulder och eget kapital 2001-2016 
plus budget/plan 2017-2019 (%)

Den	budgeterade	skuldförändringen	(n upplåning	‐	amor-
tering)	 ligger	på	 100	mkr	 för	2017 	 12 	mkr	 för	2018	
respektive	 89	mkr	för	2019.	Detta	skulle 	förutsatt	att	ut-
vecklingen för kortfristiga skulder ligger kvar på ungefär 
samma nivå samt att de budgeterade och planerade resul-
taten	uppnås 	 innebära	att	skuldsättningsgraden	ökar	till	
cirka	65	procent	vid	utgången	av	2019.

Tabell: Skuldsättningsgrad

 Resultat och kapacitet
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Risk och kontroll
Kortsiktig betalningsförmåga

ikviditeten	 mäter	 den	 kortfristiga	 betalningsförmågan 	
det vill säga förmågan att betala de löpande utgifterna. 
assalikviditeten	 (likvida	 medel	 och	 kortfristiga	 ford-

ringar	 i	 förhållande	 till	 de	 kortfristiga	 skulderna)	 ökade	
under	2016	från	52	till	7 	procent	jämfört	med	2015.	 ör-
klaringen till förbättringen av nyckeltalet förklaras av att 
de	kortfristiga	fordringarna	ökat	kraftigt	till	cirka	 8	mkr.	

örhållandet	bör	vara	100	procent 	men	19	procent	av	de	
kortfristiga skulderna utgörs  av  semesterlöneskuld som  
inte kommer att omsättas inom den närmsta tiden. Dess-
utom har kommunen tillgång till en beviljad bankkredit på 
60 mkr för att hantera utbetalningar. En högre likviditet 
och därmed god betalningsberedskap kan vara önskvärd 
men kan också innebära onödiga ränteutgifter ifall likvidi-
teten istället kunnat användas för att minska den långsik-
tiga	låne inansieringen.	Nuvarande	likviditet	bedöms	där-
för vara rimlig i förhållande till betalningsströmmarna. De 
likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 17 mkr jämfört 
med	20 	mkr	året	dessförinnan.

Tabell: Kortsiktig betalningsförmåga 

Analys av likviditetsförändringar

Löpande verksamhet +25 mkr

assa lödet	från	den	löpande	verksamheten 	så	som	årets	
resultat 	av‐	och	nedskrivningar	samt	övriga	avsättningar 	
bidrog	med	 6 	mkr.	 fter	 förändring	av	 fordringar 	va-
rulager samt förändring av kortfristiga skulder reduceras 
det	positiva	kassa lödet	till	 21	mkr.	 örklaringar	till	det	
historiskt	sett	relativt	svaga	kassa lödet	från	den	löpande	
verksamheten är den kraftiga ökningen av kortfristiga 
kundfordringar	som	för	2016	uppgick	till	 8	mkr.	 nge-
fär 20 mkr av dessa är fordringar via bidragsansökningar 
till	 igrationsverket	som	kommunen	ännu	inte	fått.	 tter-
ligare cirka 10 mkr av fordringsökningarna förklaras av att 
en	större	bidrag	från	Skånetra iken 	relaterad	till	år	2016 	
som först betalades ut i januari 2017. Därtill kan drygt  
8	mkr	av	de	ökade	fordringarna	relateras	till	NS 	för	 ‐
avgifter för de sista månaderna av 2016 som bolaget nu-
mera tar in från kommunens VA-abonnenter.

Investeringsverksamhet -118 mkr

rets	nettoutgifter	för	investeringar	inom	skatte inansie-
rad verksamhet 	inklusive	med inansiering	av	statlig	infra-
struktur 	och	 ‐verksamhet	uppgår	till	dr gt	118	mkr.

Finansieringsverksamhet +89 mkr

ör	att	 inansiera	investeringsverksamheten	tog	kommu-
nen	under	2016	upp	n a	 lån	om	105	mkr.	Samtidigt	har	
kommunen	amorterat	1 5	mkr	på	be intliga	lån.

Ränterisk

Med ränterisk menas risken för förändringar i ränteni-
vån.	 ndelen	rörliga	 lån 	vilket	 innebär	att	de	 löper	med	
rörlig	ränta 	uppgår	till	nästan	 9	procent	av	kommunens	
låneskuld	på	 8	mkr	år	2016.	 n	ränteförändring	på	en	
procent	 innebär	således	cirka	1 7	mkr	i	 förändrad	ränte-
kostnad på helår.

Pensioner och pensionsskuld

rets	 pensionskostnader	 uppgick	 till	 0 	mkr	 inklusive	
löneskatt 	 varav	 kostnaderna	 till	 dagens	 pensionärer	 ut-
gjorde	1 7	mkr	av	dessa.	 ämfört	med	2015	innebär	detta	
en	minskning	med	totalt	2 	mkr	från	totalt	 2 9	mkr	in-
klusive	löneskatt 	där	1 	mkr	av	dessa	avsåg	dåvarande	
pensionärer.

För dagens anställda har kommunen ett framtida pen-
sionsåtagande. Enligt den så kallade blandmodellen re-

 EKONOMISK ANALYS  Risk och kontroll
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dovisas de intjänade pensionerna till och med 1997 som 
ansvarsförbindelse och utanför balansräkningen. För-
bindelsen	uppgick	 vid	 årsskiftet	 till	 267	mkr	 (280	mkr).	
	 balansräkningen	 inns	pensioner	upptagna	 som	avsätt-
ningar	och	kortfristig	skuld	med	cirka	 1 1	mkr	inklusive	
löneskatt. Det innebär att 90 procent av pensionsskulden 
ligger utanför balansräkningen. Den delen av pensions-
skulden	är	viktig	att	beakta	ur	risks npunkt 	eftersom	den	
ska	 inansieras	de	kommande	f rtio	åren.	De	ökade	pen-
sionsavgångarna leder till större pensionskostnader. Un-
der	perioden	2020	till	20 0	beräknas	kostnaderna	bli	som	
störst.	 åstads	kommun	har 	utöver	sitt	egna	kapital 	inte	
gjort	några	 inansiella	placeringar	avseende	pensionsme-
del för att täcka framtida kostnader.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 
5 5	( 55)	mkr.	Det	motsvarar	 7	 	kr	per	invånare.	 v	
det	 totala	 borgensbeloppet	 är	 518	mkr	 eller	 95	 procent	
borgen	som	beviljats	till	kommunens	bolag	 åstadhem	 .	

Kommunens borgensåtagande för egnahem har minskat 
till	0 2	mkr.	Numera	görs	inga	borgensåtaganden	för	privat	
b ggenskap.	 	 takt	med	 att	 lånen	 amorteras	 av 	minskar	
borgen.	 ndra	åtaganden	är	 för	NS 	(Nordvästra	Skånes	
enhållningsbolag)	med	22 9	mkr.	

åstads	kommun	är	medlem	i	 ommuninvest	och	borgar	
därmed solidariskt för föreningens skulder.

Eftersom kommunens bolag för närvarande har god eko-
nomi	och	visar	vinst 	är	risken	för	borgensinfriande	liten.	
Vad gäller lån till egnahem har inget borgensåtagande in-
friats sedan 1996. Inte heller har kommunen behövt lösa 
några lån till föreningar.

Verksamhet i andra juridiska personer 

Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än kom-
munen. I den sammanställda redovisningen ingår bolag 
där	kommunen	har	ett	stort	in l tande	(över	20	procent).	
ommunens	 enda	 helägda	 bolag	 är	 bostadsbolaget	 å-

stadhem	 .	

åstad	äger	tillsammans	med	fem	andra	skånska	kommu-
ner	NS 	 	(Nordvästra	Skånes	 atten	och	 vlopp)	som	
bedriver vatten- och avloppsverksamhet. 

åstads	kommun	har	andelar	som	motsvarar	cirka	tio	pro-
cent	i	 järe	 raft	ekonomisk	förening.

Tillsammans med fem andra kommuner i nordvästra Skå-
ne samverkar kommunen i regional avfallshantering ge-
nom	Nordvästra	Skånes	 enhållningsbolag 	NS 	 .	 om-
munen	äger	se 	procent	av	aktierna.

Kommunen är tillsammans med elva andra kommuner 
medlem	i	 ommunalförbundet	 	 edia	Skåne 	som	dri-
ver	verksamhet	kring	 ‐läromedel.	 åstads	kommun	och	
nio andra kommuner i Skåne äger till lika delar Kommu-
nalförbundet	 edelpunkten 	 en	 verksamhet	 som	 tillhan-
dahåller hjälpmedel till funktionshindrade.

örskole‐ 	 skol‐	 och	 fritidshemsverksamhet	 i	 kommunen	
bedrivs	även	av	 ontessori	i	tätorterna	 åstad	och	 revie 	
samt av två föräldrakooperativ i Grevie och Torekov.

Avstämning mot finansiella mål

ommunen	har	satt	upp	följande	 inansiella	mål:

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

Måluppfyllelse:	 ålet	 är	 uppf llt.	 esultatet 	 före	 ba-
lanskravsjusteringar 	blev	2 1	procent	av	skatteintäkter	
och bidrag. Om resultatet efter balanskravsjusteringar 
istället används med innebörden att vissa realisations-
vinster	och	förluster	e kluderas	från	resultatet 	uppgår	
resultatet	till	2 0	procent	av	skatteintäkterna	och	de	ge-
nerella bidragen.

» Mål: nvesteringarna	ska	 inansieras	fullt	ut	med	
skattemedel.	 ärmed	avses	de	skatte inansierade	inves-
teringarna.

Måluppfyllelse: Målet har inte uppfyllts. Endast 79 pro-
cent	 av	 investeringarna	 täcktes	 med	 skattemedel 	 det	
vill	säga	årets	överskott	och	avskrivningar.	 eräkningen	
av	själv inansieringsgraden	innefattar	även	bidragskost-
nader	för	med inansiering	av	statliga	infrastruktursats-
ningar	 som	 inansieras	 av	 skattemedel.	Detta	beror	på	
att kommunen redovisningsmässigt har valt att upplösa 
dessa	kostnader	över	balansräkningen	i	ma imalt	25	år	
vilket i praktiken innebär att de hanteras och skrivs av 
som vanliga investeringar.

 Risk och kontroll
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God ekonomisk hushållning
åstads	 kommun	 har	 tre	 övergripande	 fullmäktigemål	

samt åtta nämndsmål och har under året arbetat efter den 
budget som uppdragsgivarna beslutade om och som stöd-
jer	deras	ambition	inom	kommunens	målkomple .

Båstads kommun ska vara en av Sveriges tio bästa 
skolkommuner 

åstad	ligger	på	plats	1 	i	2016	års	mätning 	vilket	är	en	
kraftig	 försämring	 jämfört	med	 föregående	 års	 6:e	 pla-
cering.  Den låga effektiviteten är främst kopplad till att 
mycket pengar används till skollokaler istället för till verk-
samhet.	 åstads	kommun	är	nu	en	genomsnittlig	kommun	
i	fråga	om	resultat	men	en	av	de	25	procent	d raste	i	fråga	
om kostnader. Kommunen behöver satsa på att öka resul-
taten 	sänka	kostnaderna	och	prioritera	insatser	så	att	 ler	
elever	får	godkända	resultat	i	kärnämnena 	speciellt	gäller	
detta pojkar. 

Båstads kommun ska vara en Sveriges 10 bästa kom-
muner inom vård och omsorg 

åstads	kommun	har	 för	2016	goda	resultat	 i	den	natio-
nella jämförelsen framför allt inom hemvård/hemtjänst. 
När	det	gäller	resultaten	för	särskilt	boende	 inns	 tterli-
gare förbättringsområden. Den positiva trenden med allt 
bättre	placering	i	rankingen	står	sig	och	2016	är	 åstads	
kommun Sveriges 86:e  bästa äldreomsorgskommun.

emvård	i	sin	helhet	ligger	på	plats	 8 	en	förbättring	från	
plats	 71	 för	 2015	 och	 särskilt	 boende	 i	 helhet	 ligger	 på	
plats	12 	en	förbättring	från	plats	1 0	för	2015.

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa nä-
ringslivskommuner 

2016	blev	 åstads	kommun	Sveriges	 9:e	bästa	närings-
livskommun	 enligt	 S :s	 mätning	 NS .	 De	 områden	
där	kommunen	får	bäst	resultat	är	brandtills n	med	N 	
81 	 iljö‐	och	hälsosk dd	med	N 	79 	Serveringstillstånd	
med	N 	75 	 ivsmedelstills n	med	N 	7 	samt	b gglov	
med	N 	67.		

Vi ser en stor skillnad i upplevelse mellan de som faktiskt 
har haft myndighetsärenden med kommunen och den all-
männa upplevelsen av näringslivsklimatet. 

nligt	 Svenskt	 näringsliv	 är	 åstads	 kommun	 Sveriges	
107:e	 (12 ).	 Största	 för l ttningen	 har	 skett	 från	 plats	
1 2	till	plats	10	på	frågan	kring	upplevelsen	av	vägnät 	tåg	
och	 l gkommunikationer.	Sämst	är	området	 illämpning	

av	lagar	och	regler 	på	plats	2 1	(av	290).	 pplevelsen	av	
service	till	företagen	sjunker	och	hamnar	på	plats	195	(av	
290).	Dessa	områden	bör	studeras	för	att	avgöra	vilka	in-
satser som måste göras.  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa mil-
jökommuner 

åstads	kommun	ligger	på	plats	 6	jämfört	med	plats	105	
i	 2015	 års	mätning.	 ör	 att	 på	 riktigt	 närma	 sig	 toppen	
måste	kommunen	vara	mer	 innovativ 	 satsa	mer	på	mil-
jöfrågorna	samt	ligga	i	framkant	inom	miljötänk 	miljötek-
nik och i samarbetet med näringslivet. Dock är resultatet 
mycket bra i förhållande till de resurser som vi har satsat 
på området och visar på ett tydligt engagemang i frågorna 
och på det pågående utvecklingsarbetet inom området 
miljö	som	 åstads	kommun	är	engagerad	i.

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
kommuner inom trygghet och säkerhet 

Analysen av resultaten inom detta område är inte ännu 
genomfört.

Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kul-
turupplevelser året runt genom att vara bland de 50 
bästa i riket 

åstads	kommun	har	sjunkit	från	plats	58	till	7 	i	2016	års	
mätning jämfört med föregående mätning för två år sedan. 
Resultaten är dock goda i förhållande till tilldelade resur-
ser. 

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

åstads	kommun	uppf ller	målet.

Båstads kommuns investeringar exklusive VA-inves-
teringar ska finansieras fullt ut med skattemedel.

åstads	kommun	uppf ller	inte	målet.	Själv inansieringen	
åstads	kommun	uppf ller	inte	målet.	Själv inansieringen	
av	de	skatte inansierade	investeringarna	stannar	på	
79 procent. 

Sammantaget kan konstateras att det görs många bra in-
satser samtidigt som kommunens nya mål- och resultat-
styrning i många avseenden ser ut att nå önskad effekt. Det 
framgår tydligt vilka områden som behöver prioriteras för 
att	kommunen	ska	 få	bättre	resultat.	När	samtliga	resul-
tat har inkommit kan bedömningen göras om kommunen 
uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

 EKONOMISK ANALYS  God ekonomisk hushållning
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Kommunkoncernen
	kommunkoncernen	ingår 	förutom	kommunen 	också	de	
juridiska	 personer	 som	 kommunen	 har	 bet dande	 in l -
tande	i.	 	den	här	redovisningen	ingår	helägda	 åstadhem	
.

Resultat

oncernen	redovisade	ett	positivt	resultat	på	17 0	mkr 	en	
förbättring	jämfört	med	2015	( 	mkr).	 esultatet	beror	
på	positivt	resultat	både	i	kommunen	och	i	 åstadhem.	

Båstadhem AB

ndamålet	med	bolagets	 verksamhet	 är	 att	 främja	 i	 för-
sta hand kommunens försörjning av bostäder och lokaler. 
olaget	 äger	 samtliga	 kommunens	omsorgsbostäder	och	

tillhörande servicelokaler.

nder	2016	har	 åstadhem	fortsatt	att	ta	ett	helhetsgrepp	
på lägenhetsrenoveringar där både kök och badrum byts 
ut. 

th rningssituationen	 har	 varit	 god.	 resbortfallet	 har	
fortsatt	minskat	och	uppgick	2016	 till	8 5	 tkr	 (1	10 ).	 	
kommunen	 inns	 en	 stor	 efterfrågan	 på	 h resrätter.	 id	
årsskiftet	2016 17	fanns	1	105	som	bostadssökande	i	kön	
till	de	96 	lägenheterna.	

olaget	 har	 inte	 n producerat	 några	 lägenheter	 under	
2016.

EKONOMISK ANALYS
 Kommunkoncernen
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PERSONAL
Nyckeltal

Personal – kommunens 
viktigaste resurs
Kommunens verksamheter har medborgarnas behov av 
insatser och service som utgångspunkt. Medarbetarna är 
därför arbetsgivarens största investering och viktigaste 
resurs 	som	i	mötet	med	kommuninvånare	skapar	kvalitet	
och mervärde.

Den	 personalekonomiska	 redovisningen	 är	 en	 av	 lera	
informationskällor som ligger till grund för kommunens 
strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmil-
jöfrämjande insatser med målet att stärka kommunens 
ställning som en attraktiv arbetsgivare. Redovisningen 
består	av	kommunövergripande	statistik	per	 1	december	
och gäller tillsvidareanställda samt visstidsanställda må-
nadsavlönade om inte annat anges.

I Båstads kommun har vi motiverade 
medarbetare 

nder	201 	utarbetade	kommunerna	i	 amiljen	 elsing-
borg	en	gemensam	medarbetarundersökning	som	 åstads	
kommun	 för	 första	 gången	 genomförde	 201 	 och	 som	
skall göras vartannat år. Syftet med samarbetet är att kom-
munerna ska kunna jämföra sig med och därmed lära sig 
av	varandra.	 östen	2016	genomförde	 åstads	kommun	
undersökningen en andra gång. I diagrammet nedan föl-
jer en sammanställning av 2016 års resultat i relation till 
201 	års	resultat.

r	2016	skickades	enkäten	ut	till	1088	medarbetare	varav	
9 	svarade 	vilket	ger	en	svarsfrekvens	på	86	procent.

 PERSONAL  Nyckeltal, Personal - kommunens viktigaste resurs
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	 ållbart	medarbetarengagemang	(framtaget	av	Sve-
riges	 ommuner	och	 andsting) 	är	ett	inde 	som	ger	ett	
mått	på	medarbetarengagemanet	i	kommunerna.	 	är	
uppdelat	 i	 tre	områden	 	motivation 	ledarskap	och	st r-
ning.	 åstads	kommun	uppnår	ett	 	på	80 	vilket	är	 i	
nivå	med	mätningen	201 	och	något	högre	än	det	genom-
snittliga	 resultatet	 för	 102	 kommuner	 i	 olada	 (databas	
för	offentligsektor).	

Tabell: Medarbetarundersökning 

Styrkor och förbättringsområden i 
Båstads kommun 

Delområdet Motivation uppnår högst resultat i mätning-
en. Omkring nio av tio anser sig bidra till ett gott arbets-
klimat och de upplever dessutom att de har de kunska-
per som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Framförallt anser medarbetarna att deras arbete känns 
meningsfullt samt att de vet vad som förväntas av dem. 
ägst	resultat	 ick	 frågeområdet	 ön	och	utveckling	men	
även	 edarbetarsamtal	samt	 älsa	och	arbetsmiljö	ligger	
på något låga resultatnivåer. Omkring var tredje medarbe-
tare är missnöjd med utvecklings- och/eller karriärmöjlig-
heterna samt möjligheterna att påverka sin lön genom sina 
presationer. De medarbetare som haft ett medarbetsamtal 
är överlag mer nöjda än de som har arbetat i minst 12 må-
nader	men	 inte	haft	något	samtal 	 framför	allt	är	de	mer	
nöjda	med	 ön	och	utveckling.	 nom	 älsa	och	arbetsmiljö	
uppger nära tre av tio att de alltid har för mycket att göra 
och nära sju av tio uppger att de periodvis har för mycket 
att göra men däremellan har en lugnare period. 

Den	frågan	som	 ick	högst	medelvärde	( 6	av	5)	var	i	år	
igen	 i	har	arbetsplatsträffar	( P )	regelbundet .

Personalstatistik
Bemanning och kompetensförsörjning

Antal anställda

ntal	anställda	i	kommunen	uppgår	till	1	1 9 	en	ökning	
med	 0	 medarbetare	 under	 året.	 kningen	 inns	 inom	
gruppen tillsvidareanställda.

ntalet	helårsarbetare	ökade	under	året	från	1	02 	till	
1	065.	 imavlönade	utförde	arbete	motsvarande	cirka	111	
(120)	helårsarbetare.	Det	är	inom	 ård	och	omsorg	samt	
arn	och	skola	som	det	största	antalet	timavlönade	 inns.	
nvändningen	av	 ler	timavlönade	är	en	konsekvens	av	in-
förandet	av	skol‐ 	hemtjänst‐	och	boendepeng	samt	av	vårt	
resursfördelningssystem1. Cheferna är mer återhållsamma 
med att binda upp medarbetare på längre anställningar el-
ler på tillsvidareanställningar.  

Kommunala yrken är av tradition starkt kvinnodominera-
de.	 	 åstad	utgör	andelen	kvinnor	dr gt	8 	(82)	procent	
av	kommunens	månadsanställda 	vilket	är	en	liten	ökning	
jämfört med föregående år.

1 Båstad kommun har ett resursfördelningssystem, där 
varje insats ger en schablonsersättning. Alla insatser inom 
hemvården är beviljade av myndighetsenheten och ger en 
schablonersättning som är uträknad utifrån de insatser som 
hemvårdens personal utför.

 Personal - kommunens viktigaste resurs, Personalstatistik
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Åldersstruktur

edelåldern	 för	 kommunens	medarbetare	 är	 7	 år.	 ör	
män	är	medelåldern	 6	( 5)	och	för	kvinnor	 8	( 7).	 n-
delen	medarbetare	 som	 är	 50	 år	 och	 äldre	 har	minskat	
från	 9	till	 7	procent.

Diagram: Medelålder

Sysselsättningsgrad

Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad för tills-
vidareanställda	uppgick	 till	 dr gt	 87	 (86)	procent.	 vin-
nor	arbetar	i	genomsnitt	85	(85)	procent	och	män	9 	(9 )	
procent. Ett av delprojekten inom Vård och Omsorgs kom-
petensförsörjningsprojekt	 ( )	 är	 	 att	 utarbeta	 ett	
beslutsunderlag till ”Rätt till heltid – deltid en möjlighet”.

v	 kommunens	 visstidsanställningar	 utgör	 0	 ( 2)	 pro-
cent tillsvidareanställda medarbetare med tillfälligt utö-
kad sysselsättningsgrad. 

Personalomsättning

nder	 2016	 avslutade	 10 	 (12 )	 personer	 sin	 tillsvida-
reanställning	 i	kommunen	och	6 	( 1)	n anställdes	med	
samma anställningsform. 

Den	e terna	rörligheten	var	10 	(1 1)	procent.	Pension	
utgör cirka 28 procent av avgångsorsakerna. Under året 
utannonserades	18 	 (1 9)	 tillsvidareanställningar.	 ntal	
ansökningar per annonserad tjänst var i genomsnitt 10 
(16).

Pensionsavgångar

nder	året	gick	 	(26)	av	kommunens	medarbetare	i	pen-
sion.	 v	medarbetare	f llda	65	år	kvarstår	 0	(20)	i	arbete.

Diagram: Antal pensionsavgångar

ellan	år	2017	och	2026	beräknas	570	medarbetare	avgå	
med	ålderspension	vid	65	års	ålder 	vilket	utslaget	på	pe-
rioden innebär cirka 6 procent per år. En variation mellan 
	 till	 7 	 avgångar	 årligen	 kan	 urskiljas.	 ftersom	 pen-

sionsåldern är rörlig upp till 67 år kan pensionsavgång-
arna avvika något från beräkningarna.

vgångar	 inns	inom	de	 lesta	områdena	av	den	kommu-
nala verksamheten. Under perioden går 17 chefer i pensi-
on.	Dr gt	en	tredjedel	(cirka	178	medarbetare)	av	de	som	
går	i	pension	under	perioden	är	vårdpersonal 	inklusive	12	
sjuksköterskor.	 irka	 5	är	lärare	och	cirka	 0	förskollä-
rare/fritidspedagoger. 

åstads	 kommun	 behöver	 ta	 häns n	 till	 att	 pensionsav-
gångar sker i olika utsträckning inom olika yrkesgrupper. 
Arbetskraftsbristen har blivit ett ökande problem liksom 
konkurrens om arbetskraft när befolkningsstrukturen 
förändras. I september startade ett stort kompetensför-
sörjningsprojekt	 inom	 arn	och	Skola	 för	att	både	attra-
hera och behålla medarbetare. Metoden som används kalla 

	 	Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla. 
andlingsplan	för	hur	skolan	ska	utveckla	sitt	arbetsgivar-

varumärke	ska	vara	klar	i	juni	och	sträcka	sig	över	 	år.

Chefs- och ledarskap
Fördelning män och kvinnor

ntalet	 personal‐ 	 ekonomi‐	 och	 verksamhetsansvariga	
chefer	var	totalt	i	kommunen	60	(61)	varav	6 	(58)	pro-
cent	kvinnor	och	 7	( 2)	procent	män.	

Kommunchefens ledningsgrupp består av elva personer 
varav sju kvinnor och fyra män. 

Chefstäthet

Chefskap förutsätter en öppen dialog mellan chef och med-
arbetare. Ett gott ledarskap bidrar till motiverade medar-
betare	och	attraktiva 	hälsosamma	arbetsplatser	och	i	för-
längningen en framgångsrik verksamhet. En förutsättning 
för ett gott ledarskap är att antalet medarbetare per chef 
är rimligt.

 PERSONAL  Personalstatistik, Chefs- och ledarskap
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v	kommunens	chefer	har	1 	(15)	arbetsgivaransvar	för	
ler	än	 0	medarbetare 	dessa	åter inns	i	huvudsak	inom	
arn	och	skola	samt	inom	 ård	och	omsorg.		Detta	anses	
vara	övre	gräns	för	att	kunna	utöva	ett	bra	ledarskap 	vil-
ket dock kan skilja sig åt mellan olika verksamheter. 

Chefsutveckling

Undersökning efter undersökning visar att en av de vikti-
gaste  arbetsmiljöfaktorerna på en arbetsplats är chefen.  
För  att  möta  framtiden som en attraktiv arbetsgivare har 
därför	 åstads	kommun	tagit	fram	ett	strategiskt	chefsut-
vecklingsprogram	 	 	 hefsutveckling	i	 åstads	kom-
mun.

Programmet	 är	 omfattande	 och	 består	 av	 lera	 olika	 ut-
vecklingssteg. Samtliga chefer ska gå igenom programmet.

Hälsa och arbetsmiljö
Hälsotalens utveckling

åstads	kommun	har	en	total	sjukfrånvaro	på	
5 5	( 8)	procent.	 ortidssjukfrånvaron	samt	sjukfrånvaro	
upp till dag 90 ökade jämfört med föregående år medan 
långtidssjukskrivningarna från dag 91 minskade.

Tabell: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i genom-
snitt	till	25	(22)	sjukdagar	per	medarbetare.

Tabell: Antal sjukfrånvarodagar

 Chefs- och ledarskap, Hälsa och arbetsmiljö
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Antalet medarbetare som var frånvarande på grund av 
sjukskrivning	under	hela	året 	antingen	på	heltid	eller	till	
viss	del	av	sin	tillsvidareanställning	var	15	(9)	st cken.

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad sjukfrånvaro 
uppgick	till	cirka	 0	(50)	procent	vilket	motsvarar	
9 	( 76)	medarbetare.

	februari	2015	startade	ett	projekt	gällande	korttidssjuk-
frånvaro	(sjukfrånvaro	dag	1‐1 )	inom	 ård	och	 msorg	
i	samarbete	med	företagshälsovården	 eelgood.	Personer	
med mer än fem sjuktillfällen under 12 månader deltog i 
projektet. Målet var att minska korttidssjukfrånvaron. För-
sta avstämningen i februari 2016 visade att antal sjuktill-
fälle på gruppnivå minskade redan under det år projektet 
pågick 	 från	 7 9	 frånvarotillfälle person	 till	 5 6	 frånva-
rotillfälle/person. Dessutom minskade antalet dagar på 
gruppnivå 	 från	 20 6	 sjukfrånvarodagar person	 till	 16 	
sjukfrånvarodagar/person. Kostnaden för korttidssjuk-
frånvaron på gruppnivå beräknas ha minskat med 
2 7	600	kr.

Arbetsskador

Antal anmälda arbetsskador fortsätter att minska och var 
under	året	 0	( ) 	varav		 	utgör	ol cksfall 	 	sjukdom	
och	 	 färdol cksfall.	 v	anmälningarna	åter inns	75	pro-
cent	( 0)	inom	 ård	och	 msorg.	

Tabell: Antal anmälda arbetsskador

Uppföljning av arbetsskador och tillbud sker kontinuerligt 
i de olika samverkansgrupperna. Rapportering samt årlig 
uppföljning sker i kommunens centrala samverkansgrupp 
( esam).

Personalkostnader
Löner

Kostnaden för löner och arvoden är kommunens enskilt 
största	budgetpost.	Den	uppgick	till	5 8	( 98)	mkr	inklu-
sive	sociala	avgifter.	 v	denna	summa	utgör	6 7	(6 )	mkr	
arvoden till förtroendevalda. I lönekostnaden ingår ersätt-
ning till medarbetare som omfattas av arbetsmarknadsåt-
gärder.

edellönen	för	månadsavlönande	är	29	171	(28	022)	kr
månad 	vilket	är	en	ökning	med	cirka	 	procent.	 vinnors	
medellön	utgör	9 5	(92 2)	procent	av	männens.	

Övertid och mertid

Under året utgick ersättning för övertid och mertid med 
9 6	(7 9)	mkr	e klusive	sociala	avgifter.	Det	motsvarar	
2 0	(1 6)	procent	av	den	totala	lönekostnaden	eller	
8	 5 	kr	per	medarbetare.

vertid	motsvarar	15	6 7	(1 	6 1)	timmar	och	f llnads-
tid	 0	920	(26	7 6)	timmar.	De	största	uttagen	av	övertid	
åter inns	inom	 ård	och	 msorg.

ör	innestående 	inte	uttagen	kompensationsledighet	har	
kommunen	en	skuld	till	de	anställda	på	dr gt	2 0	(2 )	mkr	
inklusive sociala avgifter. 

Sjuklönekostnader

Sjuklön	betalades	under	året	med	8 8	(6 )	mkr	inklusive	
sociala avgifter. 

Semesterlöneskuld

ör	innestående 	inte	uttagna 	semesterdagar	har	kommu-
nen en semesterlöneskuld till de anställda på 
0 	(28 0)	mkr	inklusive	sociala	avgifter.	

Pensionskostnader

nder	 året	 utbetalades	 pension	 till	 258	 (258)	 pensions-
tagare.	 ostnaden	 uppgick	 till	 11 7	 (11 0)	mkr	 inklusive	
löneskatt.

Tabell: Fördelning av antal utbetalda pensioner

 PERSONAL  Hälsa och arbetsmiljö, Personalkostnader
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Samhällsekonomin och 
kommunens ekonomi 

Världsekonomin (1)

Den	 svenska	 e portens	 förhållandevis	 svaga	 utveckling	
mellan 2008-2016 beror i huvudsak på en relativt svag 
ekonomisk utveckling i vår omvärld. I de länder med störst 
bet delse	som	mottagare	av	svensk	e port	vä te	 NP	i	ge-
nomsnitt	med	endast	1 1	procent	årligen	mellan	2008	och	
2016 	vilket	kan	jämföras	med	genomsnittlig	årlig	tillvä t	
på	2 	procent	mellan	2000	och	2008.	 tvecklingen	under	
den	senaste	åttaårsperioden	t ngs	av	att	 lera	euroländer	
ännu	inte	återhämtat	sig	efter	 inanskrisen	och	därför	inte	
nått konjunkturell balans. Den svaga utvecklingen hänger 
också samman med att lägre oljepriser och handelssank-
tioner mot Ryssland har påverkat utvecklingen negativt på 
viktiga	svenska	e portmarknader	som	till	e empel	Norge	
och	 inland.	 NP	 på	 de	 främsta	 svenska	 e portmarkna-
derna	ökade	sammantaget	med	endast	1 8	procent	respek-
tive	1 7	procent	för	201 	och	2015.	 ven	2016	beräknas	
tillvä ten	stanna	vid	1 7	procent.	Det	är	en	utveckling	som	
är väsentligt svagare än historiskt och anmärkningsvärd 
eftersom	konjunkturen	förstärks	och	arbetslösheten	i	 lera	
länder går ned. 

Svensk ekonomi (1)

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren ut-
vecklats	väl 	med	en	snabbt	stigande	produktion	och	s s-
selsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den 
svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resurs-
utn ttjandet	 som	 skedde	 i	 samband	 med	 inanskrisens	
utbrott hösten 2008. Konjunkturläget idag kan beskrivas 
vara i konjunkturell balans.

Den sammantagna utvecklingen under denna åtta år långa 
lågkonjunktur	skiljer	sig	på	 lera	sätt	från	tidigare	perioder	
av	lågt	resursutn ttjande.	 illvä ten	i	omvärlden	har	varit	
osedvanligt	 svag 	 vilket	 inneburit	 att	 också	 utvecklingen	
av	 svensk	e port	har	varit	dämpad.	 nhemsk	efterfrågan	
har därmed kommit att spelat en större roll för återhämt-
ningen än vad som vanligtvis brukar vara fallet. En annan 
skillnad mot tidigare lågkonjunkturer är produktivitetens 
svaga	utveckling.	 illvä ten	 i	 svensk	 ekonomi	har	under	
de senaste åren i högre grad än tidigare baserats på en 
ökad	s sselsättning.	 rots	svag	produktivitetstillvä t	har	
in lationen	varit	låg.	Sjunkande	räntor	och	en	svagare	ut-
veckling av råvaru- och energipriser är två orsaker till det-
ta 	men	också	lönerna	har	utvecklats	svagare	än	normalt.	

Svag löneutveckling men samtidigt svag prisutveckling har 
inneburit att reallönerna utvecklats ungefär som tidigare.

ellan	 2008	 och	 2016	 ökade	 konsumentprisinde 	 ( P )	
med	endast	0 6	procent	i	genomsnitt	per	år.	Den	 tterligt	
svaga utvecklingen förklaras till stor del av sjunkande rän-
tor. Konsumentpriserna beräknade med fast bostadsränta 
( P )	har	ökat	med	det	dubbla	eller	med	1 2	procent	i	ge-
nomsnitt per år.

Den svenska ekonomin avslutade 2016 starkt. Kanske 
mest	glädjande	var	att	e porten	tog	n 	fart	efter	en	svag	
utveckling under första halvåret. Inför framtiden ser det 
ljust ut för industrin. I januari 2017 månads Konjunk-
turbarometer	ser	efterfrågeläget	bättre	ut	än	på	 lera	år 	
produktionsplanerna är tydligt uppåtriktade och order-
ingången utvecklas klart positivt. Det senare understryks 
också	i	S :s	statistik.	 ven	S edbanks	 nköpschefsinde 	
för	 industrin	är	positiv 	 i	 januari	månad	nåddes	det	hög-
sta	värdet	sedan	hösten	2010.	 ven	för	tjänstesektorn	och	
för näringslivet i stort är signalerna inför framtiden uttalat 
positiva.

NP	beräknas	2016	ha	ökat	med	 5	procent.	S 	räknar	
med	att	tillvä ten	i	svensk	ekonomi	blir	nästan	lika	stark	
2017.	 NP	beräknas	då	vä a	med	2 8	procent.

Kommunernas ekonomi (1)

Resultaten den senaste tioårsperioden måste sammanta-
get betraktas som goda. Under de senaste åren i perioden 
har	 realisationsvinsterna	 ökat	 kraftigt.	 ren	 2006‐2010	
uppgår	de	 i	 genomsnitt	 till	 	mkr 	2011‐2015	 till	7	mkr.	
r	2015	utmärktes	av	att	 verksamhetens	 intäkter	ökade	
ovanligt	kraftigt 	med	över	11	procent.	 örklaringen 	för-
utom	 återbetalningen	 från	 fa	 örsäkring 	 är	 en	 kraftig	
ökning	av	 riktade	statsbidrag 	 främst	kostnadsersättning	
för	 l ktingar 	bemanning	 inom	äldreomsorgen 	höjda	 lä-
rarlöner och satsning på elever på lågstadiet. Den statliga 
ersättningen	för	 l ktingmottagandet	ökade	med	närmare	
90 procent.

ommunernas	resultat	 för	2015	uppgick	till	15	mkr.	Det	
är ett resultat som ligger en bra bit över sektorns tumre-
gel för god ekonomisk hushållning. Genom det starka de-
mogra iska	tr cket	2016‐2017 	ökade	pensionskostnader	
och bromsad skatteunderlagsutveckling 2018–2020 krävs 
ändå	åtgärder	 i	 som	motsvarar	en	skattehöjning	på	1 0	
kr	2020 	för	att	klara	ett	resultat	på	1	procent	av	skatter	
och generella statsbidrag. En skattehöjning på den nivån 

(1) Källa: SKLs Ekonomirapport oktober 2016 samt Budget-
förutsättningar för åren 2017–2020 i SKLs cirkulär 17:6

 Samhällsekonomi och kommunens ekonomi
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är	inte	trolig 	utan	S 	räknar	med	att	kommunerna	kom-
mer att genomföra effektiviseringar för att klara delar av 
betinget. 

Den	 starka	 tillvä ten	 av	 skatteunderlaget	 vi	 såg	 år	2015	
väntas fortsätta i nästan lika snabb takt 2016 och 2017. 
r	2016	ökade	antalet	arbetade	timmar	dubbelt	så	m cket	
som	2015	men	 lönesumman	 tilltog	 bara	marginellt	mer.	
Samtidigt ökade inkomsterna av sociala ersättningar en-
dast svagt och grundavdragen steg mer än året innan. Den 
sammantagna effekten är en liten nedgång i skatteunder-
lagstillvä ten.

r	2017	avtar	skatteunderlagets	ökning	 tterligare	något.	
Det hänger ihop med att sysselsättningsutvecklingen däm-
pas samt minskade utbetalningar av sjukpenning och ar-
betslöshetsersättningar.

rån	och	med	2018	vä lar	 skatteunderlagets	ökning	ner	
till en nivå under den genomsnittliga sedan millennieskif-
tet. Det beror framförallt på att den långa perioden med 
sysselsättningsökning upphör när konjunkturtoppen pas-
seras.

Känslighetsanalys
En kommun påverkas av händelser utanför sin egen kon-
troll. En känslighetsanalys visar hur olika förändringar på-
verkar kommunens ekonomi.

Befolkning
Den	 1	december	2016	hade	 åstads	kommun	1 	61 	in-
vånare 	vilket	är	2 1	 ler	än	 förra	året.	 	kommunen	 föd-
des	125	barn	och	totalt	avled	206	personer 	vilket	ger	ett	
födelseunderskott	på	‐81	personer.	Det	 l ttade	hit	1	21 	
personer	medan	891	valde	att	 l tta	härifrån 	vilket	ger	ett	
positivt	 l ttningsnetto	på	 2 	personer.	Netto l ttandet	
inom	egna	länet	var	negativt	‐22 	medan	netto l ttandet	hit	
från	övriga	 landet	var	positivt	 117.	Netto l ttandet	 från	
utlandet var +228.  

Under de senaste femton åren har invånarantalet ökat un-
der tio av dessa och minskat under fem. Antalet invånare 
under	 samma	 period	 har	 ökat	 med	 totalt	 605	 personer.	
Sammanlagt	 har	 kommunen	 ett	 positivt	 l ttningsnetto	
under	de	 fem	senaste	åren	på	7 8	personer.	 v	dessa	är	
5 5	 personer	 nettoin l ttningar	 från	 utlandet	 och	 19 	
personer	 nettoin l ttningar	 från	 övriga	 delar	 av	 Sverige.	
nder	femårsperioden	har	det	skett	en	in l ttning	av	barn-

familjer 	 07	personer	25‐ 	år	och	 20	barn	0‐18	år.	
åstads	kommun	har	också	en	 in l ttning	 i	åldern	 5‐6 	
år 	 19	personer.		 ven	 ngre	pensionärer	 l ttar	till	kom-
munen 	 66	personer	i	åldern	65‐79	år.	Det	är	i	första	hand	
ungdomarna	som	 l ttat	ut 	 ‐2 6	 i	åldern	19‐2 	år.	 om-
munen	har	också	haft	ut l ttning	av	äldre	pensionärer	(80	
år	eller	äldre) 	‐28	personer.	

Diagram: Flyttningsöverskott efter ålder och år

åstads	kommun	har	en	stor	andel	äldre	invånare	jämfört	
med	genomsnittskommunen.	 	slutet	av	2016	var	 0	pro-
cent	av	befolkningen	65	år	eller	äldre	jämfört	med	20	pro-
cent	i	riket.	 v	invånarna	är	50	procent	män	och	50	pro-
cent kvinnor. Olika åldersgrupper fördelar sig procentuellt 
på följande sätt:

 OMVÄRLDSBEVAKNING  Samhällsekonomi och kommunens ekonomi, Känslighetsanalys, Befolkning
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OMVÄRLDSANALYS

Diagram: Befolkningsutveckling i Båstad de senaste 
20 åren

Diagram: Båstads befolkningsutveckling i procent jämfört 
med riket de senaste 20 åren

Bostadsmarknad
Båstad

	 åstad	bor	man	traditionellt	i	villa.	 ommunens	bostads-
bolag 	 åstadhem	 	 förvaltar	 955	 lägenheter	 av	 totalt	
cirka 2 100 lägenheter. Ett fåtal outhyrda nyproducerade 
lägenheter	 inns 	men	beräknas	bli	uth rda	så	snart	bostä-
derna	är	färdiga	att	 l tta	in	i.	 fterfrågan	på	bostäder	är	
störst	i	centrala	 åstad 	där	det	råder	stor	brist	på	lägenhe-
ter.	 	 åstads	kommun	 inns	cirka	9	600	bostadsfastigheter	
varav cirka en tredjedel är fritidsfastigheter.

Antalet utannonserade bostäder och tomter till salu är 
fortfarande stort i kommunen och bedömningen är att det 
inns	 ler	bostäder	till	salu	än	vad	som	efterfrågas.	Störst	är	

efterfrågan på unika objekt för fritidsboende eller mycket 
prisvärda fastigheter med stor utvecklingspotential. Dessa 
fastigheter är dock inte så många på marknaden. En för-
siktig	 efterfrågan	 inns	 på	 tomter	 för	 n produktion	 där	
tomtpriset utgör en realistisk del av totalkostanden för att 
bygga nytt.

Omvärldens inverkan

rbaniseringstrenden	fortsätter.	Städerna	vä er	och	i	takt	
med	att	efterfrågan	på	bostäder	där	ökar 	förändras	också	
prisbilden. Detta leder i sin tur till att efterfrågan också 
ökar	på	bostäder	stra 	utanför	städerna.	 ttraktiva 	stads-
nära bostadsmiljöer med goda kollektivförbindelser har 
länge	varit	en	konkurrensfördel	för	tillvä t	i	mindre	kom-
muner och samhällen nära storstäder.

i	 har	 tillvä t	 i	 Sverige	och	 i	 åstad.	 äntorna	 är	 fortfa-
rande låga men bolånetak hos bankerna gör det svårt för 
unga	människor	att	ta	sig	in	på	bostadsmarknaden.	Priset	
för nyproduktion av hyresrätter är högt och resultatet blir 
att	det	b ggs	för	få.	Nationellt	sett	ökar	dock	efterfrågan	på	
nybyggda hyresrätter trots de höga hyrorna. Kanske kom-
mer	det	inom	en	snar	framtid	att	även	gälla	för	 åstad.

Näringsliv
åstads	kommun	utmärker	sig	varje	år	som	stark	n före-
tagarkommun.	N företagandet	 är	 bland	 de	 högsta	 i	 Sve-
rige och även överlevnadsfrekvensen hos de nystartade 
företagen är hög. Under 2016 ökade nyföretagandet med 
20	 procent	 och	 totalt	 inns	 2	 00	 registrerade	 närings-
verksamheter 	varav	850	är	aktiebolag.

ilden	 av	 åstads	 kommun	 som	 en	 sommar‐	 och	 turist-
ort	är	väl	etablerad	och	i	kommunen	 inns	många	företag	
kopplade	 till	 just	denna	näring.	 ånga	små	 företag	 inns	
inom	turism	och	jordbruk 	branscher	som	har	en	lång	his-
toria	i	 åstads	kommun	men	här	 inns	också	de	stora	före-
tagenen inom industri och tillverkning med många anställ-
da.	 åstad	är	en	av	få	småkommuner	där	tre	börsnoterade	
företag	har	sina	huvudkontor:	P 	 inom	b gg‐	och	an-
läggningssektorn 	Nolato 	med	plast‐	och	gummiprodukter	
och Lindab med produkter i tunnplåt. Dessa tre tillsam-
mans med kommunens tre stora hotell svarar för nästan 
0	procent	av	arbetstillfällena	i	kommunen.	P 	Sverige	
	 är	 största	 privata	 arbetsgivaren	med	 2575	 antal	 an-

ställda	(november	2016 	källa	 konomifakta.se).

åstads	kommun	satsar	hårt	på	att	 tillsammans	med	nä-
ringslivet	skapa	och	behålla	ett	bra	företagsklimat.	 åstad	
urism	och	näringsliv	och	 åstads	kommun	kommer	att	i	
nära	samarbete	arbeta	för	att	ge	alla	be intliga	näringsid-
kare och alla de som önskar att etablera sig inom kommu-
nen 	så	goda	möjligheter	som	möjligt.	 tt	stark	och	positivt	
näringslivsklimat	 är	 grunden	 för	 tillvä t 	 utveckling	 och	
goda livsbetingelser.    

 Befolkning, Bostadsmarknad, Näringsliv
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MÅL
Resultatindikationer KF-mål
Båstads kommuns mål
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

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

RT Båstads kommun ligger stabilt över genomsnittet i riket. 2016 är 
resultatet 63 mot snittet 60.

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

RT Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på denna punkt. I 2016 
års mätning har resultaten blivit bättre och Båstads kommun 
ligger nu på genomsnittet i riket.

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt 
Svenskt näringslivs ranking

RT Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på denna punkt. Med 
satsningar på en bättre näringslivsservice inom kommunen samt 
bättre kommunikationer med buss och tåg, har resultaten stigit i 
2016 år mätning. Nu ligger Båstads kommun på plats 107 i riket i 
SVenskt näringslivs mätning. Resultten från Insikt inväntas för 
att kunna göra en samlad bedöminng.

Arbete med ÖP enligt plan E En ny vision har antagits och ÖP-arbetet fortskrider.
KF-mål 2 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

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

RT Nöjd medborgarinde för 2016 fick resultatet 53 mot snittet i 
riket 54. Vanligtvis brukar Båstads kommuns invånare vara mer 
nöjda än genomsnittet.

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

V 96% av medborgarna som söker kontakt via epost får svar inom 
två dygn. Detta är en ökning med 1% jämfört med 2015 och över 
genomsnittet i Sverige.

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

V 45% av medborgarna som söker kontakt via telefon når en 
handläggare. Detta är en ökning med 1% jämfört med 2015, men 
under genomsnittet i Sverige.

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

V 100% av medborgarna uppfattar ett mycket gott eller gott 
bemötande vid kontakt. Detta är en ökning med 2 % sedan 2015 
och ligger öbver genomsnittet i riket.

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och 
tillgänglighet

RT Medborgarnas nöjdhet på bemötande och tillgänglighet är i stort 
på jämförbar nivå med genomsnitte i riket. En ökad tillgänglighet 
via telefon, e-tjänster och för näringsidkare ökar resultatet och 
bör prioriteras för att nå målet inom detta område.

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Indikationer om lägre skatteunderlag och fortsatt stora 
investeringsbehov  och ökad andel äldre i relation till inflyttning 
och andelen barnfamilje, skapar sämre ekonomiska 
förutsättningar framgent. I Likhet med många små kommuner 
behöver ökade kostnader täckas med nya innovationer som gör 
verksamheten effektivare och attraktiv.

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

RT Resultatet uppgår till 2,1 % utav resultatet

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

RT Självfinansieringsgraden uppgår till 79%

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT Grundskolan ligger på plats 153. Resultatet baseras på 2016 års 
siffror. Måluppfyllelsen i åk 9 var lägre under föregående läsår. 

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

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

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

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT Överlag mycket bra resultat i grundskolan. De enskilda 
påståenden där färre än 80% av eleverna svarar positivt är: åk 3: 
arbetsro och hur välstädade toaletterna är, åk 5: hur välstädade 
toaletterna är, åk 8: "skolarbetet gör mig intresserad så att jag får 
lust att lära mig mer", hur välstädade toaletterna är och hur 
välstädad skolan är.                                             

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT Resultatet varierar mellan de olika skolformerna. 
Vårdnadshavarna känner inte till målen för verksamheten, 
vårdnadshavarna är inte engagerade i föräldraföreningar, man 
upplever inte att inom- och utomhusmiljön är bra, man önskar en 
kock på plats. Inom grundskolan är det endast i anseende som 
mer än 80% av vårdnadshavarna är nöjda.

Andel examina V 89 % av de studerande tog examen vid yrkeshögskolan.
Andel yrkesutbildningar per invånare V Sju yrkesutbildningar för vuxna per ca 14 000 inv. 208 platser vid 

yrkeshögskolan och 25 platser på yrkesvux i Båstad. Totalt 750 
platser yrkesvux och vuxlärling fritt sök  i Familjen Helsingborg 
genom samverkansavtal.

Andel i arbete efter utbildning V 87 %
Genomströmmning SFI E 197 elever
Nivå SFI E 61 elever har klarat nationella prov av 70 st (87 % klarat NP)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo 
och verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig

 MÅL  Resultatindikationer KF-mål
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MÅL

Resultatindikationer Nämndsmål

Båstads kommuns mål
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

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

RT Båstads kommun ligger stabilt över genomsnittet i riket. 2016 är 
resultatet 63 mot snittet 60.

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

RT Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på denna punkt. I 2016 
års mätning har resultaten blivit bättre och Båstads kommun 
ligger nu på genomsnittet i riket.

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt 
Svenskt näringslivs ranking

RT Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på denna punkt. Med 
satsningar på en bättre näringslivsservice inom kommunen samt 
bättre kommunikationer med buss och tåg, har resultaten stigit i 
2016 år mätning. Nu ligger Båstads kommun på plats 107 i riket i 
SVenskt näringslivs mätning. Resultten från Insikt inväntas för 
att kunna göra en samlad bedöminng.

Arbete med ÖP enligt plan E En ny vision har antagits och ÖP-arbetet fortskrider.
KF-mål 2 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

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

RT Nöjd medborgarinde för 2016 fick resultatet 53 mot snittet i 
riket 54. Vanligtvis brukar Båstads kommuns invånare vara mer 
nöjda än genomsnittet.

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

V 96% av medborgarna som söker kontakt via epost får svar inom 
två dygn. Detta är en ökning med 1% jämfört med 2015 och över 
genomsnittet i Sverige.

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

V 45% av medborgarna som söker kontakt via telefon når en 
handläggare. Detta är en ökning med 1% jämfört med 2015, men 
under genomsnittet i Sverige.

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

V 100% av medborgarna uppfattar ett mycket gott eller gott 
bemötande vid kontakt. Detta är en ökning med 2 % sedan 2015 
och ligger öbver genomsnittet i riket.

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och 
tillgänglighet

RT Medborgarnas nöjdhet på bemötande och tillgänglighet är i stort 
på jämförbar nivå med genomsnitte i riket. En ökad tillgänglighet 
via telefon, e-tjänster och för näringsidkare ökar resultatet och 
bör prioriteras för att nå målet inom detta område.

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Indikationer om lägre skatteunderlag och fortsatt stora 
investeringsbehov  och ökad andel äldre i relation till inflyttning 
och andelen barnfamilje, skapar sämre ekonomiska 
förutsättningar framgent. I Likhet med många små kommuner 
behöver ökade kostnader täckas med nya innovationer som gör 
verksamheten effektivare och attraktiv.

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

RT Resultatet uppgår till 2,1 % utav resultatet

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

RT Självfinansieringsgraden uppgår till 79%

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT Grundskolan ligger på plats 153. Resultatet baseras på 2016 års 
siffror. Måluppfyllelsen i åk 9 var lägre under föregående läsår. 

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

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

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

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT Överlag mycket bra resultat i grundskolan. De enskilda 
påståenden där färre än 80% av eleverna svarar positivt är: åk 3: 
arbetsro och hur välstädade toaletterna är, åk 5: hur välstädade 
toaletterna är, åk 8: "skolarbetet gör mig intresserad så att jag får 
lust att lära mig mer", hur välstädade toaletterna är och hur 
välstädad skolan är.                                             

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT Resultatet varierar mellan de olika skolformerna. 
Vårdnadshavarna känner inte till målen för verksamheten, 
vårdnadshavarna är inte engagerade i föräldraföreningar, man 
upplever inte att inom- och utomhusmiljön är bra, man önskar en 
kock på plats. Inom grundskolan är det endast i anseende som 
mer än 80% av vårdnadshavarna är nöjda.

Andel examina V 89 % av de studerande tog examen vid yrkeshögskolan.
Andel yrkesutbildningar per invånare V Sju yrkesutbildningar för vuxna per ca 14 000 inv. 208 platser vid 

yrkeshögskolan och 25 platser på yrkesvux i Båstad. Totalt 750 
platser yrkesvux och vuxlärling fritt sök  i Familjen Helsingborg 
genom samverkansavtal.

Andel i arbete efter utbildning V 87 %
Genomströmmning SFI E 197 elever
Nivå SFI E 61 elever har klarat nationella prov av 70 st (87 % klarat NP)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo 
och verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig

 Resultatindikationer Nämndsmål
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SERVICEDEKLARATIONER 2016Servicedeklarationer 2016

Kommunledningskontor Not

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

Teknik och service Not

Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten 
från brandpost eller dricksvattentankar.
Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före 
avbrott.
Avfallshämtning sker på utsatt dag. 1
Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt 
kommunens skötselplaner.
På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen 
enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna.
Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år.
Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år.
Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla.
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö.

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

Samhällsbyggnad Not

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

2

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.
I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 3

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

4

Samhällsskydd Not

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

5

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 6

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

Barn och skola Not

Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning.
Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter.
Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början.
Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 7

Bildning och arbete Not

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

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

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

 MÅL   Resultatindikationer Nämndsmål | SERVICEDEKLARATIONER 2016



27

SERVICEDEKLARATIONER 2016

Servicedeklarationer 2016

Kommunledningskontor Not

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

Teknik och service Not

Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten 
från brandpost eller dricksvattentankar.
Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före 
avbrott.
Avfallshämtning sker på utsatt dag. 1
Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt 
kommunens skötselplaner.
På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen 
enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna.
Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år.
Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år.
Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla.
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö.

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

Samhällsbyggnad Not

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

2

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.
I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 3

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

4

Samhällsskydd Not

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

5

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 6

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

Barn och skola Not

Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning.
Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter.
Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början.
Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 7

Bildning och arbete Not

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

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

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

2016 2016 2015 2016 2015
(mkr) Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Verksamhetens intäkter 1,8 224,8 280,6 224,9 331,3 275,9
Verksamhetens kostnader 2,8 -861,7 -929,7 -844,8 -952,0 -873,1
Avskrivningar 3,8 -56,5 -53,5 -53,1 -67,9 -65,6
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -693,3 -702,5 -672,9 -688,6 -662,8
Skatteintäkter 4 630,2 627,5 607,1 627,5 607,1
Generella statsbidrag och utjämning 5,8 80,3 89,8 74,4 89,8 74,4
Finansiella intäkter 6 1,7 2,4 1,4 1,3 0,4
Finansiella kostnader 7 -4,7 -2,5 -3,4 -11,7 -14,9

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER 14,2 14,8 6,7 18,4 4,1
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 -0,5 -1,5
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokslutsdisposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,7
ÅRETS RESULTAT 14,2 14,8 6,7 17,0 3,4

Kommun Kommunkoncern
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(mkr) Not 2016 2015 2016 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 761,2 696,1 1 249,1 1 182,3
   Maskiner och inventarier 10 71,7 73,2 79,7 80,4
   Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 93,3 15,0
Finansiella anläggningstillgångar 11 39,1 33,5 35,2 33,9
Summa anläggningstillgångar 872,0 802,8 1 457,3 1 311,6
Bidrag till statlig infrastruktur 12 62,2 62,0 62,2 62,0
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 13 15,6 22,4 15,8 22,7
Kortfristiga fordringar 14 133,7 85,6 132,8 89,2
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassa, bank 15 17,0 20,3 35,7 40,0
Summa omsättningstillgångar 166,3 128,4 184,3 151,8
SUMMA TILLGÅNGAR 1 100,5 993,2 1 703,8 1 525,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 16
Årets resultat 14,8 6,7 17,0 3,4
Pensionsreserv 83,8 78,0 83,8 78,0
Övrigt eget kapital 376,7 369,7 457,5 453,8
Summa eget kapital                          475,3 454,4 558,3 535,2
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 17 6,9 7,6 6,9 7,6
Avsättningar för latent skatt 1,7 1,8 9,0 8,4
Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 12,3 18,3 12,3 18,3
Summa avsättningar 20,8 27,7 28,1 34,3
Skulder
Långfristiga skulder 18 398,3 306,4 886,8 714,9
Kortfristiga skulder 19 206,2 204,7 230,6 241,2
Summa skulder 604,5 511,1 1 117,4 956,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 100,5 993,2 1 703,8 1 525,5

0,00000 0,0
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits
upp bland skulderna eller avsättningarna 20 266,7 280,3 266,7 280,3
Övriga ansvarsförbindelser 21 545,6 455,3 27,2 27,0

Kommun Kommunkoncern

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESRAPPORTKassaflödesrapport

(mkr) Not 2016 2015 2016 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 14,8 6,7 15,2 4,4
Justering för av- och nedskrivningar 53,5 53,1 67,9 65,6
Justering för upplösning av investeringsbidrag -1,9 -0,2 -1,9 -0,2
Justering för gjorda avsättningar -0,8 18,1 1,9 16,3
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 2,6 2,7 2,6 2,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 22 -0,6 -0,8 -0,1 0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 67,6 79,5 85,6 88,8
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 14 -48,1 -21,1 -49,0 -20,0
Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 13 6,8 0,0 6,9 0,1
Minskning/ökning kortfristiga skulder 19 -1,0 55,1 -7,7 62,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,3 113,5 35,8 131,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -112,2 -119,0 -208,5 -138,4
Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 3,8 31,4 3,8 31,4
Anslutningsavgifter VA 1,0 10,8 1,0 10,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,7 1,0 2,1 3,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar -6,1 -6,2 -6,1 -6,2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 4,4 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -111,8 -82,0 -203,3 -98,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 105,3 30,0 185,3 30,0
Amotering av skuld -13,8 -11,2 -13,8 -11,2
Ökning av långfristiga fodringar -2,8 -14,8 -2,8 -14,8
Minskning av långfristiga fordringar 0,5 0,3 0,5 0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 89,2 4,3 169,2 4,3
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -6,2 -33,8 -6,2 -33,8
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -6,2 -33,8 -6,2 -33,8
Årets kassaflöde -3,5 2,0 -4,5 3,3
Likvida medel vid periodens början 15 20,3 18,1 40,0 36,5
Likvida medel vid periodens slut 15 17,0 20,3 35,7 40,0

Kommunen Kommunkoncernen
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REDOVISNINGSPRINCIPER

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

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kom-
munen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräk-
nas	in l ta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 
där	 inget	 annat	 anges.	 Periodiseringar	 av	 inkomster	 och	
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av 
kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt 
värde och anskaffningsvärde.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hän-
förliga till redovisningsåret har bokförts och belastat årets 
redovisning.

Utställda fakturor	efter	årsskiftet 	men	hänförliga	till	re-
dovisningsåret 	har	fordringsförts	och	tillgodogjorts	årets	
redovisning.

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, löneskuld 
för december månad 2016 och därpå upplupen ar-
betsgivaravgift redovisas under kortfristiga skulder. Den 
årliga förändringen kostnadsförs.

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

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu ej 
inbetalade har fordringsförts.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella per-
sonalkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. 
nställda	med	kommunalt	avtal:	 8 	procent	och	arvo-
desanställda:	 1 2	procent.	 ustering	av	arbetsgivaravgif-
ten för anställda som inte fyllt 26 år har gjorts januari-maj. 
Justering av avgiften på grund av avtalsförsäkringar har 
bokförts centralt.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs 
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskriv-
ning	 baserat	 på	 anskaffningsvärdet	 e klusive	 eventuellt	
restvärde.	 På	 tillgångar	 i	 form	av	mark 	 konst	 och	pågå-
ende arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Följande 
avskrivningstider	tillämpas	normalt	i	kommunen:	 	5 	10 	
15 	20 	25 	 0 	 	50	år.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med	en	n ttjandeperiod	om	minst	tre	år	klassi iceras	som	
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
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mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett 
halvt basbelopp. 

rån	och	med	2015	tillämpas	komponentavskrivning.	De	
olika	komponenterna 	i	till	e empel	en	fastighet 	särskiljs	
och skrivs av var för sig. Utgångspunkten är att varje se-
parat del har olika lång livslängd och att den tid de kan 
användas därför skiljer sig åt. Viss tillämpning av kompo-
nentavskrivning har tillämpats tidigare.

Kapitalkostnader består av avskrivningar och intern-
ränta. Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod 
och	internräntan	uppgår	till	2 	procent.

Lånekostnader	 redovisas	 enligt	 	 15.1	 huvudmeto-
den och ingår i årets resultat.

Från och med 2007 intäktsbokförs 10 procent av VA-an-
läggningsavgiften och resterande ses som skuld till VA 
kollektivet och kommer att bokföras som intäkt på drift-
budgeten	under	en	50	års	period.	 rån	och	med	201 	har	
ackumulerat	inkomstförskott	klassi icerats	om	från	kort-
siktig skuld till långfristig skuld.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättning tas 
från	och	med	201 	upp	som	en	förutbetald	intäkt	och	re-
dovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Tidigare 
redovisades investeringsbidrag och gatukostnadsersätt-
ningar så att de reducerade det bokförda värdet.

VA-resultatfonden är positiv vilket minskar behovet av 
framtida	 ta ehöjningar.	 tt	 uppkommet	 underskott	 ska	
regleras	 under	 en	 treårsperiod	 genom	 e empelvis	 ta -
ehöjning och/eller kostnadsbesparing. 

Pensioner intjänade under 2016 redovisas som en kort-
fristig	skuld	 i	balansräkningen.	Pensioner	 intjänade	före	
1998 	samt	visstidspension	redovisas	som	en	ansvarsför-
bindelse i enlighet med den kommunala redovisningsla-
gen. Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade 
enligt	 PS07 	 iktlinjer	för	beräkning	av	pensionsskuld.

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter ba-
seras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekom-
mendation	 	 .2.

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har 
periodiserats enligt RKR 17. Löneskatten uppgår till 
2 26	procent.

Kommunalskatt	 periodiseras	 i	 enlighet	 med	 	 .2.	
Detta	 innebär	att	 i	bokslut	2016	har	den	de initiva	slut-
räkningen	 för	2015	och	en	preliminär	 slutavräkning	 för	
2016 bokförts.

Den leasingverksamhet	som	 inns	är	av	t pen	operatio-
nell leasing. Leasingavtal med villkor som innebär att 
kommunen i allt väsentligt åtnjuter de ekonomiska för-
delar och bär de ekonomiska risker som förknippas med 
ägandet	 av	 objektet	 och	 om	 avtalstiden	 överstiger	 	 år	
samt	överstiger	ett	halvt	basbelopp	de inieras	som	 inan-
siell	leasing	i	enlighet	med	 	1 .1.

Sammanställd redovisning har upprättas enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering. Kon-
solideringen innebär att kommunens och företagens 
räkenskapsposter sammanförs efter eliminering av alla 
koncerninterna mellanhavanden och att endast de ägda 
andelarna räkenskapsposter har tagits med. Interna mel-
lanhavanden mellan kommunen och bolagen har elimi-
nerats.	 beskattade	 reserver 	 e klusive	 latent	 skatt 	 har	
förts	till	eget	kapital.	 atent	skatt 	som	utgör	22 0	procent	
av	de	obeskattade	reserverna 	redovisas	under	posten	av-
sättningar.

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent 
in l tande	i.	 nga	förändringar	har	skett	under	året	i	kom-
munkoncernens sammansättning.

 REDOVISNINGSPRINCIPER
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(tkr) Budget Bokslut Avvikelse
Kommunfullmäktige -2 409 -1 525 884
Skolpeng, barnomsorg/grundskola -165 009 -166 150 -1 141
Skolpeng, gymnasium -41 365 -41 449 -84
Hemvårdspeng -51 803 -47 488 4 315
Boendepeng -56 955 -59 044 -2 089
Kommunstyrelsen -146 214 -144 790 1 424
- varav kommunstyrelse -2 053 -2 722 -669
- varav kommunledningskontor -50 060 -51 155 -1 095
- varav teknik och service -49 590 -53 645 -4 055
- varav samhällsbyggnad -2 964 -2 605 359
- varav bildning och arbete -41 547 -34 663 6 884
Myndighetsnämnd -3 500 -2 474 1 026
- varav myndighetsnämnd -411 -238 173
- varav samhällsbyggnad -2 827 -2 068 759
- varav teknik och service -262 -167 95
Utbildningsnämnd -110 322 -112 701 -2 379
- varav utbildningsnämnd -388 -460 -72
- varav barn och skola ram -78 213 -73 239 4 975
- varav barn och skola resultatenheter 0 446 446
- varav bildning och arbete ram -31 721 -41 092 -9 371
- varav bildning och arbete resultatenheter 0 1 644 1 644
Vård- och omsorgsnämnd -106 217 -117 519 -11 302
- varav vård- och omsorgsnämnd -387 -380 7
- varav vård och omsorg -105 830 -117 139 -11 309
Valnämnd -113 -3 110
Överförmyndare -711 -1 235 -524
Kommunrevision -844 -851 -7
Summa verksamheter -685 460 -695 229 -9 769
Finansförvaltning 699 660 709 979 10 319
SUMMA 14 200 14 750 550
VA 0 0 0
TOTALT 14 200 14 750 550

Driftredovisning
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INVESTERINGSREDOVISNING,
Specifikation per projekt (tkr)Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)

Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler och teknisk utrustning -50 -29 21 -21 Inköp har blivit försenade
1002 Kundcenter -500 -118 382 -382 Upphandling ärendehanteringssystem ej klart
1700 Inventarier (VO) -398 -398 0
1405 Inventarier (SS) -64 0 64
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg -40 -41 -1
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola -100 -100 0
1618 Lärararbetsplatser -176 -182 -6
1484 Inventarier bibliotek -20 0 20
1629 Inventarier vuxenutbildning -10 -10 0
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler -20 0 20
1640 Inventarier arbetsmarknad -40 -4 36
1009 Kommungemensamt dokumenthanteringssystem -26 0 26 0
1012 Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd -30 0 30 -30 Pga personalbrist under 2016 kom ungdomsrådet ej igång
1014 Arkiv -83 -44 39 -39 Nytt arkiv förseenat pga vattenskada i sessionssalen.
1004 Webb/E-tjänster -200 -52 148 -148 Projektet avslutas till våren önskar föra över 148 tkr
1050 IT-utrustning 0 -13 -13
1051 Serverplattform -600 -708 -108 Ökade licens kostnader för serverprogramvara
1052 IP-Telefoni -25 -200 -175 Uppgradering av hänvisningssystemet Trio
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät -200 -458 -258 Ökade utgifter pga stor utbyggnad av nät, verksamhetskrav
1054 Pc -1 000 -1 341 -341 Stort uppdämt behov av att byta till nyare datorer
1058 Pc programvaror -200 -340 -140
1059 Automatisering av användarkonton och processer -100 -113 -13
1060 Verksamhetsstödssystem -200 -61 139 Mindre än budget då utveckling i önskad takt ej hunnits med.
1061 Singel sign on (SSO) -50 0 50 Avvaktar integrationen av SSO för Proceedo
1062 It-säkerhet 0 -51 -51
1066 E-handel -156 -210 -54
1068 Uppgradering av operativsystem -100 0 100
1069 Uppgradering av office programvaran -1 000 -657 343

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR -5 388 -5 131 257 -620

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
1401 Brandmaterial -68 -23 45
1403 Kameraövervakning ÖK skol 68 0 -68
1406 Räddningsfordon -450 -598 -148,46 148 Faktura och fordon försenade, kommer i början av 2017
1406 Räddningsfordon Bidrag fr Trafikverket 0 598 598,46 -598
1407 Kommunikationsutrustning 0 -40 -40
1408 Skyddsutrustning -65 -85 -20
1412 Räddningsutrustning -191 -154 37
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder -100 -338 -238 238 Akuta åtgärder på passersystem Dillen
1414 Personlarm -240 -64 176 -176 Väntar på faktura för larm levererade 2016

Måltid
1920 Ram Måltid -400 -463 -63

Gata
3000 Ram Gata -500 0 500 Tennisvägen (se proj 3929)
3929 Tennisvägen 0 -529 -529 Underprojekt till Ram gata 
3004 Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, parkering -1 750 -73 1 677
3006 Stationsmiljö Förslöv, Väderskydd för buss och tåg -3 609 -3 609
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärd 0 -1 -1
3009 Trygghetsåtg gångt Lyckan 0 -1 -1
3310 GC-vägar -500 0 500 GC-passage järnvägsbank Förslöv. Se proj 3913
3311 GC-väg Kustvägen (Karupsvägen-väg 115) -1 500 -1 485 15 Statsbidrag erhålles för del av projektet
3314 GC-väg Järnvägsb Dala-Gre 0 -13 -13 Projekt påbörjat, fortgår under 2017 och framåt.
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -500 -787 -287 Oförutedda kostnader
3905 Mätbar gatubelysning -100 -11 89 Utförs ej 2016
3030 Reinvestering asfaltsbeläggning -3 000 0 3 000
3031 Strandgatan 0 -566 -566
3032 Hallvägen 0 -347 -347
3033 Skogsvägen 0 -1 -1
3034 Killebacken 0 -224 -224
3035 Kullgatan 0 -257 -257
3036 Ordensgatan 0 -267 -267
3037 Jungmansgatan 0 -1 -1
3038 Dalhemsvägen 0 -359 -359
3039 Ranviksvägen 0 -473 -473
3040 Trädgårdsvägen 0 -826 -826
3041 Majvägen 0 -155 -155
3042 Torpvägen 0 -217 -217
3043 Bergsvägen 0 -73 -73
2031 Färdigställande av exploatering Förslöv 2:4 (Toppbeläggning -300 -350 -50

Se underprojekt nedan. 

Ca 750 tkr negativ avvikelse mer kostnader i projekten för 
justeringar, kringanläggningar mm.

 INVESTERINGSREDOVISNING
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RÄKENSKAPER
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Resultaträkning
Vatten/avloppsverksamhet

2015
(mkr) Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
Verksamhetens intäkter 45,0 41,9 -3,1 39,2
-Brukningsavgifter 42,2 41,3 -0,9 41,5
-Anläggningsavgifter 0,8 1,0 0,3 1,9
-Periodisering av årets anläggningsavgifter 0,0 -1,8 -1,8 -11,4
Verksamhetens kostnader -29,3 -24,5 4,8 -27,9
- Varav interna kostnader inom koncernen 1 0,0 -0,8 -0,8 -0,7
Avskrivningar -7,9 -7,9 0,0 -7,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 7,8 9,5 1,7 4,4
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 7,8 9,5 1,7 4,4
Återställning VA-regleringsfond 0,0 -1,7 -4,4
RESULTAT VA 7,8 7,8 0,0

Balansräkning
Vatten/avloppsverksamhet
(mkr) 2016 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar 261,3 238,3
Maskiner och inventarier 0,4 0,5
Summa anläggningstillgångar 261,7 238,8
Omsättningstillgångar
Fordran skattekollektivet 52,4 49,7
- Varav fordran anläggningsavgifter 39,8 38,8
Summa omsättningstillgångar 52,4 49,7
SUMMA TILLGÅNGAR 314,1 288,5
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början 10,9 6,5
Årets resultat 0,0 0,0
VA-regleringsfond 2 1,7 4,4
Summa eget kapital 12,5 10,9
Långfristiga skulder
Lån av kommunen 261,7 238,8
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 39,8 38,8
Summa skulder 301,6 277,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 314,1 288,5

Not
Vatten/avloppsverksamhet
1 Interna kostnader
(mkr) 2016 2015
Kommunledningskontor 0,0 0,0
Teknisk och service 0,7 0,7

Totala interna kostnader 0,8 0,7
Interna kostnader fördelas uifrån hur mycket VA- verksamheten ianspråktar av kommunens gemensamma resurser.

2  VA-regleringsfond
(mkr) 2016 2015
Förändring VA-regleringsfond 1,7 4,4

2016

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT NOTER VA
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige

Årets viktigaste händelser

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige 
beslutade om mål och riktlinjer för den kommunala verk-
samheten 	 budget 	 kommunal	 skatt 	 årsredovisning	med	
ansvarsfrihet för nämnderna. Fullmäktige beslutade också 
om kommunens organisation och verksamhetsformer. 
ommunfullmäktiges	 1	 ledamöter	 under	mandatperio-

den	2015‐2018	är	 fördelade	på	 järepartiet	1 	 odera-
terna	 8 	 Socialdemokraterna	 5 	 Sverigedemokraterna	 5 	
enterpartiet	5 	 olkpartiet	 	 iljöpartiet	2.	 ommunfull-

mäktige hade nio sammanträden under året. 

Ekonomiskt resultat

Kommunfullmäktige får ett stort överskott. Under året 
fanns enbart en tillfällig beredning.

Framtidsperspektiv

ommunfullmäktige	kommer	att	ha	5	tillfälliga	beredning-
ar under 2017.

Skolpeng

Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Skolpeng 

 

Skolpeng 

 (tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -165 009  -166 150 -1 141 -165 617 

Skolpeng, gymnasium -41 365 -41 449 -84 -39 826 

 
Ekonomiskt resultat 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola redovi-
sade ett underskott mot budget på ungefär 
1 100 tkr. Kostnader för köp av barnomsorg och 
skola från egen och extern regi översteg budgeten 
med cirka 1 500 tkr. Avvikelsen förklaras huvud-
sakligen av att antalet barn och elever vid årets 
slut blev 39 fler än vad det budgeterats med, 
vilket i antal är en avvikelse på 1,5 procent. Bud-
get 2016 baseras på det antal som var folkbok-
förda i Båstads Kommun september 2015. 

Tabell: Antal folkbokförda barn och elever barn-
omsorg/grundskola 

 

 

 

 

 

Förutom ökat barn- och elevantal har andelen 
barn som varit inskrivna i fritidshem och grund-

skola 7-9 varit något högre än vad det budgete-
rats för, främst inom fritidshem. Andelen barn 
som var inskrivna i förskolan mer än 15 timmar 
per vecka och därmed berättigad full förskole-
peng var fler än budgeterat och andelen barn som 
var inskrivna mindre än 15 timmar per vecka var 
färre än budgeterat. Detta förhållande medför 
högre kostnader. 

Intäkterna för barnomsorgsavgiften blev drygt 
487 tkr mer än budgeterat vilket beror på högre 
barnomsorgsavgifter.  

Skolpeng, gymnasium 
Skolpeng gymnasium redovisade ett underskott 
om cirka -100 tkr för 2016. Kostnader för köp av 
gymnasieplatser översteg budget med 500 tkr, 
något som främst beror på att snittpengen är 
högre än budgeterad fristående peng samt att 
elever gjorde dyrare utbildningsval än budgete-
rat. 

Intäkterna visar ett överskott om 130 tkr som 
kan hänföras till att momsersättningen har varit 
högre än budgeterat. 

 

Tabell: Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 146 149 3 76 044 76 266 222 

Fristående regi 84 101 17 124 873 125 975 1 102 

Annan kommun 199 180 -19 104 280 100 331 -3 949 

Summa 429 430 1    

 

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 204 2 248 44 

Fristående regi 323 318 -5 

Annan kommun 48 48 0 

Summa 2 575 2 614                  39 

Ekonomiskt resultat

Skolpeng för barnomsorg och grundskola

Skolpeng för barnomsorg och grundskola redovisade ett 
underskott mot budget på ungefär 1 100 tkr. Kostnader 

för	köp	av	barnomsorg	och	skola	från	egen	och	e tern	regi	
översteg	budgeten	med	cirka	1	500	tkr.	 vvikelsen	förkla-
ras huvudsakligen av att antalet barn och elever vid årets 
slut	blev	 9	 ler	än	vad	det	budgeterats	med 	vilket	i	antal	
är	en	avvikelse	på	1 5	procent.	 udget	2016	baseras	på	det	
antal	som	var	folkbokförda	i	 åstads	kommun	september	
2015.

Tabell: Antal folkbokförda barn och elever barnomsorg/
grundskola

Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Skolpeng 

 

Skolpeng 

 (tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -165 009  -166 150 -1 141 -165 617 

Skolpeng, gymnasium -41 365 -41 449 -84 -39 826 

 
Ekonomiskt resultat 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola redovi-
sade ett underskott mot budget på ungefär 
1 100 tkr. Kostnader för köp av barnomsorg och 
skola från egen och extern regi översteg budgeten 
med cirka 1 500 tkr. Avvikelsen förklaras huvud-
sakligen av att antalet barn och elever vid årets 
slut blev 39 fler än vad det budgeterats med, 
vilket i antal är en avvikelse på 1,5 procent. Bud-
get 2016 baseras på det antal som var folkbok-
förda i Båstads Kommun september 2015. 

Tabell: Antal folkbokförda barn och elever barn-
omsorg/grundskola 

 

 

 

 

 

Förutom ökat barn- och elevantal har andelen 
barn som varit inskrivna i fritidshem och grund-

skola 7-9 varit något högre än vad det budgete-
rats för, främst inom fritidshem. Andelen barn 
som var inskrivna i förskolan mer än 15 timmar 
per vecka och därmed berättigad full förskole-
peng var fler än budgeterat och andelen barn som 
var inskrivna mindre än 15 timmar per vecka var 
färre än budgeterat. Detta förhållande medför 
högre kostnader. 

Intäkterna för barnomsorgsavgiften blev drygt 
487 tkr mer än budgeterat vilket beror på högre 
barnomsorgsavgifter.  

Skolpeng, gymnasium 
Skolpeng gymnasium redovisade ett underskott 
om cirka -100 tkr för 2016. Kostnader för köp av 
gymnasieplatser översteg budget med 500 tkr, 
något som främst beror på att snittpengen är 
högre än budgeterad fristående peng samt att 
elever gjorde dyrare utbildningsval än budgete-
rat. 

Intäkterna visar ett överskott om 130 tkr som 
kan hänföras till att momsersättningen har varit 
högre än budgeterat. 

 

Tabell: Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 146 149 3 76 044 76 266 222 

Fristående regi 84 101 17 124 873 125 975 1 102 

Annan kommun 199 180 -19 104 280 100 331 -3 949 

Summa 429 430 1    

 

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 204 2 248 44 

Fristående regi 323 318 -5 

Annan kommun 48 48 0 

Summa 2 575 2 614                  39 

Förutom ökat barn- och elevantal har andelen barn som 
varit inskrivna i fritidshem och grundskola 7-9 varit något 
högre	än	vad	det	budgeterats	för 	främst	inom	fritidshem.	
ndelen	barn	som	var	inskrivna	i	förskolan	mer	än	15	tim-

mar per vecka och därmed berättigad full förskolepeng 
var	 ler	än	budgeterat	och	andelen	barn	som	var	inskrivna	
mindre	än	15	 timmar	per	vecka	var	 färre	än	budgeterat.	
Detta förhållande medför högre kostnader.

ntäkterna	 	 för	barnomsorgsavgiften	 	blev	dr gt	 	 87	tkr		
mer än budgeterat vilket beror på högre barnomsorgsav-
gifter. 

Skolpeng gymnasium

Skolpeng gymnasium redovisade ett underskott om cirka 
-100 tkr för 2016. Kostnader för köp av gymnasieplatser 
översteg	budget	med	500	tkr 	något	som	främst	beror	på	
att snittpengen är högre än budgeterad fristående peng 
samt att elever gjorde dyrare utbildningsval än budgeterat.

ntäkterna	visar	ett	överskott	om	1 0	tkr	som	kan	hänfö-
ras till att momsersättningen har varit högre än budgete-
rat.

Tabell: Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium

Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Skolpeng 

 

Skolpeng 

 (tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -165 009  -166 150 -1 141 -165 617 

Skolpeng, gymnasium -41 365 -41 449 -84 -39 826 

 
Ekonomiskt resultat 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola redovi-
sade ett underskott mot budget på ungefär 
1 100 tkr. Kostnader för köp av barnomsorg och 
skola från egen och extern regi översteg budgeten 
med cirka 1 500 tkr. Avvikelsen förklaras huvud-
sakligen av att antalet barn och elever vid årets 
slut blev 39 fler än vad det budgeterats med, 
vilket i antal är en avvikelse på 1,5 procent. Bud-
get 2016 baseras på det antal som var folkbok-
förda i Båstads Kommun september 2015. 

Tabell: Antal folkbokförda barn och elever barn-
omsorg/grundskola 

 

 

 

 

 

Förutom ökat barn- och elevantal har andelen 
barn som varit inskrivna i fritidshem och grund-

skola 7-9 varit något högre än vad det budgete-
rats för, främst inom fritidshem. Andelen barn 
som var inskrivna i förskolan mer än 15 timmar 
per vecka och därmed berättigad full förskole-
peng var fler än budgeterat och andelen barn som 
var inskrivna mindre än 15 timmar per vecka var 
färre än budgeterat. Detta förhållande medför 
högre kostnader. 

Intäkterna för barnomsorgsavgiften blev drygt 
487 tkr mer än budgeterat vilket beror på högre 
barnomsorgsavgifter.  

Skolpeng, gymnasium 
Skolpeng gymnasium redovisade ett underskott 
om cirka -100 tkr för 2016. Kostnader för köp av 
gymnasieplatser översteg budget med 500 tkr, 
något som främst beror på att snittpengen är 
högre än budgeterad fristående peng samt att 
elever gjorde dyrare utbildningsval än budgete-
rat. 

Intäkterna visar ett överskott om 130 tkr som 
kan hänföras till att momsersättningen har varit 
högre än budgeterat. 

 

Tabell: Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 146 149 3 76 044 76 266 222 

Fristående regi 84 101 17 124 873 125 975 1 102 

Annan kommun 199 180 -19 104 280 100 331 -3 949 

Summa 429 430 1    

 

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 204 2 248 44 

Fristående regi 323 318 -5 

Annan kommun 48 48 0 

Summa 2 575 2 614                  39 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  Kommunfullmäktige, Skolpeng
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Hemvårds- och boendepeng

Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng 

 

Hemvårds- och boendepeng 

 (tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Hemvårdspeng -51 803 -47 488 4 315 -49 857 

Boendepeng -56 955 -59 044 -2 089 -67 628 

 

 

Årets viktigaste händelser 
Hemvårdspeng 
Beviljade hemvårdstimmar var lägre 2016 
(151 000 timmar) i jämförelse med 2015 
(156 000 timmar). I dagsläget överbeläggs kom-
munens platser för korttidsvård, vilket ska mini-
meras genom bland annat ett mottagningsteam. 
Detta kommer i förlängningen sannolikt leda till 
fler antal hemvårdstimmar. 

Boendepeng 
Några av vård och omsorgsboendena har inte haft 
full beläggning under perioden, vilket till stor del 
beror på hanteringstiden för flytt efter att  vård 
och omsorgstagare har avlidit. Beläggningsgra-
den för vård och omsorgsboende var 99 procent. 

Korttidsboende inom kommunen har nyttjat 
samtliga disponibla vårdplatser då det fattats ett 
beslut om att inte köpa platser utanför kommu-

nen. Detta har inneburit att vård och omsorgsta-
gare inom korttidsvården till viss del delat rum. 
Förvaltningen arbetar med att minimera behovet 
av korttidsplatser genom att så fort som möjligt 
säkerställa en trygg och säker hemgång, bland 
annat genom Mottagningsteamet.  

 

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng  
Köp av hemvårdstimmar gav en positiv effekt på 
resultatet i jämförelse med budget om 3,5 mkr, 
beroende på att utfallet av hemvårdstimmar upp-
gick till 151 000 timmar, i jämförelse med budge-
terat antal timmar om 160 000. Intäkterna för 
omvårdnadsavgifterna översteg budget med 
800 tkr, vilket inkluderade en höjning av max-
taxan från december 2016. 

 
 
 

Diagram: Hemvårdspeng – Köp av timmar månadsvis 

 
 

10 000

11 000

12 000
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Årets viktigaste händelser

Hemvårdspeng

eviljade	hemvårdstimmar	var	lägre	2016	(151	000	tim-
mar)	i	jämförelse	med	2015	(156	000	timmar).	 	dagsläget	
överbeläggs	 kommunens	 platser	 för	 korttidsvård 	 vilket	
ska minimeras genom bland annat ett mottagningsteam. 
Detta	kommer	i	förlängningen	sannolikt	leda	till	 ler	antal	
hemvårdstimmar.

Boendepeng

Några	av	vård‐	och	omsorgsboendena	har	inte	haft	full	be-
läggning	under	perioden 	vilket	till	stor	del	beror	på	han-
teringstiden	för	 l tt	efter	att		vård	och	omsorgstagare	har	
avlidit.	 eläggningsgraden	 för	 vård‐	 och	 omsorgsboende	
var 99 procent.

Korttidsboende inom kommunen har nyttjat samtliga dis-
ponibla vårdplatser då det fattats ett beslut om att inte 
köpa platser utanför kommunen. Detta har inneburit att 
vård- och omsorgstagare inom korttidsvården till viss del 
delat rum. Förvaltningen arbetar med att minimera be-
hovet av korttidsplatser genom att så fort som möjligt sä-
kerställa	en	tr gg	och	säker	hemgång 	bland	annat	genom	
Mottagningsteamet. 

Ekonomiskt resultat

Hemvårdspeng

Köp av hemvårdstimmar gav en positiv effekt på resulta-
tet	i	 jämförelse	med	budget	om	 5	mkr 	beroende	på	att	
utfallet	av	hemvårdstimmar	uppgick	till	151	000	timmar 	
i jämförelse med budgeterat antal timmar om 160 000. In-
täkterna för omvårdnadsavgifterna översteg budget med 
800	 tkr 	 vilket	 inkluderade	 en	höjning	 av	ma ta an	 från	
december 2016.

Diagram: Hemvårdspeng – Köp av timmar månadsvis
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Hemvårds- och boendepeng 

 (tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Hemvårdspeng -51 803 -47 488 4 315 -49 857 

Boendepeng -56 955 -59 044 -2 089 -67 628 

 

 

Årets viktigaste händelser 
Hemvårdspeng 
Beviljade hemvårdstimmar var lägre 2016 
(151 000 timmar) i jämförelse med 2015 
(156 000 timmar). I dagsläget överbeläggs kom-
munens platser för korttidsvård, vilket ska mini-
meras genom bland annat ett mottagningsteam. 
Detta kommer i förlängningen sannolikt leda till 
fler antal hemvårdstimmar. 

Boendepeng 
Några av vård och omsorgsboendena har inte haft 
full beläggning under perioden, vilket till stor del 
beror på hanteringstiden för flytt efter att  vård 
och omsorgstagare har avlidit. Beläggningsgra-
den för vård och omsorgsboende var 99 procent. 

Korttidsboende inom kommunen har nyttjat 
samtliga disponibla vårdplatser då det fattats ett 
beslut om att inte köpa platser utanför kommu-

nen. Detta har inneburit att vård och omsorgsta-
gare inom korttidsvården till viss del delat rum. 
Förvaltningen arbetar med att minimera behovet 
av korttidsplatser genom att så fort som möjligt 
säkerställa en trygg och säker hemgång, bland 
annat genom Mottagningsteamet.  

 

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng  
Köp av hemvårdstimmar gav en positiv effekt på 
resultatet i jämförelse med budget om 3,5 mkr, 
beroende på att utfallet av hemvårdstimmar upp-
gick till 151 000 timmar, i jämförelse med budge-
terat antal timmar om 160 000. Intäkterna för 
omvårdnadsavgifterna översteg budget med 
800 tkr, vilket inkluderade en höjning av max-
taxan från december 2016. 

 
 
 

Diagram: Hemvårdspeng – Köp av timmar månadsvis 
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Boendepeng

öp	av	boended gn	uppvisade	ett	underskott	om	2 1	mkr 	
beroende	på	köp	av	 ler	korttidsplatser	än	budgeterat	
(1 	mkr).	1 	platser	är	budgeterade	och	under	året	har	
det genomsnittligt belagts 16 platser. Den negativa avvi-
kelsen beror även på ett större behov av demensplatser 
än	budgeterat 	och	det	har	således	skett	ett	skifte	från	so-
matikplatser	till	demensplatser	(1 1	mkr).	 sliden	har	inte	
haft full beläggning under året vilket har bidragit till ett 
överskott	om	 00	tkr	för	beställaren.

Framtidsperspektiv

Förvaltningen planerar att arbeta med vidareutveckling av 
be intligt	vårdplaneringsteam	samt	en	övergång	till	mot-
tagningsteam	 i	 bostaden 	 där	 lertalet	 av	 vårdplanering-
arna bör ske. 

Ett nytt vägledningsdokument beslutades i juni 2016. 
Dokumentet	 t dliggör	 riktlinjer 	 för	biståndshandläggare	
samt	utförare	av	hemvård	och	vård‐	och	omsorgsboende 	
som ska möjliggöra en enhetlig hantering av ärende. För 
att möta framtidens behov av vård och omsorg och nå må-
let om minst tionde bästa äldreomsorgskommun krävs 
insatser	i	s fte	att	förbättra	kvalitet 	effektivitet	och	med-
arbetarskap. 

erksamheten	är	beroende	av	engagerade 	innovativa	och	
drivna medarbetare som arbetar med vård- och omsorgs-
tagaren i fokus och ständigt ser smartare lösningar på si-
tuationer. Digitaliseringen är här för att stanna och kom-
mer 	rätt	använd 	att	bidra	till	välfärd	och	möjligheten	att	
rikta resurserna på ett ännu bättre sätt till dem som mest 
behöver det. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs 
det att ”rätt händer gör rätt saker”.   

 Hemvårds- och boendepeng
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KOMMUNSTYRELSE
Kommunstyrelse

Årets viktigaste händelser

ommunst relsen	är	kommunens	ledande	organ	med	1 	
ledamöter	 som	 ansvarar	 för	 samordning 	 planering	 och	
uppföljning	 av	 samtliga	 kommunala	 verksamheter 	 dess	
utveckling	 och	 ekonomi 	 samt	 uppsikt	 över	 kommunala	
verksamheter som bedrivs i hel- eller delägda bolag. 

Kommunstyrelsen hade tio sammanträden under året. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamöter bereder 
ärenden till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet är även 
kommunens krisledningsnämnd. Arbetsutskottet hade 12 
sammanträden under året.

Kommunens förhandlingsutskotts fem ledamöter ansva-
rar för kommunens lönerevision och är tillika pensions-
myndighet för förtroendevalda. Förhandlingsutskottet 
sammanträdde fem gånger under året.

Till kommunstyrelsen hör även två råd: 

Pensionärsrådet	är	ett	organ	för	samråd	mellan	företräda-
re för pensionärsorganisationer i kommunen och kommu-
nens politiska ledning i frågor som rör de äldre i samhäl-
let.	Pensionärsrådet	hade	f ra	sammanträden	under	året.

andikapprådet	är	ett	organ	med	uppgift	att	verka	för	att	
funktionshindersperspektiv beaktas i kommunens verk-
samheter 	samt	att	vara	referensorgan	i	de	frågor	som	rör	
funktionsnedsatta.	 andikapprådet	hade	åtta	sammanträ-
den under året.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen får ett stort underskott för 2016. Total 
kostnad	för	politikernas	arbete	inklusive	reseersättningar 	

	och	förlorad	arbetsförtjänst	uppgick	till	ca	2	265	tkr.	 	
underskottet	ingår	en	utredning	från	 	om	dr gt	127	tkr 	
utskicket	 ommunst relsen	 informerar 	 ett	 fåtal	 kurser	
samt kostnader för handikapprådet och pensionärsrådet. 
udgetramen	täcker	inte	ens	kostnaderna	för	de	politiska	

mötena. 

Kommunledningskontor

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse - Kommunledningskontor 

 

Kommunledningskontor 

 (tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

KS - KOMMUNLEDNINGSKONTOR -50 060 -51 155 -1 095 -49 908 

Kommunledningsstab -9 360 -9 478 -119 -9 048 

Kundcenter -1 210 -1 778 -569 -491 

Kommunikationsavdelning -1 811 -1 798 13 -1 705 

Kommunkansli -4 420 -4 289 131 -5 239 

Ekonomiavdelning -13 051 -12 895 156 -12 599 

HR-avdelning -10 643 -11 186 -543 -11 189 

IT-avdelning -9 565 -9 729 -164 -*9 637 

INVESTERING -5 388 -5 131 257 -5 094 

 

 

 

Årets viktigaste händelser 
Kommunledningsstab 
Under 2016 införde upphandlaren tillsammans 
med ekonomiavdelningen E-handel för Båstads 
kommun. Totalt har tio avtalsområden införts.  

Externfinansiering söktes till 13 projekt och be-
viljades till 12 (varav två söktes under 2015).  

Ny kommunjurist rekryterades. 

Kommunikationsavdelning 
Avdelningens fokuserade i vanlig ordning på att 
möta invånarnas, besökarnas och medarbetarna 
behov av information och kommunikation. Till 
detta använde vi främst digitala kanaler såsom 
webbplatsen, sociala medier samt intranätet, men 
även tryckta medier såsom annonser och tryck-
saker för att nå målgrupper som inte har tillgång 
till dator, läsplatta eller mobil. 

Under de intensiva sommarveckorna inriktades 
arbetet på det personliga mötet genom den nu-
mera traditionsenliga montern inne på tennisom-
rådet samt guidade bussturer, båda på temat 
”Framtidens Båstad.”  

För att bättre tillgodose allmänhetens krav på 
tillgänglighet lade avdelningen tillsammans med 
IT stort fokus på att planera och bygga en helt ny 
webbplats, anpassad till den ökade användningen 
av mobiler och läsplattor. Webbplatsen lansera-
des i januari 2017. För att marknadsföra Båstads 
kommun som attraktiv arbetsplats samt sprida 

information om vad vi gör, användes kommunens 
Instagram som ett stafettkonto av medarbetarna. 

Kundcenter 
Verksamheten startades upp vid halvårsskiftet. 
Medarbetarna har rekryterats internt och inom 
budgetram.  

Under 2016 lades en tydlig plan för hur arbetet 
ska utvecklas för att få största möjliga kundnöjd-
het.  

Kommunkansli 
I mitten av året gjordes en omorganisation som 
innebar att kansliets funktioner renodlades. 
Kansliet bestod i början av året av kansli, kon-
torsservice och reception/växel. Efter halvårs-
skiftet gick kontorsservice över till teknik och 
service och reception/växel bildade en egen av-
delning, Kundcenter. Efter omorganiseringen har 
kansliets ansvar för nämndsadministration, regi-
stratur och arkiv för samtliga politiska organ.  

Under året uppstod en stor vattenläcka i kom-
munhuset som påverkade mångas arbete. Stora 
skador uppstod på lokaler och inventarier. Om-
flyttning av möten och upplåtelse av lokaler 
gjorde att planerade aktiviteter senarelades. 

Kommunkansliet arbetade under året med ären-
deprocessen dels tillsammans med lednings-
gruppen, dels på egen hand med bland annat  
processkartläggning.  

Årets viktigaste händelser 

Kommunledningsstab

Under 2016 införde upphandlaren tillsammans med eko-
nomiavdelningen	 ‐handel	 för	 åstads	 kommun.	 otalt	
har tio avtalsområden införts. 

tern inansiering	söktes	till	1 	projekt	och	beviljades	till	
12	(varav	två	söktes	under	2015).	

N 	kommunjurist	rekr terades.

Kommunikationsavdelning

Avdelningens fokuserade i vanlig ordning på att möta 
invånarnas 	 besökarnas	 och	 medarbetarna	 behov	 av	
information och kommunikation. Till detta använde vi 
främst	digitala	kanaler	såsom	 ebbplatsen 	sociala	medier	
samt	intranätet 	men	även	tr ckta	medier	såsom	annonser	
och trycksaker för att nå målgrupper som inte har tillgång 
till	dator 	läsplatta	eller	mobil.

Under de intensiva sommarveckorna inriktades arbetet på 
det personliga mötet genom den numera traditionsenliga 
montern	 inne	på	 tennisområdet	samt	guidade	bussturer 	
båda	på	temat	 ramtidens	 åstad. 	

För att bättre tillgodose allmänhetens krav på tillgänglig-
het lade avdelningen tillsammans med IT stort fokus på att 
planera	och	b gga	en	helt	n 	 ebbplats 	anpassad	till	den	
ökade	användningen	av	mobiler	och		läsplattor.	 ebbplat-
sen	 lanserades	 i	 januari	 2017.	 ör	 att	marknadsföra	 å-
stads kommun som attraktiv arbetsplats samt sprida in-
formation	om	vad	vi	gör 	användes	kommunens	 nstagram	
som ett stafettkonto av medarbetarna.

 KOMMUNSTYRELSE  Kommunstyrelse, KommunledningskontorVerksamhetsberättelse Kommunstyrelse - Kommunstyrelse 

 

Kommunstyrelse 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Kommunstyrelse -2 053 -2 722 -669 -2 571 

 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamöter 
bereder ärenden till kommunstyrelsen. Arbetsut-
skottet är även kommunens krisledningsnämnd. 
Arbetsutskottet sammanträdde 12 gånger under 
året. 

Kommunens förhandlingsutskotts fem ledamöter 
ansvarar för kommunens lönerevision och är 
tillika pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
Förhandlingsutskottet sammanträdde fem gånger 
under året. 

Till kommunstyrelsen hör även två råd:  

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan 
företrädare för pensionärsorganisationer i kom-

munen och kommunens politiska ledning i frågor 
som rör de äldre i samhället. Pensionärsrådet 
sammanträdde fyra gånger under året. 

Handikapprådet är ett organ med uppgift att 
verka för att funktionshindersperspektiv beaktas 
i kommunens verksamheter, samt att vara refe-
rensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta. 
Handikapprådet sammanträdde åtta gånger un-
der året. 

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen får ett stort underskott för 
2016. Total kostnad för politikernas arbete inklu-
sive reseersättningar, OB och förlorad arbetsför-
tjänst uppgick till ca 2 265 tkr. I underskottet 
ingår en utredning från EY om drygt 127 tkr, 
utskicket Kommunstyrelsen informerar, ett fåtal 
kurser samt kostnader för handikapprådet och 
pensionärsrådet. Budgetramen täcker inte ens 
kostnaderna för de politiska mötena. 
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Kundcenter

Verksamheten startades upp vid halvårsskiftet. Medarbe-
tarna har rekryterats internt och inom budgetram. 

Under 2016 lades en tydlig plan för hur arbetet ska utveck-
las för att få största möjliga kundnöjdhet. 

Kommunkansli

I mitten av året gjordes en omorganisation som innebar 
att kansliets funktioner renodlades. Kansliet bestod i bör-
jan	av	året	av	kansli 	kontorsservice	och	reception vä el.	
Efter halvårsskiftet gick kontorsservice över till teknik och 
service	 och	 reception vä el	 bildade	 en	 egen	 avdelning 	
Kundcenter. Efter omorganiseringen har kansliets ansvar 
för	nämndsadministration 	registratur	och	arkiv	för	samt-
liga politiska organ. 

Under året uppstod en stor vattenläcka i kommunhuset 
som påverkade mångas arbete. Stora skador uppstod på 
lokaler	och	inventarier.	 m l ttning	av	möten	och	upplå-
telse av lokaler gjorde att planerade aktiviteter senarela-
des.

Kommunkansliet arbetade under året med ärendeproces-
sen	dels	tillsammans	med	ledningsgruppen 	dels	på	egen	
hand med bland annat  processkartläggning. 

Ekonomiavdelning

Avdelningen arbetade i vanlig ordning med att stötta kom-
munens verksamheter i arbetet med god ekonomisk hus-
hållning. Dessutom infördes ett nytt och mer funktionellt 
fakturahanteringssystem.

HR-avdelning

nder	2016	hade	 ‐avdelningen	starkt	fokus	på	de	pro-
jekt	 som	 bäst	 bidrar	 till	 att	 åstads	 ommun	 uppf ller	
satta mål och därigenom blir en attraktiv arbetsgivare för 
nya men också redan anställda medarbetare.

Följande projekt och processer har dominerat:

CUB	 	 hefsutveckling	i	 åstads	kommun.	 örsta	gruppen	
chefer	e aminerades	 i	september.	 ndra	gruppen	påbör-
jade sitt program en vecka senare.

Kompetensförsörjning genom metoden ARUBA. I sep-
tember	startade	 ‐processen	med	skolans	chefer.	 i	
har	haft	ett	antal	 orkshops	där	vi	har	jobbat	med	Attra-
hera Rekrytera Utveckla Behålla och Avveckla.	 andlings-
plan för hur skolan ska utveckla sitt arbetsgivarvarumärke 
ska	vara	klar	i	juni	2017	och	sträcka	sig	över	 	år.

iktlinjerna	för	hur	vi	ska	 ekr tera	i	 åstads	kommun 	
blev färdiga under hösten 2016. In-formationsinsatser och 
delvis utbildning av samtliga ledningsgrupper och fackliga 
företrädare i CESAM genomfördes under november och 
december.

Vårt projekt för öppenhet och inkludering – Alla Lika 
Unika	har	 intensi ierades	under	2016	och	utbildning	 för	
en	mindre	grupp	chefer	i	 genus 	makt	och	normer 	diskri-
mineringslagen inleddes. Dessa chefer blir sedan ambas-
sadörer och inspiratörer i organisationen.

Arbetet med Organisatorisk och Social arbetsmiljö 
( S )	påbörjades	i	maj	2016	med	information	till	samtliga	
chefer. I oktober bildades en partssammansatt grupp som 
ska ta fram mål och handlingsplaner för hela kommunen.

I oktober genomfördes vår stora medarbetarundersök-
ning med en hög svarsfrekvens på hela 86 procent!

Under året erbjöd vi medarbetare föreläsningar inom om-
rådena	arbetsmiljö 	hälsa	och	livsstil.	 i	erbjöd	också	trä-
ningstillfällen och livsstilskurser.

Den	2 	december	 ick	vi	reda	på	att	 åstads	kommun	bli-
vit utsedd till ett Karriärföretag 2017. Detta är en svensk 
kvalitetsstämpel för de arbetsgivare som har högst kvali-
tet i sitt employer brandingarbete i Sverige. Karriärföre-
tagen är ett signum och en svensk kvalitetsstämpel för ett 
professionellt utfört arbete.

 Kommunledningskontor
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IT-avdelning

iberutb ggnaden	 fortsatte	och	 resulterade	 i	 att	51	pro-
cent	har	tillgång	till	 iber 	vilket	är	bäst	i	Skåne.	 ‐avdel-
ningen förstärktes med en Applespecialist för att stödja 
skolans	en‐till‐en	satsning.	 n	n 	 ebbplats	b ggdes	till-
sammans med kommunikationsavdelningen och en e-han-
delslösning har sattes igång.  Säkerheten för våra servrar 
förbättrades ytterligare. Det trådlösa nätverket byggdes 
ut 	framför	allt	på	skolorna.	 utomatisering	av	behörighet	
i	passages stemet	 inns	nu	för	 	 illa	 	och	 järedalen.	
Skolans Google Apps For Education och Unikum utveckla-
des ytterligare och ett gemensamt trådlöst nät för anställ-
da 	elever	och	politiker	upprättades.

Ekonomiskt resultat

Kommunledningsstab

Staben gick med underskott på grund av kostnad för trai-
neeavtal. Avtalet är uppsagt men pågående trainee bar 
kostnader för hela 2016.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen hade inga ekonomiska av-
vikelser.

Kundcenter

ven	 undcenter	 ick	ett	negativt	resultat	på	grund	av	att	
lera	budgetposter	från	övriga	verksamheter	tillförs	först	

år 2017.

Kommunkansli

Kommunkansliet bemannades under året till viss del av vi-
karier 	dock	inte	till	full	bemanning.	 verskottet	beror	på	
att tjänster inte återbesattes.

Ekonomiavdelning

Med anledning av att stora kostnadsposter är bundna till 
avtalade	inde uppräkningar	varje	år 	som	inte	tillräckligt	
kompenserats	 via	motsvarande	 budgetuppräkning 	 avvi-
ker dessa kostnadsposter kraftigt negativt mot budget. Det 
gäller	avtal	om	färdtjänst	från	Skånetra iken	samt	en	rad	
medlems- och förbundsavgifter till olika kommunala sam-
verkansorgan. Genom återhållsamhet inom personal och 
övriga	utgiftsposter 	dels	med	anledning	av	det	allmänna	
besparingsuppdrag	som	under	året	gavs	till	förvaltningen 	
blev avdelningens totala resultat ändå positivt.

HR-avdelning

‐avdelningen	överskred	budget 	beroende	på 	påtvingat	
ökat	användande	av	konsult	 för	utdata 	ökat	uttag	av	 fö-
retagshälsovård - speciellt den lagstadgade delen inom 
Räddningstjänsten - samt semesterdagar som inte har ta-
gits ut.

IT-avdelning

udgeten	överskreds	något.

Årets investeringar

IT-avdelning

rets	investeringar	utgjordes	av	n a	 ebbplatsen 	en	stor	
utbyggnad av nätverket samt det trådlösa nätverket för 
att leva upp till skolans behov. Microsoftlicenser köptes 
in för servrar och kontorsprogram och en reservserver-
miljö	sattes	upp	i	 ngelholms	datorhall.	Skolan	 ick	 oogle	
pps	 or	 ducation	( )	där	elever	och	lärare	kan	ut-

föra mycket av skolans arbete. En lösenordsserver sat-
tes upp där användaren själv kan återställa sitt lösenord 
med	hjälp	av	ett	S S.	N tt	e‐handelss stem	infördes	och	
ett	automatiserat	passages stem	installerades	på	 	 illa	
	och	 järedalen.	Slutligen	togs	ett	nattrokameras stem	

fram för vården. 

 KOMMUNSTYRELSE  Kommunledningskontor
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Framtidsperspektiv

Kommunledningsstab 

Kommunledningsstaben kommer under 2017 fokusera 
på	 att	 stötta	 verksamhetsområdena	 inom	 upphandling 	
juridik 	näringslivsfrågor	och	kring	strategiskt	kommunö-
vergripande arbete. Kommunledningsstaben har även ett 
projektkontor som stöttar alla verksamhetsområdena 
med	omvärldsbevakning 	ansökningar 	koordinering 	pro-
jektledning	och	rapportering	av	e ternt	 inansierade	pro-
jekt. 

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationens betydelse för att nå kommunens vi-
sion	 och	mål	 ökar	 inom	 alla	 verksamhetsområden 	 där-
med ökar också trycket på kommunikationsavdelningen. 
Dessutom ställer den snabba digitala utvecklingen och det 
nya medielandskapet nya och ökade krav. Medan den lo-
kala	bevakningen	av	 åstads	kommun	i	traditionell	media	
minskar 	ser	vi	en	ökad	informationsspridning	via	sociala	
medier. Därför fortsätter kommunikationsavdelningen att 
fokusera	på	digitala	och	sociala	medier 	medan	tr ckt	me-
dia successivt beräknas minska.

ed	 järnvägstunnel	genom	 allandsåsen 	 två	n a	statio-
ner 	samt	b ggandet	av	n a	bostadsområden	står	 åstads	
kommun	också	 inför	stora	kommunikativa	utmaningar 	 i	
s fte	 att	 attrahera	 n a	 invånare.	 ven	 inom	 rekr tering	
ökar behovet av strategisk och operativ kommunikation.
För att bättre tillgodose kraven på effektiv internkommu-
nikation kommer avdelningen i samråd med IT planera 
och	b gga	ett	n tt	intranät	under	2017.	Nästa	steg	är	att	
se	över	och	utveckla	 ‐tjänsterna	på	den	e terna	 ebben.

Kundcenter

Framtidsfokus ligger på att utveckla arbetet samt integre-
ra och samordna frågor från samtliga verksamhetsområ-
den	för	att	göra	kontakten	med	 åstads	kommun	enklare	
för	medborgare 	besökare	och	företag.

Kommunkansli

Kommunkansliet behöver bemanna upp helt under 2017 
för att hantera de uppdrag som fått vila med anledning av 
låg bemanning under 2016.

Ekonomiavdelning

Avdelningen fortsätter arbetet med att stötta kommu-
nens verksamheter i arbetet med god  ekonomisk hushåll-
ning.	 tt	 e empel	 på	 detta	 är	 fortsatt	 utveckling	 av	 den	
ekonomiska styrningen. Under 2017 kommer utveckling 

beslutstöds stemet	av	 pergene	att	vara	ett	prioriterat	
område samt utbildning av systemets användare. Avdel-
ningen fortsätter även att bidra till införandet och utveck-
lingen av E-handel samt det nya fakturahanteringssyste-
met.

HR-avdelning

Utmaningen idag är den stora konkurrensen om kompe-
tenserna	inom	många	områden.	 i	jobbar	m cket	med	 å-
stads kommuns arbetsgivarvarumärke och utmärkelsen 
Karriärföretag 2017 är ett bevis för detta. Vi kan dock inte 
slå	oss	till	ro	utan	behöver	vä la	upp	våra	insatser	 tterli-
gare 	speciellt	inom	områdena	chefs‐	och	medarbetarskap 	
kompetensförsörjning	 genom	 	 samt	 arbetsmiljö	
och hälsa för ett hållbart arbetsliv.

IT-avdelning

Verksamheterna behöver digitalisera mer för att effektivi-
sera 	frigöra	tid 	öka	kvaliteten	samt	ge	invånarna	en	snab-
bare och bättre service. Detta görs genom att en digitalise-
ringsagenda tas fram och att verksamheterna går igenom 
vilka	 funktioner	 som	kan	automatiseras.	 empelvis	hur	
man	hantera	skolans	iPads	ännu	mer	automatiskt.	 ör	att	
öka samarbetet inom kommunen kommer ett nytt intranät 
med funktioner för social gemenskap tas fram tillsammans 
med kommunikationsavdelningen. Det kommer också ge-
nomföras säkerhetshöjande åtgärder för att uppfölja kom-
mande lagstiftningen.  

 Kommunledningskontor
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Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse – Teknik och service 

 

Teknik och service 

  

 

Årets viktigaste händelser 
Skattefinansierad verksamhet 
Inom Mark- och fritidsavdelningen gjordes några 
organisatoriska förändringar under 2016. Fri-
tidsgårdarna i Båstad och Förslöv flyttades över 
till verksamheten för Bildning och Arbete medan 
kontorservice flyttades över till avdelningen ifrån 
kommunkansliet.  

En av årets mer uppmärksammade händelse i 
Båstads kommun var när svenska herrlandslaget 
i fotboll valde att förlägga sin EM-uppladdning i 
Båstad med Örebäcksvallen som träningsbas. 
Händelsen tog förklarligt en del tid och resurser i 
anspråk för verksamheten. 

Genom ett LONA-projekt färdigställde verksam-
heten färdigstället en delsträcka av ”Blå bandet” – 
en tätortsnära vandringsled i Hemmeslövsområ-
det.  

Kommunhuset råkade ut för en större vat-
tenläcka 2016. Verksamheten för kontorservice 

och möteslokaler påverkades i betydande om-
fattning av renoveringsarbetet som krävdes till 
följd av vattenläckan.  

Under 2016 genomförde Båstads kommunrestau-
ranger en kvalitetshöjning för vårdtagarna på 
särskilda boenden genom att införa en ny mål-
tidsordning. Denna innebär bland annat senare-
lagd middag på kvällen och kortare nattfasta, 
vilket gett positiva resultat för vårdtagarnas väl-
mående. Dessutom fick vårdpersonal inspirat-
ionsdagar omkring måltidsglädje.  

Räddningstjänsten flyttades till Teknik och ser-
vice på grund av att verksamhetsområdet Sam-
hällsskydd avvecklades under 2016.  I och med 
omorganiseringen har arbetsuppgifter fördelats 
till kvarvarande personal. 

Efter en utredning om räddningstjänstens even-
tuella medverkan i förbundet Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst beslutades det att fortsätta driva 
räddningstjänsten i egen kommunal regi. 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

TEKNIK & SERVICE -49 590 -53 645 -4 055 -47 748 

Tekniska kontoret -1916 -3 186 - 1271 -2 010 

Park, Gata och Natur -21 302 -22 155 -853 -20 786 

Fastighet -6 701 -9 139 -2 437 -5 344 

Fritidsverksamhet -7 047 -6 679 368 -7 314 

Service (kontor, lokalvård & måltid) -1 614 -1 346 268 -1 482 

Räddningstjänst -11 011 -11 139 -129 -10 812 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -1 610 1 660 3 270 4 393 

Återställning VA-regleringsfond 1 610 -1 660 -3 270 -4 393 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad verksamhet -85 812 -59 258 26 554 -37 180 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning -9 079 -6 158  2 921 -36 591 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -68 772 -43 932 24 840 -29 728 

Övrig Exploateringsverksamhet 10 208 4 598 -5 609 16 427 

Årets viktigaste händelser 

Skattefinansierad verksamhet

Inom Mark- och fritidsavdelningen gjordes några organi-
satoriska	 förändringar	under	2016.	 ritidsgårdarna	 i	 å-
stad	och	 örslöv	 l ttades	över	till	verksamheten	för	 ild-
ning	 och	 rbete	 medan	 kontorservice	 l ttades	 över	 till	
avdelningen ifrån kommunkansliet. 

n	 av	 årets	 mer	 uppmärksammade	 händelse	 i	 åstads	
kommun var när svenska herrlandslaget i fotboll valde att 
förlägga	sin	 ‐uppladdning	i	 åstad	med	 rebäcksvallen	
som	träningsbas.	 ändelsen	tog	förklarligt	en	del	tid	och	
resurser i anspråk för verksamheten.

enom	ett	 N ‐projekt	 färdigställde	verksamheten	 fär-
digstället	 en	 delsträcka	 av	 lå	 bandet 	 	 en	 tätortsnära	
vandringsled	i	 emmeslövsområdet.	

Kommunhuset råkade ut för en större vattenläcka 2016. 
Verksamheten för kontorservice och möteslokaler påver-
kades i betydande omfattning av renoveringsarbetet som 
krävdes till följd av vattenläckan. 

nder	2016	genomförde	 åstads	kommunrestauranger	en	
kvalitetshöjning för vårdtagarna på särskilda boenden ge-
nom att införa en ny måltidsordning. Denna innebär bland 
annat	senarelagd	middag	på	kvällen	och	kortare	nattfasta 	
vilket gett positiva resultat för vårdtagarnas välmående. 
Dessutom	 ick	 vårdpersonal	 inspirationsdagar	 omkring	
måltidsglädje. 

äddningstjänsten	 l ttades	 till	 eknik	 och	 service	 på	
grund av att verksamhetsområdet Samhällsskydd avveck-
lades under 2016. I och med omorganiseringen har arbets-
uppgifter fördelats till kvarvarande personal.

Efter en utredning om räddningstjänstens eventuella med-
verkan	i	förbundet	 äddningstjänsten	Skåne	Nordväst	be-
slutades det att fortsätta driva räddningstjänsten i egen 
kommunal regi.

Larmstatistiken för året 2016 visar på en ökning av antalet 
larm. Detta har till viss del sin förklaring av många auto-
matiska	 brandlarm	 från	 en	 privat	 verksamhet	 i	 åstads	
insatsområde. Denna verksamhet har under året arbetat 
mycket med åtgärder kring larmen och vi såg en minsk-
ning i slutet av året.

Tabell: Antal larm i eget insatsområde

Ungefär 27 procent av samtliga insatser 2016 utgjordes av 
hjälp till Region Skåne i form av sjukvårds- och i väntan på 
ambulans	larm 	men	även	andra	larm	så	som	bärhjälp	eller	
terrängtransport.

illsammans	med	larmen	till	våra	grannkommuner 	i	form	
av	befälslarm	och	andra	räddningstjänstärenden 	uppgick	
äddningstjänstens	totala	antal	 larm	till	5 2	st cken	un-

der 2016.

Renhållningsverksamhet

NS s	 upphandlade	 renhållningsentreprenör	 agnsells	
startade sin entreprenad i april och hade mycket stora in-
körningsproblem under våren och sommaren. Utredning-
ar	avseende	lokalisering	av	framtida	 	har	fortsatt.

 KOMMUNSTYRELSE  Teknik och service
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VA-verksamhet

Avtal tecknades under året med Laholms kommun gäl-
lande	utb ggnad	av	Skottorps	vattenverk	samt	 ngstorps	
reningsverk. Arbetet med att ta fram en ny landsbygds-
strategi påbörjades i slutet av året.

Investeringar

Planeringsarbete	för	en	n 	förskola	i	 örslöv	påbörjades.	
Projektet	omfattar	rivning	av	be intlig	förskola	samt	b gg-
nation	av	en	förskola	med	se 	avdelningar	i	två	plan 	med	
tillhörande	tillagningskök 	lek tor	och	förrådsutr mmen.

ploateringsområdet	 stra	 arup	 6:7	 slutfördes	 under	
sommaren	och	utb ggnaden	av	området	 eden	startade.	
Utbyggnad av Vistorps industriområde slutfördes. 

Ett projekt slutfördes på Östra Karups skola där ett nytt 
ventilationsrum byggdes med aggregat som kan försörja 
hela	skolan.	 idare	installerades	bergvärme	och	 lera	rein-
vesteringar utfördes.

Arbetet med att byta ut gammal gatubelysning fortsatte 
och	n 	gång‐	och	c kelväg	längs	 ustvägen	slutfördes.	N 	
asfalt	lades	på	 lera	gator.	

Projektering	och	upphandling	för	n 	 friidrottsanläggning	
i	 åstad	 genomfördes.	 ntreprenaden	 påbörjades	 under	
hösten och fortsätter under 2017.

Ekonomiskt resultat

Skattefinansierad verksamhet 

erksamheterna	för	Park 	 ata	och	Natur	redovisar	ett	ne-
gativt	resultat	om	dr gt	850	tkr.	Det	 inns	ett	antal	mindre	
avvikelser inom verksamheterna men de större avvikel-
serna kan härledas till att kommunen erhöll knappt 
00	tkr	i	lägre	intäkter	för	parkeringsavgifter.	 ostnaden	

för hanteringen av övergivna och feluppställda fordon 
överskred budgeterade medel med 180 tkr. Verksamhe-
terna hade även knappt 280 tkr i obudgeterade kostnader 
för stormrelaterade återställningsarbeten.

ritidsverksamheterna	redovisar	knappt	 70	tkr	i	positiv	
avvikelse. Den främsta orsaken var att föreningslivet fort-
farande har få unga medlemmar i föreningarna och där-
med  betalades det inte ut lika mycket  verksamhetsbidrag 
som budgeterats. 

erksamheten	 för	 kontorservice	 som	 l ttades	 över	 från	
kansliavdelningen redovisar ett negativt resultat om 
knappt	 0	tkr.	 nför	2016	gjorden	en	besparing	och	det	

budgeterades	 bet dligt	 lägre	 tr ck‐	 och	 portokostnader 	
denna besparing har inte kunnat genomföras.

ekniska	kontoret	och	e ploateringsverksamheten	har	en	
negativ avvikelse som beror på högre tjänstgöringsgrad än 
budgeterat	på	grund	av	hög	aktivitet	inom	e ploaterings-
verksamheten. Underskottet beror även på att personal 
inom tekniska kontoret inte har jobbat lika mycket mot 
investeringsprojekt som budgeterat.

åstads	kommunrestauranger	visar	 en	negativ	 avvikelse	
på cirka 800 tkr som kan hänföras till att man inte kunnat 
skära ned på de fasta kostnaderna efter att ha tappat vård 
och	omsorgsboendet	 sliden	som	kund.	Den	n a	måltids-
ordningen	inom	 ård	och	omsorg	kräver	en	e tra	mattran-
sportrunda	som	kostar	cirka	250	tkr	på	helår.	 vvikelsen	
kan också förklaras av höjda livsmedelspriser kopplat till 
högt ställda livsmedelskrav.

 Teknik och service



54

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

okalvård	har	en	positiv	avvikelse	på	1 	mkr	där	större	
delen är hänförlig till det nya städavtalet som är på en 
lägre kostnad jämfört med tidigare städentreprenör. En 
del av avvikelsen är också ett resultat av effektiviseringen 
inom den egna städregin samt nya avtal som rör lokalvår-
dens verksamhet.

Fastighetsverksamheten har en negativ avvikelse jämfört 
med	budget	på	cirka	2 	mkr.	 vvikelsen	beror	delvis	på	
kostnader för ersättningsmoduler till Skogsbyns förskola 
som	 stängdes	 under	 201 .	 Sedan	 hösten	 201 	 bedrivs	
verksamheten i moduler. Vid renovering av Östra Karups 
skola behövdes ersättningsmoduler som belastade verk-
samheten under renoveringen. Statsbidrag står dock för 
en del av kostnaderna för modulerna där. Reparations-
kostnaderna för vattenläckan i kommunhusets sessions-
sal förstärker den negativa avvikelsen. Försäkringsbolaget 
har ännu inte fattat något beslut om ersättning och har 
därmed inte gjort någon utbetalning. 

Räddningstjänsten har en negativ avvikelse på cirka 
100 tkr. Utbildningen på räddningstjänsten har en nega-
tiv avvikelse som beror på att kommunens interna säker-
hetsutbildningar inte har varit lika välbesökta jämfört med 
budget.	 ven	 förfrågningar	om	utbildningar	 från	e terna	
företag har minskat. 

Renhållningsverksamhet

Några	avvikelser	för	NS :s	resultat	avseende	renhållnings-
verksamheten	i	 åstads	kommun	har	inte	redovisats.

VA-verksamhet

VA-verksamheten redovisade en positiv avvikelse innan 
avsättning	till	 ‐regleringsfonden	på	cirka	1 7	mkr	vilket	
ger	en	positiv	avvikelse	mot	budget	på	cirka	 	mkr.	 t-
gående balans i regleringsfonden efter 2016 års resultat 
är	en	skuld	på	cirka	12 6	mkr.	 vvikelsen	 förklaras	med	
minskade	kostnader	hos	NS 	men	även	med	lägre	utgif-
ter på grund av uteblivna investeringar som påverkat ka-
pitalkostnaderna.

Årets investeringar

konomisk	slutreglering	med	 ra ikverket 	Skånetra iken	
och regionen avseende våra nya tågstationer blev klar i 
slutet av året. Tomtförsäljningarna kom inte igång på om-
rådena	 stra	 arup	 samt	 eden	vilket	 gav	minskade	 in-
täkter än beräknat. En hel del projekt pågår över årsskiftet 
och	medel	begärs	därför	att	bli	över l ttade.

ör	 de	 skatte inansierade	 investeringar	 beror	 de	 största	
avvikelserna på ombyggnad av värme och ventilation på 
stra	 arups	skola.	Projektet	 inansierades	delvis	via	bi-

drag	 från	 overket	men	redovisade	 totalt	 en	negativ	av-
vikelse på cirka 2 mkr på grund av oförutsedda kostnader. 
ven	reinvestering	inom	gatuverksamheten	bedöms	redo-

visa en negativ avvikelse på grund av oförutsedda kostna-
der	på	cirka	700	tkr.	Samtidigt	redovisar	ett	 lertal	projekt	
positiva	 avvikelser 	 vilka	balanserar	upp	de	negativa	 av-
vikelserna.

Framtidsperspektiv

De frekvent återkommande stormarna samt de signaler vi 
får på att vi i framtiden kommer ha ett klimat som främst 
kommer utmana kommunens kuster och strandnära an-
läggningar 	visar	t dligt	att	arbetet	med	att	föreb gga	ero-
sion och negativ klimatpåverkan måste prioriteras. Inom 
gatuverksamheten kommer vi fokusera på att öka standar-
den på gatunätet samt  fortsätta  arbetet med att byta ut 
energikrävande belysningsarmaturer till energisnåla och 
miljövänliga LED-armaturer. Inom parkförvaltningen fort-
sätter det strukturerade arbetet med att höja status och 
funktioner vid våra lekplatser. 

En fråga som allt oftare aktualiseras är frågan om kommu-
nalt	kontra	enskilt	huvudmannaskap	på	n a	och	be intliga	
allmänna ytor. Frågan kan bli omfattande då den bland an-
nat	berör	ansvar 	ekonomi 	teknisk	kunnande	och	rättvise-
perspektivet.

Lokalkostnader utgör en betydande del av kommunens 
budget. Det är därför av största vikt att lokalanvändningen 
är resurseffektiv och att lokaler och fastigheter förvaltas 
och utvecklas på ett sätt som är kostnadseffektivt och än-
damålsenligt.

För att kunna möta framtida utmaningar för Räddnings-
tjänsten så är det viktigt att utveckla en långsiktig sam-
verkan med andra räddningstjänster inom skadeförebyg-
gande 	skadeavhjälpande	och	stödområdet.

Den upplevda tryggheten i samhället har minskat vilket 
innebär	 att	 kommunens	 kris 	 risk	 och	 säkerhetsarbete	
kommer behöva uppdateras.

En fordonsorganisation bör bildas för att hantera och ef-
fektivisera avtal och skötsel av kommunens samtliga for-
don.

Markförsörjningen är en viktig förutsättning för att bygg-
nationen av bostäder kan fortgå men också för att verk-
samheter ska kunna utvecklas i enlighet med kommunens 
översiktsplan. 
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Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse – Samhällsbyggnad 

 

Samhällsbyggnad 

 

 

 

 

 

 

Årets viktigaste händelser 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden var fortsatt stor för alla delar av 
verksamheten. Organisatoriska förändringar i 
förvaltningen innebar att Samhällsbyggnad från 
och med halvårsskiftet också omfattar kommu-
nens miljösida. Verksamhetsområdet utgörs 
därmed sedan halvårsskiftet av fem verksam-
hetsgrenar; plan, bygglov, kart/GIS, bostadsan-
passning och miljö. Under året var både miljöchef 
och planchef föräldralediga och vakanserna täck-
tes upp av befintliga handläggare. Under året 
tillsattes vakanta handläggartjänster på både på 
bygglov och miljö. Vidare backade en av våra 
planhandläggare upp Teknik och Service med 
projektledning för kommunens utbyggnadprojekt 
på grund av vakanser och föräldraledigt inom 
projektledning. Tjänsten som planstrateg har inte 
återbesatts. 

Planarbete 
Under året utarbetades bostadsförsörjningspro-
gram och befolkningsprognos för kommunen. 
Inriktningsdokumentet för Båstad färdigställdes 
och beslut om upprättade av inriktningsdoku-
ment både för Förslöv och Grevie fattades, för 
vilka planeringsarbetet också har kommit igång. 
Under hösten utarbetade en tillfällig beredning, 
med hjälp av Samhällsbyggnad, utvecklingsstra-
tegierna för kommunens nya översiktsplan så att 
arbetet med att ta fram samrådshandlingen kan 
ske under kommande år. Flera viktiga detaljpla-
ner färdigställdes och påbörjades. Detaljplanen 
för kommunala tomter vid Heden vann laga kraft 
i januari och detaljplanen för Tuvelyckan ute vid 
Båstads stationsområde vann laga kraft i juni. 

Detaljplanerna för Förslöv 2:4 samt Båstads 
hamn har haft högsta prioritet. 

Kart/GIS 
Båstadkartan, som finns tillgäglig för alla via 
kommunens webbplats, fylldes på med ytterli-
gare information och under hösten gjordes förbe-
redande arbete inför lanseringen av den nya 
versionen i samband med att kommunens nya 
webbplats publicerades. Utbildningar och sam-
marbeten kring kartor och GIS (Geografiska in-
formationssystem) genomfördes med Vård och 
omsorg samt Barn och skola. Kundcenters med-
arbetare utbildades i kommunens kartsystem, för 
att kunna ge bättre service till medborgarna. 

Ajourhållning och utveckling av våra kartdatab-
ser och register fortsatte och sedan halvårsskiftet 
är kommunen, efter många år, i fas med åtagan-
det gentemot Lantmäteriet. 

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Högkonjunkturen i kombination med avsevärt 
förbättrad kollektiv trafik, har främjat ett gott 
ekonomiskt resultat för Samhällsbyggnad. Verk-
samhetsområdet som helhet redovisar ett posi-
tivt resultat för året med +900 tkr. 

Samhällsbyggnad har tillsammans med Kommun-
ledningskontoret gemensamt bidragit till att 
kommunen under 2016 beviljades 6,5 mkr i sti-
mulansbidrag för bostadsproduktion, så kallad 
Byggbonus. Kriterierna som skulle uppfyllas var: 
Antagna kommunala riktlinjer för bostadsför-
sörjningen, beslut om aktualisering av översikts-

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

KS - SAMHÄLLSBYGGNAD -2 964 -2 605 359 -4 759 

Planarbete -1 772 -1 414 358 -3 799 

Kart och mätningsverksamhet -1 117 -1 117 0 -885 

Miljö- och hälsoskydd 

 – hållbar utveckling -75 -74 1 -75 

INVESTERING -702 314 388 -813 

Årets viktigaste händelser 

Verksamhetsövergripande

rendemängden	var	fortsatt	stor	för	alla	delar	av	verksam-
heten. Organisatoriska förändringar i förvaltningen inne-
bar att Samhällsbyggnad från och med halvårsskiftet också 
omfattar kommunens miljösida. Verksamhetsområdet ut-
görs därmed sedan halvårsskiftet av fem verksamhetsgre-
nar 	plan 	b gglov 	kart S 	bostadsanpassning	och	miljö.	
Under året var både miljöchef och planchef föräldralediga 
och	vakanserna	täcktes	upp	av	be intliga	handläggare.	 n-
der året tillsattes vakanta handläggartjänster på både på 
bygglov och miljö. Vidare backade en av våra planhandläg-
gare upp Teknik och Service med projektledning för kom-
munens utbyggnadprojekt på grund av vakanser och för-
äldraledigt inom projektledning. Tjänsten som planstrateg 
har inte återbesatts.

Planarbete

Under året utarbetades bostadsförsörjningsprogram och 
befolkningsprognos för kommunen. Inriktningsdokumen-
tet	för	 åstad	färdigställdes	och	beslut	om	upprättade	av	
inriktningsdokument både för Förslöv och Grevie fatta-
des 	 för	vilka	planeringsarbetet	också	har	kommit	 igång.	
nder	hösten	utarbetade	en	tillfällig	beredning 	med	hjälp	

av	Samhällsb ggnad 	utvecklingsstrategierna	för	kommu-
nens nya översiktsplan så att arbetet med att ta fram sam-
rådshandlingen kan ske under kommande år. Flera viktiga 
detaljplaner färdigställdes och påbörjades. Detaljplanen 
för	kommunala	tomter	vid	 eden	vann	laga	kraft	i	januari	
och	detaljplanen	för	 uvel ckan	ute	vid	 åstads	stations-
område vann laga kraft i juni. Detaljplanerna för Förslöv 
2: 	samt	 åstads	hamn	har	haft	högsta	prioritet.

Karta/GIS

åstadkartan 	som	 inns	tillgäglig	för	alla	via	kommunens	
ebbplats 	f lldes	på	med	 tterligare	information	och	un-

der hösten gjordes förberedande arbete inför lanseringen 
av den nya versionen i samband med att kommunens nya 
ebbplats	 publicerades.	 tbildningar	 och	 samarbeten	

kring	 kartor	 och	 S	 ( eogra iska	 informationss stem)	
genomfördes	med	 ård	och	omsorg	samt	 arn	och	skola.	
Kundcenters medarbetare utbildades i kommunens kart-
s stem 	för	att	kunna	ge	bättre	service	till	medborgarna.

Ajourhållning och utveckling av våra kartdatabser och 
register	fortsatte	och	sedan	halvårsskiftet	är	kommunen 	
efter	många	år 		i	 	fas	med		åtagandet		gentemot	 antmä-
teriet.

Ekonomiskt resultat

Verksamhetsövergripande 

ögkonjunkturen	i	kombination	med	avsevärt	förbättrad	
kollektiv	tra ik 	har	främjat	ett	gott	ekonomiskt	resultat	för	
Samhällsbyggnad. Verksamhetsområdet som helhet redo-
visar ett positivt resultat för året med +900 tkr.

Samhällsbyggnad har tillsammans med Kommunlednings-
kontoret gemensamt bidragit till att kommunen under 
2016	 beviljades	 6 5	 mkr	 i	 stimulansbidrag	 för	 bostads-
produktion 	 så	 kallad	 ggbonus.	 riterierna	 som	 skulle	
uppfyllas var: Antagna kommunala riktlinjer för bostads-
försörjningen 	beslut	om	aktualisering		av	översiktsplanen	
och beslut om startbesked för nya bostäder.

 Samhällsbyggnad
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Planarbete

Plansidan	 håller	 budget	 och	 redovisar	 ett	 överskott	 på	
50	 tkr.	 verskottet	 beror	 på	 att	 arbetet	 med	 inrikt-

ningsdokumenten för Förslöv och Grevie färdigställs först 
under 2017.

Karta/GIS

n	stor	ärendenmägnd	 för	 gglov	genererade	 ler	kart-
beställningar och intäktsbudgeten uppnås. Kontinuerlig 
ajourföring av våra kartdatabaser gav även i år något hö-
gre intäkter än förväntat från Lantmäteriet och våra av-
talskunder.

Årets investeringar

N tt	mätinstrument		( otalstation)		köptes	in	i	en	gemen-
sam	upphandling	med	 ngelholms	kommun.	

eslut	om	n 	översiktsplan	innebar	att	arbete	påbörjades	
med	 en	 n 	 kartdatabas	 och	 ebbkarta	 som	 skall	 stödja	
P‐processen.	 ed	 stöd	 av	 kartdatabasen	 kommer	 alla	

översiktsplanens kommande kartor att upprättas. Arbetet 
kommer pågå som en del av och parallellt med översikts-
planearbetet. 

Någon	 investering	 ick	 nedprioriteras	 och	 andra	 genom-
fördes till en lägre kostnad än förväntat.

Framtidsperspektiv

åstads	kommun	har	under	 lera	år	haft	behov	av	att	att	
komma igång med arbetet för att anta en ny kommunöver-
gripande	översiktsplan.	 ehovet	är	väsentligt	för	den	för-
utsebarhet som våra medborgare har rätt att förvänta sig. 
Därför är det viktigt att det strategiska planeringsarbetet 
prioriteras och att arbetet med översiktsplanen kommer 
igång	under	2017.	 eslut	om	utarbetade	utvecklingsstra-
tegier	 i	 början	 på	 2017 	 ger	 goda	 förutsättningar	 för	 att	
arbetet skall kunna skjuta fart. 

Kraven ökar  från såväl EU som medborgare att kommu-
nerna	ska	öppna	upp	sin	(geo‐)data	och	tillhandahålla	den	
utan avgift. Detta kan blandannat leda till klimatsmartare 
transporter 	bättre	krisberedskap	och	krishantering	samt	
innovation som gynnar samhället i stort. En ökad förståel-
sen för vad man vill åstakomma med samhällsplaneringen 
kan fås genom tydligare visualisering. En del i den utveck-
lingen är att kommunen tillhandahåller en kartdatabas i 
D.	 evakningen	av	 öppen	geodata 	och	 D	fortsätter	för	

att kunna ta ställning till hur kommunen ska förhålla sig 
till detta. 

Bildning och arbete

Verksamhetsberättelse  Kommunstyrelse – Bildning och arbete 

 

Bildning och arbete 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut  

2016 

Avvikelse 

2016 

 

Bokslut 

2015 

 
KS - BILDNING & ARBETE -41 547 -34 663 6 884 -42 402 

Verksamhetsövergripande -1 296 -1 010 286 -1 181 

Vuxenutbildning (inklusive SFI) - 6 942 -5 187 1 755 -6 449 

Yrkeshögskola och Yrkesvux - 599 750 1 348 -311 

Arbetsmarknad -7 958 -6 403 1 558 -5 998 

Bibliotek -9 237 -9 245 -8 -9 047 

Kultur -2 225 -2 235 -10 -2 184 

Ungdomens hus -3 308 -3 327 -19 -3  475 

Ekonomiskt bistånd -9 982 -7 998 1 984 -9 339 

Flyktingmottagning och integration 0 -6 -6 -236 

INVESTERING -1 027 -759 268 -941 

 

 

Årets viktigaste händelser 
Vuxenutbildning och SFI 
Inom Akademi Båstad Vuxenutbildning erbjöds-
svenska, matematik, engelska och samhällskun-
skap med närundervisning i Båstad. De elever 
som ville läsa på distans eller andra ämnen som 
inte finns i kommunen köptes in från andra 
kommuner.  Antalet elever som ville studera vux-
enutbildning på distans ökade under året. 

SFI (Svenska för invandrare) hade 197 elever 
under året. Det erbjöds även bildning på distans 
samt utvecklades ett snabbspår. 

Antalet kommuninvånare som behövde studie- 
och yrkesvägledning ökade under året. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Två nya YH-utbildningar startade; arbetsledare 
inom trädgård samt kvalificerad trädgårdsanläg-
gare, en bransch där det finns mycket goda chan-
ser till jobb. Yrkeshögskolan hade färre avhopp 
av studerande. En ettårig grundläggande yrkes-
vuxutbildning erbjöds till 25 studerande, varav 
44 procent kom från andra kommuner. 

 

Arbetsmarknad (AME) 

Arbetsmarknadsläget förbättrades, arbetslöshet-
en minskade och fokus flyttades till gruppen ny-
anlända. Arbetsmarknadsenheten drev projekt 
ByaMor, ett projekt för nyanlända kvinnor och 
projekt Manliga Förebilder riktat till män med 
utländsk bakgrund som bott i Sverige en längre 
tid. Projekten finansierades med hjälp av Läns-
styrelsen och medel från staten och tar slut vid 
årsskiftet. Under det gångna året arbetade även 
två aktivitetsledare och en praktiksamordnare 
för att integrera de nyanlända i det svenska sam-
hället.  

Med delfinansiering av Arbetsförmedlingen arbe-
tade AME service med ungdomar i projekt Båstad 
Move. Detta är ett 12 veckors motivationspro-
gram för unga upp till 29 år som innebär möjlig-
het att ge stöd till ungdomar som identifieras 
inom ramen för DUA och KAA. Motiverande ar-
bete inför val av yrke, studier, arbete eller praktik 
är en stor del av insatsen 

Sommaren 2016 fick 38 ungdomar i åldern 15-17 
år anställning i kommunens olika verksamheter. 

Fas 3 fasas ut och AME Services uppdrag är att 
ordna fullt subventionerade anställningar (extra-
tjänster) till dessa personer. Vid årets slut hade 
nio personer anställts inom äldrevård, förskola, 

Årets viktigaste händelser 

Vuxenutbildning och SFI 

nom	 kademi	 åstad	 u enutbildning	 erbjöds	 svenska 	
matematik 	engelska	och	samhällskunskap	med	närunder-
visning	i	 åstad.	De	elever	som	ville	 läsa	på	distans	eller	
andra	 ämnen	 som	 inte	 inns	 i	 kommunen	köptes	 in	 från	
andra	kommuner.	 ntalet	elever	som	ville	studera	vu en-
utbildning på distans ökade under året.

S 	(Svenska	för	invandrare)	hade	197	elever	under	året.	
Det erbjöds även bildning på distans samt utvecklades ett 
snabbspår.

Antalet kommuninvånare som behövde studie- och yrkes-
vägledning ökade under året.

Yrkeshögskola och yrkesvux

vå	n a	 ‐utbildningar	startade 	arbetsledare	inom	träd-
gård	samt	kvali icerad	trädgårdsanläggare 	en	bransch	där	
det	 inns	m cket	 goda	 chanser	 till	 jobb.	 rkeshögskolan	
hade färre avhopp av studerande.  En ettårig  grundläggan-
de	 rkesvu utbildning	erbjöds	till	25	studerande 	varav	
	procent	kom	från	andra	kommuner.

Arbetsmarknad (AME)

rbetsmarknadsläget	 förbättrades 	 arbetslösheten	 mins-
kade	 och	 fokus	 l ttades	 till	 gruppen	n anlända.	 rbets-
marknadsenheten	drev	projekt	 a or 	ett	projekt	för	n -
anlända kvinnor och projekt  Manliga Förebilder riktat till 
män med utländsk bakgrund som bott i Sverige en längre 
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tid.	 Projekten	 inansierades	 med	 hjälp	 av	 änsst relsen	
och medel från staten och tar slut vid årsskiftet. Under 
det gångna året arbetade även två aktivitetsledare och en 
praktiksamordnare för att integrera de nyanlända i det 
svenska samhället. 

ed	del inansiering	av	 rbetsförmedlingen	arbetade	 	
service	med	ungdomar	i	projekt	 åstad	 ove.	Detta	är	ett	
12 veckors motivationsprogram för unga upp till 29 år 
som innebär möjlighet att ge stöd till ungdomar som iden-
ti ieras	inom	ramen	för	D 	och	 .	 otiverande	arbete	
inför	val	av	 rke 	studier 	arbete	eller	praktik	är	en	stor	del	
av insatsen.

Sommaren	2016	 ick	 8	ungdomar	 i	åldern	15‐17	år	an-
ställning i kommunens olika verksamheter.

as	 	fasas	ut	och	 	Services	uppdrag	är	att	ordna	fullt	
subventionerade	 anställningar	 (e tratjänster)	 till	 dessa	
personer. Vid årets slut hade nio personer anställts inom 
äldrevård 	 förskola 	 grundskola	 och	 integration.	 Då	 as	
	platser	 tidigare	gav	 intäkter	skapar	nu	e tratjänsterna	

kostnader istället.

erksamheten	i	 revie 	 rbetscenter	( v9)	erbjöd	allt	 ler	
arbetsträning då orderingången i legotillverkningen öka-
de.	 teranvändningsprojektet	 i i	 ( åstads	 inventarier	
brukas	 igen)	 utvecklades	 även	 den	 positivt	 då	 genom-
strömningen av inventarier är god. 

Bibliotek

nder	året	planerade	och	förberedde	 järe	bokhandel 	 å-
stads bibliotek och Region Skåne ett gemensamt bok- och 
ilmprojekt 	 i	läser	 ilm 	med	s fte	att	l fta	fram	skönlit-

teratur.  

De	 uppskattade	 föreläsningarna 	 från	 unds	 universitet 	
som både vände sig till en intresserad allmänhet samt 
gymnasieskolans elever från Lunds universitet fortsatte 
även under hösten.

	 unskapscentrums	aula	( gardssalen)	förbättrades	tek-
niken	med	projektor 	ljudutrustning	och	 ilmduk.	 tt	tre-
årigt	 samverkansprojekt	mellan	 Doc	 ounge	 (en	 kultur-
förening	i	 almö	med	s fte	att	l fta	fram	dokumentär ilm)	
och Region Skåne innebar att kommunens innevånare 
kunde	ta	del	av	dokumentär ilm	som	visades	i	 gardssa-
len.	 ör	att	öka	tillgängligheten	på	 åstads	bibliotek	togs	
ett beslut om söndagsöppet på huvudbiblioteket under  
vinterhalvåret.	 iblioteket	 i	 örslöv	 l ttades	under	hös-
ten	till	7‐9	delen	av	 örslövsskola 	och	är	nu	placerat	vid	
huvudentrén och delar därmed lokal med skolans café. 

Kultur

Kulturminnesvården inriktades på att underhålla kom-
munens konstinnehav samt samverka med Länsstyrel-
sen	och		verksamhetsområde		 eknik	och	Service.	 lever 	
barn och unga tog del av kulturgarantin som togs fram i 
samverkan	med	kulturskolan 	 arn	och	skola	samt	kultur-
avdelningen. De offentliga arrangemangen utgjordes av 
sagosoppor.	 rrangemang	 för	 vu na	 utvecklades	 i	 sam-
verkan med bibliotek och studieförbund samt föreningsliv. 
tt	kulturråd	bildades	med	representanter	för	näringsliv 	

kulturföreningsliv och kulturkreativa näringar samt kom-
munen.	Projektet	 Pro il‐	 och	 identitetsskapande	 teman 	
avslutades och redovisades för förtroendevalda och tjäns-
temän	i	familjen	 elsingborg.	Statliga	medel	möjliggjorde	
aktiviteter	(teater	och	bild	och	ljudskapande)	för	barn	un-
der sommarlovet. Fyra utställningar av kommunens konst 
med vernissage genomfördes i Galleriet. Ett program togs 
fram för kulturutbudet under sommaren för första gången. 

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna övergick organisatoriskt den 1 juli till 
ildning	 och	 rbete 	 och	 lämnade	 därmed	 eknik	 och	

Service. Verksamheten fokuserade i högre utsträckning 
än tidigare på arbete med integration då antalet besökare 
med utländsk bakgrund har ökat stort. I synnerhet gäller 
det	 usteriet	i	 åstad.	 ed	hjälp	av	integrationsmedel	har	
personal	som	talat	Dari Persiska	 funnits	 i	verksamheten	
från maj till november. Det har även varit möjligt att till-
handahålla praktikplats via Migrationsverket med perso-
nal med syrisk bakgrund. Delar av personalen påbörjade 
en kompetenshöjande utbildning.

Ekonomiskt bistånd

Ansökningar om ekonomiskt bistånd minskade under 
2016. Dock är ärendena fortsatt mer komplicerade och 
kräver	mer	omfattande	utredningar	och	 ler	beslut.

På	grund	av	sjukskrivningar	anlitades	konsulter	 från	be-
manningsföretag 	vilket	har	medfört	ökade	personalkost-
nader.

Flyktingmottagning och integration

2016 var ett händelserikt år på integrationsområdet med 
många	positiva	delar.		Som	e empel	kan	nämnas	inrättan-
det av en integrationshub för att tillgängliggöra arbetet 
och starta olika främjande projekt som Kompis Sverige 
och	 nvitationsdepartementet.	När	det	gäller	arbetet	med	
ensamkommande gjordes vissa organisationsförändring-
ar	och	ett	n tt	 	hem 	 kan 	öppnades	i	 örslöv.	

KOMMUNSTYRELSE
 Bildning och arbete
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Integrationsavdelningen arbetade även fram en helt ny 
arbetsmodell 	 D 	 för	 hur	 integrationsarbetet 	 ska	
bedrivas. Denna sätter numera ramarna för hela arbetet. 
åstads	kommun	tog	emot	 	personer	på	anvisning	un-

der året vilket uppfyller det anvisningstal som tilldelades 
kommunen.  

Ekonomiskt resultat

ommunst relsen	 ildning	 och	 arbete	 redovisade	 totalt	
en	positiv	avvikelse	om	6	88 	tkr.	

u enutbildning	 och	 Svenska	 för	 invandrare	 redovisade	
tillsammans	ett	överskott	om	1	755	 tkr.	Det	positiva	 re-
sultatet berodde på tillfälligt ökade intäkter under året. 
S 	‐	Svenska	för	invandrare	‐	 ick	e tramedel	på	500	tkr	
för	eventuellt	 ler	elever	i	gruppen	n anlända	och	integra-
tionspengarna	 från	 staten	 kunde	 användas	 till	 Personal-
förstärkning. Dessutom tillkom pengar från Migrations-
verket som bidrog positivt till resultatet.

Arbetsmarknadsenheten redovisade totalt en positiv avvi-
kelse	om	1	558	tkr 	vilket	främst	beror	på	vakanser	inom	
verksamheten	 utvä ling.	 erksamheten	 för	 ungdomsåt-
gärder	redovisar	ett	visst	överskott 	vilket	beror	på	att	lö-
nekostnader för ungdomsjobben understeg budget.

Ungdomens hus redovisade ett underskott om 19 tkr. Re-
sultatet	berodde	på	en	besparing	på	2 8	tkr 	som	vi	 inte	
lyckades med till fullo.  Ekonomiskt bistånd redovisade en 
positiv	avvikelse	om	1	98 	tkr.	 rsaken	är	att	utbetalning	
av ekonomiskt bistånd var lägre under 2016 än under fö-
regående år.

Årets investeringar

verskottet	 för	 investeringar	 beror	 på	 att	 projektet	 io	
Scala inte kunde genomföras under 2016 på grund av svå-
righeter att kombinera verksamhet och renovering. En yt-
terligare	 orsak	 är	 att	 Projekt	 16 1	 inventarier	 bibliotek	
inte kommer att slutföras förrän 2017. Överskottet kom-
mer att äskas för överföring till 2017.

Framtidsperspektiv

Vuxenutbildning och SFI 

Inom SFI kommer med all sannolikhet antalet elever att 
öka	och	många	kommer	att	 fortsätta	 läsa	 inom	vu enut-
bildningen 	med	ett	ökat	elevantal	som	följd.	 erksamhe-
ten	är	 ram inansierad 	vilket	 innebär	att	 ler	 ska	dela	på	
resurserna. Det kommer också sannolikt att bli svårt att 
rekrytera behörig personal de närmaste åren. 

ler	vu na	kommuninvånare	kommer	att	behöva	studie‐	
och yrkesvägledning. Med en ny rättighetslagstiftning från 
och med januari 2017 är kommunen skyldig att låta elever 
studera kurser även för särskild behörighet. Detta kom-
mer att medföra ökade kostnader.

Yrkeshögskola och yrkesvux

kademi	 åstad	 rkeshögskola	är	beroende	av	att	varje	år	
få inskickade ansökningar beviljade om att bedriva utbild-
ning. Detta är ett ”nålsöga” att komma igenom på grund av 
att myndigheten för yrkeshögskola har begränsade resur-
ser. Det innebär att mycket tid läggs på omvärldsanalys och 
kontakt	med	näringslivet 	vilket	 innebär	att	medel	måste	
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tas	från	verksamheten.	2016	lämnades	se 	ansökningar	in 	
alla	inom	besöksnäring	och	trädgård.	 esked	ges	i	februari	
2017.	 em	utbildningar	är	be intliga	och	en	är	n .	

Det är viktigt att även i fortsättningen erbjuda yrkesutbild-
ningar på gymnasial nivå. Samverkansavtal med Familjen 
elsingborg	är	en	avgörande	 faktor	 för	att	med	 fritt	 sök	

kunna erbjuda en större mängd yrkesutbildningar till 
kommunens invånare. Trädgårdutbildning har inom detta 
område	blivit	en	nisch	för	 åstad 	där	samverkan	kan	ske	
med yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar.

Arbetsmarknad (AME)

ntalet	personer 	anvisade	av	 	och	 o 	för	arbetsträning	
och praktik kommer troligtvis att öka och även deras be-
hov.	 erksamheten	i	projekt	 i i	förväntas	vä a.	 n	fram-
gångsfaktor inom detta område är att utveckla en bättre 
intranätsfunktion.	 rbetscenters	verksamhet 	är	beroende	
av	e terna	uppdrag	och	är	känslig	 för	det	allmänna	kon-
junktur läget i landet. 

N a	 överenskommelser	 har	 avtalats	med	 rbetsförmed-
lingen. Framförallt projektmedel för fortsatt motivations-
arbete	för	de	unga	som	står	långt	ifrån	arbetsmarknaden 		
samt arbetsträning och särskilda arbetsträningsplatser för 
personer	över	25	år.

Det	 förväntas	 komma	 ler	 personer	 från	 rbetsförmed-
lingens Etableringsuppdrag under 2017. AME Service 
kommer i början av året ansöka om ekonomiska medel 
från	Sparbanksstiftelsen	för	att	driva	projekt	 a or	och	
projekt Manliga förebilder även under 2017.

Bibliotek

Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att lyfta fram 
biblioteket	som	mötesplats	 	att	skapa	välkomnande 	kre-
ativa 	 inspirerande	 och	 tillgängliga	 miljöer.	 iblioteken	
ska kunna erbjuda fördjupade upplevelser kring verksam-
hetens	medier	genom	e empelvis	föredrag 	arrangemang	
och utställningar.

Det  är också viktigt att fortsätta stärka barn och ungdo-
mars läslust och läsförmåga genom att kommundelarna 
har tillgång till väl fungerande och bemannade skol- och 
folkbibliotek med fackutbildad barn- och ungdomsbiblio-
tekarie.

enom	att	införskaffa	ett	n tt	lagerhållningss stem 	 S	
som reducerar hanteringen av media och skapar förutsätt-
ningar för bättre utnyttjande av nya media kan ökad lån-
tagarservice och snabbare cirkulationshastighet uppnås 
liksom  minskad arbetsbelastning. 

KOMMUNSTYRELSE

Kultur

Arbetet med att leda kulturskolan är ett område som prio-
riteras	under	2017.	 eslutet	 om	enprocentsregeln	behö-
ver följas upp med konkret plan för hur arbetet ska bedri-
vas inom de verksamhetsområden som blir berörda. 

ulturens	bet delse	för	samhällsplanering 	turism	och	nä-
ringsliv ultur	kreativa	näringar	( N) 	folkhälsa 	 ndivid	
och		familj 	barn		och	skola 	fritid		samt		as lsökanden en-
samakommande	barn	med	 lera	människor	som	inte	kom-
mer från Sverige kan inte nog betonas. 

Fritidsgårdar

Vi behöver fokusera ytterligare på jämlikhet och inte-
graion	oavsett	kön 	religion	eller	etnisk	bakgrund	 för	att	
skapa de bästa förutsättningar för ungdomsverksamhet. 

Ekonomiskt bistånd

Många ärenden om ekonomiskt bistånds förväntas även 
framöver vara komplicerade och kräva resurser vid bi-
ståndsbedömningen. Samarbetet med Försäkringskassa 
och sjukvården kommer långsiktigt att vara en avgörande 
faktor för såväl klienternas möjligheter till utveckling som 
sänkta kostnader.

Processen	 att	 minimera	 personalgenomströmning	 och	
förbättra rutiner samt kvalitétsarbetet kommer att fortgå 
under 2017. 

Flyktingmottagning och integration

Inför 2017 kommer vi även fortsättningsvis fokusera på 
att	sätta	strukturen	för	arbetet 	både	vad	gäller	det	prak-
tiska 	men	 även	 vad	 gäller	 det	 organisatoriska	 och	 lång-
siktiga kopplat till MEDI. Integrationshubben och en del 
aktiviteter	kopplat	till	den	‐	så	som	studiecirklar 	lä hjälp 	
tjej killgrupp 	 informationsträffar	 	 ska	 sjösättas.	 Därtill	
måste arbetet med socialtjänsten och AME tätas ytterli-
gare liksom glapp problematiken i samarbetet med Ar-
betsförmedlingen och Migrationsverket. Detta för att öka 
förutsättningarna	 för	en	snabb	etablering.	När	det	gäller	
ensamkommande är målet dels att  bibehålla samma kvali-
tet	och	lugn	i	verksamheten 	trots	förändrade	ekonomiska	
förutsättningar 	och	dels	att	utveckla	den	be intliga	struk-
turen till ett dokumenterat system för hur verksamheter-
na ska bedrivas framöver.  En ytterligare utmaning är att 
hitta både kort- och långsiktiga boendelösningar.

 Bildning och arbete
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MYNDIGHETSNÄMND
Myndighetsnämnd

Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Myndighetsnämnd 

 

Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Myndighetsnämnd -411 -238 173 -554 

 

Årets viktigaste händelser 
Myndighetsnämnden med sju ledamöter ansva-
rar för myndighetsutövning inom miljö, bygg och 
säkerhet. Nämnden ansvarar även för verksam-
hetens ekonomi och uppföljning. Myndighets-
nämnden sammanträdde 11 gånger under året.  

Ekonomiskt resultat 
Myndighetsnämnden får överskott med anled-
ning av revidering och utredning av arvoden. 

 

Årets viktigaste händelser

Myndighetsnämnden med sju ledamöter ansvarar för 
m ndighetsutövning	 inom	 miljö 	 b gg	 och	 säkerhet.	
Nämnden	ansvarar	även	för	verksamhetens	ekonomi	och	
uppföljning. Myndighetsnämnden hade 11 sammanträden 
under året. 

Ekonomiskt resultat

Myndighetsnämnden får överskott med anledning av revi-
dering och utredning av arvoden.

Teknik och service

Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Teknik och service 

 

Teknik och service 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Räddningstjänst -262 -167 95 263 

 

Årets viktigaste händelser 
Det löpande tillsynsarbetet enligt lagen om skydd 
mot olyckor samt lagen om brandfarliga och ex-
plosiva varor genomfördes enligt plan. Båstads 
Sotningsdistrikt AB genomförde rengöring och 
sotning enligt fristerna och en kontinuerlig upp-
datering av kontrollboken skedde under året. 

En privat verksamhet stack emellertid ut med 
många automatiska brandlarm. Under året har 
dock uppföljning av de brister som konstateras 
vid larm till anläggningen gjorts. Ett antal hyres-
värdar var dessutom föremål för tillsyn efter 
anmälan om dåligt brandskydd i boende.  

 

Ekonomiskt resultat 
Myndighetsnämnden har en positiv avvikelse 
som beror på förändrade arbetsuppgifter i och 
med omorganisationen sommaren 2016, samt att 
planerade tillsyner genomfördes och att ett antal 
tillstånd av brandfarlig vara utfärdades. 

Framtidsperspektiv 

Räddningstjänsten ser ett stort behov av att 
stärka brandskyddet för den enskilde och framför 
allt för de äldre som vårdas i hemmet.  Rädd-
ningstjänsten vill samverka med Vård och om-
sorg för att få full effekt i detta viktiga arbete för 
att öka säkerheten och tryggheten för våra äldre 
kommuninvånare.

 

Framtidsperspektiv

Räddningstjänsten ser ett stort behov av att stärka brand-
skyddet för den enskilde och framför allt för de äldre som 
vårdas i hemmet. Räddningstjänsten vill samverka med 
Vård och omsorg för att få full effekt i detta viktiga arbete 
för att öka säkerheten och tryggheten för våra äldre kom-
muninvånare. 

Samhällsbyggnad

Verksamhetsberättelse  Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad 

 

Samhällsbyggnad 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

MN - SAMHÄLLSBYGGNAD -2 827 -2 068 759 -2 311 

Bygglov -253 367 620 649 

Bostadsanpassning -1 478 -1 244 234 -1 744 

Miljö- & hälsoskydd  -1 096 -1 192 -96 -1 215 

 

 

Årets viktigaste händelser 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden var fortsatt stor för alla delar 
av verksamheten. Organisatoriska förändringar i 
förvaltningen innebar att Samhällsbyggnad från 
och med halvårsskiftet också omfattar kommu-
nens miljösida. Verksamhetsområdet utgörs 
därmed sedan halvårsskiftet av fem verksam-
hetsgrenar. Under året var både miljöchef och 
planchef föräldralediga och vakanserna täcktes 
upp av befintliga handläggare. Under året tillsat-
tes vakanta handläggartjänster på både på bygg-
lov och miljö. Vidare backade en av våra plan-
handläggare upp Teknik och Service med pro-
jektledning för kommunens utbyggnadprojekt 
på grund av vakanser och föräldraledigt inom 
projektledning. Tjänsten som planstrateg har 
inte återbesatts. 

Bygglov 

Byggverksamheten i kommunen var hög under 
året och bygglov lämnades för både verksam-
hetslokaler och bostäder. Antalet ansökningar 
om bygglov och anmälan om byggnadsåtgärder 
minskade med knappt tio procent jämfört med 
2015, medan antalet beslutade ärenden ökade-
med 20 procent. Bygglov lämnades för cirka 150 
bostäder varav ett sextiotal i flerfamiljshus i 
Båstad.  Antalet tillsynsärenden ökade med cirka 
50 procent och. Antalet anmälansärenden (”atte-
fallare” med mera) ökade något.  

Bostadsanpassning 
Antalet ärenden under 2016 var något lägre än 
under fjolåret. 

Miljö- och hälsoskydd 
Kommunens miljösida arbetade främst med 
inspektioner enligt tillsynsplan samt handlägg-
ning av händelsestyrda ärenden. Arbetsbelast-
ningen har varit hög, till följd av vakanta tjäns-

ter, och att delar av den planerade tillsynen inom 
miljötillsyn och lantbrukstillsyn inte har kunnat 
utföras enligt den planerade tillsynsplanen.  

Antalet inkomna klagomål fortsatte att öka un-
der 2016, som mest under sommaren. Klagomå-
len rör främst inomhusklimat, buller samt ned-
skräpning. Under hösten inkom flera klagomål 
beträffande nedskräpning på våra återvinnings-
statoioner. Klagomålsärendena är tidskrävande 
och kräver desutom skyndsam handläggning. 
Under augusti antog nämnden riktlinjer för 
handläggning av enskilda avlopp, vilket nu ger 
tydliga ramar för handläggningen.   

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Högkonjunkturen i kombination med avsevärt 
förbättrad kollektiv trafik, har främjat ett gott 
ekonomiskt resultat för Samhällsbyggnad. Verk-
samhetsområdet som helhet redovisar ett posi-
tivt resultat för året med +900 tkr.  

Samhällsbyggnad har tillsammans med Kom-
munledningskontoret gemensamt bidragit till att 
kommunen under 2016 beviljades 6,5 mkr i 
stimulansbidrag för bostadsproduktion, så kal-
lad Byggbonus. Kriterierna som skulle uppfyllas 
var: Antagna kommunala riktlinjer för bostads-
försörjningen, beslut om aktualisering av över-
siktsplanen och beslut om startbesked för nya 
bostäder. 

Bygglov 
Högkonjunkturen inom byggsidan har gett ett 
totalt överskott mot budget på 620 tkr. Trots 
vissa vakanser i personalstyrkan under delar av 
2016 visar kostnadssidan på ett underskott.  

Bostadsanpassning 
Verksamheten visar på ett överskott på 234 tkr 
vilket i huvudsak beror på att antalet ansökning-
ar minskat jämfört med 2015. 

Årets viktigaste händelser 

Verksamhetsövergripande

rendemängden	 var	 fortsatt	 stor	 för	 alla	 delar	 av	 verk-
samheten. Organisatoriska förändringar i förvaltningen 
innebar att Samhällsbyggnad från och med halvårsskiftet 
också omfattar kommunens miljösida. Verksamhetsområ-
det utgörs därmed sedan halvårsskiftet av fem verksam-
hetsgrenar. Under året var både miljöchef och planchef 
föräldralediga	 och	 vakanserna	 täcktes	 upp	 av	 be intliga	
handläggare. Under året tillsattes vakanta handläggar-
tjänster på både bygglov och miljö. Vidare backade en av 
våra planhandläggare upp Teknik och Service med pro-
jektledning för kommunens utbyggnadprojekt på grund av 
vakanser och föräldraledigt inom projektledning. Tjänsten 
som planstrateg har inte återbesatts.

Bygglov

ggverksamheten	 i	 kommunen	 var	 hög	 under	 året	 och	
bygglov lämnades för både verksamhetslokaler och bo-
städer. Antalet ansökningar om bygglov och anmälan om 
byggnadsåtgärder minskade med knappt tio procent jäm-
fört	med	2015 	medan	antalet	beslutade	ärenden	ökade-
med	20	procent.	 gglov	lämnades	för	cirka	150	bostäder	
varav	ett	se tiotal	i	 lerfamiljshus	i	 åstad.	 ntalet	tills ns-
ärenden	ökade	med	cirka	50	procent	och.	 ntalet	anmä-
lansärenden	( attefallare 	med	mera)	ökade	något.	

 MYNDIGHETSNÄMND  Myndighetsnämnd, Teknik och service, Samhällsbyggnad

Årets viktigaste händelser

Det löpande tillsynsarbetet enligt lagen om skydd mot 
ol ckor	 samt	 lagen	 om	 brandfarliga	 och	 e plosiva	 varor	
genomfördes	enligt	plan.	 åstads	Sotningsdistrikt	 	ge-
nomförde rengöring och sotning enligt fristerna och en 
kontinuerlig uppdatering av kontrollboken skedde under 
året.

En privat verksamhet stack emellertid ut med många auto-
matiska brandlarm. Under året har dock uppföljning av de 
brister som konstateras vid larm till anläggningen gjorts. 
Ett antal hyresvärdar var dessutom föremål för tillsyn ef-
ter anmälan om dåligt brandskydd i boende. 

Ekonomiskt resultat

Myndighetsnämnden har en positiv avvikelse som beror 
på förändrade arbetsuppgifter i och med omorganisatio-
nen	sommaren	2016 	samt	att	planerade	tills ner	genom-
fördes och att ett antal tillstånd av brandfarlig vara utfär-
dades.
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Bostadsanpassning

ntalet	ärenden	under	2016	var	något	lägre	än	under	 jol-
året.

Miljö- och hälsoskydd

Kommunens miljösida arbetade främst med inspektioner 
enligt tillsynsplan samt handläggning av händelsestyrda 
ärenden.	 rbetsbelastningen	 har	 varit	 hög 	 till	 följd	 av	
vakanta	tjänster 	och	att	delar	av	den	planerade	tills nen	
inom miljötillsyn och lantbrukstillsyn inte har kunnat ut-
föras enligt den planerade tillsynsplanen. 

ntalet	 inkomna	 klagomål	 fortsatte	 att	 öka	 under	 2016 	
som mest under sommaren. Klagomålen rör främst inom-
husklimat 	buller	samt	nedskräpning.	 nder	hösten	inkom	
lera	klagomål	beträffande	nedskräpning	på	våra	återvin-

ningsstationer. Klagomålsärendena är tidskrävande och 
kräver desutom skyndsam handläggning. Under augusti 
antog nämnden riktlinjer för handläggning av enskilda av-
lopp 	vilket	nu	ger	t dliga	ramar	för	handläggningen.		

Ekonomiskt resultat

Verksamhetsövergripande 

ögkonjunkturen	i	kombination	med	avsevärt	förbättrad	
kollektiv	tra ik 	har	främjat	ett	gott	ekonomiskt	resultat	för	
Samhällsbyggnad. Verksamhetsområdet som helhet redo-
visar ett positivt resultat för året med +900 tkr. Samhälls-
byggnad har tillsammans med Kommunledningskontoret 
gemensamt bidragit till att kommunen under 2016 bevil-
jades	 6 5	mkr	 	 i	 stimulansbidrag	 för	 bostadsproduktion 	
så	kallad	 ggbonus.	 riterierna	som	skulle	uppf llas	var:	
ntagna	 kommunala	 riktlinjer	 för	 bostadsförsörjningen 	

beslut om aktualisering av översiktsplanen och beslut om 
startbesked för nya bostäder.

Bygglov

ögkonjunkturen	inom	b ggsidan	har	gett	ett	totalt	över-
skott mot budget på 620 tkr. Trots vissa vakanser i perso-
nalstyrkan under delar av 2016 visar kostnadssidan på ett 
underskott. 

Bostadsanpassning

erksamheten	visar	på	ett	överskott	på	2 	tkr	vilket	i	hu-
vudsak beror på att antalet ansökningar minskat jämfört 
med	2015.

Miljö- och hälsoskydd

Kommunens miljösida har under 2016 inte klarat den pla-
nerade budgeten för verksamheten. Avvikelsen på  96 tkr 
beror främst på vakanta tjänster vilket resulterar i att en 
stor	andel	av	antalet	tills ner	på	verksamheter 	med	tim-
avgift	enligt	den	riskbaserade	ta an 	har	uteblivit.

Framtidsperspektiv

ögkonjunkturen	inom	b ggsidan	förväntas	fortsätta	un-
der	 2017	 med	 bland	 annat	 lera	 större	 bostadsprojekt.	
Försäljningen av kommunala villatomter i Östra Karup och 
edenområdet	väntas	ge	ett	större	antal	ansökningar	om	

b gglov	i	 framförallt	slutet	av	2017	och	under	2018.	När	
det gäller andra typer av byggnation som fritidshus med 
mera är det mindre konjunkturskänsligt och förväntas 
ligga kvar på samma nivå som tidigare år.

nder	 2017	 kommer	 lera	 digitala	 så	 kallade	 e‐tjänster	
införas för bygglovshanteringen för att dels ge medbor-
gare och medlemmar i kommunen en bättre och snabbare 
service 	samt	för	att	öka	kvaliteten	och	ta	bort	tidstjuvar	i	
handläggningen av ärenden. 

Miljösidan kommer medverka i regionala och nationella 
informations- och tillsynsprojekt. Samverkan och ge-
mensamma tillsynskampanjer förväntas medföra att den 
samlade effekten av tillsynen blir större och resultera i en 
samlad märkbar miljönytta inom Skåne som helhet. Det 
är också viktigt att avloppstillsynen effektiviseras ytter-
liggare	så	att	 ler	avlopp	kan	inventeras	per	år.	 	Samtliga	
avlopp	ska	vara	inventrerade	till	2021 	enlighet	 avs‐	och	
vattenmyndighetens framtagna åtgärdsprogram för Väs-
terhavets vattendistrikt. 

 Samhällsbyggnad



62

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

UTBILDNINGSNÄMND
Utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd - Utbildningsnämnd 

 

Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Utbildningsnämnd -388 -460 -72 -509 

 

Årets viktigaste händelser 
Utbildningsnämnden med nio ledamöter ansva-
rar för de strategiska frågorna, på kort och lång 
sikt, för all utbildning för barn och unga i Bå-
stads kommun. Nämnden ansvar för ekonomi, 
myndighetsutövning och verksamhet samt upp-
följning. Utbildningsnämnden har följande an-
svarsområden: Öppen förskola, förskola 1-5 år, 
Grundskola F-9, Fritidshem, Grundsärskola, 
Gymnasium, Gymnasiesärskola, Individ och fa-
milj för barn, unga och familj. Utbildningsnämn-
den sammanträdde 11 gånger under året. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts består av 
fem ledamöter som sammanträtt 20 gånger un-
der året.  

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden får ett underskott som dels 
beror på att nämnden har ett arbetsutskott och 
dels för att nämnden ett flertal yrkesverksamma 
som har rätt att få förlorad arbetsförtjänst. 
Ovanstående har inte beaktats vid budgetarbe-
tet. 

 

Årets viktigaste händelser

Utbildningsnämnden med nio ledamöter ansvarar för de 
strategiska	 frågorna 	på	kort	och	 lång	sikt 	 för	all	utbild-
ning	 för	 barn	 och	 unga	 i	 åstads	 kommun.	 Nämnden	
ansvar	 för	 ekonomi 	 m ndighetsutövning	 och	 verksam-
het samt uppföljning. Utbildningsnämnden har följande 
ansvarsområden:	 ppen	 förskola 	
förskola	 1‐5	 år 	 rundskola	 ‐9 	
ritidshem 	 rundsärskola 	 m-
nasium 	 mnasiesärskola 	 ndivid	
och	familj	för	barn 	unga	och	familj.	
Utbildningsnämnden hade 11 sam-
manträden under året.

Utbildningsnämndens arbetsukott 
består av fem ledamöter som hade 
20 sammanträden under året. 

Ekonomiskt resultat

Utbildningsnämnden får ett underskott som dels beror på 
att nämnden har ett arbetsutskott och dels för att nämn-
den	har	ett	 lertal	 rkesverksamma	som	har	rätt	att	få	för-
lorad arbetsförtjänst. Ovanstående har inte beaktats vid 
budgetarbetet.

Barn och skola

Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Barn och skola 

 

Barn och skola 

 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

UN - BARN & SKOLA -78 213 -73 239 4 975 -74 382 

Verksamhetsövergripande  

(inklusive tilläggsbelopp) -64 309 -60 362 3 948 -62 148 

Kulturskola -3 356 -3 229 127 -3 200 

Öppen förskola (familjecentral) -1 062 -969 93 -730 

Grundsärskola och specialskola -9 485 -8 678 806 -9 999 

Summa -78 213 -73 239 4 975 -76 077 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år 0 -298 -298 -658 

Grundskola F-9 inklusive fritids 0 745 745 2 353 

Summa 0 447 447 1 695 

INVESTERING -4 500 -4 499 1 -4 738 

 

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

    ack resultat 

 Disponerat 

2016   

Över-/under 

skott från 2016 

  Utgående 

 ack resultat 

 Förskola 1-5 år 2 049 -495 197 1 751 

Grundskola F-9 inklusive fritids 4 405 -2 542 3 286 5 149 

Summa 6 454 -3037 3 483  6 900 

 
 

Årets viktigaste händelser 
Verksamhetsövergripande 
Grundskolans satsning med en-till-en enligt IKT-
planen fortsatte och elever i årskurs 4-9 hade vid 
årsskiftet tillgång till varsin digital enhet i form 
av en iPad. En stor del av komptensutvecklingsin-
satserna inom förskola och grundskola riktades 
mot att öka pedagogernas och skolledarnas digi-
tala kompetens. Uppgraderingen av det trådlösa 
nätverket på skolorna fortsatte, likaså implemen-
teringen av kommunens digitala barnomsorgs-
tjänst på webben, en så kallad E-tjänst. Fler sy-
stem krävde mer systemkunskap och mer arbete 
för att få ihop informationsflödet och en av IKT-
pedagogerna arbetade nästintill heltid med sys-
temadministration under året. Arbetet med läro-
plattformen Unikum fortsatte och Google Apps 
for Education användes av flera skolledare och 
pedagoger. Pedagogerna inom förskola erbjöds 

flera utbildningstillfällen med fokus på iPad och 
kommunikation och samspel. 

Organisationen kring mottagandet av nyanlända 
elever stabiliserades under det gångna året och 
det omfattande arbetet med att rekrytera studie-
handledare och modersmålslärare fortsatte. Flera 
studiehandledare och modersmålslärare arbe-
tade även med olika tolkuppdrag. Detta gjorde att 
verksamheten blev mer kostnadseffektiv. Peda-
goger och skolledare upplevde att det arbete som 
studiehandledare utförde med elever i behov av 
denna insats var mycket viktig. 

Kostnader för barn och elever med tilläggsbelopp 
ökade under året. Lagförändringar påverkade 
bedömningen av vilka barn och elever som har 
rätt till tilläggsbelopp. 

Förvaltningen fortsatte det tunga arbetet med att 
ansöka om och administrera riktade statsbidrag. 

Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Barn och skola 

 

Barn och skola 

 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

UN - BARN & SKOLA -78 213 -73 239 4 975 -74 382 

Verksamhetsövergripande  

(inklusive tilläggsbelopp) -64 309 -60 362 3 948 -62 148 

Kulturskola -3 356 -3 229 127 -3 200 

Öppen förskola (familjecentral) -1 062 -969 93 -730 

Grundsärskola och specialskola -9 485 -8 678 806 -9 999 

Summa -78 213 -73 239 4 975 -76 077 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år 0 -298 -298 -658 

Grundskola F-9 inklusive fritids 0 745 745 2 353 

Summa 0 447 447 1 695 

INVESTERING -4 500 -4 499 1 -4 738 

 

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

    ack resultat 

 Disponerat 

2016   

Över-/under 

skott från 2016 

  Utgående 

 ack resultat 

 Förskola 1-5 år 2 049 -495 197 1 751 

Grundskola F-9 inklusive fritids 4 405 -2 542 3 286 5 149 

Summa 6 454 -3037 3 483  6 900 

 
 

Årets viktigaste händelser 
Verksamhetsövergripande 
Grundskolans satsning med en-till-en enligt IKT-
planen fortsatte och elever i årskurs 4-9 hade vid 
årsskiftet tillgång till varsin digital enhet i form 
av en iPad. En stor del av komptensutvecklingsin-
satserna inom förskola och grundskola riktades 
mot att öka pedagogernas och skolledarnas digi-
tala kompetens. Uppgraderingen av det trådlösa 
nätverket på skolorna fortsatte, likaså implemen-
teringen av kommunens digitala barnomsorgs-
tjänst på webben, en så kallad E-tjänst. Fler sy-
stem krävde mer systemkunskap och mer arbete 
för att få ihop informationsflödet och en av IKT-
pedagogerna arbetade nästintill heltid med sys-
temadministration under året. Arbetet med läro-
plattformen Unikum fortsatte och Google Apps 
for Education användes av flera skolledare och 
pedagoger. Pedagogerna inom förskola erbjöds 

flera utbildningstillfällen med fokus på iPad och 
kommunikation och samspel. 

Organisationen kring mottagandet av nyanlända 
elever stabiliserades under det gångna året och 
det omfattande arbetet med att rekrytera studie-
handledare och modersmålslärare fortsatte. Flera 
studiehandledare och modersmålslärare arbe-
tade även med olika tolkuppdrag. Detta gjorde att 
verksamheten blev mer kostnadseffektiv. Peda-
goger och skolledare upplevde att det arbete som 
studiehandledare utförde med elever i behov av 
denna insats var mycket viktig. 

Kostnader för barn och elever med tilläggsbelopp 
ökade under året. Lagförändringar påverkade 
bedömningen av vilka barn och elever som har 
rätt till tilläggsbelopp. 

Förvaltningen fortsatte det tunga arbetet med att 
ansöka om och administrera riktade statsbidrag. 

Årets viktigaste händelser

Verksamhetsövergripande

Grundskolans satsning med en-till-en enligt IKT-planen 
fortsatte	och	elever	 i	årskurs	 ‐9	hade	vid	årsskiftet	 till-
gång	till	varsin	digital	enhet	i	form	av	en	iPad.	 n	stor	del	av	
komptensutvecklingsinsatserna inom förskola och grund-
skola riktades mot att öka pedagogernas och skolledarnas 
digitala kompetens. Uppgraderingen av det trådlösa nät-
verket	på	skolorna	 fortsatte 	 likaså	 implementeringen	av	
kommunens	digitala	barnomsorgstjänst	på	 ebben 	en	så	
kallad E-tjänst. Fler system krävde mer systemkunskap 
och	mer	arbete	 för	att	 få	 ihop	 informations lödet	och	en	
av IKT-pedagogerna arbetade nästintill heltid med syste-
madministration under året. Arbetet med läroplattformen 
Unikum fortsatte och Google Apps for Education använ-
des	av	 lera	skolledare	och	pedagoger.	Pedagogerna	inom	
förskola	erbjöds	 lera	utbildningstillfällen	med		fokus		på		
iPad	och	kommunikation	och	samspel.

Organisationen kring mottagandet av nyanlända elever 
stabiliserades under det gångna året och det omfattande 
arbetet med att rekrytera studiehandledare och moders-
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målslärare fortsatte. Flera studiehandledare och moders-
målslärare arbetade även med olika tolkuppdrag. Detta 
gjorde	att	verksamheten	blev	mer	kostnadseffektiv.	Peda-
goger och skolledare upplevde att det arbete som studie-
handledare utförde med elever i behov av denna insats var 
mycket viktig.

Kostnader för barn och elever med tilläggsbelopp ökade 
under året. Lagförändringar påverkade bedömningen av 
vilka barn och elever som har rätt till tilläggsbelopp. För-
valtningen fortsatte det tunga arbetet med att ansöka om 
och administrera riktade statsbidrag.

Rekryteringsproblematiken var kännbar under höstter-
minen	 och	 lera	 professioner	 var	 svårrer terade 	 bland	
annat	skolsköterskor 	kuratorer 	specialpedagoger speci-
allärare	och	fritidspedagoger.	 ven	rörelsemönstret	på	ar-
betsmarknaden förändrades. Tidigare skedde den största 
personalförändringen i samband med terminsstart men 
under 2016 skedde uppsägningar och anställningar konti-
nuerligt över hela året. 

Utredningen ”En optimal förskole- och skolorganisation” 
presenterades för Utbildningsnämnden och dialogen mel-
lan skolledare och nämndens deltagare genomsyrades till 
stor del av lokalfrågor samt rekryteringsproblematik. De 
undermåliga lokalerna utgjorde hinder för att fullt ut kun-
na jobba enligt förskolans och skolans läroplaner. 

Ps kologen	 o	 ejlskov	föreläste	för	alla	pedagoger	inom	
arn	och	skola	samt	för	personal	från	 ård	och	omsorg	i	

Grevieparken. Fokus var problemskapande beteende. 

Stöd‐	 och	 utvecklingsenheten	 ick	 i	 slutet	 av	 2016	 l tta	
till andra lokaler som inte uppfyllde verksamhetens krav. 
Flytten skedde på grund av besparingar och med mycket 
kort varsel. Elevhälsans medicinska del fortsatte att öka 
med anledning av hög arbetsbelastning. 

Rekrytering av ny skolchef genomfördes under hösten. 
Sara Damber rekryterades och tillträder tjänsten i mars 
2017.

Kulturskolan

ret	 präglades	 av	 oro	 kring	 personalnedskärningar	 och	
hot om nedläggning samt negativa konsekvenser för kul-
turskolans uppdrag när kulturskolans lokaler samutnytt-
jades med grundskolan. Kulturskolan hade kö till många 
instrument. De planerade arrangemangen genomfördes. 
Dessa	 var	 vårkonsert 	 kulturskolevecka 	 uppträdande	 i	
biblioteket 	 nationaldagen 	 barnkonventionen 	 kulturmi-
nistern	och	julsho .

Förskola 1-5 år

Sammanlagt	 inns	det	nio	kommunala	förskolor	och	varje	
förskolechef	ansvarar	för	 lera	enheter	som	ligger	geogra-
iskt	 utspridda	 i	 kommunens	 olika	 tätorter.	 nheternas	

systematiska kvalitetsarbeten ligger till grund för utveck-
lingsdagarnas innehåll och nätverksträffar.  

Flera av förskoleenheterna beviljades statsbidrag för att 
minska barngrupperna. Detta bidrag ledde till att peda-
gogerna hade större möjlighet att ta tillvara på enskilda 
barns intresse och utifrån dessa skapa goda möjligheter 
för	 utveckling	 och	 lärande.	 idraget	 krävde	 n rekr te-
ringar och då dessa anställdes under viss tid medförde det 
att andelen obehöriga pedagoger i verksamheten ökade. 

Specialpedagogen med inriktning mot förskolan var sjuk-
skriven under en längre tid. Förskolechefer och pedagoger 
upplevde att detta var problematiskt då resurserna kring 
specialpedagogik i förskolan redan var underdimensione-
rade. 

ackab n‐ 	 ngsb n‐	 och	 Skogsb ns	 förskola	 utvecklade	
under året arbetet med Mulle och Knytte. Det medförde 
att	medvetenheten	kring	hälsa 	miljö	och	kunskap	om	alle-
mansrätten ökade i verksamheten. Det fanns en viss över-
talighet av personal på Skogsbyns förskola under hösten 
på grund av att barn hastigt slutade och färre barn skrevs 
in än planerat. Orsaken var att en ny privat förskola öpp-
nade i Förslöv i augusti.

illsammans	med	förskoleutvecklaren	arbetade	 iskeb n 	
lockareb n	 och	 ppelb ns	 förskola	 kring	 pedagogiska	

lärmiljöer.	På	 lera	av	dessa	enheter	förekom	omfattande	
sjukskrivningar 	vilket	påverkade	arbetet.

id	höstens	rekr tering	hade	 alen 	Päronb n	och	 stra	
Karups förskola förhållandevis många sökande. I slutet av 
2016 tecknade verksamheten samverkansavtal gällande 
övningsförskolor	 med	 almstad	 högskola.	 Det	 inkom	
dokumentation samt läkarintyg på eksem och allergiska 
s mptom 	 från	 både	 personal	 och	 barn 	 från	 Päronb ns	
förskola.  Symptomen  upplevdes på förskolan men inte 
i	 hemmet.	 iljöavdelningen	och	 åstadhem	kontaktades	
för	 utredning	 och	 i	 samband	med	 att	 åstadhem	under-
sökte fastigheten visade det sig att utesovet var angripet 
av svartmögel. Utesovet stängdes därför med omdelbar 
verkan. 

Grundskola F-9 inklusive fritidshem

	 kommunen	 inns	 en	 ‐9‐skola:	 örslövs	 skola 	 f ra	 ‐6	
‐	 skolor:	 Sandl ckeskolan 	 Strandängsskolan	 ‐6 	 ästra	
Karups skola och Östra Karups skola samt en 7-9 - skola: 
Strandängsskolan	 7‐9.	 nder	 året	 tog	 lera	 skolenheter	

 Barn och skola
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emot en stor andel nyanlända/asylsökande elever vilket 
medförde att organisationen behövde förändras för att 
möta	 behoven.	 Sandl ckeskolan 	 Strandängsskolan	 7‐9	
samt	 stra	 arups	skola	tog	emot	 lest	n anlända	elever.	
Detta innebar bland annat att Östra Karups skola var fort-
satt trångbodd.

levenkäten	som	genomfördes	i	årskurs	 	5	och	8	visade	
även i år på mycket nöjda elever. Eleverna kände sig trygga 
och upplevde att pedagogerna hade höga förväntningar på 
dem. 

De kommunövergripande ämnesnätverken fokuserade 
under höstterminen bland annat på frågor som rörde lä-
rande med hjälp av digitala verktyg. Arbetet fortsätter 
under vårterminen. Under hösten initierades även ett 
liknande nätverksarbete med kommunens fritidshem. Ar-
betet fokuserade på implementeringen av den reviderade 
läroplanen	 samt	 arbetet	med	 digitala	 verkt g.	 ven	 för-
skoleklasspedagogerna arbetade under terminen med den 
reviderade läroplanen.

nder	2016	fortsatte	utvecklingsarbetet	av	skolors	 ‐
team	genom	ps kologen 	författaren	samt	forskaren	Petri	
Partanen.	 Det	 var	 ett	 processinriktat	 utvecklingsarbete	
som	 påbörjades	 i	 samverkan	 med	 Partanen	 för	 att	 ut-
veckla elevhälsan med målsättning att förtydliga organi-
sationen samt uppdraget på skolorna. Under vårterminen 
anställdes	en	n 	skolkurator	på	 ästra	 arup 	 stra	 arup	
och Sandlyckeskolan. 

Varje skolenhet fortsatte att utveckla verksamheten uti-
från	speci ika	behov.	 emensamt	var	att	alla	enheter	job-
bade med kollegialt lärande i olika former. Flera av sko-
lorna investerade i ökad fysisk aktivitet för eleverna och 
Strandängsskolan 7-9 rekryterade en aktivitetscoach. Syf-
tet var att främja fysisk aktivitet och öka rastaktiviteten 
hos de äldre eleverna.

Elevantalet ökade på Förslövs skola som redan tidigare 
var	trångbodda.	 örslövs	skola 	låg‐	och	mellanstadiet 	och	
Stöd‐	och	utvecklingsenheten	 ick	statsbidrag	 från	SPS 	
för att utveckla det relationella lärandet och bemötande. 
Metoden implementerades på högstadiet under hösten.

Ekonomiskt resultat

tbildningsnämnden	 arn	 och	 skola	 ram inansierade	
verksamheter redovisar totalt en positiv avvikelse mot 
budget	på	 	975	tkr.

örskolelokaler	redovisar	en	negativ	avvikelse	om		1	 8	
tkr på grund av hyra av moduler till Skogsbyn för tre nya 
avdelningar.	 n	 av	 avdelningarna 	motsvarande	 10	 tkr 	

har	 inansierats	 genom	 besparingar	 inom	 kompetensut-
veckling	och	tilläggsbelopp.	 tterligare	en	avdelning 	
10	tkr 	har	 inansierats	genom	att	inte	tillsätta	skolinten-

denttjänsten.

Skolskjutsar grundskola redovisar en negativ avvikelse 
om		21 	tkr.	 rsaken	är	utökad	skolskjuts	för	elever	med	
särskilda behov.

För att täcka en del av underskottet inom Utbildnings-
nämnden 	som	bland	annat	berodde	på	ökat	antal	place-
rade	barn	i	familjehem 	ålades	Skole perten	ett	sparbeting	
på	2	 00	tkr.	

Resultatenheter

Resultatenheterna redovisade tillsammans ett överskott 
om	 7	tkr.	

	detta	resultat	ingår	 	0 7	tkr	från	tidigare	års	ackumu-
lerade överskott. Om förbrukningen av tidigare års över-
skott justeras bort visar resultatenheterna istället ett 
överskott	om	 	 8 	tkr 	motsvarande	dr gt	två	procent	
av	den	totala	intäktsomsättningen	på	206	859	tkr.

idigare	års	överskott	användes	till	personalförstärkning 	
läromedel 	digital	utrustning 	förbättrad	arbetsmiljö 	ute-
miljö samt till att hjälpa barn och elever i behov av särskilt 
stöd.

örskola	1‐5	år	redovisade	ett	underskott	om	‐298	tkr.	 	
detta	resultat	ingår	 95	tkr	från	tidigare	års	ackumulera-
de överskott. Om förbrukningen av tidigare års överskott 
justeras bort visar resultatet istället på ett överskott om 
+197 tkr. Överskottet beror bland annat på svårigheter att 
rekrytera förskollärare. Dock reduceras överskottet efter-
som det idag är längre vistelsetider för barnen och en hö-
gre andel yngre barn med större omsorgsbehov. Förskola 
1‐5	år	har	fått	 	711	tkr	i	statsbidrag	för	mindre	barngrup-
per i förskolan. Om kommunen inte uppfyller kriterierna 
för det riktade statbidragen kommer bidragen att betalas 
tillbaka till skolverket.

Grundskola F-9 inklusive fritidshem redovisade ett över-
skott	om	 7 5	 tkr.	 	detta	 resultat	 ingår	2	5 2	 tkr	av	 ti-
digare års ackumulerade överskott. Om förbrukningen av 
tidigare års överskott justeras bort visar resultatet istället 
ett	överskott	om	 	286	tkr.

Överskottet beror främst på svårigheter att rekrytera be-
höriga	 lärare	 och	 specialpedagoger 	 vilket	medfört	 lägre	
lönekostnader. Antalet nyanlända elever har ökat under 
året vilket också försvårade rekryteringen av moders-
målslärare och studiehandledare. Tilldelade tilläggsbe-
lopp täcker inte kostnaderna för barn och elever i behov 
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av särskilt stöd. Grundskola F-9 inklusive fritidshem har 
fått	 	585	tkr	i	statsbidrag	för	lågstadie‐	och	fritidshems-
satsningen. Om kommunen inte uppfyller kriterierna för 
det riktade statsbidragen kommer bidragen att betalas till-
baka till skolverket.

Årets investeringar

nvesteringsmedel	om	 	500	tkr	användes	till	inköp	av	en‐
till‐en	datorer	eller	läsplattor	enligt	 ‐planen 	 ‐utrust-
ning	inom	förskola	och	grundskola 	inköp	av	pedagogiska	
läromedel 	möbler	samt	förbättring	av	arbetsmiljön.

Framtidsperspektiv

Arbetet med att bygga ut och komplettera det trådlösa 
nätverket på resterande skolenheter och förskolor kom-
mer att fortgå under vårterminen. I takt med detta kom-
mer även kompetensutveckling av skolledare och pedago-
ger	att	fortsätta.	 	enlighet	med	 arn	och	Skolas	 ‐plan	
har ytterligare en IKT-pedagog anställts och tillträde sker 
i mars månad. Fortsatt kräver verksamheten att system-
administrationen fungerar väl och personella resurser 
behövs även för detta. Utvecklingen kring IKT-verktygen 
går	snabbt	och	det	måste	 innas	resurser	för	att	kontinu-
erligt byta ut och komplettera med annan viktig pedago-
gisk teknisk utrustning för att öka barnen och elevernas 
digitala kompetens i enlighet med styrdokumenten. Det 
innefattar bland annat utrustning för programmering och 
produktion.	 Personalens	 arbetsredskap	 behöver	 också	
uppdateras	 i	samma	takt 	 för	att	kunna	handleda	barnen	
och eleverna. 

erksamheten	upplever	att	 ler	barn	och	elever	är	i	behov	
av särskilt stöd och att tillgängliga resurser inte täcker be-
hovet. Dessutom behövs mer resurser för att täcka beho-
vet av studiehandledning och modersmålsundervisning. 

tterligare	 specialpedagogiska	 kompetenser	 behövs	 för	
att täcka behoven i förskolan. Förskolan skulle tjäna på 
att ha ett tvärprofessionellt team med olika yrkesprofes-
sioner	såsom	 logoped 	ps kolog	och	kurator.	 n	övers n	
av skolpengen där barnens ökade vistelsetid tas i beaktan 
är också viktiga åtgärder som förskolecheferna uppmärk-
sammar.

Statsbidrag som har beviljats skapar endast kortvariga 
lösningar på ett behov som verksamheten upplever. För 
att lyckas organisera så att barngrupperna i förskolan blir 
mindre	och	att	förskolecheferna	kan	rekr tera	 ler	legiti-
merade förskollärare krävs strategiska ekonomiska sats-
ningar. Det gäller även för att lyckas behålla lågstadiesats-
ningen som ger goda effekter för en hållbar arbetsmiljö för 
lärarna samt mer lärartid för eleverna.

Det har under många år varit ett bristande underhåll av 
lokaler samt utemiljöer. Trots att detta har påpekats under 
lång	 tid 	så	 tar	det	m cket	 lång	 tid	 innan	problem	åtgär-
das. Skolledare och personal efterfrågar en tydlighet när 
det gäller den framtida organisationen av kommunens för-
skolor och skolor. Läroplanen anpassade speciallokaler för 
slöjd 	N ‐undervisning	med	mera 	vilket	enbart	de	större	
enheterna har tillgång till. I dag erbjuds inte likvärdig ut-
bildning för kommunens elever.

Några	 intressanta	 utvecklingsområden	 inom	 förskolan	
inom	den	närmsta	 tiden	 är	 äsl ftet 	 som	några	 enheter	
kommer att börja jobba med under 2017. Dessutom kom-
mer	arbetet	med	att	 utveckla	 samarbetet	med	 almstad	
högskola att fortsätta och skapa förutsättningar för att 
jobba forskningsanknutet. 

Skolledarna	upplever	en	komple 	 rkesvardag	som	kräver	
ett gott samspel med övriga aktörer. Det pedagogiska le-
darskapet kräver mer stöd för administration för att kun-
na leda verksamheten mot högre måluppfyllelse. 
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Bildning och arbete

Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Bildning och arbete 

 

Bildning och arbete 

 

 

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2016-12-31 

Över-/under 

Skott från 2016 

Utgående 

      ack. Resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 324 -60 1 704 1 968  

 

 

Årets viktigaste händelser 
Gymnasiesärskola 
Platser på Gymnasiesärskolan erbjöds genom köp 
av verksamhet i Ängelholms kommun enligt avtal.  

Gymnasieskola 

Akademi Båstad Gymnasium fortsatte arbetet 
med åtgärdsplanen efter skolinspektionens besök 
och förelägganden från 2014. Arbetet koncentre-
rades till tre utvecklingsområden; systematisera 
kvalitetsarbetet, undervisning och lärande samt 
trygghet och studiero. Arbetet sammanfattades i 
planen för systematiskt kvalitetsarbete (SKA-
planen).  

Fortbildning av personal genomfördes med an-
knytning till kollegialt lärande i syfte att skapa en 
organisation för lärande. Försteläraren och rek-
tor drev processen där tidigare fortbildningsin-
satser följdes upp.  

Akademi Båstad Gymnasium arbetade mot nä-
ringslivet genom samverkan med bland annat 
Vård och omsorgscollege och Båstad Turism och 
Näringsliv. Entreprenörskap och Ung Företag-

samhet (UF) gav skolans elever möjlighet att 
prova på hur det är att driva ett eget företag..  

Skolan drev internationaliseringsprojekt vilket 
möjliggjorde utbytesresor till Toledo i Spanien 
och Wolfsburg i Tyskland. Erasmusbidrag söktes 
och beviljades vilket har skapade möjligheter för 
elever på handelsprogrammet och vård- och om-
sorgsprogrammet att förlägga delar av sitt ar-
betsplatsförlagda lärande (APL) i London i Eng-
land.  

En stor andel nyanlända elever började på skolan 
och en ny organisation kring introduktionspro-
grammets språkintroduktion skapades.  

Akademi Båstad Gymnasiums programstruktur 
sågs över under läsåret 2015/16 och beslut fat-
tades om att på nytt erbjuda ekonomiprogram-
met. På vård- och omsorgsprogrammet togs två 
nya profiler fram; räddningstjänst samt träning 
och hälsa. Programmen hade vid läsårets start 16 
respektive 18 elever.  

I syfte att öka antalet sökande elever till skolans 
nationella program gjordes marknadsföringsin-
satser, såsom mässdeltagande och öppet hus.  

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

UN - BILDNING & ARBETE -31 721 -41 092 -9 371 -29 474 

Gymnasiesärskola -3 816 -2 250 1 566 -2 701 

Gymnasium ramfinansierad  -10 602 -9 917 685 -10 042 

Individ- och familjeomsorg -17 303 -28 925 -11 622 -15 658 

Summa -31 721 -41 092 -9 371 -28 401 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium 0 1 644 1 644 89 

Summa resultatenhet 0 1 644 1 644 89 

Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Bildning och arbete 

 

Bildning och arbete 

 

 

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2016-12-31 

Över-/under 

Skott från 2016 

Utgående 

      ack. Resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 324 -60 1 704 1 968  

 

 

Årets viktigaste händelser 
Gymnasiesärskola 
Platser på Gymnasiesärskolan erbjöds genom köp 
av verksamhet i Ängelholms kommun enligt avtal.  

Gymnasieskola 

Akademi Båstad Gymnasium fortsatte arbetet 
med åtgärdsplanen efter skolinspektionens besök 
och förelägganden från 2014. Arbetet koncentre-
rades till tre utvecklingsområden; systematisera 
kvalitetsarbetet, undervisning och lärande samt 
trygghet och studiero. Arbetet sammanfattades i 
planen för systematiskt kvalitetsarbete (SKA-
planen).  

Fortbildning av personal genomfördes med an-
knytning till kollegialt lärande i syfte att skapa en 
organisation för lärande. Försteläraren och rek-
tor drev processen där tidigare fortbildningsin-
satser följdes upp.  

Akademi Båstad Gymnasium arbetade mot nä-
ringslivet genom samverkan med bland annat 
Vård och omsorgscollege och Båstad Turism och 
Näringsliv. Entreprenörskap och Ung Företag-

samhet (UF) gav skolans elever möjlighet att 
prova på hur det är att driva ett eget företag..  

Skolan drev internationaliseringsprojekt vilket 
möjliggjorde utbytesresor till Toledo i Spanien 
och Wolfsburg i Tyskland. Erasmusbidrag söktes 
och beviljades vilket har skapade möjligheter för 
elever på handelsprogrammet och vård- och om-
sorgsprogrammet att förlägga delar av sitt ar-
betsplatsförlagda lärande (APL) i London i Eng-
land.  

En stor andel nyanlända elever började på skolan 
och en ny organisation kring introduktionspro-
grammets språkintroduktion skapades.  

Akademi Båstad Gymnasiums programstruktur 
sågs över under läsåret 2015/16 och beslut fat-
tades om att på nytt erbjuda ekonomiprogram-
met. På vård- och omsorgsprogrammet togs två 
nya profiler fram; räddningstjänst samt träning 
och hälsa. Programmen hade vid läsårets start 16 
respektive 18 elever.  

I syfte att öka antalet sökande elever till skolans 
nationella program gjordes marknadsföringsin-
satser, såsom mässdeltagande och öppet hus.  

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

UN - BILDNING & ARBETE -31 721 -41 092 -9 371 -29 474 

Gymnasiesärskola -3 816 -2 250 1 566 -2 701 

Gymnasium ramfinansierad  -10 602 -9 917 685 -10 042 

Individ- och familjeomsorg -17 303 -28 925 -11 622 -15 658 

Summa -31 721 -41 092 -9 371 -28 401 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium 0 1 644 1 644 89 

Summa resultatenhet 0 1 644 1 644 89 

Årets viktigaste händelser

Gymnasiesärskola

Platser	på	 mnasiesärskolan	erbjöds	genom	köp	av	verk-
samhet	i	 ngelholms	kommun	enligt	avtal.	

Gymnasieskola

kademi	 åstad	 mnasium	fortsatte	arbetet	med	åtgärds-
planen efter skolinspektionens besök och förelägganden 
från	201 .	 rbetet	koncentrerades	till	tre	utvecklingsom-
råden 	 s stematisera	 kvalitetsarbetet 	 undervisning	 och	
lärande samt trygghet och studiero. Arbetet sammanfatta-
des	i	planen	för	s stematiskt	kvalitetsarbete	(S ‐planen).	

Fortbildning av personal genomfördes med anknytning 
till kollegialt lärande i syfte att skapa en organisation för 
lärande. Försteläraren och rektor drev processen där tidi-
gare fortbildningsinsatser följdes upp. 

kademi	 åstad	 mnasium	 arbetade	 mot	 näringslivet	
genom samverkan med bland annat Vård och omsorgscol-
lege	och	 åstad	 urism	och	Näringsliv.	 ntreprenörskap	
och	 ng	 öretagsamhet	( )	gav	skolans	elever	möjlighet	
att prova på hur det är att driva ett eget företag..

Skolan drev internationaliseringsprojekt vilket möjlig-
gjorde	utb tesresor	till	 oledo	i	Spanien	och	 olfsburg	i	
Tyskland. Erasmusbidrag söktes och beviljades vilket har 

skapade möjligheter för elever på handelsprogrammet och 
vård- och omsorgsprogrammet att förlägga delar av sitt 
arbetsplatsförlagda	lärande	( P )	i	 ondon	i	 ngland.	

En stor andel nyanlända elever började på skolan och en 
ny organisation kring introduktionsprogrammets språkin-
troduktion skapades. 

kademi	 åstad	 mnasiums	programstruktur	sågs	över	
under	läsåret	2015 16	och	beslut	fattades	om	att	på	n tt	
erbjuda	 ekonomiprogrammet.	 På	 vård‐	och	omsorgspro-
grammet	togs	två	n a	pro iler	fram 	räddningstjänst	samt	
träning	och	hälsa.	Programmen	hade	vid	läsårets	start	
16 respektive 18 elever. 

I syfte att öka antalet sökande elever till skolans nationella 
program	 gjordes	 marknadsföringsinsatser 	 såsom	 mäss-
deltagande och öppet hus. 

N 	ansökan	om	 ‐verksamhet	( iksidrottsg mnasium)	
beviljades	i	juni	2016	med	16	platser	över	en	 ‐årsperiod.	

ällande	 elittennis	 i	 övrigt 	 uppvisades	 goda	 resultat	 så-
väl i skolan som på tennisbanan. Riksidrottsgymnasium 
( )	på	 kademi	 åstad	 mnasium	gjorde	bra	ifrån	sig	
på	tennistävlingar 	Såväl	nationellt	som	internationellt.	 tt	
större fokus lades på gemenskapande aktiviteter under 
hösten i syfte att öka kamratskapen och förbättra den so-
ciala miljön. 

 UTBILDNINGSNÄMND  Bildning och arbete
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Individ och familj

Första kvartalet 2016 verkställdes ett sparbeting som fast-
slogs	2015.	Som	en	följd	av	detta	lades	dåvarande	öppen-
vården och fältverksamheten ner. Under andra kvartalet 
2016	anställdes	n 	personal	som	 ick	i	uppdrag	att	b gga	
vår nya öppenvård. Antalet anställda inom öppenvården 
har	sedan	2015	minskat	med	50	procent.	Personalen	kom-
mer att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet sam-
tidigt som de arbetar med att bistå vid hemmaplanslös-
ningar. 

ntalet	utredningar	gällande	barn	och	unga	ökade	något 	
men	inte	markant 	under	2016.	Dock	ökade	kostnaderna.	
Detta beror delvis på att hemmaplanslösningar som öp-
penvården bistod med inte längre fanns tillgängliga. För 
att minska placeringskostnader på institution krävs en 
öppenvård med professioner som matchar klienternas 
behov. En annan bidragande orsak är att det under första 
halvåret saknades personal och verksamheten tvingades 
därför anlita konsulter via bemanningsföretag. Denna lös-
ning dyrare men nödvändig då verksamheten till stor del 
är lagstyrd. 

Som ett led i det fortsatta kvalitétsarbetet görs numera alla 
utredningar	för	barn	och	unga	enligt	 	( arns	behov	i	
centrum).	Samtidigt	som	säkerhet	och	kvalit 	säkerställs 	
stärks barnperspektivet och delaktigheten för barn och 
unga.	Processen	med	att	utarbeta	arbetsrutiner	är	fortsatt	
prioriterat för att säkerställa kvalité och rättssäkerhet.
ntalet	 utredningar	 gällande	 vu na	minskade	 något	 var	

av tyngre karaktär med större problematik och mer långt-
gående	missbruk.	Ps kiatri	 i	 kombination	med	missbruk	
eller annan  problematik är ett ofta återkommande inslag 
i problembilden. Öppenvården kunde inte möta det totala 
behovet vilket delvis visade sig i ett ökat antal vård- och 
behandlingsplaceringar.

Ekonomiskt resultat

tbildningsnämnden	 	 ram inansierade	 verksamheter	
redovisar	totalt	en	negativ	avvikelse	om		9	 71	tkr.	

mnasiesärskolan	har	en	positiv	avvikelse	om	1	566	tkr 	
som beror på färre inskrivna elever än budgeterat.

mnasium	ram inansierat	redovisar	en	positiv	avvikelse	
om	685	tkr.	 tbetalning	av	inackorderingsbidrag	och	skol-
skjutsar för gymnasieelever redovisar en positiv avvikelse 
om	6 5	tkr.	

Individ och familj redovisar en negativ avvikelse om  
11 622 tkr. Detta beror på placeringar i konsulentstödda 
familjehem	och	 ‐hem.	 ostnaderna	för	konsulter	blev	
högre än vad man hade trott till följd av att några rekryte-
ringar tog längre tid än beräknat.

Avvikelsen inom Individ och familj beror främst på långa 
och vårdkrävande placeringar av främst barn och unga 
men	även	vu na 	samt	ökade	kostnader	för	våld	i	nära	re-
lationer. Kostnader för bemanningsföretag på grund av 
sjukskrivningar och svårigheter med rekrytering för Indi-
vid och familj är en stor bidragande faktor till underskot-
tet. 

Resultatenhet

kademi	 åstad	 g mnasium	 redovisade	 ett	 över	 skott	
med	 1	 6 	 tkr 	 vilket	 förklaras	 av	 att	 g mnasiet	 hade	
ler	elever	 jämfört	med	budget 	samt	 ick	ersättning	 från	

Migrationsverket för asylsökande elever. En översyn av 
lärartätheten	genomfördes	och	 skolan	 ick	 även	ett	 visst	
stöd från integrationsmyndigheten. Under året tog gymna-
sieskolan	emot	 lera	n anlända	elever	med	stora	behov	av	
anpassningar och särskilt stöd.

Framtidsperspektiv

Gymnasiessärskola

Samverkan	 fortsätter	 med	 ngelholm	 kring	 g mnasies-
ärskola där elevunderlaget beräknas öka med en eller två 
elever.

Gymnasiesskolan

Skolans utvecklingsområden och SKA-plan anknyter till 
kademi	 åstad	 mnasiums	 huvudutmaningar	 vilka	

handlar om ökad måluppfyllelse och att öka antalet elever 
på	skolans	nationella	program.	 tterligare	huvudutmaning	
inns	i	att	utveckla	organisationen	kring	elever	i	behov	av	

särskilt stöd och gruppen nyanlända elever. 

 Bildning och arbete
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För att få ökad måluppfyllelse ska vi kartlägga varje elevs 
behov 	intressen	och	förutsättningar	samt	utveckla	en	or-
ganisation för lärande med en ständigt pågående pedago-
gisk och didaktisk diskussion. Vi ska också erbjuda en va-
rierad undervisning av pedagoger vilka står för ett tydligt 
ledarskap i klassrummet. 

För att öka antalet elever på skolan ska vi arbeta med inre 
kvalitetsarbete. Utbildningskvalitén  ska  höjas genom utö-
kat	samarbete	med	näringslivet 	internationaliseringspro-
jekt 	 infärgning 	 holistiska	 arbetssätt	 och	 aktivt	 mentor-
skap. Vi ska också arbeta med yttre kvalitetsarbete genom 
marknadsföringsinsatser samt spridande av goda skolre-
sultat. 

För att utveckla organisationen för elever i behov av sär-
skilt stöd och gruppen nyanlända elever ska vi ta del av 
goda	e empel	 från	andra	 skolor 	ha	dialog	och	 samverka	
med	 skolorna	 i	 amiljen	 elsingborg 	 fortbilda	 be intlig	
personal samt rekrytera kompetent och utvecklingsorien-
terad personal. 

Resurskrävande insatser krävs framförallt för att utveckla 
organisationen för elever i behov av särskilt stöd och grup-
pen nyanlända elever. Dessa elevgrupper har ökat kraftigt 
och beräknas att öka även fortsättningsvis. Vid nationella 
jämförelser kan man se att skolan blir allt mer konkurrens-
utsatt.	 ör	att	säkerställa	att	 åstad	kommun	behåller	och	
attraherar	de	bästa	 lärarna 	vilket	 i	 förlängningen	skapar	
goda	skolresultat 	är	det	viktigt	att	avsätta	resurser	för	att	
höja lärarlönerna.

ör	 att	 rektor	 skall	 kunna	 fokusera	 på	 kärnuppgiften 	
elevers	lärande 	krävs	ett	ökat	administrativt	stöd	i	skolan	
när elevantalet ökar.

Individ och familj

För att minska de höga kostnaderna kommer processen 
med att minimera personalgenomströmningen att fortsät-
ta under 2017. Detsamma gäller arbetet med hemmaplans-
lösningar genom öppenvården samt kvalitétsarbetet. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
 UTBILDNINGSNÄMND  Bildning och arbete
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
Vård- och omsorgsnämnd

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård- och omsorgsnämnd 

 

Vård- och omsorgsnämnd 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Vård- och omsorgsnämnd -387 -380 7 -370 

Årets viktigaste händelser 
Vård- och omsorgsnämnden med nio ledamöter 
ansvarar för de strategiska omsorgsfrågorna på 
kort och lång sikt med syfte att möjliggöra ett så 
självständigt och tryggt liv för kommunens vård- 
och omsorgstagare som möjligt. Nämnden an-

svarar för verksamhet ekonomi och myndig-
hetsuppföljning. Vård- och omsorgsnämnden 
sammanträdde nio gånger under året. 

Ekonomiskt resultat 
Vård- och omsorgsnämnden håller budget. 

 

Årets viktigaste händelser

Vård- och omsorgsnämnden med nio ledamöter ansvarar 
för de strategiska omsorgsfrågorna på kort och lång sikt 
med syfte att möjliggöra ett så självständigt och tryggt 
liv för kommunens vård- och omsorgstagare som möjligt. 
Nämnden	ansvarar	för	verksamhet	ekonomi	och	m ndig-
hetsuppföljning. Vård- och omsorgsnämnden hade nio 
sammanträden under året.

Ekonomiskt resultat

Vård- och omsorgsnämnden håller budget.

Vård- och omsorg

Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

 

Vård och omsorg 

(tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

VN- VÅRD & OMSORG -105 830 -117 139 -11 309 -100 904 

Centralt -10 312 -10 939 -627 -10 623 

Myndighetsenhet -4 088 -4 391 -303 -3 725 

Stöd och omsorg -35 516 -38 589 -3 073 -35 281 

Hälso- och sjukvård -29 153 -29 372 -219 -27 672 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -26 561 -25 352 1 209 -18 909 

Summa -105 630 -108 643 -3 013 -96 210 

Resultatenheter     

Hemvård -104 -5 303 -5 199 -3 154 

Vård- och omsorgsboende -96 -3 193 -3 097 -1 540 

Summa -200 -8 496 -8 296 -4 694 

INVESTERING -2 575 -739 1 836 -126 
 

Årets viktigaste händelser 
I september påbörjade Mottagningsteamet sitt 
arbete. Syftet med Mottagningsteamet är att er-
bjuda intensiv rehabilitering och omvårdnad i 
vård och omsorgstagarens hem och ta över an-
svaret för vård, omsorg och rehabilitering direkt 
från sjukhuset. Detta förhållningssätt ska öka den 
enskildes trygghet och oberoende, minska beho-
vet av kortvård och snabbare ge möjlighet till att 
komma hem för den enskilde. Under våren skap-
ade mottagningsteamet en plattform med krite-
rier för invånare som ska få insatser, samt rutiner 
som ska stödja arbetet, både internt och externt. 
Men utvecklingsarbete tar tid och i slutet av 2016 
tillsattes extra resurser för att fullt ut nå syfte och 
mål under våren 2017. 

Kvalitetsregister är ett viktigt arbetsredskap i det 
dagliga arbetet med vård och omsorgstagare men 
också som ett redskap för att ytterligare förbättra 
kvaliteten inom kommunen. Att kvalitetssäkra 
vården är ett prioriterat område. Båstads kom-
mun deltar i fyra register. Palliativregistret som 
leder till förbättrad vård vid livets slut, Senior 
Alert som omfattar riskbedömningar och hand-
lingsplaner för kommunens mest sköra äldre 
samt BPSD och SveDem. Genom att arbeta med 
både BPSD registret (kvalitetsregister för Bete-
endemässiga och psykiska symtom vid demens) i 

kombination med Svedem (Svenska demensre-
gistret) kan förbättringsområden att arbeta med 
identifieras.  

Vid årsskiftet anställdes en demenssamordnare i 
syfte att stärka omvårdnaden av personer med 
kognitiv nedsättning. Under året har fokus legat 
på att etablera en struktur för arbetet. Det ge-
nomfördes även en rad utbildningar till såväl 
vård och omsorgstagare som anhöriga, intresse-
föreningar och vårdpersonal.  

Kommunen behövde inte betala ersättning till 
Region Skåne under 2016 då samtliga vård och 
omsorgstagare kunde erbjudas hemvård, alterna-
tivt korttidsvård, inom fem dagar efter att de be-
dömts som utskrivningsklara.   

Medarbetares sjukskrivningar är ett område där 
verksamheten har förbättringspotential. Sjuk-
frånvaron varierar mellan de olika verksamhet-
erna och är resursineffektivt i termer av minskad 
kvalitet för vård och omsorgstagaren och höga 
kostnader för verksamheten. Budget är satt till 
4,5 procent sjukfrånvaro och uppmätt siffra för 
året var 8,77 procent. Under december påbörja-
des därför åtgärder för att möjliggöra ett riktat 
arbete kring arbetsmiljö, och därmed minskade 
sjukskrivningar.  

Årets viktigaste händelser

I september påbörjade Mottagningsteamet sitt arbete. 
Syftet med Mottagningsteamet är att erbjuda intensiv re-
habilitering och omvårdnad i vård- och omsorgstagarens 
hem	och	ta	över	ansvaret		för	vård 	omsorg	och	rehabilite-

ring direkt från sjukhuset. Detta förhållningssätt ska öka 
den	enskildes	tr gghet	och	oberoende 	minska	behovet	av	
kortvård och snabbare ge möjlighet till att komma hem för 
den enskilde. Under våren skapade mottagningsteamet en 
plattform	med	kriterier	för	 invånare	som	ska	få	 insatser 	
samt	rutiner	som	ska	stödja	arbetet 	både	internt	och	e -
ternt. Men utvecklingsarbete tar tid och i slutet av 2016 
tillsattes	e tra	resurser	för	att	fullt	ut	nå	s fte	och	mål	
under våren 2017.

Kvalitetsregister är ett viktigt arbetsredskap i det dagliga 
arbetet med vård och omsorgstagare men också som ett 
redskap för att ytterligare förbättra kvaliteten inom kom-
munen. Att kvalitetssäkra vården är ett prioriterat område. 
åstads	 kommun	 deltar	 i	 f ra	 register.	 Palliativregistret	
som	leder	till	 förbättrad	vård	vid	 livets	slut 	Senior	 lert	
som omfattar riskbedömningar och handlingsplaner för 
kommunens	mest	sköra	äldre	samt	 PSD	och	SveDem.	 e-
nom	att	arbeta	med	både	 PSD	registret	(kvalitetsregister	
för	 eteendemässiga	och	ps kiska	s mtom	vid	demens)	i	
kombination	med	Svedem	(Svenska	demensregistret)	kan	
förbättringsområden	att	arbeta	med	identi ieras.	

Vid årsskiftet anställdes en demenssamordnare i syfte att 
stärka omvårdnaden av personer med kognitiv nedsätt-
ning. Under året har fokus legat på att etablera en struktur 
för arbetet. Det genomfördes även en rad utbildningar till 
såväl	vård	och	omsorgstagare	som	anhöriga 	 intresseför-
eningar och vårdpersonal. 

Kommunen behövde inte betala ersättning till Region Skå-
ne under 2016 då samtliga vård och omsorgstagare kunde 
erbjudas	hemvård 	alternativt	korttidsvård 	inom	fem	da-
gar efter att de bedömts som utskrivningsklara.  Medar-
betares sjukskrivningar är ett område där verksamheten 
har förbättringspotential. Sjukfrånvaron varierar mellan 
de olika verksamheterna och är resursineffektivt i termer 
av minskad kvalitet för vård och omsorgstagaren och höga 
kostnader	för	verksamheten.	 udget	är	satt	till	 5	procent	
sjukfrånvaro	och	uppmätt	siffra	för	året	var	8 77	procent.	
Under december påbörjades därför åtgärder för att möjlig-
göra	ett	riktat	arbete	kring	arbetsmiljö 	och	därmed	mins-
kade sjukskrivningar. 

	s fte	att	på	sikt	uppnå	samordningsvinster	 l ttade	i	stort	
sett all personal inom hemvård och hälso- och sjukvård till 
nya gemensamma lokaler. Detta är dock en bidragande 
faktor	 till	 underskottet	 2016.	 morganisation	 och	 l tt	
kostar	i	arbetade	timmar 	då	det	innebär	en	ökad	beman-
ning för att behålla god kvalitet för vård- och omsorgsta-
garna under hela processen. 

 Vård- och omsorgsnämnd, Vård- och omsorg
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Vård och omsorg

E-planering infördes under våren i syfte att bättre och 
mer effektivt kunna schemalägga och mäta insatser för 
hemvården. Detta innebar en minskad effektivitet under 
uppstartsarbetet men kommer att bidra till en ekonomi i 
balans under 2017. Dock har möjligheten att mäta utförd 
tid varit förknippad med svårigheter som kraftigt försenat 
ett resultat.   

Under hösten fattade vård- och omsorgsnämnden beslut 
om	att	 avveckla	 fem	korttidsplatser	på	 järehemmet	 för	
att möta behovet av ytterligare platser inom särskilt bo-
ende	och	 stärka	kvaliteten	 i	 verksamheten.	 	 Planeringen	
för detta startade under 2016 och kommer succesivt att 
införas med början från januari 2017. 

Matglädje har funnit sina former inom boenden i vård och 
omsorg. Att servera frukost när vård och omsorgstagaren 
vaknat	i	sin	egen	takt 	servera	en	lättare	lunch	till	förmån	
för att kunna äta huvudmålet i lugn och ro på kvällen har 
visat sig ha positiv effekt på bland annat aptit och minskat 
behov av sömnmedel.  

Stöd och omsorg

Träffpunkt Cafésol öppnade under våren 2016 och riktar 
sig speciellt till personer med socialpsykiatrisk problema-
tik	där	utanförskap	är	vanligt	förekommande.	 esökarna	
kommter	för	att	samtala 	b gga	relationer	och	skapa	n a	
kontakter. Verksamheten fångar upp personer som är iso-
lerade och lever i utanförskap. Innehållet styrs delvis uti-
från gästernas önskemål. 

nder	2016	har	trapphuset		 ngen	vid	 årliden		varit	un-
der uppbyggnad och detta har varit efterlängtat av vård 
och omsorgstagare såväl som medarbetare. Trapphuset 
tog form under slutet av 2016 och vård- och omsorgsta-
garna	som	 l ttat	in	trivs	med	närheten	till	gemensamhets-
lokalen 	 kommunens	personal	 och	 vänner.	 ust	 närheten	
till kommunens personal och gemensamhetslokal ger en 
högre kvalitet för vård och omsorgstagarna och en bättre 
arbetsmiljö	 för	medarbetarna.	 Närheten	 till	 den	 gemen-
samma lokalen innebär även att gemensamma fritidsakti-
viter för brukarna underlättas och kan ske mer spontant 
vilket bidrar till ett meningsfullt liv samt goda levandsvill-
kor. 

Under året 2016 gjorde Vård och Omsorg i samarbete med 
arn	och	Skola	en	fortbildningssatsning	 i	 lågaffektivt	be-

mötande och förhållningssätt. Drygt 100 medarbetare från 
Vård och omsorg.

I syfte att stärka teamet närmst vård- och omsorgstagaren 
samt öka kvaliteten deltog majoriteten av medarbetarna i 
en	 lerdagars	utvecklingsinsats.	

Ekonomiskt resultat

Övriga enheter 

Vård och omsorgs totala underskott omfattar en stor ne-
gativ effekt rörande semesterlönekostnader. Detta är till 
viss	del	relaterat	till	att	budgetramarna	är	satta	utifrån	25	
dagar	semester	medan	personalst rkan	har	 ler	semester-
dagar än så. Översyn kommer att ske under 2017.

 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND  Vård- och omsorg
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ård	och	omsorg	 ick	stimulansmedel	om	 2	mkr	för	ökad	
bemanning.	 fter	utbetalning	av	 leris	del	för	 sliden	in-
täktfördes	 	mkr.	 Den	 ökade	 bemanningen	 beror	 på	 att	
hemvården 	nattpatrullen	och	vård‐	och	omsorgsboenden	
har förstärkt sin bemanning i syfte att möta det ökade be-
hovet hos vårdtagarna.

ehovet	ökade	hos	kommunens	vårdtagare	inom	Stöd	och	
omsorg samtidigt som 2016 års budget innehöll en del 
besparingar.	 Detta	 ledde	 till	 ett	 underskott	 om	 1	mkr.	
En stor del beror på behovet av gruppboende som ledde 
till att två nya platser inrättades. Då gruppboendet ännu 
endast omfattar två vård- och omsorgstagare är boendet 
i dagsläget inte kostnadseffektivt. Underskottet innefattar 
även	en	e tra	köpt	plats	inom	ps kiatrin.	

älso‐	 	och	sjukvårdens	 	 totala	 	underskott	 	om	 	220	tkr	
består dels av underskott i verksamheten för sjuksköter-
skor	om	1 2	mkr	som	balanseras	av	ett	överskott	 i	verk-
samheten för rehabilitering om 1 mkr.  Sjuksköterskornas 
underskott består främst av bemanning av vikarier under 
sommaren 	där	bemanningsföretag	och	e trapass	hos	be-
intliga	medarbetare	varit	 lösningen	för	att	garantera	sä-

kerheten för vård och omsorgstagarna. Rehabiliteringens 
överskott rör främst svårighet att tillsätta vikarier under 
sommaren samt för vakanta tjänster under 2016 där or-
dinarie	medarbetare 	inom	be intlig	ram 	intensivt	arbetat	
med att möta behoven i befolkningen. Det budgeterade de-
mensteamet	förväntas	starta	upp	först	under	2017 	vilket	
resulterar	i	en	positiv	avvikelse	under	2016	om	1 1	mkr.

Resultatenhet

emvården	uppvisar	ett	underskott	om	5 2	mkr	för	året.	
uvudorsaker	till	årets	underskott	är	dels	 lägre	timpeng	

2016	i	jämförelse	med	2015 	som	utförarna	succesivt	an-
passat	 sig	 till 	 och	dels	 en	 allmän	nedgång	av	 antalet	 bi-
ståndsbedömda och beviljade hemvårdstimmar. Minsk-
ning i schema för kommunens medarbetare i samma takt 
har	 inneburit	 svårigheter 	 då	 framförhållningen	 i	 lagda	
schema av naturliga orsaker är längre än planeringen för 
verkställighet av beslut. 

ikariat 	 som	 till	 viss	 del	 täckts	 av	 kostsam	 övertid 	 vid	
utbildningstillfällen och vid implementering av nytt pla-
neringsverktyg har också bidragit till hemvårdens under-
skott. 

Vård- och omsorgsboende uppvisar i sin helhet ett under-
skott	 om	 1	mkr.	 eläggning	på	boende	har	under	hela	
året varit god.

2015	 fattades	 ett	 beslut	 om	 att	 inte	 köpa	 korttidsplat-
ser	utanför	kommunen 	för	att	 istället	 förtäta	 inom	egen 	
be intlig 	 verksamhet.	 Detta	 har	medfört	 hög 	men	 fung-

erande 	 beläggning	 inom	 korttidsvården	 i	 kommunen.	
Förtätningen av korttidsvården resulterar i en negativ ef-
fekt	om	1 1	mkr.	Detta	är	relaterat	till	vård‐	och	omsorgs-
tagare	med	komple a	och	omfattande	behov 	men	beror	
även på strukturella lokalfaktorer som försvårar effektiv 
bemanning.	 tterligare	en	förklaring	till	resterande	del	av	
underskottet	 för	vårdboende	(2	mkr)	beror	på	e tra	vak	
och	vikariat	för	personalens	utbildningstillfällen 	som	del-
vis täckts med kostsam övertid. 

Årets investeringar

årdboendenas	sängar	har	inventerats	och	15	n a	sängar	
köptes in. En femårsplan är framtagen för investering i nya 
sängar. 

Avdelningen för korttidsvård på Skogsliden rustades upp 
under våren för att bättre kunna hantera den högre be-
läggningen.

emvården	har	i	år	investerat	i	elc klar.	

Analoga trygghetslarm byts kontinuerligt ut till digitala 
larm 	vilket		är	i	linje	med	vård	och	omsorgs	investerings-
plan.

Framtidsperspektiv

För att möta framtidens behov av vård och omsorg och nå 
målet om minst tionde bästa äldreomsorgskommun krävs 
insatser	i	s fte	att	förbättra	kvalitet 	effektivitet	och	med-
arbetarskap.	 erksamheten	 är	 beroende	 av	 engagerade 	
innovativa och drivna medarbetare som arbetar med vård 
och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser smartare lös-
ningar på situationer. Digitaliseringen är här för att stanna 
och	kommer 	rätt	använd 	att	bidra	till	välfärd	och	möjlig-
heten att rikta resurserna på ett ännu bättre sätt till dem 
som mest behöver det. För att vara en attraktiv arbetsgi-
vare krävs det att ”rätt händer gör rätt saker”.

 Vård- och omsorg
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VALNÄMND, 
ÖVERFÖRMYNDARE,
KOMMUNREVISION

Verksamhetsberättelse Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 (tkr) 

Budget 

2016 

Bokslut 

2016 

Avvikelse 

2016 

Bokslut 

2015 

Valnämnd -113 -3 110 -146 

Överförmyndare -711 -1 235 -524 -1 490 

Kommunrevision -844 -851 -7 -877 

 

Årets viktigaste händelser 
Valnämnd 
Valnämndens fem ledamöter ansvarar för att 
genomföra allmänna val. Då 2016 var ett mel-
lanår sammanträdde valnämnden enbart vid ett 
tillfälle för att svara på en remiss om ny vallag. 

Överförmyndare 
Överförmyndaren är en lagstadgad verksamhet 
med ansvar att utöva tillsyn över förmyndare, 
förvaltare och gode män. Överförmyndarverk-
samheten i Båstads kommun granskades av läns-
styrelsen i april 2016. Granskningen visade att 
handläggningen är rättsäker och sker på ett 
lämpligt sätt i enligheter med reglerna i föräldra-
balken och förmynderskapsförordningen. 

Länsstyrelsen konstaterade att det skett en mar-
kant ökning av ärenden avseende ensamkom-
mande barn sedan förra granskningen. Länssty-
relsen noterar även att antalet övriga ärenden 
som är aktuella hos överförmyndaren är högt i 
förhållande till invånarantalet. 

Överförmyndarens verksamhet har även grans-
kats av kommunrevisionen. Även den gransk-
ningen kom fram till att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt. Granskningen förde fram en del 
verksamhetsutvecklande synpunkter och i svaret 
till revisionen framförs omedelbara åtgärder för 
ekonomi, intern kontroll m.m. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen med sju ledamöter granskar 
och bedömer årligen all verksamhet som bedrivs 
i nämnder och styrelser avseende ändamålsen-
ligheten, ekonomi, räkenskaper och intern kon-

troll. Målet med revisorernas arbete är ansvars-
prövningen, det vill säga revisorernas bedömning 
i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till fullmäk-
tige inför deras prövning och beslut. Den kom-
munala revisionen är samordnad vilket innebär 
att även bolag och stiftelser ingår i uppdraget. 
Kommunrevisionen sammanträdde 11 gånger 
under året.  

Ekonomiskt resultat 
Valnämnd 
Valnämndens verksamhet under året var minimal 
därav ett stort överskott. 

Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet får ett stort un-
derskott. Verksamheten är underbudgeterad från 
början. 

Verksamheten avseende ensamkommande barn 
har ingen budget och alla kostnader återsöks från 
migrationsverket. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen håller i stort sett budget. 

Framtidsperspektiv 
Valnämnd 
Valnämndens förberedelser för val 2018 drar 
igång under våren 2017. 

Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet kommer att ses 
över i en utredning inför nästa mandatperiod. 
Fram till dess görs justeringar inom verksamhet-
en för att särskilja de administrativa kostnaderna 
från kostnader för gode män och förvaltare. 

 

Årets viktigaste händelser
Valnämnd

Valnämndens fem ledamöter ansvarar för att genomföra 
allmänna val. Då 2016 var ett mellanår hade valnämnden 
enbart ett sammanträde för att svara på en remiss om ny 
vallag.

Överförmyndare

Överförmyndaren är en lagstadgad verksamhet med an-
svar	att	utöva	tills n	över	förm ndare 	förvaltare	och	gode	
män.	 verförm ndarverksamheten	 i	 åstads	 kommun	
granskades av länsstyrelsen i april 2016. Granskningen vi-
sade att handläggningen är rättsäker och sker på ett lämp-
ligt sätt i enligheter med reglerna i föräldrabalken och för-
mynderskapsförordningen.

Länsstyrelsen konstaterade att det skett en markant ök-
ning av ärenden avseende ensamkommande barn sedan 
förra granskningen. Länsstyrelsen noterar även att antalet 
övriga ärenden som är aktuella hos överförmyndaren är 
högt i förhållande till invånarantalet.

Överförmyndarens verksamhet har även granskats av 
kommunrevisionen.	 ven	den	granskningen	kom	fram	till	
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt. Granskningen 
förde fram en del verksamhetsutvecklande synpunkter 
och i svaret till revisionen framförs omedelbara åtgärder 
för	ekonomi 	intern	kontroll	med	mera.

Kommunrevision

Kommunrevisionen med sju ledamöter granskar och be-
dömer årligen all verksamhet som bedrivs i nämnder och 
st relser	 avseende	ändamålsenligheten 	 ekonomi 	 räken-
skaper och intern kontroll. Målet med revisorernas arbete 
är	 ansvarsprövningen 	det	 vill	 säga	 revisorernas	bedöm-
ning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till fullmäktige 
inför deras prövning och beslut. Den kom-munala revisio-
nen är samordnad vilket innebär att även bolag och stiftel-
ser ingår i uppdraget. Kommunrevisionen sammanträdde 
elva gånger under året. 

Ekonomiskt resultat
Valnämnd 

Valnämndens verksamhet under året var minimal därav 
ett stort överskott.

Överförmyndare

Överförmyndarens verksamhet får ett stort underskott. 
Verksamheten är underbudgeterad från början.

Verksamheten avseende ensamkommande barn har ingen 
budget och alla kostnader återsöks från migrationsverket.

Kommunrevision

Kommunrevisionen håller i stort sett budget.

Framtidsperspektiv
Valnämnd 

Valnämndens förberedelser för val 2018 drar igång under 
våren 2017.

Överförmyndare

Överförmyndarens verksamhet kommer att ses över i en 
utredning inför nästa mandatperiod. Fram till dess görs 
justeringar inom verksamheten för att särskilja de admi-
nistrativa kostnaderna från kostnader för gode män och 
förvaltare.

 VALNÄMND, ÖVERFÖRMYNDARE, KOMMUNREVISION
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