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Om årsredovisningen

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport 
till kommunfullmäktige om kommunens samlade 
verksamhet och ekonomi 2017. Den vänder sig 
även till externa intressenter så som kreditgivare, 
leverantörer, samarbetspartners och andra myndig-
heter men också till boende i kommunen. Här kan 
du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyl-
lelsen har gått och hur skattepengarna har använts. 
De obligatoriska kapitlen förvaltningsberättelse och 
ekonomisk redovisning kompletteras med verksam-
hetberättelse samt inledning som bland annat visar 
hur kommunen är organiserad.

De olika avsnittens innehåll
Inledning
Efter förord av kommunstyrelsens ordförande följer 
kommens organisationsschema samt diagram som 
visar var kommunens pengar kommer från samt hur 
och till vad pengar används. Kapitlet avslutas med 
fem år i sammandrag.

Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen görs en omvärldsananlys 
och det redogörs för kommunens mål. Det görs även 
en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning. 
Sedan följer en analys av kommunens finansiella 
situation följt av personalredovisning och servicede-
klararationer.

Ekonomisk redovisning
I resultaträkningen presenteras årets ekonomiska 
utfall. Förändringar i kommunens likvida medel redo-
visas i kassaflödesanalysen och den ekonomiska ställ-
ningen vid årets slut visas i balansräkningen. Kapitlet 
innehåller även noter och redovisningsprinciper.

Verksamhetsberättelse
I verksamhetsberättelsen finns en kort beskrivning av 
varje nämnd och styrelse med en sammanfattning av 
årets insatser, av det ekonomiska resultatet och av det 
som väntar framöver.

:
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Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet

År 2017 var ett händelserikt år med omfattande ny-
byggnation.  Vid Tuvelyckan vid Båstads station växer 
nu ett helt nytt bostadsområde fram med attraktiva 
permanentbostäder i direkt närhet till goda kommu-
nikationer och fina rekreationsmiljöer. Ett flerfamilj-
hus med 72 lägenheter med hyresrätt beräknas vara 
färdigt sommaren 2018 och väster om Stationstorget 
byggs 21 radhus, där nästan samtliga är sålda. På 
kommunens tomtområde Heden i Hemmeslöv har vi 
under 2017 sålt 22 av 29 tomter i etapp 1. Etapp 2 
med 60 tomter släpptes i december.

I Båstad centrum stod Båstadhems nya trygghets-
boende färdigt för inflyttning den 1 mars med 45 
hyreslägenheter. Samlingslokalen Vången för trygg-
hetsboende och social innehåll för alla pensionärer 
färdigställdes i december och i närheten av trygghets-
boendet stod Riksbyggens Bonum 65+ boende med 
drygt 30 lägenheter färdigt för inflyttning 1 oktober. 
Även Båstadhems 16 närliggande hyresrätter färdig-
ställdes under hösten.

För Förslövs del avser Båstadhem bygga 16 lägen-
heter på före detta Mejeritomten. Behovet av fler äld-
reomsorgsplatser är stort och Båstadhem har under 
året projekterat för ett äldreboende vid Ängahällan 
med 48 platser. Dessutom pågår en planprocess för 
200 bostäder i det närliggande området Förslöv 2:4.

Vid Förslövs station bygger Bjäre kraft kontor och 
lager och lämnar därmed sin nuvarande plats i Västra 
Karup i slutet av 2018.

Nya Skogsbyns förskola påbörjades under hösten 
och står färdig hösten 2018.

Grevie skola revs under året och kommer att ge 
plats för ett 20 tal radhus, alternativt egna hem med 
fribyggartomter. Inriktningsdokument beslutades för 
Grevie framtida utveckling.

Detaljplanen för Sunnan 10 i Torekov har ritats 
om och kommer att ge en jämnare fördelning mellan 
hyresrätter och bostadsrätter.

Kommunen skrev avtal med Sydvatten om att an-
sluta kommunens södra och västra delar till Sydvatten 
under 2020. Avtal om överföringsledning för avlopp 
och utbyggnad av Laholms reningsverk skedde under 
2016 och ombyggnaden för 99 mkr har startat. Verket 
kommer att samägas med Laholms kommun och 
Båstads kommuns andel är knappt 40 mkr. Därmed 
står vi väl rustade för framtida utbyggnader i hela 
kommunen. 

Den efterlängtade friidrottsanläggningen i centrala 
Båstad har i stort sett färdigställts under året och 
kommer att invigas våren 2018.

Under hösten gjordes stenläggningsarbeten på 
Dalmanska tomten som beräknas bli färdig i vår.

Kommunens invånarantal ökade med 182 perso-
ner och vi är nu 14 796 invånare. Detta har inneburit 

nya utmaningar och stor arbetsbelastning, inte minst 
inom skolan. I början av 2018 kommer vi besluta om 
den framtida skolstrukturen och vi kan konstatera 
att vi står inför mycket stora investeringar inom såväl 
förskole- som skolområdet. 

Vi ser en fortsatt positiv utvecklig av resandet och 
många har upptäckt våra fantastiska pendlingsmöjlig-
heter. Resandet ökar genom den förbättrade kommu-
nikationen med bussar till och från stationerna.

Vi ser att de nya stationerna innebär ett lyft för 
hela kommunen och utgör goda förutsättningar för 
inflyttning och etablering av nya företag. 

Båstads kommun ligger i framkant med bred-
bandsutbyggnaden och har tagit fram en bredbands-
strategi och bidrar med två miljoner årligen för att 
stödja utbyggnaden.  Denna viktiga satsning gör att 
utbyggnadstakten i Båstads kommun är hög och vi 
har bäst täckning på landsbygden i Skåne, med 47 
procent. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla 
medarbetare, förtroendevalda, företagare och, invå-
nare. Tillsammans kan vi se tillbaka på ett spännande 
år och tillsammans har vi goda förutsättningar att 
framgångsrikt arbeta för att förverkliga våra gemen-
samma mål för Båstads kommun. 
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Kommunledningskontor

Bildning och arbete Teknik och service

SamhällsbyggnadBarn och skola

Vård och omsorg

Förvaltning
6 verksamhetsområden

Kommunchef

Kommunstyrelse
[13]

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

[5]

Utbildningsnämndens
arbetsutskott

[5]

Förhandlings-
utskott 

[5]

Myndighetsnämnd för 
miljö, bygg och säkerhet

[7]

Kommunfullmäktige
[41]

KF presidium

Vård- och 
omsorgsnämnd

[9]

Utbildningsnämnd
[9]

Överförmyndare
[1]

Demokratiberedning
[9]

Tillfällig beredning
[5-9]

Valnämnd
[5]

Revision
[7]

Vad ska nås?

Vad ska göras?

Hur ska det göras?
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Fördelning av kostnader och intäkter

Vad används pengarna till?

Var kommer pengarna från?

Hur används pengarna?
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Fem år i sammandrag 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Årets resultat, mkr 16,5 14,8 6,7 10,5 19,8 

- varav realisationsvinst 0,7 0,6 0,8 1,0 1,1 

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

Årets resultat i procent av skatteintäkterna, exklusive realisationsvinst 2,1 2,0 0,9 1,4 2,9 

Nettokostnaderna1) i procent av skatteintäkterna 97,8 98,1 99,0 98,4 96,9 

Soliditet, procent2) 41 43 46 51 53 

Skuldsättningsgrad, procent 59 57 54 49 47 

Likvida medel, mkr 55,8 17,0 20,3 18,1 45,6 

Tillgångar, mkr 1 186 1 101 993 886 825 

Tillgångar per invånare, kr 80 159 75 306 69 101 61 465 57 813 

Låneskuld, mkr 442 398 306 246 249 

Låneskuld per invånare, kr 29 871 27 255 21 315 17 031 17 442 

Eget kapital, mkr 492 475 454 448 437 

Eget kapital per invånare, kr 33 245 32 521 31 613 31 051 30 630 

Nettoinvesteringar, mkr 120 121 116 95 76 

Nettoinvesteringar per invånare, kr 8 142 8 265 8 033 6 585 5 299 

Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 16 17 17 14 12 

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

Antal invånare 31 december 14 796 14 614 14 373 14 419 14 275 

 

1) Nettokostnaderna består av verksamhetens kostnader minus intäkter plus avskrivningar och finansnetto. 
2) Soliditeten definieras som eget kapital i förhållande till tillgångarna. Pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse. Denna 
uppgår till 260 mkr och skulle denna betraktas som skuld sjunker kommunens soliditet till 20 procent (2016: 19 procent).  
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Omvärldsanalys

Samhällsekonomin och kommu-

nens ekonomi

Världsekonomin(1)

Den svenska exportens förhållandevis svaga ut-
veckling mellan 2008–2016 beror i huvudsak på en 
relativt svag ekonomisk utveckling i vår omvärld.  Nu 
tar den internationella utvecklingen bättre fart och 
svensk export växer också snabbare. I Europa, där 
många länder har haft en svag återhämtning sedan 
2010, tar det något bättre fart. Även i USA är förvänt-
ningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i 
tillväxtländerna har en negativ trend brutits.

Även om exportökningen inte blir som åren före 
finanskrisen, levererar utrikeshandeln ett fortsatt 
stort överskott de närmaste åren, motsvarande cirka 
4 procent av BNP. 

Räntorna förväntas bli fortsatt låga. De längre rän-
torna kommer att stiga framöver, men utvecklingen 
kommer gå mycket långsamt.

Med tanke på den internationella utvecklingen 
det senaste decenniet är osäkerheten stor. Politiska 
kriser, hastiga omslag i förväntningar på till exempel 
tillväxten i USA eller motgångar i den europeiska åter-
hämtningen kan snabbt ändra förutsättningarna. 

Svensk ekonomi(1)

Den svenska ekonomin är fortsatt stark och det 
mesta pekar på en fortsatt stark konjunktur. Behov av 
investeringar i omvärlden bidrar till att exporten blir 
en ännu viktigare motor för svensk ekonomi under 
2018. 

Under 2017 ökade BNP med 2,7 procent, (3,0 
procent) och KPI med 1,8 procent. På sikt kommer 
ökningen av BNP begränsas till runt 1,5 procent per 
år samtidigt som antalet arbetade timmar nästan 
stagnerar. Det betyder att den reala ökningen av skat-
teunderlaget kommer gradvis avta. Arbetslösheten 
har minskat och uppgick till 6,7 procent i slutet av 
året. Denna trend kommer att fortsätta även under 
2018 och 2019. Det blir allt svårare för arbetsgivarna 
att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Utvecklingen på bostadsmarknaden är en osä-
kerhetsfaktor. Bostadsbyggandet har fortsatt att 
öka snabbt under 2017. När utbudet har ökat har 

bostadspriserna fallit något. Det finns dock regionala 
skillnader. Enligt Boverkets rapport kommer behovet 
av bostäder vara stort på många håll. Framförallt be-
hövs det bostäder för hushåll med lite lägre köpkraft.

Kommunernas ekonomi(1)

Kommunernas resultat för 2016 uppgick till 22 mil-
jarder, varav drygt 40 procent utgörs av realisations- 
och exploateringsvinster.

Realisations- och exploateringsvinsterna har varit 
mycket ojämnt fördelade. Det var 52 kommuner som 
hade rea- och exploateringsvinster som översteg 
500 kr per invånare, i 18 kommuner understeg de 
– 100 kr per invånare. Det var främst storstadskom-
muner, pendlingskommuner nära storstad samt 
landsbygdskommuner med besöksnäring som hade 
de höga värden medan landsbygdskommuner hade 
låga värden. 

Under de senaste tio åren har det sammantagna 
resultatet för kommuner i Sverige motsvarat 
2,9 procent av skatter och generella statsbidrag. År 
2016 klarade 75 procent av kommunerna 2 procent 
av skatter och generella statsbidrag, vilket är den hög-
sta andelen någonsin. Andelen kommuner som haft 
underskott har under de senaste tio åren uppgått till 
10 procent.  

Kommunernas kostnader för egentlig verksamhet 
ökade med 7,8 procent, jämfört med den genomsnitt-
liga ökningen på 3,9 procent 2010-2015. Variationen 
mellan verksamheterna var stor. Den verksamhet som 
ökade mest var flyktingmottagande. Även förskola 
och skola hade en stor kostnadsökning

Kommunkoncernernas sammantagna investerings-
volym har ökat under en längre tid. De kommunala 
bolagen svarar för drygt hälften av kommunernas 
investeringar och där återfinns den största ökningen. 
Investeringsnivån spås öka även i fortsättningen.

I första hand består kommunernas investeringar 
av verksamhetsfastigheter såsom skolor och infra-
struktur och VA. De kommunala bolagen investerar 
främst i bostäder.

Starkt demografiskt tryck med ökade pensions-
kostnader i kombinations med lägre skatteunder-
lagsutveckling innebär att det krävs kraftiga 
effektiviseringsåtgärder, bland annat med hjälp av di-
gitalisering av välfärdstjänster för att klara verksam-
heten och målen för god ekonomisk hushållning. 

(1) Källa: SKLs Ekonomirapport oktober 2017 samt Budgetförut-

sättningar för åren 2018–2021 i SKLs cirkulär 17:6

OMVÄRLDSANALYS
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Känslighetsanalys
En kommun påverkas av händelser utanför sin 
egen kontroll. En känslighetsanalys visar hur olika 
förändringar påverkar kommunens ekonomi. 

 

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

Befolkning
Den 31 december 2017 hade Båstads kommun 
14 796 invånare, vilket är 182 fler än förra året. I 
kommunen föddes 107 barn och totalt avled 163 per-
soner, vilket ger ett födelseunderskott på  56 perso-
ner. Det flyttade hit 1 142 personer medan 907 valde 
att flytta härifrån, vilket ger ett positivt flyttnings-
netto på +235 personer. Under de senaste femton 
åren har invånarantalet ökat under elva av dessa och 
minskat under fyra. Antalet invånare under samma 
period har ökat med totalt 708 personer. Sammanlagt 
har kommunen ett positivt flyttningsnetto under de 
fem senaste åren på 738 personer.

Båstads kommun har en stor andel äldre invånare 
jämfört med genomsnittskommunen. I slutet av 2017 
var 30 procent av befolkningen 65 år eller äldre jäm-
fört med 20 procent i riket. Av invånarna är 50 pro-
cent män och 50 procent kvinnor. Olika åldersgrupper 
fördelar sig procentuellt på följande sätt:

OMVÄRLDSANALYS
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Bostadsmarknad
Båstad
I Båstad bor man traditionellt i villa. Totalt finns det 
cirka 9 500 småhus i Båstad, varav närmare hälften är 
fritidsbostäder. Andelen hyresrätter uppgår till 1 735. 
Kommunens bostadsbolag, Båstadhem AB, förvaltar 
56 procent av kommunens hyreslägenhetsbestånd. I 
kommunen finns även 605 bostadsrätter. Under 2017 
har Båstadhem nyproducerat 62 lägenheter - Malens 
trygg-hetsboende samt bostadsområdet Trollbäcken.  
Efterfrågan på bostäder är störst i centrala Båstad, 
där det råder stor brist på lägenheter. I Båstads kom-
mun finns cirka 9 600 bostadsfastigheter varav cirka 
en tredjedel är fritidsfastigheter.

Antalet utannonserade bostäder och tomter till 
salu är fortfarande stort i kommunen och bedömning-
en är att det finns fler 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 försiktig efterfrå-
gan finns på tomter för nyproduktion där tomtpriset 
utgör en realistisk del av totalkostanden för att bygga 
nytt.

Omvärldens inverkan
Urbaniseringstrenden fortsätter. Städerna växer 
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 strax utanför stä-
derna. Attraktiva, stadsnära bostadsmiljöer med goda 
kollektivförbindelser har länge varit en konkurrens-
fördel för tillväxt i mindre kommuner och samhällen 
nära storstäder.

Vi har tillväxt i Sverige och i Båstad. Räntorna är 
fortfarande låga men de nya amorteringsreglerna gör 
det svårt för unga människor att ta sig in på bostads-
marknaden. Priset för nyproduktion av hyresrätter är 
högt och resultatet blir att det byggs för få. Nationellt 
sett ökar dock efterfrågan på nybyggda hyresrätter 
trots de höga hyrorna. Kanske kommer det inom en 
snar framtid att även gälla för Båstad.

Näringsliv
Båstads kommun utmärker sig varje år som stark 
nyföretagarkommun.  Enligt Svenskt Näringslivs 
undersökning ”Företagsamhet” hade Båstad Sveriges 
femte högsta företagsamhet (personer som är delä-
gare i ett handelsbolag, är vd eller styrelse-ledamot i 
ett aktiebolag och/eller har en F-skattsedel). I Skåne 
har Båstad en topplacering. Strax efter Båstad kom-
mer Vellinge och Simrishamn. 

Under 2017 ökade nyföretagandet med 20 procent 
och totalt finns 2 300 registrerade näringsverksamhe-
ter, varav 850 är aktiebolag.

Bilden av Båstads kommun som en sommar- och 
turistort är väl etablerad och i kommunen finns 
många företag kopplade till just denna näring. Många 
små företag finns inom turism och jordbruk, bran-
scher som har en lång historia i Båstads kommun 
men här finns också de stora företagen inom industri 
och tillverkning med många anställda. Båstad är en 
av få småkommuner där tre börsnoterade företag har 
sina huvudkontor: PEAB, inom bygg- och anläggnings-
sektorn, Nolato, med plast- och gummiprodukter och 
Lindab med produkter i tunnplåt. Dessa tre tillsam-
mans med kommunens tre stora hotell svarar för 
nästan 30 procent av arbetstillfällena i kommunen. 
PEAB Sverige AB är största privata arbetsgivaren med 
2 375 anställda (2017 källa Ekonomifakta.se).

Båstads kommun satsar hårt på att tillsammans 
med näringslivet skapa och behålla ett bra företags-
klimat. Båstad Turism och näringsliv och Båstads 
kommun kommer att i nära samarbete arbeta för 
att ge alla befintliga näringsidkare och alla de som 
önskar att etablera sig inom kommunen, så goda möj-
ligheter som möjligt. Ett stark och positivt närings-
livsklimat är grunden för tillväxt, utveckling och goda 
livsbetingelser.

OMVÄRLDSANALYS
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Målredovisning

skattemedel. Detta beror på att kommunen redovis-
ningsmässigt har valt att upplösa dessa kostnader 
över balansräkningen i maximalt 25 år vilket i prakti-
ken innebär att de hanteras och skrivs av som vanliga 
investeringar.) Utfallet har dock förbättrats jämfört 
med föregående år då självfinansieringsgraden upp-
gick till 79 procent.

Nämndsmål 1- Båstads ska vara en av Sveriges 10 
bästa skolkommuner

Måluppfyllelse: Målet har inte uppfyllts

Båstad ligger på plats 41 enligt SKL:s Öppna jäm-
förelser, vilket är en kraftig förbättring jämfört med 
föregående års 143:e-placering. 
    Kostnadseffektiviteten har förbättrats, men är 
fortsatt låg, vilket kan kopplas till att mycket pengar 
används till skollokaler istället för till verksamhet. 
Båstads kommun har relativt goda resultat men är 
en av de 25 procent dyraste i fråga om kostnader. 
Kommunen behöver satsa på att öka resultaten, sänka 
kostnaderna och prioritera insatser så att ännu fler 
elever får godkända resultat i kärnämnena, speciellt 
gäller detta pojkar. 

Nämndsmål 2 - Båstads kommun ska vara en 
av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och 
omsorg 

Måluppfyllelse: Målet har ännu inte uppnåtts enligt 
SKL:s rankning ”Öppna jämförelser, vård och omsorg 
om äldre.”

Av vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun 
tycker 94 procent att hemvården håller en god kva-
litet. Resultatet har förbättrat sig jämfört med förra 
mätningen. Båstad placerar sig på plats 48 av Sveriges 
kommuner. Andelen nöjda vårdtagare i särskilt 
boende uppgår till 81 procent. Vad gäller inflytandet 
i hemvården är endast 48 procent av vårdtagarna 
nöjda. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att 
öka kvaliteten i den vård och omsorg som bedrivs.

Nämndsmål 3 - Båstads kommun ska vara en av 
Sveriges 50 bästa näringslivskommuner

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

Båstads kommun ligger på plats 49 enligt SKL: s 
undersökning ”Löpande Insikt”. Däremot får vi sämre 
resultat i Svenskt näringslivs undersökning. Enligt 
denna ligger Båstad på plats 117, en försämring med 
10 placeringar. 

Båstads kommun har tre övergripande fullmäktige-
mål samt sex nämndsmål och har under året arbetat 
efter den budget som Kommunfullmäktige beslutade.

Fullmäktigemål 1 – Båstads kommun är attraktiv 
att leva, bo och verka i

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt.

Båstad har ett attraktivt havsnära läge med vacker 
natur, vilket borde ge bra grundförutsättningar för att 
nå målet. Enligt årets medborgarundersökning får Bå-
stad ett något högre betyg än snittbetyget för Sveriges 
samtliga kommuner, men skillnaden är inte statistiskt 
säkerställd. Undersökningen innehåller faktorer som 
bostäder, fritidsmöjligheter, kommunikationer med 
mera.

Fullmäktigemål 2 – Båstads kommun är välkom-
nande, professionell och tydlig

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt.

Även i denna punkt får Båstads kommun ett genom-
snittligt resultat i jämförelse med andra kommuner 
(SCB:s Medborgarundersökning.). Vi bör bli bättre på 
tillgängligheten via telefon och mail. Kommunen har 
ett nytt kundcenter som jobbar med ständiga förbätt-
ringar i detta område.

Fullmäktigemål 3 – Båstads kommun är i ekono-
misk balans

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:
Överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter 
och generella bidrag. 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Resultatet, före balanskravsjusteringar, blev 2,2 pro-
cent av skatteintäkter och bidrag. Om resultatet efter 
balanskravsjusteringar istället används med innebör-
den att vissa realisationsvinster och förluster exklu-
deras från resultatet, uppgår resultatet till 2,1 procent 
av skatteintäkterna och de generella bidragen.
    Investeringarna ska finansieras fullt ut med skatte-
medel. Härmed avses de skattefinansierade investe-
ringarna.

Måluppfyllelse: Målet har inte uppfyllts. 

Endast 84 procent av investeringarna täcktes med 
skattemedel, det vill säga årets överskott och avskriv-
ningar. (Beräkningen av självfinansieringsgraden 
innefattar även bidragskostnader för medfinansiering 
av statliga infrastruktursatsningar som finansieras av 

MÅLREDOVISNING
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Våra företagare tycker att vi har bra kommunikatio-
ner, vilket kan kopplas till att Båstads kommun har 
fått två nya stationer, förbättrad järnvägstrafik samt 
bussförbindelser.
    Sämst resultat får Båstad i ”tillämpning av lagar 
och regler” samt i ”tjänstemännens och politikernas 
attityder”. Detta område bör studeras för att avgöra 
vilka insatser som måste göras.  

Nämndsmål 4 - Båstads kommun ska vara en av 
Sveriges 10 bästa miljökommuner 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt.

Enligt Miljöaktuellts kommunrankning hamnar Bå-
stad på plats 83 av 290 kommuner. Det är en försäm-
ring jämfört med plats 46 i förra årets rankning. Även 
om Båstad inte når målet ligger vi relativt bra till. 
Länsplaceringen är 12:e plats av 33 kommuner och 
tittar man på kommungruppen ”turism- och besöks-
näringskommuner” placerar vi oss på plats 2 av 20.
För att nå målet krävs det större satsningar i arbete 
med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål), miljöcer-
tifiering med mera.

Nämndsmål 5 -Båstads kommun ska vara en av 
Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och 
säkerhet 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt.

Enligt SKL:s Öppna jämförelser är Båstad på plats 166 
av landets kommuner, en placering i mellanskiktet. 
Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per invånare 
är högt. Det har legat högt även under tidigare år. För 
att förbättra situationen krävs både satsningar från 
kommunens sida och samarbete mellan olika myndig-
heter och aktörer.

Nämndsmål 6 - Båstads kommun ska främja al-
las möjligheter till kulturupplevelser året runt 
genom att vara bland de 50 bästa i riket 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt.

Invånarna i Båstad är nöjdare med kulturutbudet och 
kulturlivet i sin kommun än genomsnittet i riket. Även 
om satsningarna från kommunens sida har varit rela-
tivt små, har kommunen, föreningarna och företagen 
tillsammans bidragit till ett gott resultat.

Utvärdering god ekonomisk hushållning

Båstads kommuns mål är mycket ambitiösa och vi har 
svårt att nå målen även om verksamheterna konti-
nuerligt arbetar med förbättringar.  På flera områden 
har vi gjort framsteg, men det finns förbättringspo-
tential.
    Utifrån målredovisningen görs bedömningen att 
kommunen åtminstone delvis uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning.

Bild: Båstads kommun
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017

Målredovisning
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar
Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
som en plats att leva och Bo på. (medborgarundersökningen)

RT Nöjd-Region-Index är 66, vilket är något bättre än 
genomsnittet för samtliga kommuner. 53 % skulle 
rekommendera vänner och bekanta att flytta till 
Båstad. 

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

RT Nöjd-Inflytande-Index är 43. Samtliga kommuners 
medelindex är 40. Mest nöjd är man inom 
frågeområdet information

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s mätning 
INSIKT

RT Båstad placerar sig på plats 49 i den senaste 
undersökningen.

KF-mål 2 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar
Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de kommunala 
verksamheterna  i Båstads kommun. 
(medborgarundersökningen)

RT Nöjd-Medborgar-Index är 56, vilket är något bättre 
än genomsnittet för samtliga kommuner. Mest nöjd är 
man med räddningstjänsten och V&A-verksamheten, 
minst nöjd med verksamheten för utsatta personer.

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

V 79 % får ett svar inom två arbetsdagar. Medelvärde 
för alla kommuner är 86 %

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

V 43% får ett svar på en enkel fråga vid kontakt via 
telefon. Medelvärde för alla kommuner är 51%

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

V 81% uppfattar att de får ett gott bemötande när de 
ställt en enkel fråga via telefon. Medelvärde är 81 %.

KF-mål 3 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Båstads kommun kan sammantaget anses vara i 
ekonomisk balans, även om vi bör sträva efter högre 
självfinansieringsgrad beträffande investeringar.

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

RT Resultatet uppgår till 16,5 Mkr, vilket innebär att vi  
har uppnått målet

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

RT Självfinansieringsgraden uppgår till 84 %.

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT Grundskolan ligger på plats 41. Resultatet baseras på 
2017 års siffror enligt öppna jämförelser SKL 2016 
placering 143.

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V 79 procent fullföljde inom tre år på de 
högskoleförberedande programmen

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

V 64 procent på samtliga program påbörjade högre 
studier inom två år efter avslutad gymnasieutbildning. 

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT Skolinspektionens skolenkät mäter nöjdhet för åk 5 
som har 90% positiva svar. Enkät för åk 9 har 83% 
positiva svar enligt Kolada. Nästa enkätomgång sker 
vt 2018.

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT Av totalt 470 förskolebarn har 232 föräldrar besvarat 
enkäten. Nytt underlag behöver utvecklas för att 
vidare kunna mäta nöjdhet bland vårdnadshavare i 
förskolan. Vårdnadshavare i grundskolan svarade 
kring övergripande nöjdhet hösten 2016 med 93% 
positiva svar. Nästa enkät omgång från 
Skolinspektionen sker vt 2018 för grundskolan.

Andel examina V 83% tog examen vid yrkeshögskolan 
Andel yrkesutbildningar per invånare V 8 yrkesutbildningar har erbjudits 
Andel i arbete efter utbildning V 82% har efter 6 mån avslutad utbildning jobb
Genomströmmning SFI E 217 olika elever har studerat på SFI
Nivå SFI E 92 elever har gjort nationella prov. (100% klarat)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo 
och verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och 
tydlig

Målredovisning

RT = Reslutatindikatorer  E = Effektivitetsindikatorer  V = Volymindikatorer

MÅLREDOVISNING
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017

Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar
Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommuner inom vård 
och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna jämförelser RT Målet är ännu inte uppnått enligt SKL:s rankning 
Öppna Jämförelser "Vård och omsorg om äldre". 
Sedan förra redovisningen (T1) har Öppna 
jämförelser 2016 kommit och det är dessa resultat 
som nu redovisas.

Andel nöjda brukare i hemvården RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker 
att hemvården håller en god kvalitet (94%) och 
resultatet har förbättrat sig jämfört med 2016. 
Båstad placerar sig på plats 48 av Sveriges kommuner 
enligt senaste tillgängliga mätning. Verksamheten 
arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun är nöjda 
med särskilda boende till 81%. Detta är en försämring 
jämfört med föregående år. Båstad placerar sig på 
plats 171 av Sveriges kommuner enligt senast 
tillgängliga mätning. Verksamheten arbetar 
kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och 
omsorg som bedrivs

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Endast 48 % av vård- och omsorgstagare är nöjda med 
möjligheten till inflytande i hemvården. Detta är en 
försämring jämfört med tidigare år. Verksamheten 
arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

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

Andel tid hos brukare E Av vård- och omsorgstagarna inom hemvården anser 
48% att det finns tillräckligt med tid medan endast 
29% av vård- och omsorgstagare inom särskilt boende 
anser att det finns tillräckligt med tid. Detta är för låg 
andel och verksamheterna arbetar kontinuerligt med 
att öka kvaliteten i den vård och omsorg som bedrivs.

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar
En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
INSIKT

RT Enligt den senaste mätningen ligger Båstad på plats 
49.

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

RT Båstads placering är på plats 150, vilket är en 
förbättring med 10 placeringar.

En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking 
kring företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av 
lagar och regler

RT Placering 228,. 3 placeringar upp. Här finns 
förbättringspotential.

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V Båstads kommun ligger alltid högt inom detta område 
och det finns inget som tyder på att något ska ha 
ändrat sig 2017. Den nya unddersökningen har inte 
publicerats ännu.

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

V Det finns mycket goda förutsättningar för att 
kommunen ska växa. Fler detaljplaner har skapats.

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar
Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
miljökommuner

En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt Miljöaktuellts 
ranking

RT Båstads kommun hamnar på plats 83 av 290 i årets 
kommunrankning, vilket är en försämring jämfört 
med plats 46 i förra årets rankning.

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V Andelen miljömärkta livsmedel uppgår till 29 %. Vi är 
nära målet.

Båstads kommun ska halvera mängden hushållsavfall V Båstad är på 5:e plats i Sverige avseende återvinning 
av hushållsavfall med 58 % återvinningsgrad.

Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V Andelen miljöbilar har ökat något och ligger på 43 %. 
Antalet elbilar har dock inte ökat

Båstads kommun ska öka mängden solenergianläggningar i 
kommunen

RT Detta område finns med i det nya mijöprogrammet. 
Intresse finns hos politiken. Solenergianläggningar 
finns planerade i aktuella nybyggnationer.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar
Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommun inom 
trygghet och 
folkhälsa

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

RT Båstads kommun placerar sig på plats 166. Vi ligger 
dåligt vad gäller antal stölder och tillgreppsbrott 
(excempelvis inbrott). Även antal våldsbrott har ökat.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar
Båstads kommun ska 
främja allas 
möjligheter till 
kulturupplevelser 
året runt genom att 
vara bland de 50 
bästa kommunerna i 
Sverige

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett varierat 
kulturutbud

RT Vi har relativt bra resultat med tanke på de små 
resurserna vi har. Målet kan anses vara uppfyllt.

Båstad ska vara en av 
Sveriges 50 bästa 
näringslivs-
kommuner
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Finansiell analys

Sammanfattning

Båstads kommuns resultat för 2017 uppgick till 
16,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande 
till budget med +1,6 mkr. Resultatet för 2016 var 
14,8 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 
120 mkr, jämfört med 121 mkr året innan, varav cirka 
47 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 40 mkr 
togs under året och kommunen amorterade cirka 
15 mkr på gamla lån. De likvida medlen ökade med 
39 mkr till cirka 56 mkr.

Resultat och kapacitet

Årets resultat
Årets resultat om 16,5 mkr kan jämföras med det 
budgeterade om 14,9 mkr. Budgetavvikelserna för 
den ordinarie verksamheten uppgick till  33,2 mkr 
inklusive demografireserven. De stora avvikelserna 
ligger inom Vård och omsorg  13,8 mkr, Bildning och 
arbete ram  12,3 mkr och Skolpeng -11,8 mkr.

Att årets resultat ändå blev positivt förklaras delvis 
av att kommunen under året fick tillfälliga generella 
statliga bidrag i form av ”byggbonus” från Boverket. 
Detta bidrog med cirka  +6,1 mkr till årets resultat 
samt intäkterna från den kommunala fastighetsavgif-
ten har ökat jämfört med budget om ca 2,5 mkr. Den 
positiva avvikelsen förklaras även av en befolknings-
ökning på 182 invånare vilket gav ca +8,4 mkr mer i 
ordinarie skatteintäkter. Övriga bidragande positiva 
avvikelser gentemot budget var att avskrivningskost-
nader och räntekostnader blev +4,2 mkr respektive 
+1,6 mkr lägre än budgeterad med anledning av lägre 
investeringsvolym 2016 och 2017 än budgeterat samt 
på grund av det låga ränteläget. Pensionskostnaderna 
och övriga finansiella poster bidrog positivt med 
+3,0 mkr respektive cirka +4,2 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.

Balanskravsutredning
Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god 
ekonomisk 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. Balanskravsjusteringar innebär 
bland annat att vissa realisationsvinster inte tas med 
i bedömningen om årets resultat uppfyller balans-
kravet. Under 2017 avyttrade kommunen fastigheter, 
inventarier och maskiner som genererade en reavinst 
på 0,7 mkr. Enligt huvudprincipen ska realisationsin-
täkter räknas bort vid en balanskravsjustering. Några 
underskott från tidigare år finns inte kvar att täcka. 
Därmed är balanskravet uppfyllt.
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Nettokostnader och skatteintäkter
För kommunens ekonomi är det av stor betydelse att 
nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna 
eftersom detta på sikt minskar möjligheterna till 
en ekonomi i balans. Nettokostnadsutvecklingen i 
Båstads kommun, sett över den senaste femårsperio-
den, har varit högre än skatteintäktsutvecklingen. Se 
tabellen nedan.

Som ett riktmärke för om kommuners resultat ligger 
i linje med god ekonomisk hushållning används ofta 
måttet att resultatet över tid ska uppgå till minst 
2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Båstads 
kommun har detta som ett ekonomiskt mål vilket ger 
goda förutsättningar för att över tid ha en ekonomi 
i balans. Det ekonomiska målet kan åskådliggöras 
genom att nettokostnadernas ställs i relation till 
skatteintäkter och generella bidrag samt finansnetto. 
Andelen får därmed inte överstiga 98 procent. Kom-
munens nettokostnadsandel uppgår till 97,8 procent 
för 2017 och genomsnittet för de senaste 5 åren 
landar på 98,0 procent.

Den kommunala skattesatsen var under 2017 
20:23 kronor. Genomsnittet i länet var 20:61 och i 
riket 20:75. Lägst skatt i Skåne hade Vellinge med 
18:50 kr. Osby hade högst med 22:26, en skillnad 
på 3:76 kr. Den totala skattesatsen (kommunal- och 
landstingsskatt) för Båstad ligger på 30:92. Genom-
snittet i de fem närmsta pendlingskommunerna är 
31:09. Landstingsskatten i Skåne uppgick till 
10:69 jämfört med rikets på 11:36.

Soliditet
Soliditeten är ett mått som visar kommunens betal-
ningsförmåga på lång sikt. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som är finansierade med egna 
medel, i stället för med lånade pengar. Ju högre soli-
ditet, desto starkare finansiell handlingsberedskap 
har kommunen. Förändringar i soliditeten kan bero 
på investeringstakt, nyupplåning, resultat och övriga 
skuldförändringar.

Soliditeten minskade under 2017 med cirka 
2 procentenheter till 41 procent. Främsta förklaring-
en till detta är att kommunen inte klarar av att fullt ut 
självfinansiera nya investeringar. 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld 
uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i 
balansräkningen. Räknar man med den i skulden blir 
soliditeten 20 procent 2017 vilket innebär att solidi-
teten inklusive pensionsskuld före 1998 ökar 
1 procent jämfört med 2016. 
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Skuldsättningsgrad
Av kommunens tillgångar finansierades 59 procent 
med främmande kapital. Detta benämns skuldsätt-
ningsgrad och är motsatsen till soliditet. Skuldsätt-
ningsgraden ökade därmed 2 procentenheter under 
2017.

Som synes av diagrammet och tabellen nedan har 
de långfristiga skulderna i kommunen ökat från 0 till 
37 procent under åren 2001 till 2017. Under 2017 
ökade de långfristiga lånen med 8 procent till följd 
av att nya lån togs som överskred de amorteringar 

som genomfördes på befintliga lån. Båstad hade inga 
långfristiga lån fram tills att den nya gymnasieskolan 
skulle finansieras 2002. Upplåning gjordes då med 
80 mkr. För att finansiera utbyggnad av VA-verksam-
heten och kommunens övriga investeringar har lån 
för ändamålet upptagits med sammanlagt 364 mkr 
till och med 31 december 2016. Enligt statistiska 
centralbyråns statistik från 2017 ligger Båstad med 
29 871 kr/invånare över riksgenomsnittet gällande 
långfristiga skulder per invånare jämfört med samt-
liga kommuner i riket där snittet låg på 28 916 kr per 
invånare år 2017. 
 

 

Den budgeterade skuldförändringen (nyupplåning 
– amortering) ligger på +96,9 mkr för 2018, +46,8 
mkr för 2019 respektive +157,3 mkr för 2020. Detta 
skulle, förutsatt att utvecklingen för kortfristiga 
skulder ligger kvar på ungefär samma nivå samt att 
de budgeterade och planerade resultaten uppnås, 
innebära att skuldsättningsgraden ökar till cirka 65 
procent vid utgången av 2019.
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Risk och kontroll

Kortsiktig betalningsförmåg
Likviditeten mäter den kortfristiga betalningsför-
mågan, det vill säga förmågan att betala de löpande 
utgifterna. Kassalikviditeten (likvida medel och 
kortfristiga fordringar i förhållande till de kortfristiga 
skulderna) sjönk under 2017 från 73 till 71 procent 
jämfört med 2016. Förklaringen till försämringen av 
nyckeltalet förklaras av att de kortfristiga skulderna 
ökat med cirka 21 mkr. 

Förhållandet bör vara 100 procent, men 19 
procent av de kortfristiga skulderna utgörs av se-
mesterlöneskuld som inte kommer att omsättas inom 
den närmsta tiden. Dessutom 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 likviditeten 
istället kunnat användas för att minska den långsik-
tiga lånefinansieringen. Nuvarande likviditet bedöms 
därför vara rimlig i förhållande till betalningsström-
marna. De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 
56 mkr jämfört med 17 mkr året dessförinnan.

 

Analys av likviditetsförändringar

Löpande verksamhet +120 mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten, så som 
årets resultat, av- och nedskrivningar samt övriga 
avsättningar, bidrog med +74 mkr. Efter förändring 
av fordringar, varulager samt förändring av kortfris-
tiga skulder utökas det positiva kassaflödet till +120 
mkr. Förklaring till det starkare kassaflödet från den 
löpande verksamheten är minskningen av kortfris-
tiga kundfordringar med 29 mkr i kombination med 
ökningen av kortfristiga skulder med 21 mkr. 

En stor del av dessa är fordringar via bidragsan-
sökningar till Migrationsverket som kommunen fick 
inbetalda under 2017.  Även ett större bidrag från 
Skånetrafiken som betalades ut i januari 2017 bidrog 
till det positiva kassaflödet. 
Investeringsverksamhet -106 mkr

Årets nettoutgifter för investeringar inom skatte-
finansierad verksamhet, inklusive medfinansiering av 
statlig infrastruktur, och VA-verksamhet uppgår till 
drygt  106 mkr.

Finansieringsverksamhet +26 mkr
För att finansiera investeringsverksamheten tog kom-
munen under 2017 upp nya lån om 40 mkr. Samtidigt 
har kommunen amorterat 15 mkr på befintliga lån.

Ränterisk
Med ränterisk menas risken för förändringar i 
räntenivån. Andelen rörliga lån, vilket innebär att de 
löper med rörlig ränta, uppgår till nästan 44 procent 
av kommunens låneskuld på 364 mkr år 2017. En 
ränteförändring på en procent innebär således cirka 
1,6 mkr i förändrad räntekostnad på helår.

Pensioner och pensionsskuld
Årets pensionskostnader uppgick till 41 mkr inklusive 
löneskatt, varav kostnaderna till dagens pensionärer 
utgjorde 14,8 mkr av dessa Jämfört med 2016 innebär 
detta en ökning med totalt 0,6 mkr från totalt 
40,4 mkr inklusive löneskatt, där 14,7 mkr av dessa 
avsåg dåvarande pensionärer.

För dagens anställda har kommunen ett framtida 
pensionsåtagande. Enligt den så kallade blandmodel-
len redovisas de intjänade pensionerna till och med 
1997 som ansvarsförbindelse och utanför balansräk-
ningen. Förbindelsen uppgick vid årsskiftet till 
260 mkr (267 mkr). I balansräkningen finns pensio-
ner upptagna som avsättningar och kortfristig skuld 
med cirka 26,4 mkr inklusive löneskatt. Det innebär 
att 90 procent av pensionsskulden ligger utanför 
balansräkningen. Den delen av pensionsskulden är 
viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom den ska 
finansieras de kommande fyrtio åren. De ökade pen-
sionsavgångarna leder till större pensionskostnader. 
Under perioden 2020 till 2030 beräknas kostnaderna 
bli som störst. Båstads kommun har, utöver sitt egna 
kapital, inte gjort några finansiella placeringar avse-
ende pensionsmedel för att täcka framtida kostnader.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 
585 (546) mkr. Det motsvarar 39 562 kr per invånare. 
Av det totala borgensbeloppet är 559 mkr eller 
95 procent borgen som beviljats till kommunens 
bolag Båstadhem AB. 
Kommunens borgensåtagande för egnahem har 
minskat till 0,1 mkr. Numera görs inga borgenså-
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Några viktiga händelser i Familjen Helsingborg 2017 
Familjen Helsingborg består av elva kommuner som samver-
kar i olika frågor. De kommuner som slutit avtal om samar-
bete är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Lands-
krona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 
Samarbetet bygger på ett aktivt deltagande från medlems-
kommunerna. 
Nedan följer exempel på aktiviteter som genomförts under 
2017:  
- Årets mångfaldsinitiativ har utsetts. Vinnare blev bygglovs-
enheten inom stadsbyggnads-förvaltningen i Helsingborg. 
Prissumma 15.000 kronor.  
- Ett projekt kring matchning mellan utbildning och arbets-
marknadens behov har påbörjats.  
- Ett HR-projekt benämnt ”Verksamhetskritiska kompetenser” 
har startats kring kompetens-hantering och rekrytering, 
kopplat till s k Big Data, dvs stora informationsdatabaser. 
- Genomfört två omgångar av Framtidens chefer med tretton 
deltagare i vardera omgång som kandiderar till att bli chefer i 
våra kommuner framöver.   
- Startat en ny grupp av traineer, omgång 12, samt avslutat 
omgång 11. 
- Drygt 30 kunskapsnätverk har genomför många uppdrag 
och projekt som stöd för att utveckla Familjens olika verk-
samhetsområden. 
- Styrelsen har genomfört tematiska redovisningar inom 
områdena cirkulär försörjning, nyanlända och integration, 
framtidens räddningstjänst, näringslivsfrågor och samverkan 
med Polisen i nordvästra Skåne.    
- Ny Verksamhetsplan för åren 2017-2019 har antagits med 
fem viktiga målområden: Infrastruktur-Näringsliv-Lärande-
Öppenhet o Inkludering-Miljö.  
- Gemensamma yttranden har under året antagits när det 
gäller nationell Trafikförsörjningsplan (NTP) för perioden 
2018-2029, samt regional Transportinfrastrukturplan (RTI) 
2018-2029. 
- Utredning har gjorts om ökad samverkan mellan räddnings-
tjänsterna i Familjen Helsingborg. 
- Styrelseseminariet kring våra arbetsformer, omvärld och 
framtida samarbete utmynnade i tre inriktningar för styrel-
sens arbete och tre åtaganden för ledamöterna. 
 

 

taganden för privat byggenskap. I takt med att lånen 
amorteras av, minskar borgen. Andra åtaganden är 
för NSR (Nordvästra Skånes Renhållningsbolag) med 
23,3 mkr. 

Båstads kommun är medlem i Kommuninvest och 
borgar därmed solidariskt för föreningens skulder.

Eftersom kommunens bolag för närvarande har 
god ekonomi och visar vinst, är risken för borgen-
sinfriande liten. Vad gäller lån till egnahem har inget 
borgensåtagande infriats sedan 1996. Inte heller har 
kommunen behövt lösa några lån till föreningar.

Verksamhet i andra juridiska personer
Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än 
kommunen. I den sammanställda redovisningen ingår 
bolag där kommunen har ett stort inflytande (över 20 
procent). Kommunens enda helägda bolag är bostads-
bolaget Båstadhem AB. 

Båstad äger tillsammans med fem andra skånska 
kommuner NSVA AB (Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp) som bedriver vatten- och avloppsverksamhet. 

Båstads kommun har andelar som motsvarar cirka 
tio procent i Bjäre Kraft ekonomisk förening.

Tillsammans med fem andra kommuner i nord-
västra Skåne samverkar kommunen i regional avfalls-
hantering genom Nordvästra Skånes Renhållningsbo-
lag, NSR AB. Kommunen äger sex procent av aktierna.

Kommunen är tillsammans med elva andra kom-
muner medlem i Kommunalförbundet AV Media 
Skåne, som driver verksamhet kring AV-läromedel. 
Båstads kommun och nio andra kommuner i Skåne 
äger till lika delar Kommunalförbundet Medelpunk-
ten, en verksamhet som tillhandahåller hjälpmedel till 
funktionshindrade.

Förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet i 
kommunen bedrivs även av Montessori i tätorterna 
Båstad och Grevie, samt av två föräldrakooperativ i 
Grevie och Torekov.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 8 februari 2018 mottog kommunen en stäm-
ningsansökan på 5,4 mkr samt ränta från ett be-
vakningsföretag. Kravet har inte beaktats i räken-
skaperna för 2017.

Kommunkoncernen

I kommunkoncernen ingår, förutom kommunen, 
också de juridiska personer som kommunen har 
betydande inflytande i. I den här redovisningen ingår 
helägda Båstadhem AB.

Resultat
Koncernen redovisade ett positivt resultat på 
23,7 mkr, en förbättring jämfört med 2016 
(17,0 mkr). Resultatet beror på positivt resultat både 
i kommunen och i Båstadhem.

Båstadhem AB
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i 
första hand kommunens försörjning av bostäder och 
lokaler. Bolaget äger samtliga kommunens omsorgs-
bostäder och tillhörande servicelokaler.
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Driftredovisning

Kommunens driftsredovisning beskriver hur 
nämnder och styrelser under året har hanterat de 
medel de har fått för att utföra sina uppdrag. 

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en 
ekonomi i balans. Verksamhetsområdenas budgetav-
vikelser uppgick till  33,2 mkr. Det är en försämring 
jämfört med 2016 då budgetavvikelsen uppgick till  
9,8 mkr för verksamhetsområdena. Årets avvikelse 
motsvarar 4,5 procent av nettokostnaderna.

Årets budget
I november 2016 fastställde kommunfullmäktige 
driftsramarna för kommunens nämnder och styrelse 
till 702,6 mkr. Driftsramarna ska användas till att 
finansiera den löpande verksamheten såsom skola, 
vård och omsorg, och varje nämnd och styrelse får en 
egen ekonomisk ram till sin verksamhet.

Ökade kostnader
Kommunens kostnader för den löpande verksamhe-
ten har under året ökat med 0,8 procent. Den enskilt 
största kostnaden är personalkostnaderna, som står 
för nästan två tredjedelar av den totala driftskostna-
den. Personalkostnaderna har stigit med 5 procent, 
vilket beror på allmänna löneökningar fler anställda 
samt högre pensionskostnader. 

Ökade intäkter
Årets driftsintäkter, det vill säga intäkter som kom-
munens verksamheter får in genom exempelvis 
bidrag, avgifter, taxor eller försäljning, har minskat 
med 11 procent jämfört med 2016.

Det är främst intäkterna från bidrag som har 
minskat, men även försäljningsintäkter och exploa-
teringsintäkter har minskat. Intäkter från försäljning 
av verksamhet, taxor och avgifter samt hyror och 
arrenden har ökat. 

Budgetföljsamhet bland nämnderna
Utbetalningar av Skolpeng inom barnomsorg/grund-
skola överskred budget med  8,1 mkr. Anledningen till 
underskottet var att antal barn/elever blev 103 fler 
än budgeterat. 

Utbetalningar av Skolpeng inom gymnasieskola 
överskred budget med  3,7 mkr. Den största anled-
ningen till underskottet var att elever valde program 
som var dyrare än budgeterat.

För Hemvårdspengen, beställaren av hemvård, blev 
det ett överskott på +6,1 mkr beroende på att antalet 
budgeterade hemvårdstimmar överskred de utförda 
med cirka 12 000 timmar.

För Boendepengen, beställaren av boendeplatser, 
blev det ett underskott på  0,6 mkr, främst beroende 
på att antalet platser för korttid överskreds men även 
på grund av att behovet av demensplatser var större 
än budgeterat.

Kommunstyrelsen lämnar en positiv avvikelse på 
drygt +0,5 mkr. Det finns flera avvikelser inom kom-
munstyrelsen där den största är en positiv avvikelse 
inom arbetsmarknad om +2,5 mkr. Räddningstjänsten 
redovisar en negativ avvikelse om  1,1 mkr som delvis 
är hänförlig till ökade kostnader för deltidsbrandmän. 
HR-avdelningen har en negativ avvikelse om  1,4 mkr 
som beror på köp av konsulttjänster och underhåll 
och externa tjänster för löneadministration.

Myndighetsnämndens budgetavvikelse blev 
+1,5 mkr där bygglov stod för större delen av avvikel-
sen på grund av fler beslutade bygglov och startbe-
sked än budgeterat

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden blev  
16,4 mkr. Det är framförallt individ och familjeom-
sorg som avviker från budget med  12,9 mkr. Detta 
berodde på att antalet placeringar ökade. För resul-
tatenheterna inom barn och skola blev det en negativ 
budgetavvikelse med  4,2 mkr varav  2,0 mkr var 
utnyttjande av tidigare års ackumulerade överskott. 
Resterande  2,2 mkr kan till stor del förklaras av att 
tilläggsbeloppet inte täcker kostnaderna för barn och 
elever i behov av särskilt stöd.

Budgetavvikelsen för Vård- och omsorgsnämnden 
blev sammantaget  13,8 mkr. Ökat behov av grupp-
boendeplatser samt köp av plats inom psykiatrin 
gav verksamheten Stöd och omsorg ett sammanlagt 
underskott på  5,2 mkr. Utförarna, resultatenheterna 
inom Hemvården som utför hemvårdsinsatserna mot 
brukarna, överskred budget med  5,8 mkr. Utförarna, 
vård- och omsorgsboendena, överskred även de sina 
budgetar med sammanlagt  4,1 mkr.
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Investeringsredovisning

Investeringar, försäljningar och självfinan-
sieringsgrad

Kommunens nettoinvesteringar under 2017 upp-
gick till 120,5 (120,8) mkr. I budget och tilläggsbudget 
fanns 195,5 mkr avsatta. För projekt som inte blev 
färdiga under året har verksamhetsområdena begärt 
att investeringsmedel för 36,6 mkr ska överföras till 
2018.

Bland de större investeringarna finns VA-investe-
ringar på 46,7 mkr och fastighetsrelaterade investe-
ringar på 26,4 mkr. 

Som synes av diagramet nedan har investerings-
volymen ökat de senaste åren. Trenden ser ut att 
fortsätta och dessutom tillta de nästföljande tre åren 
2018-2020, för att därefter förhoppningsvis sjunka 
igen.

I budget 2018 samt plan 2019-2020 är det avsatt 
sammantaget 212 mkr år 2018 (exklusive före-slagna 
överföringar från 2017), 139 mkr år 2019 samt 
228 mkr år 2020. Dessa avser bland annat fortsatt 
stor utbyggnad av VA-verksamheten, ny- och reinves-
teringar i skolfastigheter samt investeringsutgifter 
kopplat till anläggning av nya exploateringsområden

Ett av kommunens finansiella mål är att investeringar 
inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras 
fullt ut med egna medel. Det innebär i så fall att årets 
resultat och avskrivningar från gamla investeringar 
inom skattefinansierad verksamhet ska täcka nya 
investeringsutgifter inom skattefinansierad verksam-
het. Om självfinansieringsgraden uppgår till 
100 procent behöver inga nya lån tas upp för att täcka 
utgifterna för de nya investeringarna. Kommunen kla-

rar inte målet att självfinansiera investeringar inom 
skattefinansierad verksamhet 2017 utan den uppgår 
endast till 84 procent. Även sett över den senaste fem-
årsperioden hamnar självfinansieringsgraden under 
100 procent. I kommunens budget för 2018 och plan 
för 2019-2020 uppgår den budgeterade självfinansie-
ringsgraden (exklusive föreslagna överföringar från 
2017) enbart till 44 procent.
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Personalredovisning

Kommunens verksamheter har medborgarnas behov 
av insatser och service som utgångspunkt. Medarbe-
tarna är därför arbetsgivarens största investering och 
viktigaste resurs, eftersom de i mötet med våra kom-
muninvånare skapar kvalitet och mervärde.

Den personalekonomiska redovisningen är en 
av flera informationskällor som ligger till grund för 
kommunens strategiska arbete med personalpo-
litiska och arbetsmiljöfrämjande insatser med målet 
att stärka kommunens ställning som en attraktiv 
arbetsgivare. 

Redovisningen består av kommunövergripande 
statistik per 31 december och gäller tillsvidare-
anställda samt visstidsanställda månadsavlönade om 
inte annat anges.

Under 2013 utarbetade kommunerna i Familjen 
Helsingborg en gemensam medarbetarundersökning 
som skall göras vartannat år. Syftet med samarbetet 
är att kommunerna ska kunna jämföra sig med och 
därmed lära sig av varandra. Hösten 2016 genom-
förde Båstads kommun undersökningen för andra 
gången. 

Enkäten skickades ut till 1088 medarbetare varav 933 
svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 86 procent.

HME, Hållbart medarbetarengagemang (framtaget 
av Sveriges Kommuner och Landsting), är ett index 
som ger ett mått på medarbetarengagemanget i kom-
munerna. HME är uppdelat i tre områden – motiva-
tion, ledarskap och styrning. Båstads kommun uppnår 
ett HME på 80, vilket är i nivå med mätningen 2014 
och något högre än det genomsnittliga resultatet för 
102 kommuner i Kolada (databas för offentligsektor).

Personal - kommunens 
viktigaste resurs

Förvaltningsberättelse Väsentliga personalförhållanden  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

1 
 

Personalredovisning

PERSONALSTATISTIK 2017 2016 

   Antal anställda 1 194 1 149 

- tillsvidareanställda 1 031 988 

- visstidsanställda* 228 250 

Antal kvinnor 994 949 

- varav tillsvidareanställda 873 820 

Antal män 200 200 

- varav tillsvidareanställda 158 168 

Antal anställda per 1 000 invånare 70 79 

Antal helårsarbetare 1 087 1 065 

- tillsvidareanställda 904 860 

- månadsavlönade, visstid 183 205 

- timavlönade 104 111 

Medelålder 47 47 

- kvinnor 48 48 

- män 46 46 

Andel heltidsanställda (%) 51 50 

- kvinnor 46 40 

- män 80 78 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 88 87 

- kvinnor 86 85 

- män 95 94 

Medellön (kr) 29 809 29 171 

- kvinnor 29 532 28 836 

- män 31 340 30 814 

   

Total sjukfrånvaro 5,7 5,5 

- kvinnor 6,2 5,9 

- män 4,0 3,9 

- till och med 29 år 2,5 3,6 

- 30-49 år 5,6 5,1 

- 50 år och äldre 6,5 6,1 

- långtidssjukskrivna > 60 dagar 48,0 40,3 

Personalomsättning (%) (inklusive pens-

ionsavgångar) 12,1 10,4 

Avgång med ålderspension 29 33 

Genomsnittligt antal medarbetare/chef 17 17 

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

 

PERSONALKOSTNADER 

(mkr inklusive sociala kostnader) 2017 2016 

Lönekostnad  578 548 

Lönekostnad, exklusive sociala 

kostnader 420 400 

Sociala kostnader 158 148 

Sjuklönekostnader   

Sjuklönekostnad dag 2-14 6,6 6,6 

Sjuklönekostnad dag 15-90 1,0 0,9 

Övertidsskuld 2,2 2,0 

Semesterskuld 32,3 32,1 

Uppehålls-/ferielöneskuld 6,7 6,2 

 

 

Personal – kommunens viktig-
aste resurs 

Kommunens verksamheter har medborgarnas 
behov av insatser och service som utgångspunkt. 
Medarbetarna är därför arbetsgivarens största 
investering och viktigaste resurs, eftersom de i 
mötet med våra kommuninvånare skapar kvali-
tet och mervärde. 

Den personalekonomiska redovisningen är en av 
flera informationskällor som ligger till grund för 
kommunens strategiska arbete med personalpo-
litiska och arbetsmiljöfrämjande insatser med 
målet att stärka kommunens ställning som en 
attraktiv arbetsgivare.  

Redovisningen består av kommunövergripande 
statistik per 31 december och gäller tillsvidare-

anställda samt visstidsanställda månadsavlö-
nade om inte annat anges. 

Under 2013 utarbetade kommunerna i Familjen 
Helsingborg en gemensam medarbetarunder-
sökning som skall göras vartannat år. Syftet med 
samarbetet är att kommunerna ska kunna jäm-
föra sig med och därmed lära sig av varandra. 
Hösten 2016 genomförde Båstads kommun 
undersökningen för andra gången.  

Enkäten skickades ut till 1088 medarbetare 
varav 933 svarade, vilket ger en svarsfrekvens 
på 86 procent. 

HME, Hållbart medarbetarengagemang (framta-
get av Sveriges Kommuner och Landsting), är ett 
index som ger ett mått på medarbetarengage-
manget i kommunerna. HME är uppdelat i tre 
områden – motivation, ledarskap och styrning. 
Båstads kommun uppnår ett HME på 80, vilket 
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Delområdet Motivation uppnår högst resultat i 
mätningen. Omkring nio av tio anser sig bidra till 
ett gott arbetsklimat och de upplever dessutom 
att de har de kunskaper 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. Lägst 
resultat fick frågeområdet Lön och utveckling men 
även Medarbetarsamtal och Hälsa och arbetsmiljö 
ligger på något låga resultatnivåer. Omkring var tredje 
medarbetare är missnöjd med utvecklings- och/eller 
karriärmöjligheterna samt möjligheterna att påverka 
sin lön genom sina prestationer. De medarbetare som 
haft ett medarbetsamtal är överlag mer nöjda än de 
som har arbetat i minst 12 månader men inte haft 
något samtal. Framför allt är de mer nöjda med Lön 
och utveckling. Inom Hälsa 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. 

Frågan som fick högst medelvärde (4,6 av 5) var i 
år igen ”Vi har arbetsplatsträffar (APT) regelbundet”.

Personalstatistik

Bemanning och kompetensförsörjning
Antal anställda 
Antal anställda i kommunen uppgår till 1 194, en 
ökning med 45 medarbetare under året. Ökningen 
finns inom gruppen tillsvidareanställda.

Antalet helårsarbetare ökade under året från 1 065 
till 1 087. Timavlönade utförde arbete motsvarande 
cirka 104 (111) helårsarbetare. Det är inom Vård och 
omsorg samt Barn och skola som det största antalet 
timavlönade finns. Användningen av fler timavlönade 
är en konsekvens av införandet av skol-, hemtjänst- 
och boendepeng samt av vårt resursfördelningssy-
stem1. Cheferna är mer återhållsamma med att binda 
upp medarbetare på längre anställningar eller på 
tillsvidareanställningar.  

Kommunala yrken är av tradition starkt kvinno-
dominerade. I Båstad utgör andelen kvinnor drygt 83 
(83) procent av kommunens månadsanställda, vilket 
är en liten ökning jämfört med föregående år.

Styrkor och förbättringsområden i 
Båstads kommun

Åldersstruktur
Medelåldern för kommunens medarbetare är 47 år. 
För män är medelåldern 46 (46) och för kvinnor 48 
(48). Andelen medarbetare som är 50 år och äldre är 
oförändrat (47 procent).

Sysselsättningsgrad
Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda uppgick till drygt 88 (87) procent. 
Kvinnor arbetar i genomsnitt 86 (85) procent och 
män 95 (94) procent. Ett av delprojekten inom Vård 
och Omsorgs kompetensförsörjningsprojekt (ARUBA) 
är att utarbeta ett beslutsunderlag till ”Rätt till heltid 
– deltid en möjlighet”.

Av kommunens visstidsanställningar utgör 26 
(30) procent tillsvidareanställda medarbetare med 
tillfälligt utökad sysselsättningsgrad. 

Personalomsättning
Under 2017 avslutade 125 (103) personer sin 
tillsvidareanställning i kommunen och 94 (63) 
nyanställdes med samma anställningsform. 

Den externa rörligheten var 12,1 (10,4) procent. 
Pension utgör cirka 21,6 (28) procent av av-
gångsorsakerna. 

Under året utannonserades 178 (183) tillsvida-
reanställningar. Antal ansökningar per annonserad 
tjänst var i genomsnitt 8,1 (10).

Pensionsavgångar
Under året gick 29 (33) av kommunens medarbetare i 
pension. Av medarbetare fyllda 65 år kvarstår 12 (40) 
i arbete.

1Båstad kommun har ett resursfördelningssystem, där varje insats ger en 
schablonersättning. Alla insatser inom hemvården är beviljade av myndighets-
enheten och ger en schablonersättning som är uträknad utifrån de insatser som 
hemvårdens personal utför. 
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Mellan år 2018 och 2027 beräknas 320 (570) medar-
betare avgå med ålderspension vid 65 års ålder, vilket 
utslaget på perioden innebär cirka 3,2 (6) procent 
per år. En variation mellan 26 till 48 avgångar årligen 
kan urskiljas. Eftersom pensionsåldern är rörlig upp 
till 67 år kan pensionsavgångarna avvika något från 
beräkningarna.

Avgångar finns inom de flesta områdena av den 
kommunala verksamheten. Under perioden går 23 
chefer i pension. Drygt en tredjedel (cirka 123 med-
arbetare) av de som går i pension under perioden är 
vårdpersonal, inklusive 13 sjuksköterskor. Cirka 40 är 
lärare och cirka 40 förskollärare/fritidspedagoger. 

Båstads kommun behöver ta hänsyn till att pens-
ionsavgångar sker i olika utsträckning inom olika yr-
kesgrupper. Arbetskraftsbristen har blivit ett ökande 
problem liksom konkurrens om arbetskraft när be-
folkningsstrukturen förändras. I september startade 
ett stort kompetensförsörjningsprojekt inom Barn 
och Skola för att både attrahera och behålla medarbe-
tare. Metoden som används kalla ARUBA – Attrahera 
Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla. Handlingsplan 
för hur skolan ska utveckla sitt arbetsgivarvarumärke 
ska vara klar i juni 2018 och sträcka sig över 3 år.

Chefs- och ledarskap

Fördelning män och kvinnor
Antalet personal-, ekonomi- och verksamhetsan-
svariga chefer var totalt i kommunen 74 (60) varav 69 
(63) procent kvinnor och 31 (37) procent män. 

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

Chefstäthet
Chefskap förutsätter en öppen dialog mellan 

chef och medarbetare. Ett gott ledarskap bidrar till 
motiverade medarbetare och attraktiva, hälsosamma 
arbetsplatser och i förlängningen en framgångsrik 
verksamhet. En förutsättning för ett gott ledarskap är 
att antalet medarbetare per chef är rimligt.

Av kommunens chefer har 14 (13) arbetsgivar-
ansvar för fler än 30 medarbetare, dessa återfinns i 
huvudsak inom Barn och skola samt inom Vård och 
omsorg.  Detta anses vara övre gräns för att kunna 
utöva ett bra ledarskap, vilket dock kan skilja sig åt 
mellan olika verksamheter. 

Hälsa och arbetsmiljö

Hälsotalens utveckling
Båstads kommun har en total sjukfrånvaro på 
5,7 (5,5) procent. Kortidssjukfrånvaron samt 
sjukfrånvaro upp till dag 90 minskade jämfört med 
föregående år medan långtidssjukskrivningarna från 
dag 91 ökade. 

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i 
genomsnitt till 25 (25) sjukdagar per medarbetare.

Antalet medarbetare som var frånvarande på grund 
av sjukskrivning under hela året, antingen på heltid 
eller till viss del av sin tillsvidareanställning var 21 
(15) stycken.

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad 
sjukfrånvaro uppgick till cirka 39 (40) procent vilket 
motsvarar 398 (393) medarbetare.

Arbetsskador
Antal anmälda arbetsskador har minskat och var 
under året 24 (48), varav 20 utgör olycksfall, 3 
sjukdom och 1 färdolycksfall. Av anmälningarna 
återfinns 62,5 procent (15 st) inom Vård och Omsorg.

Uppföljning av arbetsskador och tillbud sker 
kontinuerligt i de olika samverkansgrupperna. 
Rapportering samt årlig uppföljning sker i kom-
munens centrala samverkansgrupp (Cesam). 
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Personalkostnader

Löner
Kostnaden för löner och arvoden är kommunens 
enskilt största budgetpost. Den uppgick till 578 (548) 
mkr inklusive sociala avgifter. Av denna summa utgör 
6,4 (6,7) mkr arvoden till förtroendevalda. I lönekost-
naden ingår ersättning till medarbetare som omfattas 
av arbetsmarknadsåtgärder.

Medellönen för månadsavlönade är 29 809 
(29 171) kr/månad, vilket är en ökning med cirka 2,2 
procent. Kvinnors medellön utgör 94,2 (93,5) procent 
av männens. 

Övertid och mertid
Under året utgick ersättning för övertid och mertid 
med 9,1 (9,6) mkr exklusive sociala avgifter. Det mot-
svarar 1,6 (2,0) procent av den totala lönekostnaden 
eller 7 661 (8 353) kr per medarbetare.

Övertid motsvarar 15 747 (15 647) timmar och 
fyllnadstid 26 671 (30 920) timmar. De största utta-
gen av övertid återfinns inom Vård och Omsorg.

För innestående, inte uttagen kompensationsle-
dighet har kommunen en skuld till de anställda på 
drygt 2,2 (2,0) mkr inklusive sociala avgifter. 

Sjuklönekostnader
Sjuklön betalades under året med 8,5 (8,8) mkr 
inklusive sociala avgifter. eller 7 661 (8 353) kr per 
medarbetare.

Semesterlöneskuld
För innestående, inte uttagna, semesterdagar har 
kommunen en semesterlöneskuld till de anställda på 
30,4 (30,4) mkr inklusive sociala avgifter. 

Pensionskostnader
Under året utbetalades pension till 229 (246) pen-
sionstagare. Kostnaden uppgick till 9,7 (11,7) mkr 
inklusive löneskatt.

PERSONALREDOVISNING
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Servicedeklarationer

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

Förvaltningsberättelse – Servicedeklarationer BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

 

 

Servicedeklarationer 
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. 

 

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 myndighets-
frågor 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. 
 

  

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

  

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

 

  

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 
 

  

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 
 

  

Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. 
 

  

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

 

  

      

Samhällsbyggnad   Not 

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

 

1) 

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

  

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

2) 

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

3) 

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

 

4) 

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 åter-
koppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. 

 

5) 

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

6) 

      

Barn och skola   Not 

Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. 
 

  

Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. 
 

  

Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. 
 

  

Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 
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Ekonomisk redovisning – Resultaträkning och kassaflödesanalys BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

Resultaträkning 

  Kommun Kommunkoncern 

(mkr) Not 
Budget 

2017 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 

Verksamhetens intäkter 1,8 233 251 281 315 331 

Verksamhetens kostnader 2,8 -896 -937 -930 -966 -952 
Avskrivningar 3,8 -58 -54 -53 -70 -68 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -721 -740 -703 -721 -689 

Skatteintäkter 4 648 657 628 657 628 

Generella statsbidrag och utjämning 5,8 90 99 90 99 90 
Finansiella intäkter 6 1 3 2 5 1 

Finansiella kostnader 7 -4 -2 -2 -15 -12 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  15 16 15 25 18 

Extraordinära kostnader  0 0 0 0 -1 
Extraordinära intäkter  0 0 0 0 0 

Skatt  0 0 0 -1 -1 

ÅRETS RESULTAT  15 16 15 24 17 

 

Kassaflödesanalys 
  Kommun Kommunkoncern 

(mkr) Not 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat  16 15 18 15 
Justering för av- och nedskrivningar  54 53 70 68 

Justering för upplösning av investeringsbidrag  -2 -2 -2 -2 
Justering för gjorda avsättningar  -1 -1 11 2 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infratstruktur  3 3 3 3 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 22 -1 -1 -7 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  74 68 92 86 
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 14 29 -48 30 -49 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 13 -4 7 -4 7 
Minskning/ökning kortfristiga skulder 19 21 -1 9 -8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  120 25 127 36 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investering i materiella anläggningstillgångar  -128 -112 -197 -208 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar  16 4 16 4 
Anslutningsavgifter VA  6 1 6 1 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 2 21 2 
Investering i finansiella anläggningstillgångar  0 -6 0 -6 

Försäljning av  finansiella anläggningstillgångar  0 0 4 4 

Kassaflöde från den investeringsverksamheten  -106 -112 -152 -203 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Nyupptagna lån  40 105 80 185 

Amortering av skuld  -15 -14 -15 -14 
Ökning av långfristiga fordringar  0 -3 0 -3 

Minskning av långfristiga fordringar  0 0 0 0 

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten  26 89 66 169 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  0 -6 0 -6 

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  0 -6 0 -6 
Årets kassaflöde  39 -3 42 -4 
Likvida medel vid periodens början 15 17 20 36 40 
Likvida medel vid periodens slut 15 56 17 77 36 
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Balansräkning

Ekonomisk redovisning – Balansräkning BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

 

Balansräkning 
  Kommun Kommunkoncern 

(mkr) Not 2017 2016 2017 2016 

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 841 761 1 448 1 249 

   Maskiner och inventarier 10 66 72 75 80 
   Övriga materiella anläggningstillgångar  0 0 14 93 

Finansiella anläggningstillgångar 11 39 39 35 35 

Summa anläggningstillgångar  946 872 1 571 1 457 
Bidrag till statlig infrastruktur 12 59 62 59 62 
Omsättningstillgångar      
Förråd och exploateringsfastigheter 13 19 16 19 16 
Kortfristiga fordringar 14 105 134 107 133 

Kortfristiga placeringar  0 0 0 0 
Kassa, bank 15 56 17 77 36 

Summa omsättningstillgångar  180 166 204 184 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 186 1 101 1 835 1 704 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget kapital 16     
Årets resultat  16 15 24 17 

Pensionsreserv  94 84 94 84 
Övrigt eget kapital  381 377 465 458 

Summa eget kapital  492 475 582 558 

Avsättningar      
Avsättningar för pensioner 17 6 7 6 7 
Avsättningar för latent skatt  1 2 10 9 

Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur  17 12 17 12 

Summa avsättningar  25 21 33 28 

Skulder      
Långfristiga skulder 18 442 398 970 887 

Kortfristiga skulder 19 228 206 249 231 

Summa skulder  669 604 1 219 1 117 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 186 1 101 1 835 1 704 

      
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      
Panter och därmed jämförliga säkerheter  Inga Inga Inga Inga 
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 20 260 267 260 267 
Övriga ansvarsförbindelser 21 585 546 27 27 

 

 

BALANSRÄKNING
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1 Verksamhetens intäkter Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Försäljningsintäkter 5,5 6,4 5,5 6,4
Taxor och avgifter 83,7 81,5 83,4 81,3
Hyror och arrenden 14,9 13,8 73,3 64,5
Bidrag 122,6 149,6 122,6 149,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 19,5 17,2 19,2 17,0
Exploateringsintäkter 3,7 11,4 3,7 11,4
Realisationsvinster 0,7 0,6 7,3 0,6

Summa 250,6 280,6 315,3 331,3

2 Verksamhetens kostnader Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Löner och sociala kostnader 587,2 557,2 595,0 564,6
Pensionskostnader 33,0 32,5 35,0 34,1
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 1,6 2,3 16,7 2,3
Anskaffningskostnad exploateringsfastighet 1,3 11,4 1,3 11,4
Köp av huvudverksamhet 159,9 165,5 159,3 187,0
Lokal- och markhyror 48,4 51,6 9,9 22,9
Fastighetskostnader/-entreprenader 9,8 7,9 28,0 7,9
Bränsle, energi och vatten 3,5 4,2 19,9 19,9
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 24,1 25,4 24,1 25,4
Kostnader för transportmedel 5,4 4,9 5,4 4,9
Transporter och resor 10,4 10,0 10,4 10,0
Lämnade bidrag 28,1 28,6 28,1 28,6
Administrativa tjänster 10,7 9,8 10,7 9,8
Konsulttjänster 7,8 9,7 8,1 10,0
Tillfälligt inhyrd personal 3,7 6,2 3,7 6,2
Övriga kostnader 1,9 2,2 10,9 7,0

Summa 936,9 929,6 966,5 952,0

3 Avskrivningar, nedskrivning Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Avskrivning byggnader och anläggninngar 36,2 34,0 51,1 47,4
Avskrivning maskiner och inventarier 17,3 16,8 18,4 17,8
Nedskrivningar 0,3 2,7 0,3 2,7

Summa 53,8 53,5 69,8 67,9

Nedskrivning av Backaskolans idrottshall har skett med 266 tkr (bokfört värde) samt inventarier Vårliden med 25 tkr (bokfört värde).

4 Skatteintäkter Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Preliminär kommunalskatt 658,9 629,9 658,9 629,9
Preliminär slutavräkning innevarande år -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,8 0,6 0,8 0,6

Summa 656,7 627,5 656,7 627,5

5 Generella statsbidrag och utjämning Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Inkomstutjämningsbidrag 85,5 80,7 85,5 80,7
Kommunal fastighetsavgift 40,6 37,8 40,6 37,8

Avgift till LSS-utjämning -31,8 -30,0 -31,8 -30,0

Kostnadsutjämningsavgift -10,1 -7,4 -10,1 -7,4

Regleringsbidrag/avgift -0,1 -0,5 -0,1 -0,5

Generella bidrag från staten 15,0 9,1 15,0 9,1

Summa 99,2 89,8 99,2 89,8

6 Finansiella intäkter Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Utdelning på aktier och andelar 1,3 1,2 1,2 1,2

Ränteintäkter 0,0 0,1 0,1 0,2

Övriga finansiella intäkter 1,3 1,1 3,7 0,0

Summa 2,7 2,4 4,9 1,3

7 Finansiella kostnader Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Räntekostnader 1,9 2,2 14,8 11,4

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

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

Summa 1,9 2,5 14,8 11,7
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8 Jämförelsestörande poster Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Reavinster fastighetsförsäljning 0,0 0,0 6,6 0,7
Nedskrivning Skogsbyn 0,0 -2,7 0,0 -2,7
Nedskrivning Backaskolan -0,3 0,0 -0,3 0,0
Exploatering 2,4 0,0 2,4 0,0
Byggbonus 6,1 6,7 6,1 6,7

Summa 8,3 3,9 14,9 4,6

9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Anskaffningsvärde 1 286,7 1 170,8 2 044,4 1 814,0

Ackumulerade avskrivningar -445,3 -409,6 -596,7 -564,9

Bokfört värde 841,4 761,2 1 447,7 1 249,1

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

Redovisat värde vid årets början 761,2 696,1 1 249,1 1 182,3

Investeringar 118,0 96,9 264,4 112,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -1,3 4,9 -14,3 4,4

Avskrivningar -36,5 -36,7 -51,4 -50,1

Redovisat värde vid årets slut 841,4 761,2 1 447,7 1 249,1

10 Maskiner och inventarier Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Anskaffningsvärde 298,2 288,3 315,2 304,0

Ackumulerade avskrivningar -231,8 -216,6 -240,4 -224,3

Bokfört värde 66,4 71,7 74,8 79,7

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

Redovisat värde vid årets början 71,7 73,2 79,7 80,4

Investeringar 12,1 15,3 13,8 17,7

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar 0,0 -0,1 -0,3 -0,6

Avskrivningar -17,3 -16,8 -18,5 -17,8

Redovisat värde vid årets slut 66,4 71,7 74,8 79,7

11 Finansiella anläggningstillgångar Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

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

Aktier och andelar andra företag 18,7 18,7 18,8 18,8

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

Långfristiga fordringar, övriga 13,7 14,2 13,7 14,2

Redovisat värde vid årets slut 38,6 39,1 34,7 35,2

12  Bidrag till statlig infrastruktur Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 28,1 29,4 28,1 29,4

Inre Kustvägen 8,8 9,2 8,8 9,2

GC-tunnel vid nya stationen 15,6 16,4 15,6 16,4

GC-tunnel vid nya stationen, bidrag Skånetrafiken -11,7 -12,3 -11,7 -12,3

Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning 3,7 3,9 3,7 3,9

Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning, bidrag Skånetrafiken -2,8 -2,9 -2,8 -2,9

Ny GC-väg längs väg 1722 Vistorpsvägen 2,8 3,0 2,8 3,0

GC-väg Förslöv-Fogdarp 5,1 5,3 5,1 5,3

Cirkulationsplats Östra Karup 3,5 3,7 3,5 3,7

Kattegattleden 2,6 2,8 2,6 2,8

Köpmansgatan upprustning 3,7 3,8 3,7 3,8

Redovisat värde vid årets slut 59,4 62,2 59,4 62,2

Kommunfullmäktige har beslutat att medfinansiera pågatågsstation Förslöv och Inre Kustvägen med totalt 69 mkr.

Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

NOTER

Noter



37BÅSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2017

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomisk redovisning – Noter BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017

Noter

13 Förråd och exploateringsfastigheter Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Förråd 1,2 1,4 1,2 1,6

Exploatering del av Hemmeslöv 0,1 0,0 0,1 0,0
Exploatering Torekov 98:50 0,0 -0,2 0,0 -0,2
Exploatering Handelspl Hallandsv 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 0,3 0,3 0,3 0,3
Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 9,2 9,0 9,2 9,0
Exploatering Tunnelpåslag Förslöv 0,0 0,1 0,0 0,1
Exploatering Hemmeslöv 10:10 0,0 0,8 0,0 0,8

Exploatering Förslöv 2:4 1,0 0,5 1,0 0,5
Exploatering Hasselbacken Båstad 109:330 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Exploatering Hemmeslöv 6:2 0,2 0,1 0,2 0,1
Exploatering Järnvägen 12, Båstad 0,8 0,0 0,8 0,0
Exploatering Förslöv väster väg 105 4,1 4,0 4,1 4,0
Exploatering Böske 37:1 0,7 0,1 0,7 0,1
Exploatering Trollbäcken Båstad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Exploatering Heden Hemmeslöv 0,0 0,1 0,0 0,1
Exploatering Eskilstorp 6:3 0,1 0,0 0,1 0,0
Exploatering Hemmeslöv 8:2 0,1 0,0 0,1 0,0
Exploatering Grevie gamla skola Hålarp 4:197 2,3 0,1 2,3 0,1

Redovisat värde vid årets slut 19,4 15,6 19,4 15,8

14 Kortfristiga fordringar Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Kundfordringar 14,0 9,5 11,2 7,5
Statsbidragsfordringar 50,3 42,8 50,3 42,8
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 38,2 78,4 40,8 79,5
Övriga kortfristiga fordringar 2,4 3,1 5,1 3,1

Redovisat värde vid årets slut 105,0 133,7 107,4 132,8

15 Kassa och bank Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 55,8 17,0 77,3 35,7

Redovisat värde vid årets slut 55,8 17,0 77,3 35,7

Kommunen har en checkkredit på 60 mkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

16 Eget kapital Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Ingående eget kapital 475,3 454,4 558,3 535,2
Justering eget kapital 0,0 6,1 0,0 6,1
Årets resultat 16,5 14,8 23,7 17,0

Redovisat värde vid årets slut 491,7 475,3 582,0 558,3

Fullmäktige har under 2017 beslutat avsätta 10,0 mkr av tidigare års resultat till pensionsreserv. 
Därefter finns 101,4 mkr öronmärkta i det egna kapitalet till pensionsreserven.

17 Avsättningar för pensioner Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Specifikation - avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 1,0 1,4 1,0 1,4
Förmånsbestämd/kompl pension 0,5 0,5 0,5 0,5
Ålderspension 4,5 5,0 4,5 5,0

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

Summa pensioner 6,0 6,9 6,0 6,9

Löneskatt på avsättning 1,5 1,7 1,5 1,7

Summa avsatt till pensioner 7,5 8,5 7,5 8,5

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 8,5 9,4 8,5 9,4
Nya förpliktelser under året -0,1 0,2 -0,1 0,2
Varav   Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0
                 Ränte och basbeloppsuppräkning 0,2 0,1 0,2 0,1
                 Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0
                 Pension till efterlevande 0,0 0,0 0,0 0,0
                 Övrig post -0,3 0,1 -0,3 0,1
Årets utbetalningar -0,7 -0,9 -0,7 -0,9
Förändring av löneskatt -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Summa avsatt till pensioner 7,5 8,5 7,5 8,5

Aktualiseringsgrad 97% 96% 96% 96%
Hela pensionåtagandet har återlånats.
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18 Långfristiga skulder Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Lån i banker och kreditinstitut 347,6 323,3 876,1 811,8

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 48,7 35,2 48,7 35,2
återstående antal år (snitt) 35,8 34,6 35,8 34,6
Anslutningsavgifter 45,6 39,8 45,6 39,8
återstående antal år (snitt) 50,0 50,0 50,0 50,0

Summa förutbetalda intäkter 94,3 75,0 94,3 75,0

Summa långfristiga skulder 442,0 398,3 970,5 886,8

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta (%) 0,95 1,03 1,49 1,70
Genomsnittliga räntebindningstid (dagar) 816 619 1 039 1 044
Lån som förfaller inom
1 år 73,6 84,35 222,1 227,9
2-3 år 109,3 88,4 369,3 88,4
4-5 år 120,9 131,0 150,9 131,0

19 Kortfristiga skulder Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 15,9 15,0 15,9 15,0
Leverantörsskulder 60,1 48,1 60,0 56,1
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 8,6 8,5 9,5 8,7
Övriga kortfristiga skulder 17,0 14,6 17,0 11,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 126,0 119,9 146,1 138,8

Summa kortfristiga skulder 227,5 206,2 248,7 230,6

20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Ingående ansvarsförbindelse 214,7 225,6 214,7 225,6
Aktualisering -0,7 -0,6 -0,7 -0,6
Ränteuppräkning 2,2 2,3 2,2 2,3
Basbeloppsuppräkning 4,0 0,8 4,0 0,8
Övrig post 0,2 -2,5 0,2 -2,5
Årets utbetalningar -11,0 -10,8 -11,0 -10,8

Summa pensionsförpliktelser 209,5 214,7 209,5 214,7

Löneskatt 50,8 52,1 50,8 52,1

Utgående pensionsförpliktelser 260,3 266,7 260,3 266,7

21 Övriga ansvarsförbindelser Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Borgensengagemang

Kommunala bolag 558,5 518,5 0,0 0,0
Egnahem 0,1 0,2 0,1 0,2
Föreningar 3,4 4,0 3,4 4,0
Nordvästra Skånes Renhållning 23,3 22,9 23,3 22,9
Fastighetsbolaget Fastigo 0,0 0,0 0,2 0,2

Summa borgensengagemang 585,4 545,6 27,0 27,2

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtid förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått lika-
lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i föhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Båstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB :s totala förpliktelser till 342 484 mkr och totala tillgångar till 349 244 mkr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelser uppgick till 919 mkr (0,27 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 939 mkr (0,27%).

Båstads kommun har i maj 2004 åtagit sig att köpa tillbaks investeringar från Båstads Hamn AB om nuvarande avtal avslutas och inte ett nytt
tecknas. Nuvarande avtal upphör 2019-04-30. Alla investeringar ska godkännas av Båstads kommun innan de påbörjas. Ansvarsförbindelsen
uppgår per 2017-12-31 till 16,3 mkr. Beräknat restvärde 2019-04-30 (investeringar per 2017-12-31) uppgår till 10,6 mkr.

22 Övriga ej likviditetspåverkande poster Kommunkoncern

(mkr) 2017 2016 2017 2016

Realisationsvinster -0,7 -0,6 -7,3 -0,6
Förlust avyttring-utrangering tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,5
Kundförlust och övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -0,7 -0,6 -7,2 -0,1
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning.

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

Fordringar har upptagits till de belopp med vilka 
de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 
in-komster och utgifter har skett enligt god redovis-
ningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har 
gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffning-
svärde.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet 
men hänförliga till redovisningsåret har bokförts och 
be-lastat årets redovisning.

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga 
till redovisningsåret, har fordringsförts och tillgodo-
gjorts årets redovisning.

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, 
löne-skuld för december månad 2017 och därpå 
upp-lupen arbetsgivaravgift redovisas under kort-
fristiga 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 pro-
centuella personalkostnadspålägg i samband med 
löneredovis-ningen. Anställda med kommunalt avtal: 
38,33 procent och arvodesanställda: 31,42 procent. 
Justering av avgiften på grund av avtalsförsäkringar 
har bokförts centralt.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 
avskriv-ningar.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas 
normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 år.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassi-
ficeras som anläggningstillgång om beloppet över-
stiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett halvt basbelopp. 

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning. 
De olika komponenterna, i till exempel en fastighet, 
särskiljs och skrivs av var för sig. Utgångspunkten 
är att varje separat del har olika lång livslängd och 
att den tid de kan användas därför skiljer sig åt. Viss 
tillämpning av komponentavskrivning har tillämpats 
tidigare.

Kapitalkostnader består av avskrivningar och in-
ternränta. Avskrivningar har beräknats enligt nomi-
nell metod och internräntan uppgår till 1,75 procent.

Lånekostnader redovisas enligt RKR 15.1 huvud-
me-toden och ingår i årets resultat.

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

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättning 
tas från och med 2013 upp som en förutbetald intäkt 
och redovisas bland långfristiga skulder och periodi-
seras över anläggningarnas respektive nyttjandepe-
riod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och 
gatukostnadsersättningar så att de reducerade det 
bokförda värdet.

VA-resultatfonden är positiv vilket minskar 
behovet av framtida taxehöjningar. Ett uppkommet 
underskott ska regleras under en treårsperiod genom 
exempelvis taxehöjning och/eller kostnadsbesparing. 

Pensioner intjänade under 2017 redovisas som en 
kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner intjä-
nade före 1998, samt visstidspension redovisas som 
en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen. Förpliktelser för pensionsåtagan-
den är beräknade enligt RIPS07, Riktlinjer för beräk-
ning av pensionsskuld.

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäk-
ter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2.

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden 
har periodiserats enligt RKR 17. Löneskatten uppgår 
till 24,26 procent.

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med 
RKR 4.2. Detta innebär att i bokslut 2017 har den 
definitiva sluträkningen för 2016 och en preliminär 
slutavräkning för 2017 bokförts.

Den leasingverksamhet som finns är av typen 
operationell leasing. Leasingavtal med villkor som 
innebär att kommunen i allt väsentligt åtnjuter de 
ekonomiska fördelar och bär de ekonomiska risker 
som förknippas med ägandet av objektet och om 
avtalstiden överstiger 3 år samt överstiger ett halvt 
basbelopp definieras som finansiell leasing i enlighet 
med RKR 13.1.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper
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EKONOMISK REDOVISNING

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 mellanhavanden mellan kommunen och bola-
gen har eliminerats. Obeskattade reserver, exklusive 

latent skatt, har förts till eget kapital. Latent skatt, 
som utgör 22,0 procent av de obeskattade reserverna, 
redovisas under posten avsättningar.

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag 
och kommunalförbund där kommunen har minst 
20 procent inflytande i. Inga förändringar har skett 
under året i kommunkoncernens sammansättning.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Ekonomisk redovisning – VA – Resultat- och balansräkning samt noter BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

 

VA – Resultaträkning 
Vatten/avloppsverksamhet 

(mkr) Not 
Budget 

2017 
Bokslut 

2017 
Avvikelse 

2017 
Bokslut 

2016 

Verksamhetens intäkter  43 41 -1 42 

- Bruksavgifter  42 43 1 41 
- Anläggningsavgifter  2 2 0 1 

- Periodisering av årets anläggningsavgifter  0 -7 -7 -2 
Verksamhetens kostnader  -34 -29 5 -32 

- Varav interna kostnader inom koncernen 1 -1 -1 0 -1 
Avskrivningar  -9 -9 0 -8 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  0 4 4 2 
Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader  0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT  0 4 4 2 
Återställning VA-regleringsfond   -4  -2 

RESULTAT VA  0 0  0 

 

VA - Balansräkning 
Vatten/avloppsverksamhet 

(mkr) Not 2017 2016 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Fastigheter och anläggningar  313 261 

Maskiner och inventarier  0 0 

Summa anläggningstillgångar  313 262 
Omsättningstillgångar    
Fordran skattekollektivet  62 52 
 - varav fordran anläggningsavgifter  46 40 

Summa omsättningstillgångar  62 52 

SUMMA TILLGÅNGAR  375 314 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Eget kapital vid årets början  13 11 
Årets resultat  0 0 

VA-regleringsfond 2 4 2 

Summa eget kapital  16 13 

Långfristiga skulder    
Lån av kommunen  313 262 

VA-regleringsfond  46 40 

Summa skulder  359 302 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  375 314 

 

VA - Noter 
Vatten/avloppsverksamhet 
1 Interna kostnader   

(mkr) 2017 2016 

Kommunledningskontor  0 
Teknik och service 1 1 
Totala interna kostnader 1 1 
Interna kostnader fördelas utifrån hur mycket VA-verksamheten ianspråktar av kommuens gemensamma resurser. 

2 VA-regleringsfond   

(mkr) 2017 2016 

Förändring VA-regleringsfond 4 2 
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Verksamhetens intäkter  43 41 -1 42 

- Bruksavgifter  42 43 1 41 
- Anläggningsavgifter  2 2 0 1 

- Periodisering av årets anläggningsavgifter  0 -7 -7 -2 
Verksamhetens kostnader  -34 -29 5 -32 

- Varav interna kostnader inom koncernen 1 -1 -1 0 -1 
Avskrivningar  -9 -9 0 -8 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  0 4 4 2 
Finansiella intäkter  0 0 0 0 
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TILLGÅNGAR    
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Totala interna kostnader 1 1 
Interna kostnader fördelas utifrån hur mycket VA-verksamheten ianspråktar av kommuens gemensamma resurser. 

2 VA-regleringsfond   

(mkr) 2017 2016 
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TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Fastigheter och anläggningar  313 261 

Maskiner och inventarier  0 0 

Summa anläggningstillgångar  313 262 
Omsättningstillgångar    
Fordran skattekollektivet  62 52 
 - varav fordran anläggningsavgifter  46 40 

Summa omsättningstillgångar  62 52 

SUMMA TILLGÅNGAR  375 314 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Eget kapital vid årets början  13 11 
Årets resultat  0 0 

VA-regleringsfond 2 4 2 

Summa eget kapital  16 13 

Långfristiga skulder    
Lån av kommunen  313 262 

VA-regleringsfond  46 40 

Summa skulder  359 302 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  375 314 

 

VA - Noter 
Vatten/avloppsverksamhet 
1 Interna kostnader   

(mkr) 2017 2016 

Kommunledningskontor  0 
Teknik och service 1 1 
Totala interna kostnader 1 1 
Interna kostnader fördelas utifrån hur mycket VA-verksamheten ianspråktar av kommuens gemensamma resurser. 

2 VA-regleringsfond   

(mkr) 2017 2016 

Förändring VA-regleringsfond 4 2 

 

Interna kostnader fördelas uti-
från hur mycket VA-verksamhe-
ten ianspråktar av kommuens 
gemensamma resurser.

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 

SAMT NOTER

VATTEN/AVLOPPSVERKSAMHET

Resultaträkning 
Vatten/avloppsverksamhet
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu-
tande organ och beslutar i ärenden av principiell be-
skaffenhet eller av annan större vikt för kommunen. 
Fördelningen av kommunfullmäktiges 41 ledamöter 
under mandatperioden 2015-2018 är: Bjärepartiet 
13, Moderaterna 8, Socialdemokraterna 5, Sveri-
gedemokraterna 5, Centerpartiet 5, Folkpartiet 3, 
Miljöpartiet 2.  Av de moderata ledamöterna var en 
politiskt obunden under 2017.

Under 2017 beslutade fullmäktige om budget, 
kommunal skatt och årsredovisning med ansvarsfri-
het för nämnderna samt om mål och riktlinjer för den 
kommunala verksamheten. Fullmäktige beslutade 
också om kommunens organisation och verksamhets-
former.

Kommunfullmäktige sammanträdde totalt 9 
gånger under året. 

Ekonomi
Kommunfullmäktige har ett stort överskott. Budget 
för 2018 kommer därför bättre anpassas till behoven.

Framtid
Under 2018 hålls det val till kommunfullmäktige. 

Skolpeng 

Ekonomi
Skolpeng för barnomsorg och skola
Skolpeng för barnomsorg och grundskola redovisade 
ett underskott om -8,1 mkr för 2017. Orsaken till den 
negativa avvikelsen är att det blev 103 fler barn och 
elever än vad det budgeterades med. Budget 2017 
baseras på det antal som var folkbokförda i Båstads 
Kommun september 2016. Nettoinflyttningen i 
åldrarna 1 15 år under september 2016 – december 
2017 var omkring 94 barn (exklusive skyddad identi-
tet). Antalet barn med skyddad identitet ökade dess-
utom under årets gång, framförallt efter sommaren.

Intäkterna för barnomsorgsavgiften blev drygt 
0,5 mkr som  beror på ett ökat barnantal jämfört med 
budget för 2017. 

Skolpeng för gymnasium
Skolpeng för gymnasium redovisade ett underskott 
om  3,7 mkr. Den negativa avvikelsen beror främst 
på att elever som läser på annan kommunal gymna-
sieskola har valt program som är dyrare än vad som 
budgeterats. Antalet gymnasielever vid årets slut blev 
15 fler än vad det budgeterats med, vilket beror på en 
ökad nettoinflyttning i åldrarna 16-19 år. 

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

Kommunfullmäktige 

 (tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

Kommunfullmäktige   

och beredningar och 

partistöd -1 934 -1 481 453 -1 525 

 

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta be-
slutande organ och beslutar i ärenden av princi-
piell beskaffenhet eller av annan större vikt för 
kommunen. Fördelningen av kommunfullmäkti-
ges 41 ledamöter under mandatperioden 2015-
2018 är: Bjärepartiet 13, Moderaterna 8, Social-
demokraterna 5, Sverigedemokraterna 5, Center-
partiet 5, Folkpartiet 3, Miljöpartiet 2.  Av de 
moderata ledamöterna var en politiskt obunden 
under 2017. 

Under 2017 beslutade fullmäktige om budget, 
kommunal skatt och årsredovisning med an-

svarsfrihet för nämnderna samt om mål och rikt-
linjer för den kommunala verksamheten. Full-
mäktige beslutade också om kommunens organi-
sation och verksamhetsformer. Kommunfullmäk-
tige sammanträdde totalt 9 gånger under året.  

Ekonomi 
Kommunfullmäktige har ett stort överskott. Bud-
get för 2018 kommer därför bättre anpassas till 
behoven. 

Framtid 
Under 2018 hålls det val till kommunfullmäktige.  
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Skolpeng 

 (tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -169 672 -177 782 -8 109 -165 009 

Skolpeng, gymnasium -43 219 -46 906 -3 666 -41 449 

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola redovi-
sade ett underskott om -8,1 mkr för 2017. Orsa-
ken till den negativa avvikelsen är att det blev 
103 fler barn och elever än vad det budgeterades 
med. Budget 2017 baseras på det antal som var 
folkbokförda i Båstads Kommun september 2016. 
Nettoinflyttningen i åldrarna 1-15 år under sep-
tember 2016 – december 2017 var omkring 
94 barn (exklusive skyddad identitet). Antalet 
barn med skyddad identitet ökade dessutom 
under årets gång, framförallt efter sommaren. 

Intäkterna för barnomsorgsavgiften blev drygt 
0,5 mkr som beror på ett ökat barnantal jämfört 
med budget för 2017.  

   

 

Tabell: Antal folkbokförda barn och elever barnom-
sorg/grundskola 

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 209 2 300 91 

Fristående regi 329 339 10 

Annan kommun 49 51 2 

Summa 2 587 2 690 103 

 
Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng för gymnasium redovisade ett under-
skott om -3,7 mkr.. Den negativa avvikelsen beror 
främst på att elever som läser på annan kommu-
nal gymnasieskola har valt program som är dy-
rare än vad som budgeterats. Antalet gymna-
sielever vid årets slut blev 15 fler än vad det bud-
geterats med, vilket beror på en ökad nettoin-
flyttning i åldrarna 16-19 år. 

 

 

Tabell: Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 157 166 9 79 739 83 050 -3 311 

Fristående regi 108 103 -5 126 602 134 205 -7 603 

Annan kommun 181 192 11 98 602 104 761 -6 159 

Summa 446 461 15    

 

Kommentar [BS1]: Menar du över 
budget? 
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geterats med, vilket beror på en ökad nettoin-
flyttning i åldrarna 16-19 år. 
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Kommentar [BS1]: Menar du över 
budget? 
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ken till den negativa avvikelsen är att det blev 
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med. Budget 2017 baseras på det antal som var 
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Nettoinflyttningen i åldrarna 1-15 år under sep-
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0,5 mkr som beror på ett ökat barnantal jämfört 
med budget för 2017.  
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Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng för gymnasium redovisade ett under-
skott om -3,7 mkr.. Den negativa avvikelsen beror 
främst på att elever som läser på annan kommu-
nal gymnasieskola har valt program som är dy-
rare än vad som budgeterats. Antalet gymna-
sielever vid årets slut blev 15 fler än vad det bud-
geterats med, vilket beror på en ökad nettoin-
flyttning i åldrarna 16-19 år. 
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 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 
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(kr) 
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Egen regi 157 166 9 79 739 83 050 -3 311 

Fristående regi 108 103 -5 126 602 134 205 -7 603 
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Kommentar [BS1]: Menar du över 
budget? 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Hemvårds- och boendepeng 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng
Under 2017 fortsatte trenden från 2016 med minskat 
behov av hemvårdstimmar i förhållande till budget. 
Utfallet landade på 140 552 timmar vilket motsvarar 
cirka 91 procent av budget.  En bidragande faktor är 
det nya mottagningsteamet som avlastar hemvården i 
ärenden med behov av många insatser. Under året har 
mottagningsteamet registrerat insatser motsvarande 
cirka 3 000 timmar.

Boendepeng
Vård- och omsorgsboendena hade periodvis inte full 
beläggning, vilket till stor del beror på in- och utflytt. 
Då lägenheterna varit i behov av renovering förse-
nades inflyttningen vilket också bidrog till minskade 
intäkter.  Beläggningsgraden för vård- och omsorgs-
boende var 98 procent.

Korttidsboende inom kommunen nyttjade samtliga 
disponibla vårdplatser. Vård och omsorg arbetar med 
att minimera behovet av korttidsplatser genom att så 
fort som möjligt säkerställa en trygg och säker hem-
gång, bland annat genom mottagningsteamet. Under 
hösten köptes dock externa korttidsplatser, eftersom 
trycket på kommunens egna platser var för högt och 
vård- och omsorgstagarna inte lämpade sig för mot-
tagningsteamets insatser.

Ekonomi
Hemvårdspeng
Effekten av färre hemvårdstimmar blev en 
positiv avvikelse om 5,1 mkr. Även intäkterna för 
omvårdnadsavgifterna översteg budget, med 1 mkr 
vilket delvis kan förklaras av höjd maxtaxa under 
2017.

Boendepeng
Boendepengen visar ett underskott om cirka 700 tkr, 
vilket till stor del rör köp av externa korttidsplatser 
under hösten. Behovet av demensplatser i kommunen 
ökade jämfört med budget vilket också medförde 
ökade kostnader per boendedygn.  Den sammantaget 
lägre beläggningen under året medförde dock att 
verksamheten inte uppvisade ett ännu större under-
skott, trots det ökade behovet av demensplatser.  

Framtid
För att möta framtidens behov av vård och omsorg 
samt nå målet om att vara bland de tio bästa äld-
reomsorgskommunerna krävs insatser i syfte att 
förbättra kvalitet, effektivitet och medarbetarskap. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag 
att genomlysa förvaltningen och först ut var Vård och 
omsorg. Genomlysningen är färdigställd och mynnar 
ut i ett antal rekommendationer, bland annat en bud-
getanpassning genom tillskott om 10,6 mkr.

Lokaler är under ständig översyn och i takt med 
att behovet minskar, minskar även budget årligen 
för detsamma. Dock kan vi notera att antalet kontor 
för medarbetare inom hela verksamheten nu är en 
bristvara.

Genom den samordning av medarbetarnas place-
ring som gjordes under 2016 som resulterade i tre 
geografiska platser i kommunen, kommer vi se en 
effektivisering avseende planeringen av medarbetar-
nas arbete.

Verksamheten är beroende av engagerade, innova-
tiva och drivna medarbetare som arbetar med vård- 
och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser smartare 
lösningar på situationer. Digitaliseringen är här för att 
stanna och kommer, rätt använd, att bidra till välfärd 
och möjligheten att rikta resurserna på ett ännu bätt-
re sätt till dem som mest behöver det. DigiLitt.kom är 
ett projekt tillsammans med åtta andra kommuner i 
Skåne som beviljats medel av Europeiska Socialfon-
den. Projektet kommer att bidra till förståelse för hur 
digitalisering kan bidra till verksamhetens utveckling.
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Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

Hemvårdspeng -51 356 -45 256 6 100 -47 488 

Boendepeng -58 935 -59 581 -646 -59 044 

 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under 2017 har trenden fortsatt från 2016 med 
lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. 
Det nya mottagningsteamet är en bidragande 
faktor till detta, då de avlastar hemvården i ären-
den med behov av många insatser, i förebyg-
gande syfte att minimera behovet hos vårdtaga-
ren. Under året har mottagningsteamet registre-
rat insatser uppgående till cirka 3 000 timmar. 
Den totala budgeten innefattade 154 000 hem-
vårdstimmar men utfallet landade på 140 552 
timmar (exklusive mottagningsteam).  

Boendepeng 
Vård- och omsorgsboendena har periodvis inte 
haft full beläggning, vilket till stor del beror på in- 
och utflytt efter att vård och omsorgstagare har 
avlidit. Lägenheter har haft ett eftersatt behov av 
renovering vilket också bidragit till senarelägg-
ning av inflyttningar och därmed ingen ersättning 

till utföraren. Beläggningsgraden för vård- och 
omsorgsboende var 98 procent. 

Korttidsboende inom kommunen har nyttjat 
samtliga disponibla vårdplatser då det fattats ett 
beslut om att inte köpa platser utanför kommu-
nen. Förvaltningen arbetar med att minimera 
behovet av korttidsplatser genom att så fort som 
möjligt säkerställa en trygg och säker hemgång, 
bland annat genom mottagningsteamet. Under 
hösten har dock korttidsplatser köpts externt, då 
trycket på kommunens egna platser varit för högt 
och vård och omsorgtagarna inte lämpat sig för 
mottagningsteamets insatser. 

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Effekten av ett lägre antal hemvårdstimmar är en 
positiv avvikelse om 5,1 mkr. Intäkterna för om-
vårdnadsavgifterna har även dessa överstigit 
budget med 1 mkr, vilket delvis är hänförligt till 
höjd maxtaxa under 2017. 

 
Diagram: Hemvårdspeng – Köp av timmar månadsvis 

 
 
Boendepeng 
Boendepengen visar ett underskott om cirka 
700 tkr, vilket till stor del rör köp av externa 
korttidsplatser under hösten 2017. Det finns ett 
större behov av demensplatser i kommunen än 

budgeterat, och det sker ett skifte från somatik- 
till demensplatser. Ett boendedygn på demens-
plats medför en högre kostnad för beställaren än 
en somatikplats. Den sammantaget lägre belägg-
ningen under året har medfört att verksamheten 
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Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

Hemvårdspeng -51 356 -45 256 6 100 -47 488 

Boendepeng -58 935 -59 581 -646 -59 044 

 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under 2017 har trenden fortsatt från 2016 med 
lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. 
Det nya mottagningsteamet är en bidragande 
faktor till detta, då de avlastar hemvården i ären-
den med behov av många insatser, i förebyg-
gande syfte att minimera behovet hos vårdtaga-
ren. Under året har mottagningsteamet registre-
rat insatser uppgående till cirka 3 000 timmar. 
Den totala budgeten innefattade 154 000 hem-
vårdstimmar men utfallet landade på 140 552 
timmar (exklusive mottagningsteam).  

Boendepeng 
Vård- och omsorgsboendena har periodvis inte 
haft full beläggning, vilket till stor del beror på in- 
och utflytt efter att vård och omsorgstagare har 
avlidit. Lägenheter har haft ett eftersatt behov av 
renovering vilket också bidragit till senarelägg-
ning av inflyttningar och därmed ingen ersättning 

till utföraren. Beläggningsgraden för vård- och 
omsorgsboende var 98 procent. 

Korttidsboende inom kommunen har nyttjat 
samtliga disponibla vårdplatser då det fattats ett 
beslut om att inte köpa platser utanför kommu-
nen. Förvaltningen arbetar med att minimera 
behovet av korttidsplatser genom att så fort som 
möjligt säkerställa en trygg och säker hemgång, 
bland annat genom mottagningsteamet. Under 
hösten har dock korttidsplatser köpts externt, då 
trycket på kommunens egna platser varit för högt 
och vård och omsorgtagarna inte lämpat sig för 
mottagningsteamets insatser. 

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Effekten av ett lägre antal hemvårdstimmar är en 
positiv avvikelse om 5,1 mkr. Intäkterna för om-
vårdnadsavgifterna har även dessa överstigit 
budget med 1 mkr, vilket delvis är hänförligt till 
höjd maxtaxa under 2017. 

 
Diagram: Hemvårdspeng – Köp av timmar månadsvis 
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budgeterat, och det sker ett skifte från somatik- 
till demensplatser. Ett boendedygn på demens-
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Kommunstyrelse

Kommunstyrelse 

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ med 
13 ledamöter som ansvarar för samordning, plane-
ring och uppföljning av samtliga kommunala verk-
samheter, dess utveckling och ekonomi, samt uppsikt 
över kommunala verksamheter som bedrivs i hel- 
eller delägda bolag. Kommunstyrelsen sammanträdde 
11 gånger under året. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamöter 
bereder ärenden till kommunstyrelsen. Arbetsutskot-
tet är även kommunens krisledningsnämnd. Arbetsut-
skottet sammanträdde 13 gånger under året.

Kommunens förhandlingsutskotts fem ledamöter 
ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika 
pensionsmyndighet för förtroendevalda. Förhand-
lingsutskottet sammanträdde åtta gånger under året.

Till kommunstyrelsen hör även två råd: Pensio-
närsrådet är ett organ för samråd mellan företrädare 
för pensionärsorganisationerna i kommunen och 
kommunens politiska ledning i frågor som rör de 
äldre i samhället. Pensionärsrådet sammanträdde fem 
gånger under året.

Handikapprådet är ett organ med uppgift att verka 
för att funktionshindersperspektivet beaktas i kom-
munens verksamheter, samt att vara referensorgan i 
de frågor som rör funktionsnedsatta. Handikapprådet 
sammanträdde sju gånger under året.

Ekonomi
Kommunstyrelsen har ett stort underskott för 2017. 
Utöver höga kostnader för arvoden till förtroen-
devalda har kommunstyrelsen haft kostnader för 
rekrytering av ny kommunchef samt utskicket ”Kom-
munstyrelsen informerar”. Budgetramen täcker inte 
ens kostnaderna för de politiska mötena.

Framtid
Budgeten för 2018 är bättre anpassad till verksamhe-
tens behov. Under 2018 är det allmänna val. 

Kommunledningskontor 

Hänt i verksamheten 
Kommunchef
År 2017 var ett år med tre kommunchefer något som 
i hög grad påverkade verksamheten på Kommunled-
ningskontoret. En ny organisation planerades under 
hösten för att träda i kraft från den 1 januari 2018. Då 
2017 var ett turbulent år med chefsbyten och plane-
rade organisationsförändringar är målsättningen att 
organisationen under 2018 kommer att sätta sig och 
bli ett bättre stöd för kärnverksamheten. 

Kommunledningsstab
Staben blev vid en omorganisation i februari en egen 
avdelning, dock utan förändring av arbetsuppgifterna 
eller uppdraget. I maj flyttades även kommunens 
näringslivskoordinator till staben. 

Kundcenter
Kundcenter hade under 2017 sitt första hela verk-
samhetsår. Verksamheten fokuserade på att besvara 
inkommande frågor och ge god och professionell 
service till kommunens invånare, företagare och 
besökare. Kundcenter fokuserade också på att skapa 
struktur och metoder för dialog med kommunens 
andra verksamhetsområden. Detta för att bli ännu 
bättre rustade för att hantera inkommande frågor 
redan i första kontakten med kommunen. Ett ärende-
hanteringssystem köptes in och kommer att tas i bruk 
till fullo under 2018. 

Kommunikationsavdelning
Den digitala utvecklingen i samhället är markant 
vilket tydligt visar sig i samhällets kommunikations-
mönster och vanor. Papper ersätts av läsplattor och 
mobiler och texter ersätts av bilder, infografer och 
rörlig media. Fokus lades därför ännu mer på digitala 
kommunikationskanaler och vi började systematiskt 
producera korta informationsfilmer.

För att bättre tillgodose allmänhetens krav på 
tillgänglighet lanserade vi i januari kommunens 
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Kommunstyrelse 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

Kommunstyrelse -2 109 -2 688 -579 -2 722 

 

Hänt i verksamheten 
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 11 gånger under året.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamöter 
bereder ärenden till kommunstyrelsen. Arbetsut-
skottet är även kommunens krisledningsnämnd. 
Arbetsutskottet sammanträdde 13 gånger under 
året. 

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

Till kommunstyrelsen hör även två råd: Pension-
ärsrådet är ett organ för samråd mellan företrä-
dare för pensionärsorganisationerna i kommu-

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

Handikapprådet är ett organ med uppgift att 
verka för att funktionshindersperspektivet beak-
tas i kommunens verksamheter, samt att vara 
referensorgan i de frågor som rör funktionsned-
satta. Handikapprådet sammanträdde sju gånger 
under året. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen har ett stort underskott för 
2017. Utöver höga kostnader för arvoden till 
förtroendevalda har kommunstyrelsen haft kost-
nader för rekrytering av ny kommunchef samt 
utskicket ”Kommunstyrelsen informerar”. Bud-
getramen täcker inte ens kostnaderna för de poli-
tiska mötena. 

Framtid 
Budgeten för 2018 är bättre anpassad till verk-
samhetens behov. Under 2018 är det allmänna 
val.

 

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse – Kommunledningskontor BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

Kommunledningskontor 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR -51 844 -52 776 -932 -51 155 

Kommunledning med stab -8 752 -8 689 63 -9 478 

Kundcenter -2 337 -1 877 460 -1 778 

Kommunikationsavdelning -1 841 -1 703 139 -1 798 

Kommunkansli -4 300 -4 282 18 -4 289 

Ekonomiavdelning -13 647 -13 319 328 -12 895 

HR-avdelning -10 588 -12 019 -1 431 -11 186 

IT-avdelning -10 379 -10 887 -508 -9 729 

INVESTERING -4 615 -4 376 239 -5 131 

 

 

Hänt i verksamheten 
Kommundirektören 
2017 har varit ett år med tre kommundirektörer, 
Katarina Pelin till april, Jan Bernhardsson som tf 
från april till september och Kristina Geiger från 
september. Verksamheten på Kommunlednings-
kontoret har varit påverkad av dessa förändring-
ar. En ny organisation trädde i kraft från den 
1 januari 2018 med en ny avdelning för Verk-
samhetsstöd. Under denna avdelning sorterar 
Upphandling (ny enhet), IT, HR och Ekonomi. En 
Serviceavdelning har tillkommit dit Kundcentret 
hör och även konferensservice och annat som 
behöver koordineras och samordnas. Kommun-
ledningsstaben har bytt namn till Utredning och 
Strategi, som ansvarar för näringslivsfrågor, ägar-
frågor, gemensamma projekt och utredningar. 
Kommunjuristen har blivit placerad direkt under 
Kommundirektören och ansvarar även för vissel-
blåsarfunktionen. Kansli och Kommunikation är 
oförändrad. Då 2017 varit ett turbulent år med 
chefsbyten och organisationsförändringar är 
målsättningen att under 2018 kommer organisat-
ionen att sätta sig och bli ett bättre stöd för kärn-
verksamheten. 

Kommunledningsstab 
Staben blev vid en omorganisation egen avdel-
ning i februari 2017. Arbetsuppgifterna och upp-
draget har fortsatt se ut som tidigare. Från maj 
flyttades även kommunens näringslivskoordina-
tor till staben. Denna avdelning har bytt namn 
och fått ändrade uppgifter enligt ovan. 

Kundcenter 
Kundcenter har under 2017 haft sitt första hela 
verksamhetsår. Verksamheten har fokuserat på 
att besvara inkommande frågor och ge god och 
professionell service till kommunens invånare, 
företagare och besökare. Kundcenter har också 
fokuserat på att skapa struktur och metoder för 
dialog med kommunens andra verksamhetsom-
råden. Detta för att bli ännu bättre rustade för att 
hantera inkommande frågor redan i första kon-
takt med kommunen. Ett ärendehanteringssy-
stem har köpts in och kommer att tas i bruk till 
fullo under 2018. Från och med januari 2018 
ingår Kundcentret i Serviceavdelningen. 

Kommunikationsavdelning 
Avdelningens fokuserade i vanlig ordning på att 
möta invånarnas, besökarnas och medarbetarna 
behov av information och kommunikation om 
Båstads kommun och dess verksamheter. 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. 

För att bättre tillgodose allmänhetens krav på 
tillgänglighet lanserade vi i januari kommunens 
nya officiella webbplats bastad.se. Förutom en 
helt ny layout och betydligt bättre sökmotor in-
nebar förändringen framförallt en anpassning till 
den ökade användningen av mobiler och läsplat-
tor. Vi påbörjade också arbetet med att helt göra 
om vårt intranät. 
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nya officiella webbplats bastad.se. Förutom en helt 
ny layout och betydligt bättre sökmotor innebar 
förändringen framförallt en anpassning till den ökade 
användningen av mobiler och läsplattor. Vi påbörjade 
också arbetet med att helt göra om vårt intranät.

Kommunkansli
Kommunkansliet arbetade under året med förbere-
delser inför ny kommunallag med bland annat digital 
anslagstavla. Under året fortsatte arbetet med pro-
cesskartläggning och rutiner, samt förberedelser inför 
ny dataskyddsförordning (GDPR). Kommunkansliet 
har också fått i uppgift att bättre ansvara för ”gemen-
samma beredningar”, det vill säga att det som går upp 
till politiken ska vara väl koordinerat med samtliga 
verksamhetsområden och kommunkontoret.

Ekonomiavdelning
Ekonomiavdelningen har stöttat kommunens verk-
samheter i arbetet med att vidmakthålla god ekono-
misk hushållning. Vidare har vi arbetat med e-handel, 
finansiell styrning och hjälp till verksamhetsområ-
dena, så kallad controllerfunkton.

HR-avdelning
Under 2017 beslöt kommunstyrelsen att förlänga 
avtalet med HR Servicecenter i Helsingborg. Vi fick 
igenom en kostnadssänkning från 98 kr till 88 kr per 
lönespecifikation vilket innebär en årlig besparing på 
240 tkr från och med 2018.  Avdelningen genomförde 
ett omfattande chefsutvecklingsprogram inklusive ut-
veckling av chefshandboken samt en lönerevision för 
samtliga medarbetare. Med anledning av AFS 2015:14 
sjösattes en utbildnings- och informationskampanj 
om ”signaler hos anställda på ohälsosam arbetsbe-
lastning”. Vidare genomförde HR mångfaldsutbildning 
samt utbildning i hur rekryteringsprocessen skall 
drivas i kommunen.  Projekt heltid påbörjades vid 
årets slut.

IT-avdelning
Båstads kommun är den första myndigheten som 
skickar fakturor via en digital brevlåda, vilket har ska-
pat en stor uppmärksamhet hos andra kommuner. Vi 
har störst bredbandsutbyggnad på landsbygden i hela 
Skåne. Och fritt Wi-Fi finns tillgängligt där kommu-
nen har trådlösa accesspunkter vilket är på cirka 50 
platser. Ett säkerhetssystem installerades som letar 
sårbarheter på våra servrar och en övervakning av 
de digitaliserade trygghetslarmen sattes på plats. Av-
delningen färdigställde också en full automatisering 
av skolans iPads där läraren kan kontrollera klassens 

iPads, vilket främjar inlärningen.
Investeringar gjordes i ett MDM system för att 

hantera iPads och mobiler. Även en stor utbyggnad av 
nätverket och en integrationsmotor genomfördes för 
att möjliggöra en digitalisering. Telefoniväxeln upp-
graderades med nya funktioner och olika säkerhets-
lösningar implementerades.

Ekonomi
Kommunchef

En god ekonomisk hushållning och kontroll är grund-
bulten i ekonomiarbetet. Från och med september 
har arbetet fortskridit med att förbättra regelefter-
levnaden vad gäller Lagen om offentlig upphandling. 
Användandet av konsulter ska minska och kommunen 
ska genomsyras av likabehandling av de anställda 
oavsett vilket verksamhetsområde man tillhör.

Kommunledningsstab
Avdelningen har en positiv avvikelse vilket beror på 
vakanta tjänster.

Kundcenter
Tjänsten Näringslivsstrateg flyttades till staben under 
våren utan att budgeten ändrades. Detta har bidragit 
till en positiv avvikelse för verksamhetsåret. Investe-
ringsmedel för bland annat ärendehanteringssystem 
överförs till 2018.

Kommunikationsavdelning
Den positiva avvikelsen förklaras främst av att vi med 
anledning av ökat kommunikativt tryck inte har haft 
möjlighet att genomföra alla planerade projekt. Som 
exempel kan nämnas fotograferingsuppdrag samt 
intern vidarutbildning och omvärldsbevakning. Vår 
ambition är också att konsekvent välja billigare alter-
nativ samt utföra arbetet inom organisationen istället 
för att anlita extern hjälp.

Kommunkansli
Kommunkansliet håller budget. 
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Ekonomiavdelning
Avtalet om färdtjänst orsakar underskott med 
230 tkr på grund av okompenserad inflation. Avdel-
ningens övriga områden har överskott. Personalva-
kanser samt försenad start av E-handel förklarar en 
stor del av det totala överskottet.

HR-avdelning
Det uppkomna underskottet om 1,4 mkr beror dels 
på en faktura som bokfördes på fel budgetår, dels på 
köp av obudgeterade konsulttjänster. Härtill kommer 
en underbudgetering av kostnaden för underhåll och 
externa tjänster för löneadministration om 760 tkr.

IT-avdelning
Ökade licenskostnader, kommunikationskostna-der 
samt utökad personalstyrka medförde negativ av-
vikelse mot budgetramen. 

Framtid
Kommunchef
En ny organisation träder i kraft den 1 januari 2018 
och verksamhetsområdet byter namn till Kommun-
kontor. Två nya avdelningar tillkommer: Verksamhets-
stöd, under vilken Upphandling, IT, HR och Ekonomi 
sorterar samt Serviceavdelning där Kundcentret, 
konferensservice och annat som behöver koordineras 
och samordnas hör hemma.  Kommunledningsstaben 
byter namn till Utredning och Strategi och ansva-
rar för näringslivsfrågor, ägarfrågor, gemensamma 
projekt och utredningar. Kommunjuristen placeras 
direkt under kommunchefen, som byter titel till kom-
mundirektör, och ansvarar även för visselblåsarfunk-
tionen. Kansli och Kommunikation är oförändrade. 
Syftet med omorganisationen är att medarbetare ska 
arbeta med det man är bra på och anställd för. Lean - 
ständiga förenklingar och förbättringar - är något vi 
kommer att arbeta med, likaså ökad arbetsglädje och 
effektivitet. 

Kommunledningsstab
Kommunledningsstaben byter namn till Avdel-ningen 
för strategi och utveckling. Uppdraget blir att svara 
för näringslivsfrågor, projektkontor, utredning och 
verksamhetsutveckling kopplat till uppföljning av 
kommunens målarbete med mera.

Kundcenter
Kundcenter kommer från årsskiftet ingå i den nya 
Serviceavdelningen. Uppdraget bräddas till att omfat-
ta både intern och extern service och arbetet kommer 
att ledas av en nyrekryterad servicechef.

Kommunkansli
Kommunkansliet kommer under 2018, utöver ordina-
rie verksamhet, att hantera besvarande av motioner 
och medborgarförslag samt allmänna val. 

Kommunikationsavdelning
Båstads kommuns intranät har passerat bäst-före-
datum och kommer därför byggas om enligt samma 
princip och plattform som den externa webben. I 
linje med det digitala samhällets snabba utveckling 
kommer vi öka vår digitala närvaro, främst med hjälp 
av rörlig media på webben och i sociala medier. Nya 
dataskyddsförordningen och webbtillgänglighetsdi-
rektivet som träder i kraft under året kommer också 
ställa nya krav på vilket sätt vi måste kommunicera.

Ekonomiavdelning
Ekonomiavdelningen fortsätter att utveckla den 
ekonomiska styrningen i kommunens verksamheter, 
bland annat med hjälp av kommunens beslutsstöd-
system och utvecklingen av E-handel. 

HR-avdelning
HR-avdelningen får under 2018 en ny chef. Planerna 
för 2018 är att börja med introduktionsutbildning för 
nyanställda och chefer, se över lönestrukturen och 
arbetsmiljöarbetet, öka stödet till verksamhetsområ-
dena samt koordinera frågor och svar mellan medar-
betare och HR Servicecenter i Helsingborg. Från och 
med 1 januari 2018 ändras friskvårdsbidraget så att 
bidraget betalas ut, utan krav på att medarbetaren 
ska betala hälften.

IT-avdelning
Vi ser en ökad digitalisering genom Internet of things 
- som digitalt kopplar vardagsföremål till datorn eller 
mobilen för att förenkla och underlätta vardagen. 

I linje med detta kommer vi som första kommun 
att prova en ny typ av trygghetslarm inom Vård och 
omsorg i form av ett armband med inbyggd mobil och 
sensor. Armbandet kan exempelvis automatiskt slå 
larm om bäraren har fallit men inte kan larma själv. 
Införande av GDPR under året kommer att påverka 
informationshanteringen och öka förståelsen för 
informationssäkerhet.
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det påbörjades och kommer vara utförda i god tid till 
nästa badsäsong. 

Båstads kommunrestauranger serverar hemlagad 
mat med inriktning mot klimatsmart. Alla elever 
erbjuds två rätter varav den ena är vegetarisk.  Elev-
ernas nöjdhet med maten mättes under hösten 2016 i 
enkäten för år 3, 5 och 8 och visade att den stadigt har 
förbättrats från år 2010. Måltiderna inom vård och 
omsorg håller fortsatt hög kvalitet med två alternativa 
rätter och ny måltidsordning som minskar nattfastan. 
De utbildnings- och inspirationsprogram som genom-
fördes 2015-2016 för vårdpersonal och som syftar till 
att skapa ökad måltidsglädje, gav resultat.  Skogsli-
dens vårdboende vann 2017 års Guldko i kategorin 
Bästa Seniormatglädje.

Tillsammans med larmen till våra grannkommu-
ner, i form av befälslarm och andra räddnings-tjänstä-
renden, uppgick Räddningstjänstens totala antal larm 
till 600 stycken år 2017 (542 stycken år 2016). Det 
som ökar mest är klimatrelaterade larm såsom över-
svämningar och stormskador men även trafikolyckor.

Räddningstjänstens ledning har efter omorgani-sa-
tionen 2016 haft en hög arbetsbelastning på befintlig 
personal och därför påbörjades en genomlysning av 
verksamheten, personalfördelning och arbetsuppgif-
terna i december. En större industribrand inträffade 
i juli som påverkade hela Båstad med utrymning av 
fastigheter och avstängning av Hallandsvägen.

Cirka 29 procent (27 procent, 2016) av samtliga 
insatser 2017 utgjordes av hjälp till Region Skåne i 
form av sjukvårds- och i väntan på ambulanslarm, 
men även andra larm så som bärhjälp eller terräng-
transport. Anmärkningsvärt är att antal sjukvårds-
larm för stationen Torekov ökade  med 58 procent.

Renhållningsverksamhet
NSR arbetade aktivt för att locka villahushåll att välja 
abonnemang med två fyrfackskärl. Under 2018 görs 
en tydligare satsning genom en prisstyrning i taxan.

Utredning om framtida placering av återvinnings-
central (ÅVC) fortsatte med att ta fram alternativa 
placeringar till Svenstad. NSR har tagit beslut om att 
ÅVC´n ska placeras i Förslövsområdet.

Teknik och service 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet
Den dagliga driften löpte på som förväntat under 
året medan handläggning av ärenden och planerade 
insatser inte riktigt skedde i enlighet med uppdragens 
efterfrågan. Anledningen till detta är personalomsätt-
ning på centrala tjänster med vakanser som följd.  

Ur ett klimatperspektiv var 2017 ett normalt år för 
verksamheten. Den milda vintern krävde få insatser 
för snö- och halkbekämpning. Den rikliga nederbör-
den under hela hösten medförde visserligen höga 
vattenflöden men inga allvarliga översvämningar.

Ett nytt webbaserat system infördes för att anmäla 
brister som behöver åtgärdas i den offentliga miljön. 
Systemet kan användas både internt och av allmän-
heten.

En ny entreprenör upphandlades av grönytesköt-
sel på de kommunala fastigheterna som utförs på drif-
tentreprenad. Efter några inledande frågeställningar 
som normalt uppkommer vid entreprenörsbyte, fung-
erade driftentreprenaden enligt gjorda beställningar.

För fritidsverksamheten var 2017 första året där 
det nya bidragssystemet, APN (aktivitetskort på 
nätet) och de nya bidragsnormerna implementerades 
fullt ut för föreningar med barn och ungdomsverk-
samhet. Uppfattningen från föreningslivet var att 
det fungerade bra och att verksamheten har kontroll 
på att det är rätt uppgifter som ligger tillgrund för 
bidragsutbetalningarna. 

Den kalla och regniga sommaren medförde att 
Malenbadet hade färre betalande besökare än föregå-
ende år. Arbetet med att åtgärda brister på Malenba-
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(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

TEKNIK OCH SERVICE -49 270 -49 702 -432 -53 645 

Tekniska kontoret -2 105 -1 543 563 -3 186 

Park, Gata och Natur -22 821 -23 301 -480 -22 155 

Fastighet -4 375 -3 377 999 -9 139 

Fritidsverksamhet -8 397 -8 253 144 -7 314 

Service (kontor, lokalvård och måltid) -1 782 -2 294 -512 -1 482 

Räddningstjänst -9 789 -10 935 -1 147 -11 139 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -995 3 720 4 715 -1 610 

Återställning VA-regleringsfond 955 -3 720 -4 715 1 610 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad verksamhet 
-97 280 -69 086 28 194 -59 258 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 

-6 500 5 056 11 556 -6 158 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -79 517 -46 710 32 807 -43 932 

Övrig Exploateringsverksamhet 10 560 10 681 121 4 598 
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VA-verksamhet
En revidering av landsbygdsstrategin antogs av 
kommunfullmäktige i början på året. Länsstyrelsens 
beslut om inrättande av verksamhetsområde för 
VA i del av Öllövsstrand är överklagat till mark- och 
miljödomstolen.

I december beslutade kommunfullmäktige att 
godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten.

Investeringar
Skattefinansierad verksamhet
Trafikverket upphandlade under 2017 tre cykel-väg-
sprojekt där kommunen är medfinansiär; Förslöv-
Fogdarp, Vistorpsvägen över Väg 105 samt Katte-
gattsleden. Samtliga kommer utföras till största del 
under 2018. Toppbeläggningar på kommunala gator 
utfördes enligt reinvesteringsplan.

Dahlmanska tomten i centrala Båstad gjordes 
om. Viss plantering återstår dock. Det gjordes också 
underhållsarbeten på kommunala toaletter längs 
kommunens stränder.

En utredning avseende kusterosion och stigande 
havsnivåer togs fram. I samband med detta gjordes 
också en strandmätning samt att det planterades 
strandråg.

Merparten av friidrottsanläggning på Öre-
bäcksvallen färdigställdes under 2017. På grund av 
det ihärdiga regnandet försenades dock vissa arbeten 
som kommer färdigställs under våren 2018.

På fastighetssidan togs utredningar och program-
förslag fram för Förslövs- och Västra Karups skola. 
Vidare påbörjades byggnation av Skogsbyns nya 
förskola som beräknas vara färdig till hösten 2018. 
Det utfördes också lokalanpassning av Bjäredalen 
samt reinvestering och energibesparingsprojekt på 
ett flertal fastigheter.

Under året revs Grevie skola samt en gård i Böske, 
Grevie.

Det nya bostadsområdet Heden byggdes ut med 
vägar, grönområden och VA och en ny gång- och cykel-
väg anlade längs Mellanvägen.

VA-verksamhet
Utbyggnaden av Ängstorps reningsverk och till-
hörande överföringsledning pågår medan lands-
bygdsprojektet Förslöv-Vadebäck är förskjutet och 
väntas bli färdigt först under 2018. 

Ekonomi
Skattefinansierad verksamhet
Verksamheterna för Park, Gata och Natur redovisar 
ett negativt resultat om cirka 480 tkr. De större av-

vikelserna kan härledas omfattande uppgradering 
och renovering av parkeringsautomater samt till att 
kommunen fick lägre intäkter för trafikregleringsåt-
gärder än budgeterat. En akut åtgärd på kommunens 
fastighet i Svenstad belastade resultatet för parkverk-
samheten negativt. 

Fritidsverksamheterna redovisar drygt 140 tkr i 
positiv avvikelse. Den främsta orsaken till det var att 
föreningslivet fortfarande har få unga medlemmar i 
föreningarna och därmed betalades det inte ut lika 
mycket verksamhetsbidrag som budgeterats. 

Fastighetsverksamheten har en positiv avvikelse 
på cirka 900 tkr som till stor del är kopplat till 
engångsintäkter för två försäkringsärenden.

Måltidsverksamhetens resultat blev ett underskott 
på 1,3 mkr. Åslidens vårdboende återgick från privat 
regi från 1 oktober, vilket påverkade resultatet.  
Livsmedelspriserna har dessutom höjts under året.

Räddningstjänsten har en negativ avvikelse på 
cirka 1,1 mkr vilket delvis förklaras av minskad 
efterfrågan på räddningstjänstens utbildningar, såväl 
internt som externt.  På grund av prioritering av 
andra uppdrag har antalet tillsyner inte genomförts 
vilket också medför minskade intäkter. 

Rekryteringar av nya deltidsbrandmän har också 
medfört stora utbildningskostnader.

Renhållningsverksamhet
Några avvikelser för NSR:s resultat avseende ren-
hållningsverksamheten i Båstads kommun har inte 
redovisats.

VA-verksamhet
VA-verksamheten redovisade en positiv avvikelse 
innan avsättning till VA-regleringsfonden på cirka 
3,7 mkr. Utgående balans i regleringsfonden efter 
2017 års resultat är en skuld på cirka 16,3 mkr. Av-
vikelsen förklaras med ökade intäkter hos NSVA men 
även med lägre utgifter på grund av uteblivna investe-
ringar som påverkat kapitalkostnaderna

Årets investeringar
Skattefinansierad verksamhet
Investeringsbudgeten redovisar stora positiva avvi-
kelser för ett flertal projekt på grund av förändringar 
i tidsplaneringen. Exempel på projekt med stora avvi-
kelser är Skogsbyns förskola, GC-väg Förslöv Fogdarp 
samt GC-väg Banvallen. Verksamheten föreslår att 
en stor del av avvikelserna till 2018 eftersom det är 
pågående projekt. Inom exploateringsverksamheten 
redovisas en negativ avvikelse för tomtförsäljning. I 
Östra Karup såldes en tomt under 2017.
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Medfinansiering
Under 2017 gjordes rättningar på tidigare års 
medfinansieringar vilket gör att året fick en positiv 
avvikelse om 12 mkr. Exkluderas rättningar utgår 
kostnaderna till 0,7 mkr vilket ger en positiv avvi-
kelse om 5,8 mkr.

VA-verksamhet
VA verksamheten redovisar en positiv avvikelse om 
32,8 mkr för avgiftsfinansierade investeringsprojekt. 
Detta beror till stor del på framflyttade kostnader för 
ledning till Ängstorp och nytt reningsverk Ängstorp. 
Det beror även på mindre behov gällande reinves-
tering av avloppsrening, lägre kostnader 2017 på 
Skottorpsvattenverk, lägre kostnader 2017 på Förs-
löv/Vadebäck samt samlingskammare Eskilstorps 
vattenverk.

Framtid
Båstads kommun står inför att ta ett större helhets-
grepp avseende lokalförsörjning av främst förskolor 
och skolor. Förvaltningen har i uppdrag att utreda en 
fastighetsorganisation både avseende förvaltning och 
ägandet av fastigheterna. Fastighetsförvaltningens del 
av kommunens ekonomi är betydande och målsätt-
ningen är att kommunen ska uppnå en effektiv och 
långsiktig fastighetsförvaltning.

Vår ambition att servera klimatsmart mat fortsät-
ter, med säsongsanpassade råvaror, vegetariskt alter-
nativ varje dag i alla skolor samt minskat matsvinn. 
För att nå framgång hos matgästerna krävs infor-
mationsinsatser i skolan. Även vårdpersonal ska få 
fortsatt måltidsinspiration. Valmöjlighet, kompetenta 
kockar och serveringspersonal och trivsam miljö är 
framgångsfaktorerna. 

Räddningstjänsten Båstad samverkar via avtal med 
andra kommuner om såväl förebyggande, operativa 
som utredande åtaganden.  Dessa avtal granskas 
kontinuerligt för att få den mest nyttiga och kostnads-
effektiva verksamheten. 

En viktig central kommunal arbetsuppgift är 
att hantera trygghets- och säkerhetsfrågor. Arbets-
uppgiften sker till stor del i samverkan med andra 
samhällsaktörer. Räddningstjänsten lämpar sig för att 
hantera kommunens kris, risk och säkerhetsarbete, 
men behöver då förstärkas med någon tjänst.  Detta 
innebär också synergier som stärker anställningen av 
Räddningsinsatspersonal i beredskap (RiB).

Projektet fordonsskötsel som innebär en organi-
sation för skötsel och hantering av kommunens 
samtliga fordon bör också prioriteras. Det finns en 
potential att både spara kostnader och få en bättre 
arbetsmiljö med säkra fordon. 

Genom kommunfullmäktigebeslut om delägarinträde 
till Sydvatten och kommande utbyggnad av lednings-
nätet, säkerställs vattenförsörjningen för kommu-
nens södra del, avseende både kvalitet och tillräcklig 
mängd. För att leda vatten till områden med dålig 
tillgång behövs emellertid större investeringar för 
utbyggnad av ledningsnätet.

Lokaliseringsutredning för en ny återvinningscen-
tral (ÅVC) pågår. Återvinningscentralen är en viktig 
del av kommunens insamlingssystem för grovavfall 
och farligt avfall. Möjlighet till bra service men också 
förutsättningar för minskade transporter och stör-
ningar är viktiga faktorer vid val av placering. I ägar-
direktivet för NSR har ägarna ett solidariskt ansvar 
för att få en gemensam nytta för ägarkommunerna vid 
bland annat lokalisering av en ny återvinningscentral. 
Därför har NSRs styrelse föreslagit en lokalisering av 
en ny återvinningscentral i Förslövs- området. Beslut 
om lokaliseringen är viktigt då nuvarande tillstånd 
för återvinningscentral i Svenstad upphör 2019 och 
planering av återställning pågår.

Huvudmannaskapet för gator och allmän plats-
mark är en fråga som allt oftare aktualiseras. Frågan 
om det ska vara enskilt eller kommunalt är omfattan-
de då den berör flera områden som ansvar, ekonomi, 
teknisk kunnande, rättviseperspektivet med mera.

Efterfrågan av mark för bostäder och verksam-
heter är ständigt aktuell. Det är viktigt att kommu-
nen arbetar med en strategisk markförsörjning för 
utveckling i enlighet med kommunens översiktsplan.
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Samhällsbyggnad

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande
För Samhällsbyggnad innebar 2017 ytterligare ett år 
som kännetecknades av högkonjunkturens positiva 
effekter. Fortsatt stor ärendemängd innebar dock 
utmaningar och hårda prioriteringar eftersom re-
surserna är begränsade. Samhällsbyggnad var under 
större delen av året fulltaliga med undantag för några 
föräldraledigheter och kortare vakanser inom miljö 
och bygglov. 

Alla medarbetare medverkade i ett utvecklings-
arbete med fokus på att stärka medarbetarnas 
förmåga och professionalism för att uppnå förbättrad 
kommunikation och service vid kommunens myndig-
hetsutövning. Hela verksamhetsområdet deltog också 
i den övergripande kommunala satsningen av SKL:s 
utbildning ”Förenkla helt enkelt” - för förbättrad 
service gentemot näringslivet.

Under året genomgick och avslutade också två 
avdelningschefer sina ledarskapsutbildningar. Med 
andra ord präglades året av en kraftfull satsning för 
ökad måluppfyllelse avseende service och bemötande. 

Planarbete
Arbetet med Båstads kommuns översiktsplan, där 
samtliga verksamheter varit delaktiga, fortsatte enligt 
plan och i december hölls ett dialogmöte med kom-
munens förtroendevalda. Även samverkansmöten 
med Laholms kommun fortsatte mellan respektive 
kommuns samhällsbyggnadsenhet. 

I kommunfullmäktige antogs såväl Inriktningsdo-
kument Förslöv som Inriktningsdokument Grevie.

Planavdelningen deltog i framtagande av arbets-
material till skolorganisation för både södra och 
norra delen av halvön.

Högtrycket fortsatte gällande framtagande av de-
taljplaner med bland andra detaljplanen för Båstads 
hamn och ett större antal nya bostäder i området 
kallat Förslöv 2:4. Planbesked gavs för ombyggnad 
av prästgården i Västra Karup, utbyggnad av Willab 
Garden i Östra Karup samt nytt verksamhetsområde 
väster om Förslövs samhälle. Planer som vann laga 

kraft under året var del av Förslöv 2:4 (Vård och 
omsorgsboende) och Hålarp 4:197 tidigare skolan i 
Grevie) med flera.

Kart/GIS
Kart/GIS var delaktiga i arbetet med en ny översikt-
plan, som till stor del blir helt digital. Kartrelaterade 
projekt genomfördes tillsammans med både Vård och 
omsorg och Barn och skola. Tillsammans med miljö-
avdelningen tog vi fram en app för att digitalisera och 
underlätta avloppsin-venteringen och uppföljningen 
av densamma

Kartor till situationsplaner i bygglovsprocessen 
är ungefär detsamma i antal som tidigare år. Före 
årsskiftet tecknades ett nytt ABT-avtal med Lantmä-
teriet för 2018. Efter två års påtalande om att delar 
av samverkansavtalet med Ängelholms kommun inte 
fungerade tillfredsställande, sades avtalet upp. Samtal 
förs dock för att få till stånd ett nytt samverkansavtal i 
de delar som kommunerna vill samverka kring. 

Ekonomi
Verksamhetsövergripande
Fortsatt högkonjunktur under 2017 och för Båstads 
del hög byggtakt och många pågående projekt har 
främjat ett gott ekonomiskt resultat för Samhälls-
byggnad. Verksamhetsområdet som helhet redovisar 
ett positivt resultat för året med drygt +1,2 mkr.

Samhällsbyggnad har tillsammans med enheten 
för Strategi och utveckling, för andra året i rad, bidra-
git till att Båstads kommun även under 2017 bevilja-
des drygt 6 mkr i stimulansbidrag för bostadsproduk-
tion, så kallad byggbonus. 

Plan
Intäkterna från planavdelningens detaljplanearbete 
har under perioden överstigit budget vilket resulterat 
i överskott. 

Kart/GIS
Ärenden som ger intäkter har inte varit tillräckligt 
många för att uppnå de högt satta intäktsmålen. An-
ledning till ökade kostnader beskrivs i den verksam-
hetsövergripande informationen.
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Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
För Samhällsbyggnad innebar 2017 ytterligare 
ett år som kännetecknades av högkonjunkturens 
positiva effekter. Fortsatt stor ärendemängd in-
nebar dock utmaningar och hårda prioriteringar 
eftersom resurserna är begränsade. Samhälls-
byggnad var under större delen av året fulltaliga 
med undantag för några föräldraledigheter och 
kortare vakanser inom miljö och bygglov.  

Alla medarbetare medverkade i ett utvecklings-
arbete med fokus på att stärka medarbetarnas 
förmåga och professionalism för att uppnå för-
bättrad kommunikation och service vid kommu-
nens myndighetsutövning. Hela verksamhetsom-
rådet deltog också i den övergripande kommu-
nala satsningen av SKL:s utbildning ”Förenkla 
helt enkelt” - för förbättrad service gentemot 
näringslivet. Under året genomgick och avslutade 
också två avdelningschefer sina ledarskapsut-
bildningar. Med andra ord präglades året av en 
kraftfull satsning för ökad måluppfyllelse avse-
ende service och bemötande.  

Planarbete 
Arbetet med Båstads kommuns översiktsplan, 
där samtliga verksamheter varit delaktiga, fort-
satte enligt plan och i december hölls ett dialog-
möte med kommunens förtroendevalda. Även 
samverkansmöten med Laholms kommun fort-
satte mellan respektive kommuns samhällsbygg-
nadsenhet.  

I kommunfullmäktige antogs såväl Inriktnings-
dokument Förslöv som Inriktningsdokument 
Grevie. 

Planavdelningen deltog i framtagande av arbets-
material till skolorganisation för både södra och 
norra delen av halvön. 

Högtrycket fortsatte gällande framtagande av 
detaljplaner med bland andra detaljplanen för 
Båstads hamn och ett större antal nya bostäder i 
området kallat Förslöv 2:4. Planbesked gavs för 
ombyggnad av prästgården i Västra Karup, ut-
byggnad av Willab Garden i Östra Karup samt 
nytt verksamhetsområde väster om Förslövs 
samhälle. Planer som vann laga kraft under året 
var del av Förslöv 2:4 (Vård och omsorgsboende) 
och Hålarp 4:197 tidigare skolan i Grevie) med 
flera. 

Kart/GIS 
Kart/GIS var delaktiga i arbetet med en ny över-
siktplan, som till stor del blir helt digital. Kartre-
laterade projekt genomfördes tillsammans med 
både Vård och omsorg och Barn och skola. Till-
sammans med miljöavdelningen tog vi fram en 
app för att digitalisera och underlätta avloppsin-
venteringen och uppföljningen av densamma. 
Kartor till situationsplaner i bygglovsprocessen 
är ungefär detsamma i antal som tidigare år. Före 
årsskiftet tecknades ett nytt ABT-avtal med 
Lantmäteriet för 2018. Efter två års påtalande om 
att delar av samverkansavtalet med Ängelholms 
kommun inte fungerade tillfredsställande, sades 
avtalet upp. Samtal förs dock för att få till stånd 
ett nytt samverkansavtal i de delar som kommu-
nerna vill samverka kring.  

 

 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

KS - SAMHÄLLSBYGGNAD -2 750 -2 930 -180 -3 305 

Planarbete och övergripande -1 613 -1 420 193 -1 414 

Kart och mätningsverksamhet -1 062 -1 341 -279 -1 117 

Miljö- och hälsoskydd 

 – hållbar utveckling -75 -169 -94 -74 

INVESTERING -107 -15 92 -314 
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Framtid
Under 2018 kommer planavdelningen fortsätta ar-
betet med översiktsplanen som går in i samråds- och 
därefter granskningsskede. Det är fortsatt högtryck 
för byggandet vilket resulterar i stor arbetsbelastning 
för planhandläggarna. 

Genom tydligare visualisering kan man uppnå 
en ökad förståelse för vad kommunen vill med sin 

samhällsplanering. Det behövs fortsatt bevakning av 
utvecklingen inom området och anpassning av arbets-
metoder med hjälp ny teknik.

Dialogen med Ängelholms kommun fortsätter 
kring ett nytt samverkansavtal i de delar parterna vill 
fortsätta att samverka. Under 2018 kommer vi arbeta 
för att så snart det går, starta upp en egen mätverk-
samhet.

Foto: Båstads kommun
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Bildning och arbete

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI
Inom vuxenutbildning erbjuds svenska, matematik, 
engelska och samhällskunskap med närundervisning 
och flexupplägg. För de elever som ville läsa andra 
ämnen, köptes verksamhet in från andra kommuner. 
Antalet elever som ville studera med ett flexibelt 
upplägg ökade under året. En ny lag kring särskild 
behörighet, innebär att kommuner inte kan neka 
personer att läsa gymnasiekurser för att komma in 
på program inom högskola eller yrkeshögskola. Totalt 
hade komvux cirka 150 kursdeltagare.

Antalet elever inom SFI (svenska för invandrare) 
uppgick till totalt 217, vilket är cirka 30 fler än föregå-
ende år. Även distansutbildning ökade, då fler elever 
har behov av att kombinera arbete och praktik med 
studier. En tydligare policy infördes för elever som 
inte uppvisar progression, dessa avskrivs då från 
SFI. I de flesta fall görs en överenskommelse med ar-
betsförmedlingen som erbjuder en annan sysselsätt-
ning istället. Antalet kommuninvånare som behöver 
studie- och yrkesvägledning ökade. Drop-in mottogs 
väl, likaså används SYV-chatt allt oftare av kommun-
invånarna.

Yrkeshögskola och yrkesvux
Två yrkeshögskoleutbildningar blev beviljade i 
januari 2017, en inom besöksnäringen och en inom 
trädgårdsbranschen. Båda utbildningarna fick två 
starter. Totalt hade skolan 182 studerande varav 83 
procent tog examen. Av eleverna fick 82 procent jobb 
inom yrkesområdet sex mån efter avslutad utbildning.

Enligt samverkansavtalet med familjen Helsing-
borg fortsatte arbetet med att erbjuda kommuninvå-
nare i regionen möjlighet att läsa yrkesutbildning på 
gymnasial nivå, oavsett vilken kommun man tillhör. 
Under året bedrevs två ettåriga grundutbildningar 
inom trädgård och restaurang i Båstad, med 20 stude-
rande i varje grupp.

Arbetsmarknad (AME)
Arbetsmarknadsläget är ljust och de som anvisas till 
kommunens arbetsmarknadsenhet står allt längre 
från arbetsmarknaden. Under 2017 hade 18 personer 
innehaft extratjänster inom äldreomsorg, vuxenut-
bildning, individ och familj, skola och arbetsmark-
nadsenhet. En stor händelse under 2017 var Rekryte-
ringsmässan med 30 företag och över 1200 besökare.

Arbetsmarknadsenheten arrangerade under våren 
en DUA konferens för utökad samverkan internt och 
externt.

Sommaren 2017 matchades 63 ungdomar mot 40 
platser i feriejobb. Ingen ungdom stod utan arbete.

Under hösten arrangerade arbetsmarknadsen-
heten en rekryteringsmässa riktad till nyanlända 
akademiker samt två arbetsmarknadsprojekt, 10 In 
som fokuserar på tio personer i taget samt Game-Set-
Matchning.

Inom Jv9, kommunens arbetscenter, märktes en 
viss stagnation av de säsongsberoende legouppdra-
gen, framförallt mot slutet av året.

Verksamheten i inventarieåterbruksprojektet BiBi 
ökar och lagerutrymmet är fullt. Omsättningen av 
möbler är relativt god trots vissa problem med att 
publicera inventarier via intranätet. 

Bibliotek
Under året genomförde Båstads bibliotek tillsammans 
med Bjäre bokhandel och Region ett gemensamt bok- 
och filmprojekt, ”Vi läser film”. Syftet var att med film 
lyfta skönlitteraturen genom bokcirklar och förelä-
sare.

De uppskattade föreläsningarna, från Lunds 
universitet, som både vände sig till en intresserad all-
mänhet och gymnasieskolans elever, fortsatte under 
året med gott besöksantal.

Ett samverkansprojekt mellan dokumentärfilms-
projektet Doc Lounge och Region Skåne innebar 
att kommunens innevånare kunde ta del av aktuell 
dokumentärfilm i Agardhssalen. Med god hjälp från 
föreningen Film i Båstad ökade antal besökare.

I samverkan med IT-avdelningen skapades förut-
sättningar förkommuninvånare att låna iPads på 
biblioteket i Båstad.

Kultur
Kulturgarantin för barn och unga ”Kultur för lärande” 
utvecklades till att omfatta minst två kulturupplevel-
ser för barn i förskolan och grundskolan. I projektet 
Land Art (X) sites, som är ett konstprojekt med na-
turen som bas utmed Kattegattleden, deltog Båstads 
kommun med ett konstverk ”Sign of the time” av 
Karin van der Molen. 
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Bildning och arbete 

(tkr) 
Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

2017 2017 2017 2016 

KS - BILDNING OCH ARBETE -40 762 -38 104 2 658 -34 888 

Verksamhetsövergripande -1 252 -1 286 -33 -1 010 

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -7 123 -6 414 709 -5 187 

Yrkeshögskola och Yrkesvux -648 -1 370 -722 750 

Arbetsmarknad -8 266 -5 772 2 494 -6 403 

Bibliotek -9 356 -9 324 32 -9 245 

Kultur -2 207 -2 158 49 -2 235 

Ungdomens hus -3 209 -3 140 69 -3 327 

Ekonomiskt bistånd -8 836 -9 518 -682 -7 998 

Integrationsenheten 0 887 887 -6 

Alkoholtillstånd 135 -9 -144 -225 

INVESTERING -878  -254 624 -759 

 

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Vuxenutbildning: Inom vuxenutbildning erbjuds 
svenska, matematik, engelska och samhällskun-
skap med närundervisning och flexupplägg. För 
de elever som ville läsa andra ämnen, köptes 
verksamhet in från andra kommuner. Antalet 
elever som ville studera med ett flexibelt upplägg 
ökade under året. En ny lag kring särskild behö-
righet, innebär att kommuner inte kan neka per-
soner att läsa gymnasiekurser för att komma in 
på program inom högskola eller yrkeshögskola. 
Totalt hade komvux cirka 150 kursdeltagare. 

SFI: Antalet elever inom SFI (svenska för invand-
rare) uppgick till totalt 217, vilket är cirka 30 fler 
än föregående år. Även distansutbildning ökade, 
då fler elever har behov av att kombinera arbete 
och praktik med studier. En tydligare policy in-
fördes för elever som inte uppvisar progression, 
dessa avskrivs då från SFI. I de flesta fall görs en 
överenskommelse med arbetsförmedlingen som 
erbjuder en annan sysselsättning istället. Antalet 
kommuninvånare som behöver studie- och yr-
kesvägledning ökade. Drop-in mottogs väl, likaså 
används SYV-chatt allt oftare av kommuninvå-
narna. 

 

 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Yrkeshögskola: Två yrkeshögskoleutbildningar 
blev beviljade i januari 2017, en inom besöksnä-
ringen och en inom trädgårdsbranschen. Båda 
utbildningarna fick två starter. Totalt hade skolan 
182 studerande varav 83 procent tog examen. Av 
eleverna fick 82 procent jobb inom yrkesområdet 
sex mån efter avslutad utbildning. 

Yrkesvux: Enligt samverkansavtalet med famil-
jen Helsingborg fortsatte arbetet med att erbjuda 
kommuninvånare i regionen möjlighet att läsa 
yrkesutbildning på gymnasial nivå, oavsett vilken 
kommun man tillhör. Under året bedrevs två 
ettåriga grundutbildningar inom trädgård och 
restaurang i Båstad, med 20 studerande i varje 
grupp. 

Arbetsmarknad (AME) 
Arbetsmarknadsläget är ljust och de som anvisas 
till kommunens arbetsmarknadsenhet står allt 
längre från arbetsmarknaden. Under 2017 hade 
18 personer innehaft extratjänster inom äldre-
omsorg, vuxenutbildning, individ och familj, skola 
och arbetsmarknadsenhet. En stor händelse un-
der 2017 var Rekryteringsmässan med 30 företag 
och över 1200 besökare. Arbetsmarknadsenhet-
en arrangerade under våren en DUA konferens 
för utökad samverkan internt och externt. 
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Landstinget återtog den konst som hängt på vissa 
vårdboenden. Dessa ersattes under året med kom-
munens egna verk. Temat och projektet ”Ung konst” 
startade där unga som utövar konst får möjlighet att 
ställa ut i KonstGalleriet i biblioteket. Kulturpriset 
delades ut till Lena Göransson. Lena Göransson har 
med stort engagemang och målmedvetenhet under 
många år satsat på kvalitet och förnyelse av Bjäre 
Bokhandel och utvecklat bokhandeln till att bli en 
mötesplats för litteratur, konst och kultur.  Den 20 
oktober 2017 tilldelades Hovs Hallar titeln Treasure 
of European Film Culture. Priset delas ut av European 
Film Academy för att öka allmänhetens medveten-
het om platser av symbolisk karaktär och historiska 
värden som behöver uppmärksammas och skyddas 
för kommande generationer. Firandet av Barnkonven-
tionens födelsedag genomfördes den 20 november.

Fritidsgårdar
Ett målutvecklingsarbete genomfördes liksom en 
uppdatering av rutiner och arbetsbeskrivningar. Delar 
av fritidsledarpersonalen genomgick också en kompe-
tenshöjande fortbildning.

Ekonomiskt bistånd
Under året delades enheten upp i två delar: bud-
getrådgivning, administrationen och boendestöd 
samt handläggningen av ekonomiskt bistånd och 
alkoholhandläggning. Syftet är att göra enheten mer 
överblickbar koncentrera utvecklingsarbetet på eko-
nomiskt bistånd. 

Eftersom tjänsten som alkoholhandläggare inte 
tillsatts kunde tillsynsarbetet enligt alkohollagen inte 
utföras enligt tillsynsplanen, vilket kritiserades av 
Länsstyrelsen.

Antalet registrerade ansökningar ökade, likaså 
antalet beslut per ansökan som ökade från 1,43 till 
1,56 under 2017.

Utgivet ekonomiskt bistånd ökade men utbetal-
ningarna är dock fortfarande inom budget. Några 
klara orsaker till ökningen har inte kunnat kon-
stateras men det har varit en ökad inflyttning till 
kommunen och av dessa har en del inte varit självför-
sörjande. Under året beviljades bistånd till tandvård 
i ett flertal ärenden. Behov av tandvård uppkommer 
i regel efter långvarigt försörjningsstöd vilket många 
hushåll har haft.

Karaktären på ärendena var komplicerade vilket 
krävde mer omfattande utredningar och fler beslut. 
En grupp som ökade är våldsutsatta kvinnor som har 
flyttat till kommunen efter skyddat boende. Detta 
medförde ett omfattande arbete och ökade kostnader.

Flyktingmottagning och integration
2017 var ett händelserikt år med stora förändringar 
gällande både nationell lagstiftning och händelser 
i omvärlden. Lokalt i Båstads kommun var en av de 
viktigaste händelserna fastställande av en integra-
tionsplan som tydligt synliggör kommunens mål med 
integrationsarbetet för de närmaste åren. Projekten 
Byamor 2.0 och Min kropp, min hälsa samt arbets-
marknadskonceptet Game, set, matchning var mycket 
framgångsrika, inte minst utifrån perspektiv jämlik-
het, hälsa och arbete. Satsningarna väckte stor nyfi-
kenhet hos andra kommuner och resulterade i att fler 
människor kom i arbete. Kommunen uppnådde 100 
procents måluppfyllelse gällande det anvisnings – och 
bosättningsarbete som alla kommuner måste arbeta 
efter enligt bosättningslagen (2016:38). 

Ekonomi
Bildning och arbete uppvisade ett överskott mot bud-
get om 2 658 tkr. Ekonomiskt bistånd, Yrkeshögskola 
och Yrkesvux avvek negativt med  682 tkr respektive  
722 tkr vilket till del berodde på kostnader relaterade 
till långtidssjukskrivningar respektive en nedgång i 
studerandeantal på grund av minskat antal utbild-
ningar.

Framtid
Yrkeshögskola och yrkesvux
Akademi Båstad Yrkeshögskola är beroende av att 
varje år få utbildningar beviljade av Myndigheten för 
Yrkeshögskola. Andelen beviljade ansökningar är lågt 
i förhållande till antalet som lämnats in och myndig-
hetens beslut är svåra att förutse. Besked lämnas i 
januari 2018 vilket är avgörande för den utbildnings-
volym som verksamheten kommer att ha de närmaste 
åren. 

Det är viktigt att vi kan erbjuda ett brett utbud 
av grundläggande yrkesutbildning (yrkesvux). 
Sam-verkansavtal med familjen Helsingborg är en 
förutsättning. Tillsammans erbjuder kommunerna 
yrkesutbildningar som näringsliv och offentlig sektor 
i regionen efterfrågar. Det är fritt sök till utbildning-
arna för de som bor inom Familjen Helsingborg.

Vuxenutbildning och SFI
Svårigheter med att rekrytera behöriga lärare kom-
mer att vara ett problem i framtiden. Ett ännu mer 
flexibelt upplägg krävs då utbildningsplikt införs 
januari 2018, vilket innebär att fler elever behöver 
kombinera arbete och studier. Fler vuxna kommun-
invånare kommer att behöva studie- och yrkesväg-
ledning då yrkesväxling under ett arbetsliv blir allt 
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vanligare när nya yrken skapas i samhället.
Inom SFI (svenska för invandrare) kommer antalet 

elever med all sannolikhet att vara fortsatt stort och 
många kommer att fortsätta läsa inom vuxenutbild-
ningen. 

Arbetsmarknad (AME)
Det är viktigt att fokusera på arbetet med det nya 
Finsamförbundet, utveckla samarbetet med Individ 
och Familj samt hitta nya lösningar för individens väg 
till arbete och egenförsörjning. Det är också viktigt 
att att kvalitetssäkra extratjänsterna. Samarbete med 
ytterligare företag i behov av legotillverkning har 
inletts, vilket kan bidra till ökad sysselsättning.

Antalet personer anvisade av Arbetsförmedlingen 
och Individ och familj, för arbetsträning och praktik, 
har ökat. Dessa har dock större behov av stöd än 
tidigare, vilket inte till fullo kan tillgodoses av kom-
munens arbetscenter Jv9. Verksamheten på Jv9 är 
beroende av externa uppdrag och är känslig för det 
allmänna konjunkturläget i landet, där en viss stagna-
tion kan skönjas. 

Bibliotek
Biblioteket spelar en viktig roll som mötesplats – en 
välkomnande, kreativ, inspirerande och tillgänglig 
mötesplats, såväl vid de fysiska biblioteken som på 
bibliotekens webbplats. Detta är viktigt att förmedla. 
Mötesplatsen skapar förutsättningar till fördjupade 
upplevelser kring bibliotekens medier genom exem-
pelvis föredrag, arrangemang och utställningar. Det är 
också viktigt att fortsätta stärka barn och ungdomars 
läslust och läsförmåga. Detta innebär bland annat att 
alla delar av kommunen har tillgång till väl fungeran-
de och bemannade skolbibliotek. Men även att det 
skapas förutsättningar för att bedriva uppsökande, 
läsfrämjande verksamhet från huvudbibliotekets 
sida. Det krävs också en ökad digital inkludering med 
särskilt fokus på prioriterade målgrupper, till exempel 
äldre. Förändrade levnadsvanor gör att vi också 
undersöker möjligheterna till obemannad biblioteks-
service utanför ordinarie öppettider.

Kultur
Flera offentliga konstverk är i behov av såväl repa-
rationer som underhåll, något som det idag inte är 
tillräckligt budgeterat för.  Antalet kulturföreningar 
ökar glädjande nog vilket dock innebär att flera ska 
dela på anslaget till kulturföreningarna. 

Fritidsgårdar
Verksamheten väcker redan idag andra kommuners 
intresse och under 2018 vill vi stärka verksamheten 
genom att synliggöra den ytterligare gentemot våra 
besökare och övriga kommuninvånare. En målsätt-
ning är att skapa attraktiva miljöer för ungdomar att 
mötas i och att vara i framkant när det gäller både 
teknik och hållbar utveckling.

Ekonomiskt bistånd
Ärendena gällande ekonomiskt bistånd förväntas 
även framöver vara komplicerade och kräva mycket 
resurser vid biståndsbedömningen. Behovet av sam-
arbete med psykiatrin och försäkringskassan är stort. 
Det kommande Finsamarbetet innebär också en stor 
möjlighet.

Ett mer ingående behandlingsarbete med ut-
veckling av metoder, rutiner och kvalitetsuppfölj-
ning har påbörjats för att stärka klienterna och öka 
självförsörjningsförmågan. Det finns även behov av en 
samordning när det gäller våld i nära relationer.

Denna typ av ärenden får ofta även kontakt med 
ekonomiskt bistånd som då saknar en samarbetspart-
ner inom organisationen. Effekten av att alkoholhand-
läggartjänsten har varit starkt underbemannad under 
en längre tid kommer att märkas även under 2018, 
om det inte sker en förändring.

Flyktingmottagning och integration
Inför 2018 är ansatsen att fortsätta arbeta metodiskt 
utefter de mål som finns uppsatta i Integrationspla-
nen (MEDI). Ambitionen är att kommunens integra-
tionsarbete ska bygga på ett helhetstänk kring social 
hållbarhet, inkludering och ett tryggt Båstad, för alla. 
Mer konkret för integrationsavdelningen så kommer 
arbetet med mottagande och etablering tydliggöras 
ytterligare inom och mellan olika avdelningar och en-
heter. Rutinerna i Hubben kommer exempelvis att ut-
vecklas för att stärka starten för enskilda som flyttar 
till kommunen. Fokus på ”arbete” och ”egen försörj-
ning” kommer att fortsätta vara ledstjärna i allt det 
arbete som rör området generellt. Därtill kommer alla 
de insatser, projekt och satsningar exempelvis tjej/ 
killgrupper, kulturmiddagar, manliga förebilder med 
mera som tagit form under 2017 gällande delaktighet 
och inkludering att fortsätta utvecklas under kom-
mande år. Vi har påbörjat ett förändringsarbete med 
ensamkommande barn och unga som ligger i linje 
med Integrationsplanen och MEDI som modell. 

KOMMUNSTYRELSE



56 BÅSTADS KOMMUN  ÅRSREDOVISNING 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden med sju ledamöter ansvarar för 
myndighetsutövning inom miljö, bygg och säkerhet. 
Nämnden ansvarar även för verksamhetens ekonomi 
och uppföljning. Myndighetsnämnden sammanträdde 
11 gånger under året. 

Ekonomi
Myndighetsnämnden får ett överskott 2017, då bud-
geten för nämnden är väl tilltagen.

Framtid
Budgeten för 2018 anpassas till verksamhetens 
behov.

Teknik och service

Hänt i verksamheten 
Räddningstjänsten har under året arbetat med tillsyn 
enligt tillsynsplan. Lite färre tillsyner än planen har 
genomförts då arbetet med krisberedskap har påver-
kat fördelningen av tjänst. 

Ett antal tillstånd för brandfarlig vara har beviljats 
under året. 
Inom Familjen Helsingborg sker sedan många år ett 
samarbete mellan räddningstjänsterna. I arbetsgrup-
pen skydd och säkerhet planeras och genomförs 
aktiviteter
I Skåne sker motsvarande samarbete och i år ge-
nomfördes en temadag kring tillsyn och brand farlig 
vara. Genom detta ökar kunskapen och tillsynen och 
bedömningsgrunderna likriktas mellan kommunerna.  

Ekonomi
På grund av hög arbetsbelastning genomfördes inte 
samtliga tillsyner enligt tillsynsplan.

Framtid
Tillsynsplanen ligger som grund för kommande års 
tillsyner. Huruvida en högre belastning på bygglovs-
avdelningen kommer att påverka Räddningstjänstens 
förebyggandeavdelning vet vi inte idag, men vi är 
förberedda med fler medarbetare som kan stötta i det 
arbetet.

Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Myndighetsnämnd BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

Myndighetsnämnd -419 -233 186 -238 

 

Hänt i verksamheten 
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.  

 

Ekonomi 
Myndighetsnämnden får ett överskott 2017, då 
budgeten för nämnden är väl tilltagen. 

Framtid 
Budgeten för 2018 anpassas till verksamhetens 
behov. 

 

Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Teknik och service BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

Teknik och service 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

Räddningstjänst -270 -252 18 -262 

 

Hänt i verksamheten 
Räddningstjänsten arbetade under året med till-
syn enligt tillsynsplan. Dock genomfördes något 
färre tillsyner än planerat eftersom arbetet med 
krisberedskap påverkade fördelningen av tjänst.  

Ett antal tillstånd för brandfarlig vara beviljades 
under året.  

Inom Familjen Helsingborg sker sedan många år 
ett samarbete mellan räddningstjänsterna. I ar-

betsgruppen skydd och säkerhet planeras och 
genomförs aktiviteter 

I Skåne sker motsvarande samarbete och i år 
genomfördes en temadag kring tillsyn och brand 
farlig vara. Genom detta ökar kunskapen och 
tillsynen och bedömningsgrunderna likriktas 
mellan kommunerna. 

 

Foto: Båstads kommun
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Samhällsbyggnad

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande
För Samhällsbyggnad innebar 2017 ytterligare ett år 
som kännetecknades av högkonjunkturens positiva 
effekter. Fortsatt stor ärendemängd innebar dock 
utmaningar och hårda prioriteringar eftersom re-
surserna är begränsade. Samhällsbyggnad var under 
större delen av året fulltaliga med undantag för några 
föräldraledigheter och kortare vakanser inom miljö 
och bygglov. 

Alla medarbetare medverkade i ett utvecklings-
arbete med fokus på att stärka medarbetarnas 
förmåga och professionalism för att uppnå förbättrad 
kommunikation och service vid kommunens myndig-
hetsutövning. Hela verksamhetsområdet deltog också 
i den övergripande kommunala satsningen av SKL:s 
utbildning ”Förenkla helt enkelt” - för förbättrad 
service gentemot näringslivet. Under året genomgick 
och avslutade också två avdelningschefer sina ledar-
skapsutbildningar. Med andra ord präglades året av 
en kraftfull satsning för ökad måluppfyllelse avseende 
service och bemötande. 

Bygglov
Byggaktiviteten i kommunen var hög under 2017 och 
antalet ansökningar om bygglov eller förhandsbesked 
har ökade med drygt tjugo procent till 486 ärenden.
Under 2017 lämnades startbesked för närmare 300 
nya bostäder i kommunen. Antalet ärenden som rör 
anmälan och tillsyn ligger på samma nivå som förra 
året, 169 respektive 102 ärenden. 

Under året infördes flera digitala e-tjänster för 
bygglovsprocessen vilket ger fastighetsägare i kom-
munen bättre och snabbare service samtidigt som det 
frigör resurser att hantera den ökande ärendemäng-
den.

Bostadsanpassning
Antalet ärende uppgick till drygt 100 vilket är  färre 
än förra året. Ärendena var emellertid mer komplice-
rade med bland annat fler hissärenden. Knappt 
30 procent av ansökningarna om bidrag fick helt eller 
delvis avslag.

Miljö- och hälsoskydd
Miljöavdelningen arbetade främst med inspektioner 
enligt kontroll- och tillsynsplanen samt handläggning 
av händelsestyrda ärende. Tillsynen på samtliga verk-
samheter inriktades mot kemkalier och avfall. 

Under 2017 inventerades 202 enskilda avlopp och 
97 avlopp åtgärdades. Totalt handlade verksamheten 
1 378 ärenden, fattade 522 beslut och genomförde 
251 inspektioner. 

Hälsoskyddets riskbaserade taxa anpassades efter 
det faktiska behovet och verksamhetens förslag till 
anpassning antogs av kommunfullmäktige i novem-
ber.

Ekonomi
Verksamhetsövergripande
Fortsatt högkonjunktur under 2017 och för Båstads 
del hög byggtakt och många pågående projekt har 
främjat ett gott ekonomiskt resultat för Samhälls-
byggnad. Verksamhetsområdet som helhet redovisar 
ett positivt resultat för året med drygt +1,2 mkr.

Samhällsbyggnad har tillsammans med enhe-
ten för Strategi och utveckling, för andra året i rad, 
bidragit till att Båstads kommun också under 2017 
beviljades drygt 6 mkr i stimulansbidrag för bostads-
produktion, så kallad byggbonus. 

Bygglov
Fler beslutade bygglov och startbesked än budgeterat 
ger intäktsöverskott på 1,3 mkr.

Att kostnadssidan visar underskott beror i hu-
vudsak på kortare handläggarvakans än budgeterat 
och att kostnaderna för kompetens- och ärendehante-
ringssystemsutveckling blivit dyrare än budgeterat.

Bostadsanpassning
Några dyrare anpassningsåtgärder med hissar har 
utfördes under året vilket till viss del uppväger det 
färre antalet ärenden. Verksamheten redovisar ett 
överskott på 168 tkr.

Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

Samhällsbyggnad 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

MN - SAMHÄLLSBYGGNAD -2 716 -1 381 1 335 -2 074 

Bygglov 300 1 570 1 270 367 

Bostadsanpassning -1 489 -1 321 168 -1 244 

Miljö- & hälsoskydd  -1 527 -1 624 -96 -1 192 

INVESTERINGAR -100 0 100 0 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
För Samhällsbyggnad innebar 2017 ytterligare 
ett år som kännetecknades av högkonjunkturens 
positiva effekter. Fortsatt stor ärendemängd 
innebar dock utmaningar och hårda priorite-
ringar eftersom resurserna är begränsade. Sam-
hällsbyggnad var under större delen av året 
fulltaliga med undantag för några föräldraledig-
heter och kortare vakanser inom miljö och bygg-
lov.  

Alla medarbetare medverkade i ett utvecklings-
arbete med fokus på att stärka medarbetarnas 
förmåga och professionalism för att uppnå för-
bättrad kommunikation och service vid kommu-
nens myndighetsutövning. Hela verksamhets-
området deltog också i den övergripande kom-
munala satsningen av SKL:s utbildning ”Förenkla 
helt enkelt” - för förbättrad service gentemot 
näringslivet. Under året genomgick och avslu-
tade också två avdelningschefer sina ledar-
skapsutbildningar. Med andra ord präglades året 
av en kraftfull satsning för ökad måluppfyllelse 
avseende service och bemötande.  

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen var hög under 
2017 och antalet ansökningar om bygglov eller 
förhandsbesked har ökade med drygt tjugo pro-
cent till 486 ärenden. Under 2017 lämnades 
startbesked för närmare 300 nya bostäder i 
kommunen. Antalet ärenden som rör anmälan 
och tillsyn ligger på samma nivå som förra året, 
169 respektive 102 ärenden.  

Under året infördes flera digitala e-tjänster för 
bygglovsprocessen vilket ger fastighetsägare i 
kommunen bättre och snabbare service samti-
digt som det frigör resurser att hantera den 
ökande ärendemängden. 

 

 

Bostadsanpassning 
Antalet ärende uppgick till drygt 100 vilket är  
färre än förra året. Ärendena var emellertid mer 
komplicerade med bland annat fler hissärenden. 
Knappt 30 procent av ansökningarna om bidrag 
fick helt eller delvis avslag. 

Miljö- och hälsoskydd 
Miljöavdelningen arbetade främst med inspekt-
ioner enligt kontroll- och tillsynsplanen samt 
handläggning av händelsestyrda ärende. Tillsy-
nen på samtliga verksamheter inriktades mot 
kemkalier och avfall.  

Under 2017 inventerades 202 enskilda avlopp 
och 97 avlopp åtgärdades. Totalt handlade verk-
samheten 1 378 ärenden, fattade 522 beslut och 
genomförde 251 inspektioner.  

Hälsoskyddets riskbaserade taxa anpassades 
efter det faktiska behovet och verksamhetens 
förslag till anpassning antogs av kommunfull-
mäktige i november. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Fortsatt högkonjunktur under 2017 och för Bå-
stads del hög byggtakt och många pågående 
projekt har främjat ett gott ekonomiskt resultat 
för Samhällsbyggnad. Verksamhetsområdet som 
helhet redovisar ett positivt resultat för året 
med drygt +1,2 mkr. 

Samhällsbyggnad har tillsammans med enheten 
för Strategi och utveckling, för andra året i rad, 
bidragit till att Båstads kommun också under 
2017 beviljades drygt 6 mkr i stimulansbidrag 
för bostadsproduktion, så kallad byggbonus.  

Bygglov 
Fler beslutade bygglov och startbesked än bud-
geterat ger intäktsöverskott på 1,3 mkr. 

Att kostnadssidan visar underskott beror i hu-
vudsak på kortare handläggarvakans än budge-
terat och att kostnaderna för kompetens- och 
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Miljö- och hälsoskydd
Miljöavdelningen fick en avvikelse på  96 tkr vilket 
beror delvis på en vakant tjänst under våren vilket 
resulterade i uteblivna intäkter för tillsyner. Ungefär 
hälften av avvikelsen beror dock på ett utvecklingsar-
bete som inte var budgeterat.

Framtid
Högkonjunkturen inom byggsidan förväntas fortsätta 
under 2018 med bland annat flera bostadsprojekt, 
stora som små. Försäljningen av kommunala villa-
tomter i Östra Karup och Hedenområdet väntas ge 
ett större antal ansökningar om bygglov för enbo-
stadshus 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.

Ny lag om bostadsanpassning träder i kraft vid halv-
årsskiftet 2018, vilket kan komma påverka kommu-
nens servicegrad till den enskilde. 

Under 2018 kommer ytterligare en resurs tillsättas 
för att öka inventeringstakten på enskilda avlopp 
så att samtliga avlopp hinner inventeras till 2021, i 
enlighet med Havs- och vattenmyndighetens  åtgärds-
program för Västerhavets vattendistrikt. 

Under 2018-2019 kommer ärendehanteringssy-
stemet uppgraderas, vilket innebär att verksamheten 
kommer kunna arbeta ännu mer digitaliserat än vad 
som görs idag.  Digitaliseringen medför också att 
arbetet blir effektivare och därmed ger en ökad servi-
cegrad till kund.

Foto: Båstads kommun
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Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnd

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden med nio ledamöter ansvarar 
för de strategiska frågorna, på kort och lång sikt, för 
all utbildning för barn och unga i Båstads kommun. 
Nämnden ansvar för ekonomi, myndighetsutövning 
och verksamhet samt uppföljning. Utbildningsnämn-
den har följande ansvarsområden: Öppen förskola, 
förskola 1-5 år, Grundskola F-9, Fritidshem, Grund-
särskola, Gymnasium, Gymnasiesärskola, Individ och 
familj för barn, unga och familj. Utbildningsnämnden 
sammanträdde nio gånger under året.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts består av fem 
ledamöter som sammanträtt 15 gånger under året. 

Ekonomi
Utbildningsnämndens underskott beror på att arbets-
utskottet inte fanns då budgeten beräknades och för 
att många ledamöter är yrkesverksamma som har 
rätt till förlorad arbetsförtjänst. Ovanstående har inte 
beaktats vid budgetarbetet.

Barn och skola

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande
I början av året tillträdde ny skolchef och till hösten 
fick båda högstadieskolorna nya rektorer. 

Under våren började Barn och Skolas lednings-
grupp tillsammans med rektorer och förskolechefer 
ett strategiskt utvecklingsarbete för att identifiera 
de viktigaste frågorna för Båstads skolor. I arbetet 
prioriterades värdegrund, ledarskap, samverkan 
kring övergångar mellan skolor samt relationen med 
vårdnadshavare. Barnperspektivet sattes som led-
stjärnan, med fokus på barn och elevers delaktighet 
och motivation.

Verksamheten inledde utvecklingen av värde-
grundsarbetet med ett unikt samarbete med Friends 
och Örebro Universitet kring alla barns och elevers 
lika rättigheter, inflytande och delaktighet. Första ste-
get var en enkät som fylldes i av elever och personal 
för att få en bild och analys av varje skolas förhållan-
den. 
Barn och Skola fick även statsbidrag för att öka jäm-
likheten genom att förstärka kapaciteten i skolorna 
med lärarcoach och utbildningspaket.

Befolkningsprognosen visade positiv utveckling 
och ökat antal barn i kommunen. Samtidigt är flera 
skolbyggnader i behov av renoveringar och har 
bristande lärmiljöer. Förvaltningen har därför arbetat 
nära politiken för att ta fram alternativ för en ny 
grundskoleorganisation med nya skolenheter. 

Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Utbildningsnämnd BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

Utbildningsnämnd -398 -473 -75 -460 

 

Hänt i verksamheten 
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 nio gånger under året. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts består av 
fem ledamöter som sammanträtt 15 gånger un-
der året.  

Ekonomi 
Utbildningsnämndens underskott beror på att 
arbetsutskottet inte fanns då budgeten beräkna-
des och för att många ledamöter är yrkesverk-
samma som har rätt till förlorad arbetsförtjänst. 
Ovanstående har inte beaktats vid budgetarbe-
tet. 

 

 

Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Barn och skola BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

Barn och skola 

  Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2017 2017 2017 2016 

UN - BARN & SKOLA -80 141 -84 525 -4 384 -73 239 

Verksamhetsövergripande BS -55 276 -55 835 -559 -53 525 

Öppen förskola (familjecentral) -1 102 -1 040 62 -969 

Grundsär- specialskola -9 485 -9 347 138 -8 678 

Tilläggsbelopp extra ordinära stöd- 
åtgärder barnomsorg/grundskola 

-7 147 -7 343 -196 -6 233 

Svenska som andra språk/ 
modersmålsundervisning 

-4 167 -3 904 263 -604 

Kulturskolan -2 963 -2 898 65 -3 229 

Summa -80 141 -80 368 -227 -73 239 

Resultatenheter         

Förskola 1-5 år 0 -725 -725 -298 

Grundskola F-9 inklusive fritids 0 -3 432 -3 432 745 

Summa 0 -4 157 -4 157 447 

INVESTERING -4 450 -4 245 205 -4 499 

 

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. resultat 

 Disponerat 

2017   

 Över/under 

skott från 2017   

   Utgående 

  ack. resultat 

 Förskola 1-5 år 1 757 -138 -587  1 032 

Grundskola F-9 inklusive fritids 5 149 -1 910 -1 521  1 718 

Summa 6 906 -2 048 -2 108  2 750 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
I början av året tillträdde ny skolchef Sara Dam-
ber och till hösten fick båda högstadieskolorna 
nya rektorer.  

Under våren började Barn och Skolas lednings-
grupp tillsammans med rektorer och förskoleche-
fer ett strategiskt utvecklingsarbete för att identi-
fiera de viktigaste frågorna för Båstads skolor. I 
arbetet prioriterades värdegrund, ledarskap, 
samverkan kring övergångar mellan skolor samt 
relationen med vårdnadshavare. Barnperspekti-
vet sattes som ledstjärnan, med fokus på barn och 
elevers delaktighet och motivation. 

Verksamheten inledde utvecklingen av värde-
grundsarbetet med ett unikt samarbete med Fri-
ends och Örebro Universitet kring alla barns och 
elevers lika rättigheter, inflytande och delaktig-
het. Första steget var en enkät som fylldes i av 

elever och personal för att få en bild och analys 
av varje skolas förhållanden.  

Barn och Skola fick även statsbidrag för att öka 
jämlikheten genom att förstärka kapaciteten i 
skolorna med lärarcoach och utbildningspaket. 

Befolkningsprognosen visade positiv utveckling 
och ökat antal barn i kommunen. Samtidigt är 
flera skolbyggnader i behov av renoveringar och 
har bristande lärmiljöer. Förvaltningen har där-
för arbetat nära politiken för att ta fram alterna-
tiv för en ny grundskoleorganisation med nya 
skolenheter.  

Genomlysning av skolskjutsar inleddes under 
året och färdigställs under 2018.  

Läroplanen uppdaterades med förstärkta skrivel-
ser om digitalisering och digitalisering stod högt 
på agendan för Barn och Skola i Båstads kommun. 
För att möta nya krav inledde Båstads kommun 
samarbeten med andra kommuner inom nätver-
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Barn och skola 

  Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2017 2017 2017 2016 

UN - BARN & SKOLA -80 141 -84 525 -4 384 -73 239 

Verksamhetsövergripande BS -55 276 -55 835 -559 -53 525 

Öppen förskola (familjecentral) -1 102 -1 040 62 -969 

Grundsär- specialskola -9 485 -9 347 138 -8 678 

Tilläggsbelopp extra ordinära stöd- 
åtgärder barnomsorg/grundskola 

-7 147 -7 343 -196 -6 233 

Svenska som andra språk/ 
modersmålsundervisning 

-4 167 -3 904 263 -604 

Kulturskolan -2 963 -2 898 65 -3 229 

Summa -80 141 -80 368 -227 -73 239 

Resultatenheter         

Förskola 1-5 år 0 -725 -725 -298 

Grundskola F-9 inklusive fritids 0 -3 432 -3 432 745 

Summa 0 -4 157 -4 157 447 

INVESTERING -4 450 -4 245 205 -4 499 

 

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. resultat 

 Disponerat 

2017   

 Över/under 

skott från 2017   

   Utgående 

  ack. resultat 

 Förskola 1-5 år 1 757 -138 -587  1 032 

Grundskola F-9 inklusive fritids 5 149 -1 910 -1 521  1 718 

Summa 6 906 -2 048 -2 108  2 750 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
I början av året tillträdde ny skolchef Sara Dam-
ber och till hösten fick båda högstadieskolorna 
nya rektorer.  

Under våren började Barn och Skolas lednings-
grupp tillsammans med rektorer och förskoleche-
fer ett strategiskt utvecklingsarbete för att identi-
fiera de viktigaste frågorna för Båstads skolor. I 
arbetet prioriterades värdegrund, ledarskap, 
samverkan kring övergångar mellan skolor samt 
relationen med vårdnadshavare. Barnperspekti-
vet sattes som ledstjärnan, med fokus på barn och 
elevers delaktighet och motivation. 

Verksamheten inledde utvecklingen av värde-
grundsarbetet med ett unikt samarbete med Fri-
ends och Örebro Universitet kring alla barns och 
elevers lika rättigheter, inflytande och delaktig-
het. Första steget var en enkät som fylldes i av 

elever och personal för att få en bild och analys 
av varje skolas förhållanden.  

Barn och Skola fick även statsbidrag för att öka 
jämlikheten genom att förstärka kapaciteten i 
skolorna med lärarcoach och utbildningspaket. 

Befolkningsprognosen visade positiv utveckling 
och ökat antal barn i kommunen. Samtidigt är 
flera skolbyggnader i behov av renoveringar och 
har bristande lärmiljöer. Förvaltningen har där-
för arbetat nära politiken för att ta fram alterna-
tiv för en ny grundskoleorganisation med nya 
skolenheter.  

Genomlysning av skolskjutsar inleddes under 
året och färdigställs under 2018.  

Läroplanen uppdaterades med förstärkta skrivel-
ser om digitalisering och digitalisering stod högt 
på agendan för Barn och Skola i Båstads kommun. 
För att möta nya krav inledde Båstads kommun 
samarbeten med andra kommuner inom nätver-

Foto: Båstads kommun
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Genomlysning av skolskjutsar inleddes under året och 
färdigställs under 2018. 

Läroplanen uppdaterades med förstärkta skrivel-
ser om digitalisering och digitalisering stod högt på 
agendan för Barn och Skola i Båstads kommun. För 
att möta nya krav inledde Båstads kommun samarbe-
ten med andra kommuner inom nätverket Familjen 
Helsingborg och genom Halmstad Högskola.

Antalet ansökningar om tilläggsbelopp för särskilt 
stöd ökade och föranledde utredning om en ny fördel-
ningsmodell och fortsatt verksamhetsutveckling kring 
förebyggande och främjande arbete. 

Kulturskolan
Kulturskolan har undervisat cirka 150 elever i musik 
och drama. Musik omfattar piano, sång, brassinstru-
ment, blåsinstrument, gitarr och slagverk. Drama-
pedagogerna hade fyra kvällsgrupper samt även 
verksamhet i förskolan genom en förskolepjäs som 
spelas två gånger om året för alla förskolebarn. Vidare 
hade dramapedagogerna estetisk lärprocess i årskurs 
2 och ett värdegrundsprojekt (United) i årskurs 7-9 
som resulterade i en föreställning. Kulturskolan bjöd 
in till Öppet hus, julkonsert, vårkonsert och konsert 
på Dalmanska tomten. Man deltog också vid Nation-
aldagsfirandet och Barnkonventionens födelsedag 
samt arrangerade kulturmix och bjöd på musik på 
biblioteket. Kulturskoleveckan genomfördes i alla 
skolor.

Förskola 1-5 år
Inom förskolan arbetade vi mot målet att bli en av 
Sveriges tio bästa skolkommuner genom att fokusera 
på kommunikation, barns delaktighet och det entre-
prenöriella lärandet. Förskolan fick finansiering från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten för ett projekt 
kring inkluderande kommunikation och att utveckla 
användet av till exempel tecken- och bildstöd.

Endast tre av de 9 förskolorna fick ta del av stats-
bidraget för minskade barngrupper. Med tanke på 
barnens utökade vistelsetider och fler yngre barn 
i grupper innebar detta en lägre personaltäthet än 
föregående år. En stor utmaning under året var att 
rekrytera behöriga förskolelärare till lediga tjänster. 
Under året ingick sex förskolor och Halmstad högsko-
la i ett treårigt samverkansavtal. Avtalet innebär att 
förskolorna tar emot 6-8 praktikanter som studerar 
till förskollärare.

I september togs första spadtaget för Skogsbyns 
nya förskola, som ska bli en modern och energieffek-
tiv förskola med sex avdelningar och tillagningskök, 
placerad i en grön miljö. 

Grundskola F-9 inklusive fritidshem
Resultaten i årskurs 9 gick upp vilket innebar att 
Båstad Kommun steg i SKL:s ranking från plats 143 
till plats 41 och kom därmed närmare målet att bli en 
av Sveriges 10 bästa skolkommuner.

Förvaltningen genomförde fokusgrupper med 
elever för att fånga deras perspektiv kring skolan och 
särskilt hur de ser på motivation, delaktighet och vad 
som behövs för att uppnå goda studieresultat. SKL:s 
tidigare enkät ersattes under året av Skolinspektio-
nens, vilken besvarades av elever i åk 5 och 9, samtlig 
personal samt föräldrar under hösten 2017. 

Barn och Skola fick statsbidrag för att använda 
fjärrundervisning i modersmål, tillsättning av fyra 
förstelärare, lovskola, lärarlönelyft med flera som 
förstärkning och utveckling av verksamheten. 

Skolenheterna har fortsatt haft stora rekryterings-
svårigheter. Arbetsmiljöproblem har lyfts fram under 
året på grund av såväl hög arbetsbelastning, som 
lönenivåer, samt med anledning av eftersatta lokaler 
som påverkar de anställdas hälsa och arbetskapacitet. 
Evakuering av byggnader i Förslöv och Västra Karup 
påbörjades med anledning av personals och elevers 
hälsotillstånd. 

För att förstärka rektors pedagogiska ledarskap 
utlystes två biträdande rektorstjänster före jul.

Ekonomi
Utbildningsnämnden Barn och Skola ramfinansi-
erade verksamheter avslutade 2017 negativt med  
227 tkr i jämförelse mot budget. Avvikelsen om  559 
tkr i verksamhetsövergripande kostnader förklarades 
av administrativa kostnader utöver budget, högre lo-
kalhyror samt något högre kostnader för skolskjutsar. 
Avvikelsen  196 tkr för tilläggsbelopp extraordinära 
stödåtgärder inom barnomsorg/grundskola kunde 
förklaras av ökat antal barn med särskilda behov.

Resultatenheter
Resultatenheterna redovisade tillsammans ett under-
skott om  4 157 tkr. I detta resultat finns en förbruk-
ning av 2 048 tkr av tidigare års ackumulerade över-
skott. Tidigare års överskott användes under 2017 till 
personalförstärkning, läromedel, digital utrustning, 
förbättrad arbetsmiljö, utemiljö samt till att hjälpa 
barn och elever i behov av särskilt stöd. Om förbruk-
ningen av tidigare års överskott justeras bort visar 
resultatenheterna istället ett underskott om  2 108 
tkr.  Underskottet beror till stor del på att tilldelade 
tilläggsbelopp inte täcker kostnaderna för barn och 
elever i behov av särskilt stöd.
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Förskola 1-5 år fick 2 015 tkr i statsbidrag för mindre 
barngrupper i förskolan. Grundskola F-9 inklusive fri-
tidshem fick 2 972 tkr i statsbidrag för lågstadie- och 
fritidshemssatsningen. Om kommunen inte uppfyller 
kriterierna för det riktade statsbidragen kommer 
bidragen att betalas tillbaka till skolverket.

Investeringar 
Investeringsmedel om 4 450 tkr användes till inköp 
av en-till-en datorer eller läsplattor enligt IKT-planen, 
IT-utrustning inom förskola och grundskola, peda-
gogiska läromedel och möbler samt förbättring av 
arbetsmiljön.

Framtid
Barnperspektivet visar vägen när Båstad ska bli en av 
Sveriges tio bästa skolkommuner. Utvecklingen utgår 
ifrån barnen och elevernas motivation, prestation 
och delaktighet. Förskola och grundskola fortsätter 
utvecklingen av värdegrundsarbetet och digitalisering 
för att säkerställa skolverksamheten som möter varje 
elev utifrån deras unika förutsättningar och potential. 

Arbetet med att stärka barns språk, kommunikat-
ion och samspel kommer att fortsätta även under 
2018. Flera studier och forskningsresultat visar att 
barn och elevers språk- och läsförståelse har försäm-

rats de senaste åren. Det digitaliserade samhället 
utmanar förskola och skola att hålla jämna steg. För 
att möta detta fortbildar sig alla förskolechefer och 
rektorer i Skolverkets modul – leda digitalisering.
Genom samarbete med Halmstad Högskola och 
Örebro Universitet kopplas förskolornas systematiska 
kvalitetsarbete till forskning och beprövad erfarenhet.

Den största utmaningen för både förskolan och 
grundskolan är personalfrågan. Pedagogerna som ar-
betar inom våra verksamheter idag är engagerade och 
kompetenta. För att behålla dem samt rekrytera nya 
krävs att det ges förutsättningar för en god arbets-
miljö. De statsbidrag som har beviljats skapar endast 
kortvariga lösningar. Det krävs strategiska satsningar 
i både ekonomi och organisation för att locka nya 
kompetenta medarbetare, säkra undervisningskvali-
teten och minska barngrupperna i förskolan.

Förskolan saknar ett tvärprofessionellt team med 
olika yrkesprofessioner såsom logoped, psykolog och 
kurator. Idag finns det stödet endast genom remiss 
till sjukvården från BVC. En översyn av skolpengen 
där barnens ökade vistelsetid tas i beaktan är också 
viktiga åtgärder. 

Under våren kommer ytterligare en förskolechef 
att anställas vilket kommer att minska arbetsbördan 
och antalet medarbetare per förskolechef.
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Bildning och arbete

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola
Verksamheten köps av Ängelholms kommun.

Gymnasieskola
Söktrycket ökade på Vård och omsorgsprogrammet 
för andra året i rad, även från kringliggande 
kommuner. Inriktningen ”Undersköterska och hälsa” 
är en ämneskombination som visat sig attrahera även 
killar, vilket främjar genusperspektivet inom vård och 
omsorg.

Fler elever än beräknat började på Introdukt-
ionsprogrammet på hösterminens. Dock syns en ökad 
rörlighet och omflyttning alternativt utflyttning av 
elever.

VVS och fastighetsprogrammet startade i höstas 
med fyra nya elever. VVS-programmet på Katte-
gattskolan I Halmstad gjorde ett uppehåll vilket 
innebar att vi fick sökande även från Halland.

Som en av de första kommunerna i Sverige 
startade Akademi Båstad gymnasium gymnasial lär-
lingsanställning mot Industritekniska programmet. 
Detta är ett pilotprojekt i samarbete med Skolverket 
fram till 2020. Fem elever antogs. Företagen som 
medverkar är Lindab Ventilation, Lindab Profil, 
Kranpunkten, Hammerglass och NP Nilsson. Fler 
företag har emellertid anmält sig och väntar på att 
anställa lärlingselever till nästa läsår.

Naturvetenskapsprogrammet, med sina två in-
riktningar har ett jämnt söktryck över åren. Under 
året samarbetade eleverna med Naturskydds-
föreningen kring skötsel av en äng på Hallandså-
sen. Gymnasiearbetet gjordes i samverkan med 
Industriföretagen.

Ekonomiprogrammet har sedan nystarten hösten 
2016, två klasser och programmet har varit mycket 

populärt att söka till. Inriktningarna är mot såväl 
ekonomi som juridik.

Samhällsvetenskapliga programmets mest 
populära inriktning är Beteendevetenskap. På detta 
program läser även elittennis eleverna, då det ger 
en bra och bred behörighet för vidare studier, både i 
Sverige och utomlands.

Eleverna från samtliga program har möjlighet att 
starta ett UF-företag (Ung företagsamhet) i kursen 
Entreprenörskap. De har också möjlighet att följa med 
på utlandsutbyte till Frankrike eller Spanien. Under 
2017 var fjorton elever på gymnasiets vänskola i 
Frankrike. 

Likaså var elever på Vård och omsorgsprogrammet 
i London tack vare ett Erasmus projekt. 

Under hösten startades en fotbollsprofil i 
samarbete med Båstad GIF som fick många sökande.   
Sedan tidigare finns en tennisprofil samt en id-
rottsprofil för olika idrotter såsom golf, hästsport, 
ishockey, innebandy och dans. 

På skolan genomfördes en rad av aktiviteter 
även utanför klassrummet. Teater och operabesök, 
studiebesök på närliggande företag och samarbete 
med Båstad Turism och Näringsliv är några exempel.

I syfte att öka antalet sökande elevertill skolans 
nationella program genomförde vi marknadsfö-
ringsinsatser, såsom mässdeltagande och öppna hus.

Individ och familj
Den 1 september 2017 bildades en ny enhet för 
administration, boende och service. Antalet boende-
ansökningar har ökade behov av förstärkning av en 
boendesamordnare kvarstår.

En genomlysning av hela Individ och familj ge-
nomfördes under hösten 2017 och ett förslag till en 
ny organisation har lämnats. 

En mindre justering inom öppenvården med 
inriktning mot vuxna med missbruk samt socialtjäns-
ten gjorde att vi idag kan erbjuda enskilda stödsamtal 
samt återfallsprevention. 

Sedan sommaren 2017 finns en familjehemssekre-
trare på plats och nya familjehem har rekryterats och 
utretts som kommunala familjehem. 

Samtliga vakanser är tillsatta och det tidigare så 
stora behovet av inhyrda socionomkonsulter är borta.  

En stor andel av de familjehemsplacerade barnen 
var placerade via konsulentstödda familjehem, vilket 
är 60 procent dyrare jämfört med barnen vi har pla-
cerade i kommunala familjehem.  

Under året var fem barn placerade på HVB, varav 
ett var placerat på SiS (Statens institutionssty-relse)
enligt LVU (Lagen om vård av unga), i stort sett hela 
året.
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Bildning och arbete 

(tkr) 
Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

2017 2017 2017 2016 

UN - BILDNING OCH ARBETE -33 918 -45 882 -11 964 -41 092 

Gymnasiesärskola -2 976 -2 161 815 -2 250 

Gymnasium ramfinansierad  -10 939 -11 181 -242 -9 917 

Individ- och familjeomsorg -20 002 -32 841 -12 839 -28 925 

Summa -33 918 -46 184 -12 266 -41 092 

Resultatenhet 
 

      

Akademi Båstad Gymnasium 0 302 302 1 644 

Summa resultatenhet 0 302 302 1 644 

 

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2017 

Över/under 

  skott 2017 

Utgående 

ack. resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 1 968 -594 896 2 270  

 

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola 
Verksamheten köps av Ängelholms kommun. 

Gymnasieskola 
Söktrycket ökade på Vård och omsorgsprogram-
met för andra året i rad, även från kringliggande 
kommuner. Inriktningen ”Undersköterska och 
hälsa” är en ämneskombination som visat sig 
attrahera även killar, vilket främjar genusper-
spektivet inom vård och omsorg. 

Fler elever än beräknat började på Introdukt-
ionsprogrammet på hösterminens. Dock syns en 
ökad rörlighet och omflyttning alternativt utflytt-
ning av elever. 

VVS och fastighetsprogrammet startade i höstas 
med fyra nya elever. VVS-programmet på Katte-
gattskolan I Halmstad gjorde ett uppehåll vilket 
innebar att vi fick sökande även från Halland. 

Som en av de första kommunerna i Sverige star-
tade Akademi Båstad gymnasium gymnasial lär-
lingsanställning mot Industritekniska program-
met. Detta är ett pilotprojekt i samarbete med 
Skolverket fram till 2020. Fem elever antogs. 
Företagen som medverkar är Lindab Ventilation, 
Lindab Profil, Kranpunkten, Hammerglass och NP 
Nilsson. Fler företag har emellertid anmält sig 

och väntar på att anställa lärlingselever till nästa 
läsår. 

Naturvetenskapsprogrammet, med sina två in-
riktningar har ett jämnt söktryck över åren. Un-
der året samarbetade eleverna med Naturskydds-
föreningen kring skötsel av en äng på Hallandså-
sen. Gymnasiearbetet gjordes i samverkan med 
Industriföretagen. 

Ekonomiprogrammet har sedan nystarten hösten 
2016, två klasser och programmet har varit 
mycket populärt att söka till. Inriktningarna är 
mot såväl ekonomi som juridik. 

Samhällsvetenskapliga programmets mest popu-
lära inriktning är Beteendevetenskap. På detta 
program läser även elittennis eleverna, då det ger 
en bra och bred behörighet för vidare studier, 
både i Sverige och utomlands. 

Eleverna från samtliga program har möjlighet att 
starta ett UF-företag (Ung företagsamhet) i kur-
sen Entreprenörskap. De har också möjlighet att 
följa med på utlandsutbyte till Frankrike eller 
Spanien. Under 2017 var fjorton elever på gym-
nasiets vänskola i Frankrike.  

Likaså var elever på Vård och omsorgsprogram-
met i London tack vare ett Erasmus projekt.  

Under hösten startades en fotbollsprofil i samar-
bete med Båstad GIF som fick många sökande.   
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Bildning och arbete 

(tkr) 
Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

2017 2017 2017 2016 

UN - BILDNING OCH ARBETE -33 918 -45 882 -11 964 -41 092 

Gymnasiesärskola -2 976 -2 161 815 -2 250 

Gymnasium ramfinansierad  -10 939 -11 181 -242 -9 917 

Individ- och familjeomsorg -20 002 -32 841 -12 839 -28 925 

Summa -33 918 -46 184 -12 266 -41 092 

Resultatenhet 
 

      

Akademi Båstad Gymnasium 0 302 302 1 644 

Summa resultatenhet 0 302 302 1 644 

 

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2017 

Över/under 

  skott 2017 

Utgående 

ack. resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 1 968 -594 896 2 270  

 

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola 
Verksamheten köps av Ängelholms kommun. 

Gymnasieskola 
Söktrycket ökade på Vård och omsorgsprogram-
met för andra året i rad, även från kringliggande 
kommuner. Inriktningen ”Undersköterska och 
hälsa” är en ämneskombination som visat sig 
attrahera även killar, vilket främjar genusper-
spektivet inom vård och omsorg. 

Fler elever än beräknat började på Introdukt-
ionsprogrammet på hösterminens. Dock syns en 
ökad rörlighet och omflyttning alternativt utflytt-
ning av elever. 

VVS och fastighetsprogrammet startade i höstas 
med fyra nya elever. VVS-programmet på Katte-
gattskolan I Halmstad gjorde ett uppehåll vilket 
innebar att vi fick sökande även från Halland. 

Som en av de första kommunerna i Sverige star-
tade Akademi Båstad gymnasium gymnasial lär-
lingsanställning mot Industritekniska program-
met. Detta är ett pilotprojekt i samarbete med 
Skolverket fram till 2020. Fem elever antogs. 
Företagen som medverkar är Lindab Ventilation, 
Lindab Profil, Kranpunkten, Hammerglass och NP 
Nilsson. Fler företag har emellertid anmält sig 

och väntar på att anställa lärlingselever till nästa 
läsår. 

Naturvetenskapsprogrammet, med sina två in-
riktningar har ett jämnt söktryck över åren. Un-
der året samarbetade eleverna med Naturskydds-
föreningen kring skötsel av en äng på Hallandså-
sen. Gymnasiearbetet gjordes i samverkan med 
Industriföretagen. 

Ekonomiprogrammet har sedan nystarten hösten 
2016, två klasser och programmet har varit 
mycket populärt att söka till. Inriktningarna är 
mot såväl ekonomi som juridik. 

Samhällsvetenskapliga programmets mest popu-
lära inriktning är Beteendevetenskap. På detta 
program läser även elittennis eleverna, då det ger 
en bra och bred behörighet för vidare studier, 
både i Sverige och utomlands. 

Eleverna från samtliga program har möjlighet att 
starta ett UF-företag (Ung företagsamhet) i kur-
sen Entreprenörskap. De har också möjlighet att 
följa med på utlandsutbyte till Frankrike eller 
Spanien. Under 2017 var fjorton elever på gym-
nasiets vänskola i Frankrike.  

Likaså var elever på Vård och omsorgsprogram-
met i London tack vare ett Erasmus projekt.  

Under hösten startades en fotbollsprofil i samar-
bete med Båstad GIF som fick många sökande.   
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Verksamheten köpte extern öppenvård för fyra 
ungdomar. 

Under året var totalt 15 vuxna placerade på in-
stitution för missbruk. Socialtjänstens höga kostnader 
för placeringar av vuxna är ett resultat av bristen på 
öppenvård.

Ekonomi
Bildning och Arbete uppvisade ett underskott om  
12,3 mkr. Det är framförallt Individ- och familjeom-
sorg som avviker från budget med  12,9 mkr. De 
större kostnaderna berodde på familjehemsboende, 
hem för vård eller boende samt institutionsplacerade 
vuxna i större utsträckning än budgeterat. Place-
ringar på SiS är mycket dyra och kostnaden för endast 
ett barn överskriver i sig den totala årsbudgeten för 
HVB-placeringar.  Även köp av extern öppenvård be-
lastar verksamheten tungt.

Ramfinansierad gymnasieskola avvek något ne-
gativt vilket beror på kostnader för skolskjutsar.

Resultatenhet
Akademi Båstad gymnasium redovisade ett överskott 
om +302 tkr, vilket förklaras av att gymnasieskolan 
hade fler elever jämfört med budget samt fått ersätt-
ning från Migrationsverket för asylsökande elever. 
Under året tog gymnasieskolan emot flera nyanlända 
elever med stora behov av anpassningar och särskilt 
stöd.

Framtid
Gymnasiesärskola 
En ökning av elever på särskolenivå kan förväntas 
de närmaste åren då elever med sådana behov redan 
finns i kommunens grundskoleverksamhet. Sannolikt 
krävs resursförstärkning för detta.

Gymnasieskola
Ett av skolans utvecklingsområde är hur skolan syste-
matiskt arbetar för likabehandling och mot kränkan-
de behandling. Under hösten genomfördes en elev- 
och en personalenkät tillsammans med Friends kring 
dessa frågor. Överlag är eleverna trygga och trivs 
på sin skola. Dock behövs strategier för att utveckla 
arbetet kring den rådande ”vi och dem” känslan bland 
skolans elever. Ett arbete med att utveckla strategier 
för fler naturliga möten och därmed stärka gemen-
skapen ska göras tillsammans med eleverna. 

Organisationen kring elever i behov av särskilt 
stöd och gruppen nyanlända elever behöver utveck-
las. Utgångspunkt i detta arbete blir exempel från an-
dra skolor, att ha dialog och samverka med Familjen 

Helsingborg samt att fortbilda befintlig personal och 
rekrytera kompetent personal. Detta är en utmaning 
då rekryteringssituationen på arbetsmarknaden avse-
ende behöriga lärare är svår och att lönerna därmed 
stiger kraftigt.

Individ och familj 
Under början av 2018 kommer två av de konsulent-
stödda familjehemmen övergå i kommunal regi och 
ytterligare två från och med juni 2018. Detta innebär 
att kostnaderna kommer att minska med cirka 
1,5 mkr. Under 2018 kommer även två ungdomar att 
fylla 18 år vilket gör att placeringskostnaderna beräk-
nas minska. Dock räcker inte budget för 2018, även 
om socialtjänsten skulle placera samtliga aktuella 
familjehem i kommunal regi.

Om resurserna inom öppenvården utökas med två 
heltidstjänster kan kostnaderna för institutionsvård 
uppskattningsvis halveras. På sikt ska placeringar på 
alternativa institutoner/HVB upphöra för att istället 
hjälpa individerna på hemmaplan. Socialtjänstens mål 
är att enbart göra skyddsplaceringar.

Idag har verksamheten vetskap om en handfull 
vuxna som kommer att vara placerade, till en kostnad 
på 2,2 mkr. I prognosen för 2018 ligger även två fik-
tiva placeringar på mer kostnadseffektiva alternativ. 
Prognosen för 2018 är 2,8 mkr och budgeten ligger 
på 1,5 mkr. 

Vad gäller våldsutsatta kvinnor är prognosen 
att skyddsärenden fortsatt kommer att öka. Social-
tjänsten ska dock i möjligaste mån hjälpa dem till eget 
boende, då ett fåtal är i behov av det starka skydd 
som kvinnojourer erbjuder. 

Under 2018 ska IOFs nya organisation implemen-
teras. Syftet med förändringen är att ge en bättre 
service till våra kommuninvånare samtidigt som vårt 
arbete kommer att effektiviseras. Målet är att vi ska 
vara en attraktiv arbetsgivare med trygga medarbe-
tare och nöjda kunder. 

Verksamheten kommer se över avtalen med Fa-
miljen Helsingborg för att se om det finns möjlighet 
att få ner kostnaderna. 

När det gäller kostnader för licenser kopplat till 
våra olika IT-program, lokalhyror med mera så är det 
kostnader som är svåra att påverka.

En av våra enheter behöver nya lokeler under 
2018. 
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Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Hänt i verksamheten 
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 myndighetsuppföljning.

Vård- och omsorgsnämnden sammanträdde 13 
gånger under året.

Ekonomi
Vård- och omsorgsnämnden håller budget.

Vård- och omsorg

Hänt i verksamheten 
Under 2017 gjordes en total genomlysning av Vård 
och omsorg. Denna visade att verksamhetens under-
skott kan förklaras av tre typer av kostnader: kostna-
der som inte inkluderats i budgeten, kostnader som 
inte har tillräcklig täckning i budgeten samt ett antal 
områden där besparingspotential finns. 

Genom att strukturerat kartlägga processer iden-
tifieras möjliga förbättringsområden, både vad gäller 
kvalitet och effektivitet.

Under 2017 beslöts att inte upphandla något nytt 
verksamhetssystem utan uppgradera det befintliga. 
Det arbetet möjliggör för nya ”smarta” lösningar som 
kommer att vara kvalitetshöjande för vård och om-
sorgstagaren och tidsbesparande för medarbetarna. 

Anhörigcenter startade under våren och ger nu 
stöd till anhöriga genom bland annat drop-in-verk-
samhet två gånger i veckan men också genom bokade 
enskilda möten. Studiecirklar och aktiviteter är in-
bokade i höstens program som aviseras genom olika 
kanaler. Arbetet bedrivs i samarbete med intresseor-
ganisationer och studieförbund. Arbetet inom socialt 
innehåll intensifierades ytterligare och samordnas allt 
mer med frivillig- och intresseorganisationer.  

De förbättringsprojekt och processkartläggningar 
som gjordes under året har gett resultat. Bland annat 
kunde hjälpmedelsförrådets yta minimeras i sam-
band med flytt av verksamhet från centrala Båstad till 
Bjäredalen. 

Inom verksamheten finns ett samarbete med Vård 
och omsorgs college, arbetsmarknadsenheten och 
arbetsförmedlingen kring såväl olika former av prak-
tikplatser som extratjänster.

Båstadhem och Vård och omsorg fortsatte arbetet 
med att planera för det nya vård och omsorgsbo-
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Vård- och omsorgsnämnd 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

Vård- och omsorgsnämnd -395 -369 26 -380 

 

Hänt i verksamheten 
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 13 gånger under året. 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden håller budget. 
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Vård och omsorg 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

VN- VÅRD OCH OMSORG -109 133  -122 956 -13 823 -117 139 

Centralt -9 916 -10 054 -138 -10 939 

Myndighetsenhet -4 636 -4 663 -26 -4 391 

Stöd och omsorg -35 715 -40 886 -5 171 -38 589 

Hälso- och sjukvård -29 178 -29 367 -190 -29 372 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -29 688 -28 102 1 586 -25 352 

Summa -109 133 -113 072 -3 939 -108 643 

Resultatenheter     

Hemvård 0 -5 818 -5 818 -5 303 

Vård- och omsorgsboende 0 -4 066 -4 066 -3 193 

Summa 0 -9 884 -9 884 -8,496 

     

INVESTERING -2 031 -844 1 187 -739 
 

Hänt i verksamheten 
Under 2017 gjordes en total genomlysning av 
Vård och omsorg. Denna visade att verksamhet-
ens underskott kan förklaras av tre typer av 
kostnader: kostnader som inte inkluderats i bud-
geten, kostnader som inte har tillräcklig täckning 
i budgeten samt ett antal områden där bespa-
ringspotential finns.  

Genom att strukturerat kartlägga processer iden-
tifieras möjliga förbättringsområden, både vad 
gäller kvalitet och effektivitet. 

Under 2017 beslöts att inte upphandla något nytt 
verksamhetssystem utan uppgradera det befint-
liga. Det arbetet möjliggör för nya ”smarta” lös-
ningar som kommer att vara kvalitetshöjande för 
vård och omsorgstagaren och tidsbesparande för 
medarbetarna.  

Anhörigcenter startade under våren och ger nu 
stöd till anhöriga genom bland annat drop-in-
verksamhet två gånger i veckan men också ge-
nom bokade enskilda möten. Studiecirklar och 
aktiviteter är inbokade i höstens program som 
aviseras genom olika kanaler. Arbetet bedrivs i 
samarbete med intresseorganisationer och studi-
eförbund. Arbetet inom socialt innehåll intensifi-
erades ytterligare och samordnas allt mer med 
frivillig- och intresseorganisationer.   

De förbättringsprojekt och processkartläggningar 
som gjordes under året har gett resultat. Bland 
annat kunde hjälpmedelsförrådets yta minimeras 
i samband med flytt av verksamhet från centrala 
Båstad till Bjäredalen.  

Inom verksamheten finns ett samarbete med 
Vård och omsorgs college, arbetsmarknadsenhet-
en och arbetsförmedlingen kring såväl olika for-
mer av praktikplatser som extratjänster. 

Båstadhem och Vård och omsorg fortsatte arbetet 
med att planera för det nya vård och omsorgsbo-
endet i Förslöv och Bjäredalens kontor byggdes 
om under hösten för att passa verksamheten.   

Åsliden gick 1 oktober 2017 över i kommunal 
regi. Övertaget fungerade väl för såväl vård- och 
omsorgstagare som medarbetare.  

Under året utökades antalet enhetschefer med en 
tjänst i syfte att nå ett mer rimligt antal medarbe-
tare per enhetschef och därmed stärka det viktiga 
ledarskapet. Samtliga enhetschefer har nu tillträtt 
vilket ger ökat fokus på bland annat arbetsmiljö, 
sjukskrivningar och övertid. Detta arbete ger i 
förlängningen en ökad kvalitet för vård och om-
sorgstagarna i Båstads kommun. Under 2017 kan 
noteras en lägre sjukskrivningsnivå, med 
7,6 procent jämfört med 8,5 procent 2016. Detta 
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endet i Förslöv och Bjäredalens kontor byggdes om 
under hösten för att passa verksamheten.  

Åsliden gick 1 oktober 2017 över i kommunal regi. 
Övertaget fungerade väl för såväl vård- och omsorgs-
tagare som medarbetare. 

Under året utökades antalet enhetschefer med en 
tjänst i syfte att nå ett mer rimligt antal medarbetare 
per enhetschef och därmed stärka det viktiga ledar-
skapet. Samtliga enhetschefer har nu tillträtt vilket 
ger ökat fokus på bland annat arbetsmiljö, sjukskriv-
ningar och övertid. Detta arbete ger i förlängningen 
en ökad kvalitet för vård och omsorgstagarna i 
Båstads kommun. Under 2017 kan noteras en lägre 
sjukskrivningsnivå, med 7,6 procent jämfört med 
8,5 procent 2016. Detta gav, förutom en högre kvalitet 
för våra vård- och omsorgstagare, även lägre sjuklö-
nekostnader.

Vård och omsorg har sedan några år haft önske-
schema i större delen av verksamheten. Detta har till 
viss del fungerat väl men till viss del varit problema-
tiskt. Det beslutades därför att hela verksamheten ska 
gå över till fasta scheman vilket verksamheten har 
arbetat intensivt med detta under hösten. Kortsik-
tigt har det inneburit något högre kostnader men 
kommer att ge positiva effekter framöver då det blir 
betydligt lättare att styra bemanningen.

Verksamheten avslutade under året arbetet kring 
”Kostnad per brukare” och kommer istället att ut-
veckla användandet av befintlig statistik på nationell 
nivå. 

Kvalitetsrevisioner görs regelbundet av all verk-
samhet. Dessa syftar till att tydliggöra verksamhetens 
måluppfyllelse men används också som underlag för 
ständiga förbättringar. 

Vård och omsorg
Rekryteringsproblematiken är påtaglig och det är 
allt svårare att rekrytera, även vikarier. Detta är en 
problematik som verksamheten aktivt arbetar med på 
olika sätt. 

Sommargästerna var fler i år än på länge och beho-
ven mer komplexa. Detta medför en särskild proble-
matik eftersom verksamheten inom några områden 
ökar avsevärt samtidigt som våra med-arbetare ska 
ha semester och rekryteringsproblematiken är stor.

Mottagningsteamets verksamhet togs upp igen 
efter sommaruppehållet. Uppehållet medförde att 
beläggningen blev avsevärt högre inom korttids-
vården och verksamheten tvingades köpa externa 
korttidsplatser under hösten. Majoriteten av vård 
och omsorgstagarna på korttiden väntar på särskilt 
boende.

Båstads kommun deltar som en av fem skånska 
kommuner i ett projekt kring en vårdkedja för perso-

ner med demenssjukdom. Syftet med projektet är att 
skapa förutsättningar för en ökad samverkan mellan 
vårdgivare samt hitta förutsättningar för en jämlik 
vård och omsorg för personer med kognitiv svikt.

Kommunen har under ett par år drivit ett arbete 
med att införa digitala trygghetslarm i verksamheten. 
Projekt färdigställdes under 2017 och samtliga vård 
och omsorgstagare har nu digitala larm. I och med 
detta skärptes också driftsäkerheten.

Båstads kommun arrangerade aktiviteter för 
allmänheten som en del i den årliga nationella kam-
panjen ”Balansera mera” under hösten. Under två 
dagar erbjöds kommuninvånare service av rollatorer, 
tips och smakprov på näringsriktiga mel-lanmål från 
kostenheten, diskussion med sjuksköterskor och 
rehabpersonal kring läkemedel och fallrisk. Även 
vårdcentraler och Senior Sport School var med i ar-
rangemanget.

Stöd och omsorg
Under våren fattade Vård- och omsorgsnämnden 
beslut om vägledningsdokument inom Socialpsykiatri 
och LSS. Dessa ligger till grund för myndighetsutöv-
ning vid individuell utredning, bedömning och beslut.
Parcyklar beställdes under året till två av kommunens 
gruppbostäder. Dessa möjliggör cykelturer för vård- 
och omsorgtagare som normalt sett inte skulle har 
möjlighet till detta.

Eftersom verksamheten lämnade lokaler på bland 
annat Vårliden, har kontorsrum iordningsställts i 
anslutning till Daglig verksamhet i Båstad. Detta är 
emellertid ingen bra lösning, varför vi tittar på andra 
alternativ.

Daglig verksamhet driver caféverksamhet på Bjä-
redalen fyra dagar i veckan, vilket är mycket upp-
skattat.

Cafe SoL bedrivs som en öppen verksamhet och 
vänder sig till personer med en upplevd psykisk 
ohälsa, en målgrupp som till stor del inte har några 
andra insatser från vård och omsorg.

Ekonomi
Sammantaget har utförarsidan en negativ avvikelse 
om  13,8 mkr. Arbetet med att omsätta besparingsåt-
gärderna, utifrån genomlysningen, till verksamhetens 
förutsättningar påbörjades i slutet av året.

Resultatenheter 
Introduktion av sommarvikarier är en del av re-
sultatenheternas underskott, eftersom ”bredvid 
gång” har dubbla lönekostnader. Det råder brist på 
timvikarier inom hela äldreomsorgen, vilket i vissa 
fall har inneburit dyra vikarielösningar där vikarietid 
har fallit ut som övertid. Åtgärder har satts in för att 
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minimera övertiden, men problematiken med perso-
nalbristen kvarstår. 

Hemvården uppvisar ett underskott om 5,8 mkr. 
Utöver de poster som togs fram i genomlysningen (för 
låg peng avseende bilkostnader, semesterersättning 
och vikariat för semester) beror underskottet på ett 
avgångsvederlag, flera ärenden med dubbelbeman-
ning samt körtider för personal med områden långt 
ifrån kontoret på Bjäredalen i Förslöv.

Under perioden har vård- och omsorgsboende 
haft en beläggning på 98 procent. Att boendena inte 
når 100 procent beläggning beror på in- och utflytt 
då vårdtagare avlider. Under året har flera lägenheter 
dessutom varit i behov av renovering. Tomma lägen-
heter medför inkomstbortfall som inte kompenseras 
då vi inte kan dra ner motsvarande på bemanningen. 
Underskottet om 3 mkr beror främst på lägre belägg-
ning ( 400 tkr), punktinsatser för vårdtagare som 
inte kan lämnas utan uppsikt, samt ökad bemanning 
vid livets slutskede.  I underskottet inkluderas även 
aviserade kostnader för att förändra Bjärehemmet till 
ett renodlat somatikboende (550 tkr).

Korttiden uppvisar 1 mkr i underskott då vårdta-
gare periodvis har varit i behov av en ökad beman-
ning dygnet runt. I slutet av året var trycket högt på 
korttidsplatser och externa platser fick därför köpas 
in.

Övriga enheter 
Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad bemanning 
inom äldreomsorg mottogs 2017 och fördelades på 
Almgården, Skogsliden, Åsliden, nattpatrull i ordinärt 
boende och mottagningsteam.

Underskottet om 5,2 mkr för stöd och omsorg be-
ror på ett antal poster där Vård och omsorgs bud-
getram inte utökats 2017. Det rör sig om två platser 
på gruppboendet Myllefallet (-3 mkr), köpta platser 
inom psykiatrin (-600 tkr) samt ett utökat behov av 
boendestöd (-250 tkr). Två nya ärende av personlig 
assistans har också påbörjats under året (-700 tkr).

Bemanningen av sjuksköterskor på Skogsliden för-
stärktes då den inte var fullt ut patientsäker. Detta till-
sammans med bemanningen av sjuksköterskor under 
sommaren resulterade i ett underskott om 600 tkr. En 
hyrsjuksköterska togs in i fyra veckor under somma-
ren, vilket är avsevärt mindre än föregående år. 

En processkartläggning över hyra och inköp av 
hjälpmedel samt ny avgift för hjälpmedelsabon-
nemang resulterade i en positiv avvikelse om cirka 
400 tkr.

Verksamhetsövergripande äldreomsorg uppvisade 
ett överskott om 1,6 mkr, främst beroende på att 

demensteamet inte startades upp fullt ut (+1 mkr), 
men även på att uppstarten av anhörigverksamheten 
försenades. (+250 tkr). Överskottet kan också kopplas 
till att hemvårdens mottagningsteam arbetade med 
tillfälliga vistelser under sommarmånaderna (+350 
tkr).

Kostnaden för Åslidens återgång till kommunal 
regi uppgick till 630 tkr och finns med i utfallet inom 
HSL, verksamhetsövergripande äldreomsorg samt 
resultatenheten vård- och omsorgsboende.

Framtid
Verksamheten arbetar kontinuerligt med beman-
ningsnivåer utifrån vårdtyngd för att säkra en väl 
avvägd bemanningsstruktur. Det är inte ekonomiskt 
korrekt att ha en allt för snäv bemanningsram.

Arbetet med att minska övertidsuttaget pågår i 
verksamheten genom att säkra en passande grundbe-
manning. I arbetet ingår också att rekrytera lämplig 
mängd vikarier för att täcka oförutsedd frånvaro på 
mest kostnadseffektiva sätt. 

Utbildningar minimerades under 2017 för att nå 
en ekonomi i balans - eftersom medarbetare inom 
vård och omsorg kräver ersättare i verksamheten vid 
utbildning. En fortsatt minimerad utbildningsnivå är 
inte hållbar och kommer att förändras redan 2018.

Sjukfrånvaron ligger på en hög nivå inom vård 
och omsorg och arbetet med att minska denna pågår 
kontinuerligt. Minskad sjukfrånvaro ger, förutom 
lägre kostnader, en ökad kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten.

Verksamheten är beroende av engagerade, inno-
vativa och drivna medarbetare som arbetar med vård- 
och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser smartare 
lösningar. 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 dem. 

Vård och omsorg har tillsammans med nio andra 
skånska kommuner tilldelats medel från Europeiska 
Socialfonden för projektet ”DigiLitt.kom”. Projektet 
kommer att bidra till förståelse för hur digitalisering 
ska bidra till verksamheten.

Genomlysningen har mynnat ut i en ”Handlings-
plan för ekonomi i balans”. Detta är ett viktigt under-
lag i det fortsatta arbetet, både avseende kvalitet och 
effektivitet. Genomlysningen påvisade också att led-
ningsstrukturen inom Vård och omsorg var tunn och 
under våren 2018 kommer den att förstärkas med tre 
avdelningschefer. Det kommer att medföra ytterligare 
ökat fokus på kvalitet, effektivitet och närvarande 
ledarskap. 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision

Hänt i verksamheten 
Valnämnd
Valnämndens fem ledamöter ansvarar för att genom-
föra allmänna val. Valnämnden sammanträdde vid tre 
tillfällen för inledande förberedelser för valåret 2018. 

Överförmyndare totalt
Överförmyndaren är en lagstadgad verksamhet med 
ansvar att utöva tillsyn över förmyndare, förval-
tare och gode män. Överförmyndarverksamheten i 
Båstads kommun granskades av länsstyrelsen i mars 
2017. Granskningen visade att handläggningen är 
rättsäker och sker på ett lämpligt sätt i enlighet med 
reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförord-
ningen.

Kommunrevision
Kommunrevisionen med sju ledamöter granskar 
och bedömer årligen all verksamhet som bedrivs i 
nämnder och styrelser avseende ändamålsenligheten, 
ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. Målet med 
revisorernas arbete är ansvarsprövningen, det vill 

säga revisorernas bedömning i frågan om ansvarsfri-
het som lämnas till fullmäktige inför deras prövning 
och beslut. Den kommunala revisionen är samordnad 
vilket innebär att även bolag och stiftelser ingår i 
uppdraget. Kommunrevisionen sammanträdde 12 
gånger under året. 

Ekonomi
Valnämnd
Valnämndens verksamhet under året var begränsad 
till ett fåtal sammanträden vilket gav ett stort över-
skott. 

Överförmyndare
Överförmyndarens verksamhet får ett underskott. 
Underskottet avser kostnader för gode män och för-
valtare i de fall huvudmannen inte själv har medel att 
bekosta detta. Verksamheten är underbudgeterad.
Verksamheten avseende ensamkommande barn har 
ingen budget och alla kostnader återsöks från migra-
tionsverket. 

Kommunrevision
Kommunrevisionen håller budget.

Framtid
Valnämnd
Valnämnden förbereder och genomför allmänna val 
2018.

Överförmyndare
Överförmyndarens organisation ses över inför ny 
mandatperiod. 

Verksamhetsberättelse Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

(tkr) 

Budget 

2017 

Bokslut 

2017 

Avvikelse 

2017 

Bokslut 

2016 

Valnämnd -113 -16 97 -3 

Överförmyndare     

Överförmyndare -282 -760 -478 - 

Överförmyndarkansli -939 -728 211 - 

Överförmyndare ensamkommande barn 0 0 0 0 

Överförmyndare totalt -1 221 -1 488 -268 -1 235 

Kommunrevision -848 -848 0 -851 

 

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämndens fem ledamöter ansvarar för att 
genomföra allmänna val. Valnämnden samman-
trädde vid tre tillfällen för inledande förberedel-
ser för valåret 2018.  

Överförmyndare totalt 
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 mars 2017. Granskningen visade att 
handläggningen är rättsäker och sker på ett 
lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldra-
balken och förmynderskapsförordningen. 

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 12 gånger 
under året.  

Ekonomi 
Valnämnd 
Valnämndens verksamhet under året var begrän-
sad till ett fåtal sammanträden vilket gav ett stort 
överskott.  

Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet får ett under-
skott. Underskottet avser kostnader för gode män 
och förvaltare i de fall huvudmannen inte själv 
har medel att bekosta detta. Verksamheten är 
underbudgeterad. 

Verksamheten avseende ensamkommande barn 
har ingen budget och alla kostnader återsöks från 
migrationsverket.  

Kommunrevision 
Kommunrevisionen håller budget. 

Framtid 
Valnämnd 
Valnämnden förbereder och genomför allmänna 
val 2018. 

Överförmyndare 
Överförmyndarens organisation ses över inför ny 
mandatperiod.  

 

 

VALNÄMND, ÖVERFÖRMYNDARE, 

KOMMUNREVISION
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Besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 Båstad
Postadress: 269 80 Båstad
Telefonväxel: 0431-770 00 
Mejl: bastads.kommun@bastad.se
Webbplats: www.bastad.se

     facebook.com/bastadskommun

   @bastadskommun

    Båstads kommun

   @bastadskommun


