
	

	
	

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Onsdagen	den	23	januari	2019.	

Tid	och	plats:	 Kl.	13.00	‐	Sammanträde	i	Astrakanen,	kommunhuset	i	Båstad.	
	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Beslutsinstans

	 Upprop	 ‐‐	 ‐‐	

1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐	 VN	

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 VN	

3. Informationsärenden:	
	
a).	Presentation	av	politiker	och	tjänstemän		
	
b).	Haga	Park	i	Förslöv:	Nulägesrapport	
						(Kl.	14.30:	Anders	Hjert,	projektledare)		
	
c).	Bjärehemmet	i	Västra	Karup:	Nulägesrapport	
	
d).	Styrkortet	och	kö	till	särskilt	boende	
	
e).	Kommande	politikerutbildningar	
	
f).	Cyklar	inom	Vård	och	omsorg	
	
g).	Svar	till	Arbetsmiljöverket	(Philipp	Seuffer,	HR‐chef)	
	
h).	SAS	informerar	‐	Lex	Sarah	

‐‐	 VN	

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	efter	december	2018	
(Kompletteras	senare)	

Marcus/Emma	 VN	

5. Beslutslogg	för	vård‐	och	omsorgsnämnden	 ‐‐	 VN	

6. Delgivningar	 ‐‐	 VN	

7. Delegationsbeslut	 ‐‐	 VN	

		
			Båstad	den	16	januari	2019	
	
	
	

Ulf	Jiewertz		 	 Henrik	Andersson	
Ordförande		 	 Sekreterare	

	



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-01-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Iréne Ebbesson utses som justeringsperson. 
2. Rustan Svensson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum onsdagen den 30 januari 2019 kl. 10.00 på kommunkansliet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden ska välja en justeringsperson, samt ersättare vid dennes  
eventuella frånvaro, för att justera sammanträdesprotokollet. Justeringsperson väljs 
i turordning baserat på närvaro- och uppropslistan. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-01-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000006/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen. 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-01-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000007/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
a). Presentation av politiker och tjänstemän  
 
b). Haga Park i Förslöv: Nulägesrapport (Anders Hjert, projektledare)  
 
c). Bjärehemmet i Västra Karup: Nulägesrapport 
 
d). Styrkortet och kö till särskilt boende 
 
e). Kommande politikerutbildningar 
 
f). Cyklar inom Vård och omsorg 
 
g). Svar till Arbetsmiljöverket (Philipp Seuffer, HR-chef) 
 
h). SAS informerar - Lex Sarah 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-01-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000156/2017 – 905 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska redogörelsen 
från förvaltningen.   
 
Aktuellt 
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom tillsammans med 
vård- och omsorgschefen. 
 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-01-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000008/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Beslutsloggen daterad den 16 januari 2019 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till nämnden 
och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
 



 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2019 
 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 
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Datum: 2019-01-16 
Dnr: VN 000008/2019-900 
 

 

  
 

Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2017-11-27 § 124  
Uppföljning av 
vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom 
SOL, äldreomsorg 

VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i  
uppdrag att revidera vägledningsdokumentet SOL, 
äldreomsorg under 2018. 

I samband med att arbetsprocessen för 
biståndshandläggare kartläggs och utvecklas 
under hösten 2018 kommer detta underlag 
att revideras. 

2019 

VN 2017-12-18 § 135 
Lokalförsörjningsplan 
för Vård och omsorg 
2018-2025 

VN 000138/2015 Vård- och omsorgsnämnden godkänner 
lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen 
ska följas upp och revideras vartannat år med 
start 2020. 

Muntlig återrapportering till nämnden på 
förekommen anledning från och med 2018. 

2020 
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Datum: 2019-01-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000149/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
 
Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Beslut om budget 2019 och plan 2020-2021 för Båstads kommun 
 
b). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträdesprotokoll 2018-12-06 
 
c). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-11-20   
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 242 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-19 

Dnr KS000489/2018 - 906 

Budget 2019 och plan 2020-2021 

Sida 

6av35 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess, beslutat av kommunstyrelsen 
2014-02-12 § 29, samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 § 23, ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten. I år sker det på december månads 
kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information, som framkommer under hösten, ska 
kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis 
vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att 
uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller 
boendedygn som ligger till grund för kommunens olika resursfördelnings
ystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i 
samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan 
också vara exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras under hösten. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Ebba 
Krumlinde (C), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Jonas Nilsson (MP), 
Krister Lilja (KD), Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Eddie Grankvist (BP), 
Kerstin Gustafsson (M), Håkan Mörnstad (BP), Hans Grönkvist (BP) och Jessica 
Andersson (S). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-11-30, 
med tillhörande bilaga. 
Samverkan för Bjäres förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021. 
Bjärepartiets förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021. 
Miljöpartiets budgetförslag. 
Centerpartiets kommentarer till budget 2019. 
Samverkansprotokoll från Cesam, daterad 2018-12-05. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L) och 
Krister Lilja (KO): Bifall till Samverkan för Bjäres budgetförslag. 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag. 

Marianne Eriksson Mj öberg (BP) : Tilläggsyrkande om Samverkan för Bjäres 
budgetförslag vinner gehör att det ska anslås 70 000 kr till projektet 90+ för år 
2019. 

Johan Olsson Swanstein (M) : Avslag till Marianne Eriksson Mjöbergs (BP) 
tilläggsyrkande. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTAD,S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

Ajournering 

Propositionsordning 

Omröstningsordning 

· Omröstningsresultat 

Propositionsordning 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

2018-12-19 7av35 

KF § 242 Dnr KS000489/2018 - 906 

Forts. Budget 2019 och plan 2020-2021 

Håkan Mörnstad (BP) : Tilläggsyrkande att timarvode för förtroendevalda ska 
vara bibehållet 200 kr. 

Bo Wendt (BP): Tilläggsyrkande att ny skola ska byggas i Grevie och Torekovs 
skola ska bibehållas. 

Sammanträdet ajourneras 15:50-15:53. 

Ordförande ställer först proposition på Samverkan för Bjäres budgetförslag och 
Bjärepartiets budgetförslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
Samverkan för Bjäres budgetförslag har bifallits. 

Därefter ställer ordförande proposition på Marianne Eriksson Mjöbergs (BP) 
tilläggsyrkande om att medel ska tillföras projekt 90+. Efter framstä lld 
proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Marianne 
Eriksson Mjöbergs (BP) förslag. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill avslå Marianne Eriksson Mjöbergs (BP) förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Marianne Eriksson Mjöbergs (BP) förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 27 ja- och 10 Nejröster samt 3 som avstod, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunfullmäktige beslutat att avslå Marianne Eriksson Mjöbergs 
(BP) förslag. 

Efter omröstningen ställer ordförande proposition på Håkan Mörnstads (BP) 
förslag om att bibehålla timersättning på 200 kr för förtroendevalda.Efter 
framställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå 
Håkan Mörnstads (BP) förslag. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill avslå Håkan Mörnstads (BP) förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Håkan Mörnstads (BP) förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 23 Ja- och 10 Nej röster samt 7 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunfullmäktige beslutat att avslå Håkan Mörnstads (BP) 
förslag. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Propositionsordning 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2018-12-19 8av3S 

KF § 242 DnrKS000489/2018-906 

Forts. Budget 2019 och plan 2020-2021 

Efter omröstningen ställer ordförande proposition på Bo Wendts (BP) förslag 
om skolor i Grevie och Torekov. Efter framställd proposition finner ordförande 
att kommunfullmäktige beslutat avslå Bo Wendts (BP) förslag. Omröstning 
begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill avslå Bo Wendts (BP) förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts (BP) förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 17 Nejröster samt 2 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunfullmäktige beslutat att avslå Bo Wendts (BP) förslag 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. De finansiella målen för budget 2019: 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

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

2. Resultatet för 2019 budgeteras till 16,l mkr. Resultaten för 2020 och 2021 
planeras uppgå till 19,5 mkr respektive 23,3 mkr. 

3. Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 194 565 tkr för 2019 och 
215 395 tkr för 2020 samt 222 380 tkr för 2021. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca SO procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2019 med totalt 150 mkr. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta 
kortfristiga lån inom en ram om 20 mkr. 

8. Samverkan för Bjäres budget 2019 och plan 2020-2021 antas. 
usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2018-11-30 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000489/2018-906 

Till: Kommunfullmäktige 

Tjänsteskrivelse 

Samverkan för Bjäres förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. De finansiella målen för budget 2019 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 
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• Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med skatte
medel. 

2. Resultatet för 2019 budgeteras till 16,1 mkr. 
Resultaten för 2020 och 2021 planeras uppgå till 19,5 mkr respektive 23,3 mkr. 

3. Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infra
struktur uppgår till 194 565 tkr för 2019 och 215 395 tkr för 2020 samt 222 380 tkr för 2021. 
Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2019 till ca 50 procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2019 med totalt 
150 mkr. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp fö r de lån som förfaller för betalning under 2019. 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom en ram 
om 20mkr. 

Sammanfattning av ärendet 

1 enlighet med kommunens budgetprocess, beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29, samt 
reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta 
om en budget för kommande år samt plan för därefter fö ljande två till fyra år. Beslutet om budget i 
juni är därefter föremål för en revidering under hösten. 



2 (3) 

I år sker det på december månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revide
ring/justering behövs är att ny ekonomisk information, som framkommer under hösten, ska 
kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya föränd
rade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, 
elever, hemvårdstimmar eller boendedygn som ligger till grund för kommunens olika resursför
delningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband 
med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara exempel på 
anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver revideras/justeras under hösten. 

Årets budgetprocess, för att ta fram budget 2019, skiljer sig lite från tidigare år. Efter valet så höll 
förvaltningen i två budgetberedningsmöten kring månadsskiftet september /oktober där förvalt
ningen presenterade uppdaterade budgetförutsättningar som resulterade i tydliga avvikelser mot 
kommunens finansiella mål både avseende resultatmålet och självfinansieringsgraden på investe
ringarna. Där stannade förvaltningen och öppnade upp för de olika politiska partierna att jobba 
vidare med materialet genom aktiva politiska prioriteringar, dialog med förvaltningen kring 
konsekvensberäkningar av nya initiativ, osv. 
Det som förvaltningen reviderat på egen hand sedan månadsskiftet september/oktober har 
återkopplats till partierna. 

Processen så som den beskrivits ovan har resulterat i att förvaltningen ej lämnar något eget 
budgetförslag, utan samtliga budgetförslag, avseende budget 2019, som lämnas från politiken har 
sitt ursprung från det material som förvaltningen presenterade i månadsskiftet septem-
ber /oktober när det senast kallades in till gemensam budgetberedning 

.Aktuellt 

Alla siffror inom parentes är under avsnitten "Drift" och "Investeringar och Exploatering" avser 
belopp beslutade i Kommunfullmäktige i juni 2018. 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den befolkningsför
ändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 109 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2019 för resterande 3 månaders löneökningar 2018 och 9 månaders 
löneökningar för 2019 uppgår till sammanlagt till 14,7 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision. 

SKL:s bedömning fö r utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2019 uppgår till 
2,7 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna. 

Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2019 uppgår till 16,1 (15,8) mkr. 
Detta motsvarar för 2019 ett resultat som uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och gene
rella bidrag. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra
struktur uppgår enligt förslaget till 129 625 tkr (213 996 tkr) för 2019 och 182 190 tkr 
(230 490 tkr) för 2020 samt 186 890 tkr (168 240 tkr) för 2021. 

Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 93 760 tkr (88 490 tkr) för 2019 och 52 905 tkr (55 905 tkr) för 2020 samt41190 tkr 
(25 690 tkr) för 2021. 
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För exploateringsverksamheten beräknas under 2019 nettoinkomster om sammantaget 
28 820 tkr (35 040 tkr) uppstå. För 2020 nettoinkomster om 19 700 tkr (9 300 tkr) och för 
2021 nettoinkomster om 5 700 tkr (5 900 tkr). 

Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2019 uppgå till ca 50 procent (31 procent). 

Nivå på nyupplåningen för 2019 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till max 
150 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 19 mkr (18 mkr). 

Finansiella mål 

Under mandatperioden kommer Båstads kommun successivt att trappa upp resultatmålet med 
ett slutmål om 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag till år 2022. Kommunens 
resultat planeras att uppgå till minst 2,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag år 
2020 och minst 2,6 procent för år 2021. 

Målet för investeringar (exklusive VA-investeringar) kommer under mandatperioden vara att 
de ska finansieras till SO procent med skattemedel. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Beslutet skall expedieras till: 

Ekonomienheten, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, chef verksamhetsstöd, kommun
revision, nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag förändringar till budget 2019 plan 2020-2021 



SAMVERKAN för BJÄRE (SfB) 

BUDGET 2019 OCH PLAN 2020 - 2022 
I Båstads kommun finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, 

idrott, kapital, nya ideer, entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft och rent vatten. 

Mångfald är vår styrka och här finns livskvalite. Med andra ord - ett bättre sätt att leva. 

Men Båstads kommuns ekonomi är i ett mycket utsatt läge. Behoven av investeringar är 

stora och de löpande driftskostnaderna är för stora för de skatteintäkter som idag finns. 

Detta innebär att önskemålen på resurser för den löpande driften överstiger vida de intäkter 

som idag finns till förfogande. Utifrån resursönskemål och brister i ekonomistyrning från 

föregående mandatperiod borde en skattehöjning övervägas. För att undvika en 

skattehöjning krävs det prioriteringar och effektiviseringar av den kommunala verksamheten 

under hela mandatperioden. Om obalanserna trots detta består och kärnvärden därmed 

hotas, kan en skattehöjning inte uteslutas under de närmaste åren. 

De prioriteringar och satsningar som Samverkan för Bjäre gör är följande: 

BARN OCH UNGDOMAR 

Det är av vikt att vi under mandatperioden får en långsiktig och hållbar skolorganisation på 

plats. Det gäller såväl lokaler som verksamhet och styrformer. Vi avsätter nu resurser för att 

fullfölja ombyggnationen av Förslövs F-6 skola och en helt ny F-6 skola i Västra Karup, som 

enligt planerna kommer att stå klara sommaren 2021. Dessutom kommer vi under 

mandatperioden att påbörja byggnationen av en ny F-6 skola i Hemmeslöv. 

Vi ger förvaltningen i uppdrag att skapa en plan för hur Strandängsskolans högstadium kan 

klara den ökande elevtillströmningen inom Strandängsskolans fysiska område för de 

kommande 10 åren. 

Fler barn kräver fler förskoleplatser under mandatperioden, vilket bland annat innebär 

utbyggnad av förskolan i Västra Karup (Klockarebyn) till fyra avdelningar och en tillbyggnad 

av Fiskebyns förskola i Torekov. Vi uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att 

ändamålsenliga förskoleavdelningar finns i centrala Båstad. Dessutom att i dialog med 

fristående förskolor finna praktiska lösningar på aktuella behov av förskoleplatser. 

Vi satsar på Barn hälsoteam för att säkerställa att alla barn, men speciellt för barn med behov 

av särskilt stöd, får de insatser de behöver. Ser till att ge de resurser som behövs för att 

införa obligatoriskt språkval i åk 6 och lovskola. Och även resurser för den utökade 

vistelsetiden för förskolebarnen. Dessutom tillskjuter vi mer pengar till grundskola och 

gymnasieskola för att klara av att ge undervisning åt det ökade elevanta let som 

befolkningsprognosen anger. Kulturskolan ger även fortsättningsvis instrumentundervisning 

för ca 160 elever och dramaundervisning för åk 2 och 8. 



Vi vill ge våra ungdomar en plattform för att kunna göra sin röst hörd i samhällsdebatten. 

Beslutet om ett ungdomsråd kommer därför att verkställas och i dialog med de unga finna 

lämpliga former för dess utformning. 

Individ och Familj får ett betydande resurstillskott för att klara placeringar av barn och 

ungdomar. Gymnasiesärskolan tillförs också mer resurser för att klara sitt viktiga uppdrag. 

TILLVÄXT OCH FÖRETAGANDE 

För att långsiktigt klara välfärden i Båstads kommun kommer vi att arbeta för att förbättra 

förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i vår kommun. I samverkan med 

Båstad Turism och Näringsliv finner vi former för ökad dialog med företagarna och för ökad 

förståelse för varandras möjligheter och utmaningar. I nära samarbete mellan kommun, 

region, ideburna sektorn, akademi och vårt lokala näringsliv finna nya samarbetsformer för 

bättre användande av våra gemensamma resurser. Dessutom lägga grunden till smidig 

myndighetsutövning och ökad beredskap för verksamhetsmark. 

Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhets ort ska vi ta till 

vara genom att ha hög plan beredskap av byggbara markområden för åretruntboende och 

företagseta bl eri nga r. 

ÖPPENHET OCH RÄTTVISA ÖVER HELA BJÄRE 

En välkomnande attityd är en del av Bjäres attraktionskraft. Öppenhet, tillit, inkludering och 

socialt kapital främjas genom den variation av aktiviteter, mötesplatser, föreningar och 

nätverk som finns att ta del av. Detta ska genomsyra vårt arbete, både som politiker och 

medarbetare i vår kommun. 

I kommunen har alla likvärdiga möjligheter att förverkliga sina mål i livet, oavsett om man 

bor på landet och jobbar i tätorten eller tvärtom. Vi vill stimulera våra medborgare att ta 

egna initiativ och möjliggöra för dem att vara med att forma sitt närsamhälle. Dessutom 

avsätter vi resurser för balans- och rörelseträning för äldre. Vi vill ge mera lika 

förutsättningar att sköta våra vägar, lekplatser och gemensamma grönytor oavsett var man 

bor i kommunen. 

Samhällsbyggnadsenheten ges mer resurser för att arbeta med detaljplaner av övergripande 

allmän karaktär. Kollektivtrafiken stärks genom tillköp av buss 523 och kommunen bidrar 

med 1 mkr till bredbandsutbyggnaden på Bjäre. 

VÅRD OCH OMSORG 

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den enskildes behov och önskemål med målet att 

skapa välbefinnande. Kvalitetsarbetet i vård och omsorg ska stärkas och utvecklas. 

Vi erbjuder en jämlik vård och omsorg och välfärdstjänster med god kvalite och 

tillgänglighet. För att klara detta ska vi planera med framförhållning och framsynthet. Vi 

strävar efter att skapa naturliga mötesplatser i våra tätorter för såväl ung som gammal. 

Vi ser ett behov av nytt Vård- och Omsorgsboende i Torekov/västra delen av vår kommun. 

Behovet av Vård- och Omsorgsboende analyseras och en utbyggnadsplan fastställs under 



2020. Vi bjuder in entreprenörer för att finna lämpliga former för valfrihet i boende, service 

och stöd. 

Vårdtyngden på vård boenden ökar och därför ger vi mer resurser för att bland annat 

bemanningen nattetid kan stärkas. Vi avsätter dessutom mer resurser för att möta upp fler 

LSS-ärenden. 

Vi ger förvaltningen i uppdrag att successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet 

bland annat till förmån för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv. Lokalerna i 

Bjärehemmet används under återstående hyrestid för annan verksamhet. Förvaltningen gör 

nu en genomgång av serviceinsatser med syftet att öka kostnadseffektiviteten för såväl den 

enskilde som för kommunen. 

Det har tidigare aviserats projekt för ändamålsenligt biståndsbedömning. Vi anser det är av 

största vikt att detta projekt kan föras vidare till implementering i förvaltningen. 

TRYGGHET 

Båstads kommun upplevs för det mesta vara en trygg kommun. Vi saknar dock varken 

problem eller utmaningar ur ett trygghetsperspektiv. Vi prioriterar arbetet med säkerhet och 

beredskap bland annat genom ökad samverkan med polis, grannar, företagare och region. Vi 

tillför resurser till Räddningstjänsten så att de kan klara sina utökade uppdrag. Vi avsätter 

resurser så att en säkerhetssamordnare kan anställas. Trygghetsabetet inom våra 

kärnverksamheter såsom skola och vård och omsorg prioriteras. 

VÅR MILJÖ OCH VÅR KULTURHISTORIA 

Vår nya Översiktsplan kommer under mandatperioden att vara ett viktigt dokument för 

styrning och utveckling av vår kommun. Här pekar vi ut våra omistliga naturvärden/områden 

som ska bevaras för framtiden samtidigt som vi är tydliga med var vi vill se byggnation för 

boende och verksamheter. 

Miljöarbetet kommer att stärkas genom att en befattning som kommunekolog inrättas 

under mandatperioden. Vi tar fram en klimatanpassningsplan för att prioritera vilka insatser 

som ska göras, tex förebygga stranderosion. VA-nätet kommer att byggas ut och 

reinvesteringar i befintlig VA-struktur kommer att öka. Viktiga kommunala beslut ska 

innehålla miljökonsekvensutredning. Insatser för att göra oss alla mera medvetna om att vi 

måste leva mera hållbart både socialt, ekologiskt och ekonomiskt kommer att utvecklas 

under mandatperioden. 

KOMMUNENS OCH BÅSTADHEMS FASTIGHETER 

Tillsammans har Båstadhem och kommunen stora värden i fastigheter. Hur vi förvaltar dessa 

fastigheter ska under 2019 klart definieras och en organisation skapas för en effektiv och 

ändamålsenlig förvaltning och skötse l. 

För att minska kostnader och tydliggöra organisationen tar den kommuna la förvaltningen 

över administration och ledning av kommunens verksamhetsfastigheter. Den 

fastighetstekniska servicen berörs inte. Vår målsättning är att säkerställa så att 

/1P 



fastighetsbeståndet sköts på effektivast och bästa sätt. Nuvarande organisation föräd las i 

etapper med målet att överföra beståndet i bolagsform. Därför prioriterar vi nu att få en 

stabil organisation, både i kommun och bolag, på plats och klargöra hur styrning i framtiden 

ska ske. I nästa fas går vi vidare med att fördjupa utredning kring bolagsbildning. 

Genom tydlig ägarstyrning ska vi se t il l att Båstadhem medverkar till at t vi har en 

bostadsmarknad i balans för åretruntboende. Ägarstyrning bygger på aktualiserat regelverk 

och nära dia log. 

STYRNING AV KOMMUNFÖRVALTNINGEN 

I ledning och styrning av den kommunala förvaltn ingen ska inriktningen vara god kvalitet och 

effektivitet i alla verksamheter. 

Kommunens personal är vår viktigaste resurs. Därför är det av stor vikt att politiken och vår 

personal arbetar för samma mål och att alla är medvetna om vi lka utmaningar som vi har 

framför oss. 

Vi avsätter resurser för att utveckla styrn ingen av de kommuna la verksamheterna och 

säkerställa att vi har en helhet i våra beslut och vad konsekvenserna blir för den kommunala 

ekonomin. Månatliga budgetuppföljningsrutiner skapas. 

Vi kommer genom dialog klargöra politikens roll och våra medarbetares roll för att skapa 

tydlighet, effektivitet och arbetsro. Vi är varandras arbetsmiljö och vi vinnlägger oss om att 

skapa bra förutsättningar för att rekrytera och behålla vår personal, bland annat att ge 

resurser för att införa "rätt till heltid". Förvaltningen sköter fortsättningsvis lokalvård av 

verksamhetslokaler i egen regi. 

Den tidigare förvaltningsledningen har med det styrande partiets stöd anställt flera 

årsarbetare på kommunledningskontoret, utan att ha resurser till detta. Detta underskott 

hanteras i budget 2019. 

VÅR EKONOMI 

Budgetförslaget för 2019 bygger på oförändrad skatt och ett positivt resultat på drygt 16 

mkr, vilket motsvarar det finansiella målet som kommunful lmäktige satt upp. 

Investeringarna i skattefinansierad verksamhet uppgår till 130 mkr och 94 mkr i 

avgiftsfinansierad verksamhet. 

Behovet av investeringar i bland annat förskolor, skolor och vård- och omsorgsboende 

kommer att vara omfattande framöver. Därför är det inte möjligt att finansiera investeringar 

med 100 % egna medel utan det behövs ett större utrymme för att tillfredsställa de behov 

som ligger framför oss. Målet är att under mandatperioden ska de skattefinansierade 

investeringarna sammanlagt uppgå til l högst 2 x (resultat+ avskrivningar) . 

Detta kommer att belasta vår driftsekonomi med ökade avskrivningar och räntekostnader 

för lång t id framöver. Därför vill vi skapa ett större ekonomiskt utrymme för att just hantera 

dessa långsiktigt ökade kostnader genom att sätta resultatmålet till 3 % (mot dagens 2 %) att 

uppnås under mandatperioden. 



Vi arbetar efter principen att inte tillskjuta skattemedel till avgiftsfinansierad verksamhet. 

Avgifter ska täcka självkostnaden. Vi drar ner på den planerade höjningen av timarvode till 

politiker och ställer krav på politiken att åstadkomma effektivare möten. Dessutom höjer vi 

P-avgifterna våren 2019. 

I ett pressat ekonomiskt läge genomförs inte fri kollektivtrafik för kommuninvånare 75+ 

under 2019, men under mandatperioden. 

De besparingar som gjorts är bland annat inom skolans område, där vi skjuter fram 

verkställigheten av beslutet om minskade barngrupper i försko lan, ger inte full 

kompensation för ökade vistelsetider i förskolan, ger uppdrag om effektiviseringar inom 

grundskola och eget gymnasium. 

Arbetet med årsbudget kommer från och med arbetet med budget 2020 att huvudsakligen 

förläggas till hösten, medan målstyrning och verksamhetsuppföljning prioriteras under 

våren. 

INVESTERINGSPLAN 

De skattefinansierade investeringarna under mandatperioden är omfattande. Här kommer 

några urval nedan. 

Vi avser att göra klar gång- och cykelvägen på nedlagda järnvägsspåret från Båstad till 

Förslöv under mandatperioden till ett budgeterat belopp om 10,5 mkr. Under 2019 

investerar vi 42 mkr i nybyggnad av Förslövs F-6 skola. Dessutom investerar vi i 

infrastrukturen (gator och VA) för nya bostads- och verksamhetsområden under 2019 för 

knappt 20 mkr. Kommunen behöver öka sitt strategiska markinnehav och avsätter därför 8 

mkr för markköp under 2019. 

ETT VÄLKOMNANDE BJÄRE - En BÄnRE SÄn An LEVA 

Båstads kommuns unika läge och öppenhet har format vår identitet. Bjäre är ett nav och 

mötesplats där det finns en atmosfär, ett öppet sinne och förändringskapacitet som skapar 

beredskap för det oväntade och lust till ständig utveckling. Vi arbetar för att vår kommun ska 

kännetecknas av mångfald, hög tolerans, välkomnande och delaktighet i gemensamma 

samhällsfrågor, där var och en ges goda förutsättningar att skapa - ett bättre sätt att leva. 

Båstad 30 november 2018 

SAMVERKAN för BJÄRE 

Moderaterna Socialdemokraterna Liberalerna Kristdemokraterna 



Båstads kommuns vision samt mål 

Vision 2030 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en 
attraktiv förebild, på alla sätt, i alla sammanhang. 

Förebild 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap. 
Kommunen attraherar de människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, 
kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. Genom 
att välkomna nya ideer, utveckling och nya människor skapas förutsättningar för den lilla 
kommunens framtid; för alla som vill något. 

Attraktion 
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. Självklart skyddas 
råvaror, miljö och naturvärden genom att sätta det hållbara livet i fokus. 

l den attraktiva kommunen är människans lika värde och möjlighet att påverka 
grundläggande i utvecklingen. 

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och 
kompetenser; för företag och organisationer där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, 
tillit och socialt kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår snabbrörlighet har vi 
förmågan att anpassa oss till omgivningens krav. 

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar vägen och skapar en attraktiv 
förebild. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med andra kommuner, 
regioner och länder, i syfte att skapa goda förutsättningar för alla medborgare. 

Slogan 

I Ett bättre sätt att leva 



Fullmäktigemål 

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

2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig. 

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans. 

Resultatindikatorer fullmäktigemål 

RT= Resultatindikatorer, E = Effektivitetsindikatorer, V= Volymindikatorer 

KF-mål 1 Mätmetod 
Båstads kommun är attraktiv Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
att leva bo och verka i. kommun som en plats att leva och Bo på. 

(SCB, medbore:arundersökninl!') 

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

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

KF-målZ Mätmetod 
Båstads kommun är Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
välkomnande, professionell kommunala verksamheterna i Båstads kommun. 
och tydlig. (SCB, medborgarundersökning) 

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

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

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

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och tillgänglighet 
(SCB, medborgarundersökningl 

KF-mål3 Mätmetod 
Båstads kommun är i Se finansiella mål 
ekonomisk balans. 

Nämndsmål 

1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

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

3. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner. 

4. Båstads kommun skall vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö och 
hållbart samhällsbyggande. 

Mått 

RT 

RT 

RT 

RT 

V 

V 

V 

RT 

5. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom trygghet och 
säkerhet. 

6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt. 



Resultatindikatorer nämndsmål 

RT= Resultatindikatorer, E = Effektivitetsindikatorer, V= Volymindikatorer 

Nämndsmål 1 Mätmetod Mått 
Båstad ska vara en av Sveriges lO:e bästa grundskola enlil!t öppna jämförelser (U15538) RT 
10 bästa skolkommuner Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år (N17449) V 

Andel elever som påbörjar studier vid högskola eller 
universitet inom två år efter avslutad gymnasieutbildning V 
fN17497) 

80 procent nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT 
(egen undersökning, ,gymnasiet) 

80 procent nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät, (egen 
undersökning, vuxenutbildning) 

Andel examina YH (egen mätning) V 

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

Nivå SFI (skolverket) E 

Nämndsmål 2 
Båstad ska vara en av Sveriges En av Sveriges 10 bästa ÄO-kommuner enligt öppna RT 10 bästa kommuner inom vård jämförelser 
och omsorg Andel nöjda brukare i hemvården RT 

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT 
Andel brukare nöida med inflvtandet i hemvården RT 
Andel personer med hemvård som varit delaktiga i RT 
genomförandeplanering 

Andel tid hos brukare E 

Nämndsmål 3 
Båstad ska vara en av Sveriges En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt RT 25 bästa näringslivskommuner SKL:s INSIKT 

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

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

Antal företag med anställda ska öka V 
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 

V verksamheter 

NämndsmåJ 4 
Båstads kommun skall vara en En av Sveriges 25 bästa miljökommuner enligt RT av Sveriges 25 bästa kommuner Miliöaktuellts ranking 
inom miljö och hållbart 30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta 

V samhällsbyggande eller närproducerade 
Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 

V 
ska vara minst 60 %. KKll< (Uo7414) 

Andelen miljöbilar i kommunens verksamhet ska 
V öka( miljöbilar enligt skatteverkets definition) 



Nämndsmål 5 
Båstad ska vara en av Sveriges Båstads kommun ska vara en av Sveriges 2 5 tryggaste 
25 bästa kommuner inom och säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser RT 
trygghet och säkerhet 

Nämndsmål6 
Båstads kommun ska främja Nöjd medborgarindex kultur 75 eller högre 

allas möjligheter till (SCB, medborgarundersökningen) 

kulturupplevelser året runt RT 

Finansiella mål 

Enligt kommunallagen ska varje kommun ange finansiella mål som definierar vad som anses 
vara god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Båstads kommun har valt 
följande finansiella mål för 2019: 

1. Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

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

Resultatindikatorer finansiella mål 

Finansiellt mål 1 
Båstads kommuns överskott Resultat 
ska uppgå ti ll 2 % av 

Skatteintäkter, stats - och utjämningsbidrag 
~2% 

skatteintäkter och generella 
stadsbidrag 

Finansiellt mål 2 
Investeringar (exklusive VA-
investeringar) ska Resultat + Avskrivningar (skattefin. an!. tillg. ) 

RT 

finansieras till 50 % med SI fi . d . . ~ SO % RT 
skattemedel. 

rntte mans1era e nettomvestenngar 

Under mandatperioden kommer Båstads kommun successivt att trappa upp resultatmålet 
med ett slutmål om 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag till år 2022. 



Budgetförutsättningar för 2019 - 2023 

Samhällsekonomin och kommunernas ekonomi 
SKL (Sveriges kommuner och landstings arbetsgivar- och intresseorganisation) gjorde följande bedömning om 
samhällsekonomin i sitt Cirkulär 18:47, baserad på regeringens budgetproposition: (Ekonomirapporten publi
ceras i december.) 

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2019-2021. Bud
getpropositionen är lagd av övergångsregeringen enligt den praxis som utarbetats när ett 
regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgetenförlänger, med några undantag, i prin
cip anslagen i 2018 års budget. Det betyder bland annat att de riktade statsbidrag som skulle 
avslutas 2018 finns kvar 2019 samtidigt som de bidrag som skulle trappas upp 2019 är kvar 
på 2018 års nivå, med ett/åtal undantag. 

Riksdagen ska besluta om budgeten den 12 december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då 
antar en annan budget än övergångsbudgeten En ny regering har dessutom möjlighet att 
när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget. Osäkerheten om 
slutliga anslag i statens budget är därför mycket stor. 

Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen 
I Sverige är företagen optimistiska om konjunkturutsikterna,framförallt inom industrin. 
BNP-tillväxten förväntas bli något högre i år än 2017, men man bedömer att den mattas av 
något 2019, främst till följd av lägre bostadsinvesteringar och mindre bidrag från offentlig 
konsumtion än under föregående år. 

Är 2018 prognostiserar regeringen att offentlig konsumtion ska öka i en takt som motsvarar 
genomsnittet sedan år 2000. Migrationsrelaterade utgifter väntas dockfortsätta minska 
kraftigt i kommunsektorn. Nästa år antas tillväxten i den offentliga konsumtionen mattas av 
till följd av en dämpad skatteinkomstutveckling. För kommunsektorns del antas även stats
bidragen minska på grund av minskade migrationsutgifter, vilket dämpar konsumtionsut
vecklingen ytterligare. Man påpekar att de särskilda principer som tillämpas vid utform
ningen av denna proposition sammantaget bedöms få en mindre effekt på statsbidragen 
2019. 

Investeringarna beräknas fortsätta öka 2019 om än i långsammare takt än tidigare, men 
bostadsbyggandet utvecklas svagare. 
Regeringen anser att framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt hög efterfrågan på 
arbetskraft. Den gynnsamma konjunkturutvecklingen under 2018 bedöms medföra att 
sysselsättningen fortsätter öka i relativt hög takt. Även arbetskraften fortsätter växa i rela
tivt hög takt och sammantaget medför det att arbetslösheten väntas bli 6,4 procent. De år
liga löneökningarna bedöms komma att vara jämförelsevis låga 2018 och 2019,givet kon
junkturläget. 



Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

Cirkulär 18:37 2018-10-19 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal arbetade timmar* 2,0 2, 1 2,0 0,3 -0,3 0,2 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,2 2,5 3,2 3,2 3.4 3,5 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2.4 2,3 2,8 3, 1 3.4 3,5 

Konsumentpriser, KPIF 1.4 2,0 2,2 2,3 2,2 2,0 

Konsumentpriser, KPI 1,0 1,8 2, 1 2.7 2,8 2,8 

Realt skatteunderlag 2,6 1,1 1,6 0,6 0,2 0,8 

Befolkning 15-74 år 0,9 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 



Båstads befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 

Enligt kommunens egen befolk
ningsprognos kommer befolk
ningen öka under den kommande 
10 årsperioden och vid tiden runt 
2027 uppgå till ca 17 000. Den 
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Befolkningsmängden som ligger till grund för beräkningen av kommunernas skatteintäkter 
nästkommande år fastställs den 1 november varje år. Den l :a november 2017 uppgick be
folkningen i Båstads kommun till 14 756 invånare. En avstämning mot kommunens egna 
befolkningsregister visar på ett invånarantal den l:a november 2018 på ca 14 860 personer. 
Den officiella siffran på befolkningsmängden den l:a november 2018 meddelas från SCB i 
december. Budgeterade skatte- och statsbidragsintäkter 2019 har beräknats utifrån en 
ökad befolkning med 109 personer, dvs 14 865 invånare den l:a november. Nya invånare 
innebär även ett utökat välfärdsansvar för kommunen vilket inverkar på kommunens 
kostnader. 

Befolkningens storlek och struk
tur har stor betydelse för kommu
nens kostnader. Båstads befolk
ningsstruktur skiljer sig från ge
nomsnittet i riket. Andelen perso
ner 65 år och äldre uppgår till 30 
procent av befollmingen vilket kan 
jämföras med 20 procent i riket. 
Diagrammet till höger visar hur 
Båstads kommuns åldersstruktur i 
befolkningen avviker gentemot ri
kets. 

Enligt kommunens egna befolk
ningsprognos kommer befolk
ningsstrukturen i Båstad utveck
las enligt diagrammet till höger. 
Av prognosen framgår bland an
nat att antalet kommuninvånare 
över 80 år ökar ytterligare från 
dagens nivåer. Men även barn
och elevkullar inom barnomsorg, 
grundskola och gymnasium ökar 
markant. Befolkningsutvecklingen 
och förändringar i befolknings
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strukturen påverkar framtida behov av kommunal service och därmed kommunens eko
nomi. Förändringar i befolkningsstrukturen ställer också krav på omprioritering av resur
ser och anpassningsförmåga. 
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Finansiella mål 

Enligt kommunallagen skall kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Denna ska 
genomsyra verksamhet och ekonomi både i ett kort- och ett långsiktigt perspektiv. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv är ett minimikrav för detta balanskravet. Enligt balanskravet ska 
intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar 
återställas under de närmast följande tre åren. 

En bart ett nollresultat räcker dock inte för att uppnå en god ekonomisk hushållning. I för
arbetena till kommunallagen har anförts att för att kravet på god ekonomisk hushållning 
ska anses vara uppfyllt "bör resultatet i normalfallet ligga på en nivå som realt sett åt
minstone konsoliderar ekonomin". Anledningarna till detta kan vara många, bland annat för 
att inflationssäkra kommunens behov av återinvesteringar, att bygga upp beredskap för 
framtida ökade pensionsutbetalningar eller växande behov av kommunal verksamhet 
inom exempelvis vård och omsorg. Av kommunallagen framgår att kommunen i budgeten 
skall ange finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Båstads kommun har antagit följande finansiella mål för 2019 för att uppnå en god eko
nomisk hushållning: 

1. Kommunens resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Genom detta resultatkrav anges hur mycket den löpande verksamheten får kosta i för
hållande till de totala skatteintäkterna och skapar tillsammans med avskrivningar ut
rymmet för investeringar. 

2. Investeringarna (exklusive va-investeringar) ska finansieras till 50 procent med skatte
medel. 

Avskrivningar på skattefinansierade investeringar och resultatet utgör det belopp som 
finns tillgängligt för att egenfinansiera investeringarna i den skattefinansierade verk
samheten. Är investeringsnivån högre krävs upplåning, utnyttjande av likvida medel 
och/eller försäljning av anläggningstillgångar. Lånefinansiering kommer ske för inve
steringar. 

Under mandatperioden kommer Båstads kommun successivt att trappa upp resultatmålet 
med ett slutmål om 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag till år 2022. Inve
steringsmålet sänks från och med 2019 till SO% enligt ovan, efter att fram till och med 
2018 ha varit 100 %. 



Båstads kommuns ekonomiska utveckling 

Resul ta tu tveckling 

Båstads kommun har haft en relativ stabil ekonomi under de senaste fem åren, 2013-
2017. Under alla år har resultaten varit positiva. I förhållande till kommunens finansiella 
mål har det genomsnittliga resultatet under den senaste 5 årsperioden nått upp till precis 
2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 

Resultatet för 2018 är budgeterat till 
15,4 mkr. Enligt prognosen i delårsrappor
ten t.o.m. 31 augusti så prognostiseras ett 
resultat för 2018 på ca 15,6 mkr. 

Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår 

Resultat utveckling 

till+ 16,1 mkr vilket innebär ett resultat som · 1°·
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vilket motsvarar ett resultat om 2,3% och 
2,6% av skatteintäkter och generella bidrag. 

Resultaten för perioden 2019-2021 uppgår i genomsnitt till drygt 2,3 procent av budgete
rade skatteintäkter och generella bidrag. De förbättrade resultaten är en medveten sats
ning för att stärka kommunens stabilitet inför stora investeringsvolymer som kommer att 
påverka kommunens soliditet negativt. I driften är utbyggnad av vårdboendeverksamhet
en med en driftspåverkan om drygt 20 mkr medtagen från och med budget 2020. 
Finansiering utav dessa ökade driftskostnader är ännu inte specificerade i budgeten. 

En avgörande betydelse för en kommuns ekonomi är att nettokostnaderna över tid inte 
ökar mer än skatteintäkterna. Över perioden 2013-2017 har skatteintäkterna ökat med 
ca 17,0 procent samtidigt som nettokostnaderna inklusive finansnettot ökat med 18,1 
procent. 
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Enligt SKL:s oktoberprognos kommer skatteintäktsutvecklingen 2019 uppgå till 3,4 pro
cent samtidigt som nettokostnadsutvecklingen enligt delårsprognosen väntas uppgå ti11 
2,4 procent. Under 2019 väntas skatteintäkterna öka med 4,4 % jämfört med oktoberpro
gnosen för 2018 medan nettokostnaderna budgeterats öka med 3,9 % 2019 jämfört med 
delårsprognosen för 2018. Men åren därefter är trenden att nettokostnadsökningen vän
tas bli högre än skatteintäktsökningen. Anledningen är främst stora planerade utbyggna
der av vårdboenden inom äldreomsorgen som innebär utökade driftskostnader från och 
med 2020 men därtill kommer även ökade pensionskostnader samt den budgetmässigt 
stora investeringspuckel kommunen står inför. Investeringar kommande år ökar avskriv
ningskostnaderna och i takt med att ränteläget väntas öka även räntekostnader för gamla 
och nya lån. Trots detta planeras positiva resultat för planåren 2021-2021 i enlighet med 
det finansiella målet, ovan diagram visar i enlighet med planerad budget. 



Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunens huvudsakliga finansieringskälla för den verksamhet som bedrivs kommer 
från skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna påverkas av en mängd olika 
faktorer men något förenklat avgörs de dels av storleken på beskattningsbara löner, fö r
måner och bidrag, pensioner m.m., dels på det statliga utjämningssystemet men också till 
stor del av nivån på den kommunala skattesatsen som varje kommun beslutar om. Den 
kommunala skattesatsen i Båstad uppgår till 20,23 kronor per hundra kronor. Den genom
snittliga skattesatsen i riket är 20,74 kronor och i Skåne län 20,63 kr. Skattesatsen i Skånes 
kommuner varierar från 18,50 kr till 22,26 kr. 

Ökad kommunalskatt med 1 kr motsvarar för Båstads kommun ökade skatteintäkter om 
34 mkr. 

Båstads skatteintäkter och generella stats
bidrag är utifrån Sveriges kommuner och 
Landstings prognos i augusti 2018 beräk
nade att uppgå till ca 771 mkr för år 2018. 
Det innebär en ökning jämfört med bokslu
tet för 2017 på 2,1 procent. Prognosen för 
ökningen 2019 jämfört med budget 2018 
pekar på 4,4 procents ökning till viss del 
med anledning av ökad befolkning. Därefter 
tyder prognoserna, med Båstad kommuns 
framtagna befolkningsprognos, på 
skatteintäktsökningar 2020-2021 med ca 
5-6 procent. 
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Investeringar, medfinansiering till statlig infrastruktur och exploatering 

lnvesteringstakten bedöms öka de kom
mande åren. Under 2019-2021 ligger netto
utgifter om drygt 632 mkr budgeterade. Av 
dessa härrör drygt 493 mkr till olika skatte
finansierade investeringar. Vidare härrör 
188 mkr till olika VA-relaterade investe
ringar. Försäljning av tomter inom olika 
exploateringsområden väntas netto in
bringa inkomster om ca 54 mkr som finan
siering av de investeringsutgifter exploate
ring av nya områden för med sig. 

Skattefinansierade investeringar 
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Av investeringarna kopplade till kommunens skattefinansierade verksamhet är merparten 
relaterade till gatu- park- och fastighetsinvesteringar, främst skolfastigheter (ytterligare 
detaljer finns i investeringsbudgeten). Övriga stora investeringsområden är inom IT och 
skolverksamhet. 

VA-investeringar- diagram 
De på senare år höga investeringarna inom VA-verksamheten har berott på arbeten med 
att förbättra VA-nätet för en tryggare VA-försörjning samt på grund av utbyggnad av nya 
exploateringsområden och förberedelser inför framtida nya områden. Att investeringsni
våerna även framöver fortsätter ligga kvar på höga nivåer i budgeten för 2019-2021 beror 
på att ovan nämnda anledningar samt att kommunen i juni 2018 gick med i Sydvatten för 



att trygga vattenförsörjningen på södra sidan åsen och i Torekov. Inträdet innebär initiala 
investeringsutgifter. Investeringar inom VA-verksamheten ska inte finansieras med hjälp 
av skattemedel utan av VA-kollektivet via VA-avgifterna. 
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Självfinansieringsgrad är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av investering
arna som kommunen klarar av att finansiera med skattemedel, dvs. resultat och avskriv
ningar inom den skattefinansierade verksamheten. Utgifterna för investeringar som ska 
finansieras via skattemedel (130 mkr) i budget 2019 är för omfattande för att kunna fi 
nansieras av de budgeterade avskrivningarna och resultatet. Utrymmet för att nå en själv
finansieringsgrad av SO procent av de skattefinansierade investeringarna är 130 mkr, 
därmed uppnår kommunen budgetmässigt det finansiella målet. Sett över perioden 2019-
2021 uppnås inte en högre självfinansieringsgrad än 44 procent, vilket innebär att kom
munens mål inte uppfylls budgetmässigt under de kommande åren. 

Avskrivningar och upplösningskostnader 

Som en följd av planerade investeringar 
under kommande treårsperiod kommer de 
budgeterade avskrivningarna och upplös
ningskostnaderna för bidrag till statliga 
infrastrukturinvesteringar att öka markant. 
Av diagrammet till höger framgår att ök
ningen till viss del är kopplad till VA
investeringar. Dessa avskrivningskostnader 
belastar VA-kollektivet och ska därmed inte 
påverka kommunens ekonomi beträffande 
skattefinansierad verksamhet. 

Upplåning 

Kommunens upptagande av nya långfris
tiga lån har ett starkt samband med storle
ken på investeringsutgifterna och till kom
munens förmåga att självfinansiera dessa 
investeringar med egna medel. På senare år 
har nyupptagningen av lån ökat främst i 
och med investeringar i olika förbättringar 
och utbyggnad av VA-nätet samt i och med 
medfinansiering av statlig infrastruktur. I 
och med de fortsatta investeringarna i VA-
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nätet samt större fastighetsinvesteringar inom skattefinansierad verksamhet beräknas 
omfattande nyupplåning behöva ske även framöver. 

Amorteringar 

Ett antagande om att samtliga nya lån kommer amorteras med en amorteringstid om 25 år 
har gjorts i budgeten. 

Bok~ut Bok~ut Bok~ut Bok~ut Budget Budget 

Amorteringar (mkr) 2014 201 5 201 6 201 7 2018 2019 

Amorteringar -10,3 -11,2 -13,5 -14,8 -21,8 -19,9 

Plan 
2020 

-24,5 

Plan 
2021 

-29,4 



Räntekostnader 

Prognosen för kommunens räntekostnader, avseende alla nya lån samt gamla med rörlig 
ränta, bygger på marknadsförväntningarna över räntans utveckling de kommande åren 
med tillägg för marginalpåslag från kommunens långivare. Informationen tas från Kom
muninvest. 

Räntekostnader (mkr) 

Räntekostnader 

Soliditet 
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Soliditeten anger hur stor del av tillgångar
na som finansierats med eget kapital och är 
ett mått på den långsiktiga betalnings bered
skapen. Om anskaffning av nya tillgångar i 
kommunen finansieras med hjälp av nya lån 
istället för med egna medel sjunker solidite
ten. Som framgår under avsnittet upplåning 
ovan så klarar kommunen inte av att självfi
nansiera varken de skattefinansierade inve
steringarna eller nya VA-investeringar. 
Därav väntas kommunens soliditet minska 
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under perioden med anledning av att finansieringen av investeringarna istället sker ge
nom nyupplåning. 

Kompensation för löne- och inflationsölmingar 

Löner 

För 2019 har nästan 12 mkr satts av centralt för att täcka årets löneökningar för 9 måna
der. Detta motsvarar genomsnittliga löneökningar om ca 3 procent på mars månads löne
nivåer och antal anställda, men under året har lönebasen förändrats vilket ger en genom
snittlig löneökning om ca 2,8 procent. Löneökningsmedel för resterande 3 månader finns 
avsatta i 2020 års plan och uppgår till 4,0 mkr. Verksamheterna får kompensation efter 
slutförda förhandlingar. 

En procents löneökning motsvarar ca 5 mkr på årsbasis. 

Inflation 

SKL uppger i sin oktoberprognos 2018 att inflationen beräknas uppgå till 2,7 procent 
2019, 2,8 procent 2020 och 2,8 procent 2021. Kompensation för detta har inte getts i de 
ekonomiska ramarna till verksamheterna för 2019. 



Resultatanalys budget 2019 och plan 2020-2021 

Förändring jmf fg år (tkr) 2018 
Budi?eterat res ultat året innan 14900 
Skatteintäkter, inkl fastighet.savgift 33 388 
Avslrrivningar -1 710 

Räntekostnader -152 

Pensioner -3 882 

Förändringar reserver, interna poster mm. 903 

Löneölmingar -12300 
lnflationskompensation till verksamheterna 0 

Förändringar verksamhet (politiska prioriteringar) -15 747 

Budi?eterat resultat 15 400 

Sammanfattande kommentar och reflektion 
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Kommunens skatteintäkter och generella bidrag samt fastighetsavgiftsintäkter är budge
terade att öka med ca 34 mkr 2019 jämfört med budget 2018. Denna summa inkluderar 
utökade statsbidrag i form av regeringens satsning på mer resurser i välfärden, de s.k. 
"välfärdsmiljarderna" till kommun och landsting. Ökningen av skatteintäkter jämfört med 
budget 2018 beror dels på ett budgeterat ökat invånarantal på + 109 invånare. Denna be
folkningsökning utgör drygt 5 mkr av ökningen på 22 mkr i ökade skatteintäkter. Kommu
nen ska betala ca 8 mkr lägre till kostnadsutjämningen, del av förändringen beror på en 
kompensation till kommuner för förändrade pensionskostnader. 

Avskrivningar och Räntekostnader 

Avskrivningarna bedöms öka måttligt under 2019 för att sedan öka markant 2020-2021. 
Ränteläget förväntas i enlighet med marknadens förväntningar vara fortsatt låg men 
stiga något under 2019. Ungefär hälften av kommunens befintliga lån debiteras utifrån 
rörlig ränta. Ränteberäkningar på nya lån och omsättning av gamla lån beräknas i 
budgeten till hälften utgå från rörlig ränta och till hälften till fasta räntevillkor. 
Genomsnittsräntan under 2019 är enligt budgeten 0,6 %. 

Pensionskostnader 

Kommunens budgeterade pensionskostnader 2019 är i nivå med kostnaderna 2018 för att 
år 2020 och därefter fortsätta i en kraftig ökningstakt. KPA kom dock med en ny prognos 
gällande förmånspensioner i slutet av november vilket innebar kraftigt höjda pensions
kostnader för 2018 och 2019 som inte har tagits höjd för i budgetarbetet. Anledningen 
bakom de kraftigt ökade kostnaderna beror på ökande förmånsbestämda pensionskostna
der för specifika lönesatsningar som görs på vissa personalgrupper som kommit upp över 
gränsen och blivit berättigade till förmåns bestämd pension, exempelvis lärare. 

Verksamhetskostnader 

I budget 2019 genomförs olika budgetmässiga kostnadsminskningar och omprioriteringar 
i verksamheterna som uppgår till 16 mkr. Samtidigt tillförs verksamheterna nästan 41 
mkr för att täppa till befintliga underskott eller i form av olika satsningar och verksam
hetsutökningar. Sammanlagt utökas alltså kommunens budgeterade verksamhetskostna
der (exklusive löneökningar) med nästan 25 mkr. 

Därtill kommer löneökningskostnader som under 2019 uppgår till nästan 15 mkr. 

Förutsatt att planerade effektiviseringar och besparingar kan genomföras och att andra 
mer eller mindre kända verksamhetsförändringar inte blir alltför kostnadsdrivande, ser 
utsikterna för kommunens budgeterade resultat som helhet ändå relativt goda ut för 2019. 



Det budgeterade resultatet uppgår till+ 16,1 mkr vilket innebär att det finansiella målet 
om ett resultat som uppgår till minst 2 procent utav skatteintäkter och generella bidrag 
ser ut att kunna uppnås detta år. 

För kommunens andra finansiella mål, som innebär att investeringar inom skattefinansi
erad verksamhet ska kunna finansieras till 50% med skatteintäkter ser även det ut att nås. 
Självfinansieringsgraden budgeteras uppgå till ca SO procent. Totalt budgeteras investe
ringsutgifterna uppgå till drygt 194 mkr varav ca 94 mkr avser avgiftsfinansierad verk
samhet. Detta innebär att finansieringen av nya investeringar under 2019 kommer behöva 
ske via upptagande av nya lån. Sammanlagt uppskattas lånebehovet kopplat till kommu
nens samtliga nyinvesteringar uppgå till ca 150 mkr. Den samlade låneskulden (långfris
tiga lån) vid slutet av 2019 uppskattas därmed uppgå till ca 600 mkr. 

2020-2021 

I takt med att nya investeringar genomförs under budget- och planåren kommer volymen 
på de lån som genererar räntekostnader att öka samtidigt som räntesatsen enligt mark
nadensförväntningar succesivt också väntas öka under 2019-2021. Detta kommer i så fall 
ge avsevärda ökningar av kommunens totala räntekostnader jämfört med dagsläget. Sam
tidigt väntas även avskrivningskostnaderna öka när planerade investeringar genomförts. 
Räntekostnader på lån och avskrivningskostnader för investeringar kopplade till avgiftsfi
nansierad verksamhet belastar dock inte kommunens resultat för den skattefinansierade 
verksamheten. De ska täckas av via VA-taxan och finansieras därmed av VA-kollektivet. 

För åren 2020-2021 tyngs kommunens planerade resultat, förutom av ökade ränte- och 
avskrivningskostnader från den höga planerade investeringstakten, även av verksamhets
utökningar i form av planerade utbyggnader /nybyggnationer av vårdboenden, dessa be
räknas utöka kommunens driftskostnader. Samtidigt väntas lönekostnaderna varje år öka 
med drygt 3 % (dvs ca 15-19 mkr årligen). Även pensionskostnaderna fortsätter att öka. 

Sammantaget sätter ovanstående kostnadsökningar succesivt en allt högre press på kom
munens planerade resultat under 2020 och framåt. För 2020 planeras ett resultat på näst
an +20 mkr för att sedan 2021 öka till ca 23 mkr. För att uppnå de resultat som planeras 
kommer prioriteringar och effektiviseringar behöva göras i befintlig verksamhet för att 
undvika en än mer utvidgad urholkning av kommunens finanser. 

Dessa kostnadsökningar är mer eller mindre specifika och därmed relativt kända just för 
Båstads kommuns ekonomi. Därtill kommer demografiska utmaningar som bland annat 
"Sveriges kommuner och landsting" flaggar för i sina prognoser över den närmsta framti
den. Om så blir fallet och om skatteintäkter och generella bidrag med anledning av kon
junkturförändringar eller statens inverkan inte ökar, eller avgiftsfinansieringen av verk
samheten inte utvidgas, torde intäktsförstärkning i form av skattehöjningar aktualiseras. 



Budgetförutsättningar (2019-2023) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
I Befolkning (nov året innan}+ befolkningserognos beslutad i KF 14 564 14 756 14 865 15 240 15 600 15 999 16 387 
Befolkningsförändring jmf föregående år 163 192 109 375 360 399 388 

Löneökningar% enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 18:37) 2,5 2,8 3, 1 3,4 3,5 3,5 3,5 
I Löneökningar% till grund för kommunens budget 2,5 2,4 3,0 3,0 3,4 3,5 3,4 

KPI %, enligt SKL SKL 18:37 1,9 1,8 2,7 2,8 2,8 2,0 2,0 
KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I PO-avgift: (SKL 18:17) 38,33 39,2 39,17 39,17 39,17 39,17 39,17 

Internränta %, enligt SKL SKL 18:05 1,75 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Internränta %, till grund för kommunens budget SKL 18:05 1,75 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,00 1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 18:37 oktober 



Sammandrag av drift- och invester ingsbudgetar 

Sammandrag 

Driftbudget 
Budget Budget Plan Plan 

Tkr 201 8 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige -1 724 -2 265 
- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -179 558 -195 806 
- varav skolpeng, gymnasium -45 266 -48 256 

- varav hemvårdspeng -55 075 -56 677 

- varav boendepeng -63 192 -62145 

Val nämnd -119 -321 
Överförmyndare -1 258 -1175 
Revision -853 -854 
Kommunstyrelsen -147 046 -155 629 _ ........... --····-·-· ------·-- -··-.. ··---·-·-····--·--··-····-··--· 

- varav kommunstyrelse -2486 -2 971 
- varav kommunkontor -49 409 -52 766 

- varav telmik & service -50823 -54 260 

- varav samhällsbyggnad -2 790 -3 025 

- varav bildning & arbete -41 538 -42 607 

Utbildningsnämnd -114 320 -112 354 -
- varav utbildningsnämnd -513 -465 

- varav bam & skola -76 837 -72 340 

- varav bildning & arbete -36 970 -39 549 

Vård- och omsorgsnämnd -117698 -118 760 --
- varav vård- och omsorgsnämnd -403 -380 
- varav vård & omsorg -117295 -118 380 

Myndighetsnämnd -3 248 -3 222 
o••.•••·••*•-•H•.••on-o ---·-··-···---·· ._,,., .. .,._ .,.v••-.,. .. ,._.__,, .. _,...,,_,_, __ ".,._, __ • 

- varav myndighetsnämnd -343 -290 
- varav teknik & service -279 -282 
- varav samhällsbyggnad -2 626 -2 650 

Delsumma -729 357 -757 464 -767 744 -779 247 
- varav inflalionskompensalion 0 0 0 0 

Löneökning 2017 0 0 0 0 
Löneökning 2018 -544 -128 -128 -128 
Löneökning 2019 -11 700 -15 700 -15 700 
Löneökning 2020 -12 100 -16 700 
Löneökning 2021 -14 100 

Reserv för demografi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Övrigt, finansiering -25 555 -19 376 -31 039 -47 463 

Summa -756 456 -789 668 -827 711 -874 338 

Skatteintäkter o bidrag 771 856 805 768 847 211 897 638 

RESULTAT 15 400 16 100 19 500 23 300 

I nvesteringsbudget 

Tkr 2018 2019 2020 2021 

Skattefinansierad investering 116 983 124 125 182 190 186 890 

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 14 992 5500 0 0 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) 85 454 93 760 52 905 41 190 
Exploater ine:sverksamhet -25 350 -28 820 -19 700 -5 700 

TOTALT (inkl. exploatering och m edfinansiering) 192 079 194 565 215 395 222 380 



Resultatbudget 

Mkr 

Verksamhetens nettokostnader 
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) 
varav avskrivningskostnader VA 

varav medfinansieringskostnader st.infrastr. 

Verksamhetens nettokostnader 

Skatteintäkter 
Generella bidrag och utjämning 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

Resultat före extraordinära poster 

Extraordinära intäkter 
Extraordinära kostnader 

Arets resultat 

Finansieringsbudget 

Mkr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för avskrivningar (skatt.fin) 
Justering för avskrivningar (avgift.fin) 
Justering för upplösningar (st. med.fin) 
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 
Exploateringsverksamhet 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Nettoinvesteringar, skattefinansierade 
Medfinansiering statlig infrastruktur 
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) 
Försäljningar/övrigt 
Anslutningsavgifter VA 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

FI NANSIERI NGSVERKSAMHETEN 
Nya lån 
Amorteringar 
Ökning (-)/minskning(+) långfr fordringar 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Budget 
2019 

-726,4 
-61,3 

-12,4 

-3,6 

-787,7 

686,0 
119,8 

2,3 
-4,2 

16,1 

0,0 
0,0 

16,1 

Budget 
2019 

16, 1 
45,3 
12,4 
3,6 

28,8 
106,3 

-124, 1 
-5,5 

-93,8 

13, 1 
-210,3 

150,0 
-19,9 

0,3 
130,4 

26,4 
25,4 
51,8 

Plan Plan 
2020 2021 

-751, 1 -784,6 
-68,3 -75,2 
-14,5 -15,7 

-3,6 -3,6 

-819,4 -859,8 

708,7 736,3 
138,6 161,3 

2,3 2,3 
-10,6 -16,8 

19,5 23,3 

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

19,5 23,3 

Plan Plan 
2020 2021 

19,5 23,3 
50,2 55,9 
14,5 15,7 

3,6 3,6 

19,7 5,7 
107,5 104,2 

-182,2 -186,9 
0,0 0,0 

-52,9 -41,2 

8,0 7,0 
-227,1 -221, 1 

120,0 150,0 
-24,5 -29,4 

0,3 0,3 
95,8 120,9 

-23,8 4,0 
51,8 28,0 
28,0 32,0 



Balansbudget 

Mkr 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
- varav likvida medel 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Eget kapital 
- varav årets resultat 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

Soliditet % 

Budget 
2019 

1 300,2 
122,0 

51,8 

1 422,2 

523,2 
16, 1 

21,2 

650,2 
227,5 
877,7 

1 422,2 

37% 

Plan Plan 
2020 2021 

1 458,7 1 604,3 
78,5 76,8 
28,0 32,0 

1 537,2 1 681,1 

542,7 566,1 
19,5 23,3 

21,2 21,2 

745,7 866,3 
227,5 227,5 
973,2 1 093,8 

1 537,2 1 681,1 

35% 34% 



Avskrivningskostnader 

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 
Kommunledningskontoret 4 421 5130 6437 7 369 7176 
Exploatering 674 1160 1 333 1 497 1 497 
Medfinansiering st. infrastr. 3 631 3 631 3 631 3 631 3 871 
Teknik och service 30 665 34 201 37 836 40 612 41 582 
Samhällsbyggnad 289 314 378 422 422 
Barn och skola 5 979 6 283 6 817 6 312 5 700 
Bildning och arbete 1 051 1 042 1 048 872 738 
Vård och omsorg 2 186 2 047 2 045 1 260 908 
VA-verksamhet 12 443 14 485 15 687 16 561 16 533 
Summa 61 340 68 294 75 212 78 536 78 429 
Summa exkl. VA 48 897 53 809 59 525 61 976 61 896 

Årlig förändring totalt 606 6 954 6 918 3 324 -108 
- varav skattefin + medfin 3356 4 912 5 716 2451 -80 
- varav VA 822 2 974 703 2041 1 202 

Avskrivningar {Mkr) 

80,0 
78,5 

75,0 
70,0 
65,0 
60,0 
55,0 
50,0 -
45,0 
40,0 
35,0 
30,0 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

...,_Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -+-Avskrivningar skattefin. inv 

Info: 
Avskrivningskostnader från samtliga nya investeringar belastar det år de genomförs med halvårseffekt. 

lifo 



Investeringar 2019-2023 
Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

KOMMUNLEDNINGSl<ONTOR 
Möbler och teknisk utrustning 101 270 140 140 140 140 

Läsplattor politik 360 360 

Kundcenter 303 
Teknik allmänna utrymmen kommunhuset & teknik 
sessionssalen 0 160 so so 50 so 
Inventarier (VoO) 400 400 400 400 400 400 

Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 2 soo 1100 

Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 100 17S 170 170 170 170 

Inventarier, arbetsmiljö grundskola 300 S30 S30 530 530 S30 

Inventarier ny förskola Förslöv (nya Skogsbyn) 600 
Inventarier tillb Klockarebyns förskola, Västra Karup 600 
Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 200 

Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola l'· 6 1 soo 400 
Inventarier om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 1400 

Ny skola Båstad· Hemmeslöv F-6 2000 

Lärararbetsplatser 300 630 610 610 610 610 

Inventarier bibliotek - Förslöv 300 
Inventarier vuxenutbildning 50 50 50 so so 50 

Individ och familj, barn/vuxna möbler 50 50 7S 75 75 7S 

Inventarier arbetsmarknad so 100 100 100 100 100 

Inventarier/möbler gymnasieskolan so 7S 7S 7S 7S 75 

Läsplattoroch mjukvara till ungdomsråd 30 
Arkiv 100 so 100 100 100 100 

Webb/E-tjänster 200 200 100 200 300 300 

Verksamhetsstödsystem - Kansli 400 400 

Teknik för rörlig media . kommunikation 7S 
Beslut~tödsystem 400 

System för rehabilitering - HR 70 
Fritt Wifi Accesspunkter zoo 
E·arkiv 700 lSO 300 300 300 

Mailsystem 1000 

Serverplattform 400 300 soo 400 600 600 

IP·Telefoni 300 50 50 50 200 so 
Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 200 400 400 400 400 400 

Pc 900 l 000 900 900 1000 1000 

Pc programvaror 300 300 300 200 300 300 

Automatisering av användarkonton och processer 100 100 100 100 100 100 

Verksamhetsstödssystem 50 50 100 100 

Singel sign on (SSO) 50 so 50 50 so 50 

It-säkerhet zoo 400 200 300 400 

Backup lösning/Hög tillgänglighetslösn ing 300 400 100 100 

Automatisering av mobila enheter lSO 

E·handel 100 100 

Uppgradering av operativsystem 100 
Uppgradering av office programvaran 1000 

SUMMA l<OMMUNLEDNINGSl<ONTOR 5744 6985 10750 10150 6860 8100 

TEl<N//( & SERVICE 
Skat;tefinqmtemd yer1<sam/1et 

Räddningstlänst 
Häddnlng.~fordon 435 2600 500 1000 

Skyddsutrustning 100 100 100 100 100 100 

Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200 

Måltid 
Ram Måltid 400 500 soo soo 500 500 

Gata 
Ram Gata 500 500 soo 500 500 500 

Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 500 500 500 500 

Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 0 1000 
GC-vägar 1500 1000 1000 1000 1 500 1500 

Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn soo 
GC·väg järnvägsbanken 6 ns 1500 4000 4000 1000 

GC-Väg Östrakarup Hasslöv 2000 

Gångbro över Örebäcken vid Öresjön 
Utbyte armaturer garubelysning. energibesparing 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Mätbar gatubelysning 891 soo 500 500 500 500 

Rel nvesteri ng asfaltsbeläggning 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Köpmansgatan utsmyckning/ julbelysning 1000 1000 1000 

Båstad station utökad parkeringsplats 1900 

Säkerhetshöjande å tgärder offentliga miljön 200 
Gata och parkering till Förslöv IP 3 500 



Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gata (med finansiering stallig Infrastruktursatsning) 
Kattegattslcden 5 000 3 500 

Köpmansgatan upprustning 2 000 2 000 
GC-väg Förslöv-Fogdarp 5 992 
GC-vägVästra Karup·Grevie 6 000 

Summa Gata (medfin. statlig lnfras.satsning) 12992 5 500 0 0 0 6 000 

Park 
Ram Park/lekplats/strand 500 800 800 000 800 800 

Brunnsparken 200 
Lejontrappan 200 1500 
Ludvig Nobels park 750 

Sankta Toras park 200 

Temalekplatser 2000 

All~plantering Inre kustvägen 700 700 700 

Renovering offentl iga toalettbyggnader 200 500 500 300 

Offentlig toalett Kattviks hamn 600 

Offentl ig toalett vid fri idrottsplan /konstgräsplan 600 
Offentlig toalett Gulstad 600 

Upprustning inkl saneringGrevie stationsområde 1000 

Klimatsäkring utredning/åtgärder 2 000 3 000 2000 1000 1000 

Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 2000 2000 

Fritid 
Ram fritidsanläggn ingar 500 700 500 500 500 500 

l'örstud ie/ programhandling Malen badets utveckling framtid 350 
Kombinerad p-plats och aktivitetsyta intill Drivan 4000 

Tillbyggnad brygga Torekov 497 
Omklädningsrum Malen badet 100 

Hamn 
llam hamnvcrksamhct (Torekov) 1661 1000 1000 1000 1000 1000 

Övrigt 
Utbyte fordon 2 647 2 200 850 300 300 500 

Fastighet 
Kameraövervakning 68 300 300 300 

Passagesystem/skyddsåtgärder 937 l 000 1000 500 

Ram Fastighetsservicc 1000 1500 1500 1000 1000 1000 

Energieffektivisering. ventilation samt arbetsmiljö 1 4643 
Datanät, kablage, övervakning 300 300 300 300 300 300 

Carport brandstationen i Båstad 0 
Förskola Skogsbyn 25 481 
Om- tillbyggnad Förslövs skola l'-6 10 679 42 000 63 000 5 000 

Tillbyggnad Ängsbyn förskola Förslöv 
Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 2 748 2 000 
Om· tillbyggnad Klockarebyns förskola, Västra Karup 465 0 1000 22 500 

Om- tillbyggnad Västra Karups skola 1'·6 2 000 2 000 53000 53 000 

Reinvestering Torekov Sandlyckeskolan F·6 
Om· tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 12000 

Ny skola Båstad-tlemmeslöv F-6 500 2 000 28000 130 000 50000 

Ny 1'·6 skola Grevic 
Om· tillbyggnad förskola Båstad 500 2 500 37000 

Räddningsstation /centralförråd Båstad 
Räddnfngsstation Förslöv Bjäredalen 
Reinvestering och energieffektivisering fastlghetsbestånd 8475 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Utemiljö och lekredskap 600 800 600 600 600 600 

T&S Summa (Skatteflnanslerad verksam/1et) 81152 79 750 150300 151200 158400 111500 

T&S Summa (Skatteflnansierad verksam/1et) Medfi11. 12 992 5500 0 0 0 6000 

TEl<NIK & SERVICE 
Taxefinansjerad verksaml1et 



Budget Budget Plan Pla n Plan Plan 

Tlrr 2018 2019 2020 2 021 2022 2023 

Rclnvestcringar 
Tennisvägen 10950 
Ram 500 1500 1500 1500 

Ram samordning 0 0 500 2 500 

Projektering 400 400 400 400 

Serviser 900 1400 1000 1000 

Hagalundsgatan/ Hagagatan 5 022 
Järnvägsgatan Grevle 11140 
Avstängningsventiler 510 960 960 700 

Brandposter 140 350 490 280 

Luftningsventiler 0 

Ekorrvägen etapp 1 0 8000 600 

Bjärevägen 1330 
Helmers gata 500 2000 

Karstorpsvägen 500 5000 3 000 

Fjärd ingsmanvägen 2303 250 

Sigu rdsvägen 
Alvägen 11100 
Reliningspillvattcn Båstad 1500 1000 1000 

Slammarpsvägen 
Slättarödsvägen etapp 1 0 0 0 500 

Slättarödsvägen etapp 2 0 0 

Avloppsrenlng 5 250 3 300 4080 6630 

Oricksvattenproduktion 725 1650 900 300 

Bygdegårdsv Vantingevägen 500 

Åslidsvägen Björkvägen 1300 1200 

Sydvatten Båstad 35 000 

Lan ds bygdsinvesterlngar 
Ängalag. vatten+spillvatten 300 9 200 500 

Lyavägen, vattcn+spillvatten 90 2 200 100 
Förslöv /Vadebäck, vattcn+spillvatten 5 900 550 

Öllövsstrand, vatten+spillvatten 0 3 000 
Margeretetorpsvägen 4300 200 0 

Rotelyckevägen 300 1800 

Nyinvesteringar 
Ängstoq>, nytt reningsverk 22 750 3 000 500 

Ledning till Ängstorp 22 500 5 000 

Ängstorp • Hedhuset utjämningsmagasln 1500 
Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200 200 200 

Pu mpstationer, utredning-åtgärder för stigande havsnlvå 
Nytt tillstånd Torekovs RV 50 100 

Serviser, V S D 800 1 400 1000 1500 

Mätning V S D 200 200 150 150 

Skalskydd 200 200 200 200 

Åtgärder enl. saneringsplan 0 500 3000 

Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 300 

Åtgärder enl dagvattenplan 0 1000 2000 

Ekorrvägen 150 0 

Ny vattenledning Hallandsvägen 0 0 0 

Reservkraft Eskilstorp VV 
R1 Ramsjö Rl Grevie 5 000 
Reservkraft mobil, generell 250 
Samlingskammare, Eskilstorp VV 
Vattentankstationer 700 

Bräddavlopp Båstad 600 325 

Vattenståndsmätning 150 

Skottorp, nytt vattenverk 0 0 

Exploatering VA 
Heden exploatering. etapp 111 1000 

Hemmeslöv 6:2 Petersbcrg VA 10 000 

Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 5 000 

Förstäv Väst 105 Va 11000 

Förslöv 2:4 exploatering 2 984 10 000 

Grevie skoltomt 1 000 

Lednlngsrätt Håle 3:4 
Exploatering Åstad Bas Va inv 
Exploatering Åstad v-omr 1 Va 

200 

Exploatering Grevie Böske Va 
Ans lutning Sydvatten 5 000 17 000 

Exploatering Trollbäcken VA 
Dagvattenåtgärder Förslöv 2000 1000 
T&S Summa (Taxeji111:wsierad verksamhet) 85454 93760 52905 41190 10000 0 

(NSVA hnr /11ge11 plan for i11vesteri11gnr för llre11 2022·2023) 



Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck -Z 388 
Anslutningsavgifter Ängalag -2380 
Anslutningsavgifter Lyavägen -955 -500 
Anslutningsavgifter Östra Karup -1194 -500 -500 -1280 -1280 -1280 

Anslutningsavgifter Heden/Hcmmeslöv -7164 -7 280 -3164 

Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -2500 -500 
Anslutningsavginer Åstad v-omr 1 -500 -500 -500 
Anslutningsavgifter Trollbäcken -1500 
Anslutningsavgifter Margrctetorpsvägen -1242 

Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -2 300 -1450 -4450 -1450 -1450 

Övriga anslutn ingsavgifter -1500 -1500 

Summa Anslutningsavgifter -17 701 -13 080 -8 002 -6 972 -2 730 -2 730 

TEKNIK & SERVICE 
Exploqterl11qsomrdde11 (Ej VA I 

Östra Karup 6:7 (Etapp 1) 
Skattejl11a11sierade Investeringar Inom Östra Kanip-projekt 

Gator (ägs av kommunen) 1000 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 

Summa skatteftn. investeringar "Östra Karup" 0 1000 0 0 0 0 

Övrig exploateringsverksamiret "Östra Karup" 

Tomtförsäljning -3 450 -1000 -1000 -2 000 ·2 000 -1000 

Summa Övrig exploateri11gsverksam/1et "Östra K11rup" -3450 -1000 -1000 -2000 -2000 -1000 

Grevle "g:a skola" Hålarp 4:197 
Övrig exploateri11gsverksamhet "Grev/e g:a skola" 

Rivnings- och planutgifter 30 
Tomtförsäljning -1750 -2 700 

Summa Övrig exploateringsverksamiret "Grevle g:a skola" -1750 -2670 0 0 0 0 

Heden, Hemmeslöv 10:10 
Skattefinansierade fnvester/119ar inom Heden, HemmeslOv 

Vägar 990 0 2000 

8e/ysni11g 490 300 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 800 
Lekplats 

Summa Skt1tteft11. inve.steringar inom Heden, Hemmeslöv ZZBO 300 2000 0 0 0 

Övriga cxploateringsutgifter 100 150 

Tomtförsäljning -20000 -7 500 -2 500 
Summa övrig exploateringsverksamlret "Heden, Hemmeslöv" -19 900 -7350 -ZSOO 0 0 0 

Heden et•pr 3 
Skattefinansierade i11vesterl11gar 

Vägar(och övrig allmän plats) 2 000 500 

8elys11i11g 300 
Summa skattefin. Investeringar Heden etapp 3 2300 0 500 0 0 

Intäkter tomtförsälj11i119 -15 000 
Summa Övrig exploateringsverksamlret "Heden etapp 3" -15000 0 0 0 0 

Förslöv2:4 
Skattefinansierade Investeringar inom Förstäv 2:4 

Vägar 1 500 4800 1000 

Belysning 200 1400 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 1500 300 

Lekplats i Förslöv 200 2 800 
Summa 5kattefin. Investeringar Inom Förslöv 2:4 z 100 10500 300 1000 0 0 

Övrig exp/oaterlngsverksamhet Förs/öv 2:4 
Diverse exploateringsutgifter 250 300 

Tomtförsäljning -13 000 -3 900 -3900 -3900 

Summa övrig exptoateringsverksamhet Förslöv 2:4 250 300 ·13 000 -3 900 -3900 -3900 

Hemmeslöv 6:2 Petersberg 
Skattefi11ansferade investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg 

Vägar 200 

Belysning 200 

Grönområden/park 200 

Lekplats 200 
Summa Skattefi11. l11vesterln9ar Vlstorp industriområde 0 0 0 800 0 0 

/mäkter 200 200 
Summa Övrig exploateringsverks1m1ireL 1/emmes/öv 6:2 Petersberg zoo 0 zoo 0 0 

Förslöv viistcr 0111 viig I OS, del av Vistorp 7:19 
Skattefinansierade investeringar 

Vägar 8 000 
Summa Skattefi11. investeringar inom NF6rslöv Väst 105" 0 0 0 8000 0 0 

Jmtikter -2000 -10 000 

S11mma Övrig exploaterlngsver/<samlret "Fiirs/öv Viist 105" 0 0 0 0 -2000 -10 000 



Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tlrr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Hemmeslöv 5:9 (söder om Wiiiys) 
Vägar 1000 

S11mma Skattefin. /11vesterlngar Inom llemmesl/iv 5:9" 0 0 0 1000 0 

TomtjOrsäljning -1000 

Summa Övrig exploaterlngsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 0 0 0 0 -1000 

Trollbiitken 
Skattefinansierade Investeringar 

Vägar 199 1000 1 700 
Summa Skattefln. Investeringar l11am "Trollbäcken• 199 1000 1700 0 0 0 

Vretvägen Båstad 109:2 
Vågar 1000 

Belysning 300 
S11mmaSkattefin. Investeringar Inom "Vretvligen Båstad 109:2" 0 0 0 1300 0 

Tomtj0rs·älj11!119 -1500 
S11mma övrig e:<ploateri11gsverksamhet "Vrelv/igen Båstad 109:2" 0 0 0 0 -1500 

Provisorisk ÅVC 
Provisorisk ÅVC 4000 
S11mma Skattefin. Jnvesterl11gar "Provisorisk ÄVC" 4000 0 0 0 0 

Intäkter 
S11mma övrig exploaterfllgsverksamliel ProvisorlskÄVC 0 0 0 0 0 

Området lu·ing Båstads nya station 
Skattefi11ansferade investeringar 

Vägar 500 
Belys11fng 100 
Statio11storget (del 2) andra sidan inre k11stväge11 3 500 

Summa sknttefin. Investeringar 3500 600 0 0 0 0 

Övri!Ja exploateringsutgifter 200 200 

Intäkter tomtforsälj11ing -3000 -3400 

S11mma övrig exp/oateri1igsverksamhet Båstads nya station 0 -2800 -3200 0 0 0 

Medflnanslertngor statllg infrnstniktur 
8111/erskydd jiirnväg (Trafikverket äger) zooo 

S11mma Medftn. stallig lnftastr. 2000 0 0 0 0 0 

Övrig exp/oateringsverhsamilel 
Oförutsett projektet hel/Jet 

Summa Övrig exploaterlngsverksmnllet 0 0 0 0 0 0 

Intäkter tamtjOrsäljning -500 -500 

Strategiska marklnköp (markförsörjning) 
övriga markinkäp 10000 8000 8 000 6000 4000 4000 

Ospec exploateringar 
Kostnader 
Intäkter 

T&S Summa (Exploateringsomr6de11 ej VA) Skatteftn. 18079 27 700 12 000 16300 6300 4000 

T&S Summa (Exploateri11gsomrllde11 ej VA} Medfln. 2000 0 0 0 0 0 

T&S Summa (Explaateri11gsomr1Jde11 ej VA} Öv1-. Expl. -25350 -28820 ·19 700 -5700 -7900 -17400 

SAMHÄLlSBYGGNAD 
Uppgradering verksamhetssystem miljö 430 
Mätinstrument miljö zo 
Kartstöd i samband med ny ÖP 42 
Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ M lttbygge) 50 
Uppstart mätverksamhet 250 
3 D-modell Båstad tätort 200 
3D-modell Båstad kommun zoo 
Digitalisering av planarkiv - kopplas Ihop med E-arkiv? zso 
Mätutrustning (ny totalstation) 400 

Mätinstrument (ny GPS) 150 
SUMMA SAMHÄlLSBYGGNAD 692 250 400 650 0 0 

BARN&SKOLA 
Pedagogisk utrustning. barnomsorg 300 300 300 300 300 300 

IKT·plan 1 800 1800 1800 1800 1800 1800 

Pedagogisk utrustning.grundskola 600 1000 1000 1000 1000 1000 

Stöd och utveckling 50 50 50 50 so 50 

Datorer förskola, grundskola, personal 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Barn och elever i behov av särskilt stöd 392 zso zso 250 250 250 

Beslutstöd-/ verksamhetstödsystem skola 300 
Kursplanerelaterade, B grundskolor 500 500 zoo zoo 200 200 

Skolbussar 1700 1800 1900 2 000 2100 

SUMMA BARN & SKOLA 6842 7500 7000 7100 7200 s 100 



Budget Budget Plan Plan Plan Pla.n 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BILDNING OCH ARBETE 
Instrument Kulturskola 100 100 100 100 100 100 
Individ och familj, kundmottagning 150 300 
IT-utrustning vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100 
IT System IOF so 50 so so 50 so 
Datorer bibliotek 67 50 so 50 50 50 
Hyllsystem och Inventarier Bibliotek 163 100 100 so 50 50 
IT-utrustning gymnasieskola 50 so so so 50 so 
BloScala 300 0 so 0 50 50 
Galleriet Kunskapsccntrum 50 
Konstnärlig utsmyckning offenlllga rum (1%) 200 200 200 200 200 
IT·utrustnlng/teknlnk AME 100 100 100 100 100 100 
Accesspunkter gymnasieskolan 50 100 100 0 
Fritidsgårdar IT 50 50 so 
SUMMA BILDNING & ARBE1'E 1180 1150 950 700 850 750 

VARD & OMSOllG 
Nyckelfri hemvård med Integrerad tldshanterlngoch personalplar 754 0 0 0 0 
Trygghetstelefoncr 200 so 350 350 350 
Elcyklar 100 100 so so 50 50 
Arbetstekniska hjälpmedel 90 90 90 90 90 
Verksamhetssystem 1500 0 0 0 0 
E-Hälsa 650 550 300 300 300 
SUMMA VARD & OMSORG 3294 790 790 790 790 so 

TOTALT (Inkl. exploatering) 192 079 194 565 215 395 222 380 182 500 118100 
varav: 
Skattefinansierad Investering 116 983 12412S 182190 186 890 180400 129 500 
llfedfinanslcrlng statliga Infrastruktursatsningar 14992 5500 0 0 0 6 000 
Avgiftsfinansierad Investering (brutto, exkl ansluLavg.) 85454 93 760 52 905 41190 10 000 0 
ExnloaterlnQ -25350 ·28 820 ·19 700 ·5700 ·1900 -17 400 

Summa Anslutnlngsavglner -17701 · 13 080 ·8002 ·6972 ·2730 -2 730 
Avgiftsfinansierad Investering (netto, Inkl. anslut.avg.) 67753 80680 44903 34218 7270 ·2 730 
Summa Exploatcrlngslnläkter -25 700 -11500 ·16 500 ·5700 .5 900 -4900 



Ekonomisk översikt 

Budget 2018 (tkr) I 
Kostnader! Intäkter Netto I 

I 

Summa KF och beställare 2018 I I 

-374692 I 34699 -339993 

KF och partistöd I -1 709: 0 -1709 I 

I I 
I 

Beställare Barnomsorg/grundskola I -190 288 : 13241 -177047 I 

I I 
KF Beställare Gymnasium I -45 751: 780 -44 971 I 

I I 
Beställare Hemvårdspeng I -60 951 : 6765 -54186 I 

' I 
I I 

Beställare Boendepeng I -75 993 ! 13913 -62080 : 

Summa Yalnämnd, Överförmyndare, Revision 2018 I -2 951 l 750 -2201 

VN Val nämnd I -413: 300 -113 I 

ÖF Överförmyndare 
I I 
I -1689: 450 -1239 I 

' I 
I I 

Rev. Revision I -849 ! 0 -849 : 

Budget 2019 (tkr) 
! Förändring kost- ! Förändring in-

Netto I nader: täkter I 

Summa KF och Beställare 2019 I -399884 j 34735 -365149 
I T 

Förändring KF och partistöd -556 : 0 -556 
I 
I 

Tekniska justeringar och löneökningar -270 : 0 -270 
I 
I 

Politiska prioriteringar -286: 0 -286 
I 
I 

Förändring Skolpeng Barnomsorg/grundskola 2019 -18 759 0 -18 759 

Tekniska justeringar och löneökningar -17059 0 -17059 

Politiska prioriteringar -1700 0 -1700 

Förändring Skolpeng Gymnasium 2019 I -3285 0 -3285 

KF Tekniska justeringar och löneökningar -3485 0 -3485 

Politiska prioriteringar 200 0 200 
I 

Förändring Hemvårdspeng 2019 -2 491: 0 -2491 

Tekniska justeringar och löneökningar -3 731 0 -3731 

Politiska prioriteringar 1240 0 1240 

Förändring Boendepeng 2019 -101 36 -65 
I 

Tekniska justeringar och löneökningar I -1571 0 -1571 I 

l 
Politiska prioriteringar I 1470; 36 1506 : 

Summa Valnämnd, Överförmyndare, Revision 2019 I -3100 l 750 -2350 

Förändring Val nämnd I -208 0 -208 I 

I 
VN Tekniska justeringar och löneökningar I -8 -8 I 

I 
I 

Politiska prioriteringar I -200 -200 I 
I 

Förändring Överförmyndare 
I 
I 64 0 64 I 
I 

ÖF 
I 

Tekniska justeringar och löneökningar I -25 -25 I 
I 
I 

Politiska prioriteringar I 89 89 I 
I 
I 

Förändring Revision I -5 0 -5 I 

Rev. I 
Tekniska justeringar och löneökningar I -5 -5 I 

I 



Verksamhetsbeskrivning 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer 
för den kommunala verksamheten, budget, kommunal skatt, årsredovisning med ansvarsfrihet fö r 
nämnderna. Fullmäktige beslutar också om kommunens organisation och verksamhetsformer. I 
fullmäktige väljs ledamöter till kommunstyrelsen och nämnderna. Dessa val görs i början av man
datperioden. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter som under mandatperioden 2019-2022 för
delas på Moderaterna 10, Bjärepartiet 9, Socialdemokraterna 6, Centerpartiet 6, Liberalerna 4, 
Sverigedemokraterna 3, Miljöpartiet 2 och Kristdemokraterna 1. Sammanträdena hålls i kom
munhusets sessionssal på onsdagar i slutet av månaden samtliga månader utom juli och augusti. 

Demokratiberedning 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt en demokratiberedning att arbeta med övergripande de
mokratifrågor i kommunen. Beredningen som består av 9 proportionellt valda ledamöter har 
ingen självständig beslutanderätt och är endast beredningsorgan till fullmäktige. 

Tillfälliga beredningar 

Fullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. De används i kommunen främst för 
att utreda och belysa större och övergripande frågor där det är önskvärt med en bred politisk 
förankring och insyn i utredningarbetet. Ledamöterna är proportionellt valda. 

En tillfällig beredning har ingen självständig beslutanderätt och är endast beredningsorgan till 
fullmäktige. 

Jnitiativrätt till uppdrag för en tillfällig beredning har kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäk
tiges presidium, samt fullmäktigeledamöterna genom motion. 

Beställare 

Båstads Kommun har en beställare/utförare organisation och den enhet som har budget för kost
naderna för Förskola, Fritidshem, Grundskola F-9, Gymnasium, Hemvård och Vård- och omsorgs
boende är "beställaren". Utförarna inom barnomsorg, skola, hemvård och vård- och omsorgsbo
ende går under benämningen "Resultatenheter" och återfinns under Utbildningsnämnden och 
Vård- och omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktige anslår skolpeng per barn/elev fo lkbokförd i Båstads kommun direkt till ut
förare av förskole- och fritidsverksamhet, grundskola och gymnasium, både till egen regi alterna
tivt fristående eller annan kommunal regi, samt hemvårdspeng och boendepeng. 

Beställaren har även intäkten från vård tagare rörande hyra av lägenheter i kommunens vård- och 
omsorgsboende samt omvårdnadsavgifter och kostabonnemang. 



Skolpeng 

I beloppen ingår löneökningar för 2018. 
I beloppen för extern regi har en uppskattning tagits med avseende 2019 års löneökningar. 

Barnomsorg/ Antal barn Skolpeng Total-
summa 

Grundskola budget 2019 kr/ barn tkr 
Förskola n 
Egen verksamhet 485 (68 st*) -120 296 -56 299 
Fristående verksamhet 136 (10 st*) -136 404 -18 210 
Annan kommun 4 (0 st*) -139 020 -556 

Förskoleklass 
Egen verksamhet 130 -62 513 -8127 
Fristående verksamhet 18 -69 680 -1254 
Annan kommun 2 -65 736 -131 

Fri tidshem 
Egen verksamhet 559 -36 932 -20 645 
Fristående verksamhet 100 -37 547 -3 755 
Annan kommun 7 -42 271 -296 

Grundskola 1-3 
Egen verksamhet 410 -62 889 -25 784 
Fristående verksamhet 52 -79 552 -4137 
Annan kommun 6 -75 049 -450 

Grundskola 4-6 
Egen verksamhet 415 -62 325 -25 865 
Fristående verksamhet 59 -79 778 -4 707 
Annan kommun 9 -75 262 -677 

Grundskola 7-9 
Egen verksamhet 455 -80153 -36 470 
Fristående verksamhet 4 -107 748 -431 
Annan kommun 14 -101 649 -1423 
Summa peng 2865 -209 217 
Övriga kostnader -389 
Övriga intäkter 13 800 
I Budgetram 2019 -195 806 

*Barn ; fors kola med vistelsetid under 15 hlv 



Gymnasium Antal elev Snittpeng 
Total-

summa 
budget2019 kr/elev tkr 

Egen verksamhet 198 -75 999 -15 048 
Fristående verksamhet 94 -126 736 -11913 
Annan kommun 190 -115 840 -22 010 
Summa peng 482 -48 971 
Övriga intäkter 715 

I Budgetram 2019 -48 256 

Hemvårdspeng och boendepeng 

Nedan följer en specifikation över antal hemvårdstimmar och hemvårdspeng per timme som är 
inkluderat i beställarens budget, samt antal dygn och boendepeng per dygn. 

Hemvårdspeng Pris/timme* Antal timmar Total, tkr 

Omsorg 
Intern utförare 434 127 843 55484 
Dubbelbemanning 137 14400 1973 

Service 
Intern utförare 323 8 849 2 858 

Mottagningsteam 2 991 

Övriga intäkter -6 629 

I Budgetram 2019 151092 56677 

Boendepeng Pris/dygn* Antal dygn Total, tkr 

Vård- och omsorgsboende 
Intern utförare fle r än 10 platser 1389 15 899 22 084 
Intern utförare 10 platser eller färre 1519 3 349 5 087 

Vård- och omsorgsboende, demensdiagnos 

Intern utförare fler än 10 platser 1710 22 043 37 694 
Intern utförare 10 platser eller färre 1867 1445 2 698 
Korttidsboende 
Intern utförare fler än 10 platser 1622 5110 8 288 
Intern utförare 10 platser eller färre 1766 0 0 

Övriga intäkter -13 706 

I Budgetram 2019 47846 62145 

*Pris/timme och pris/dygn är i 2018 års lönenivå för interna utförare. 



Valnämnd 

Valnämnden har ansvar för att medborgarna kan rösta i allmänna val i kommunen. I arbetet ingår 
att ombesörja att det finns vallokaler, röstningslokaler för förtidsröstning och att det finns valar
betare som sköter själva valförrättningen. Allmänna val för riksdag, kommun och landsting (RKL) 
hålls vart fjärde år (nästa 2022) och val till Europaparlamenten vart femte år (nästa 2019) . 

Överförmyndare 

Det ska finnas överförmyndare eller överförmyndarnämnd i alla kommuner. Båstads kommun in
går från 1 januari 2019 i Överförmyndare i samverkan med gemensam nämnd för Båstad, Laholm, 
Hylte och Halmstad. Verksamhetens kansli är placerat i Halmstad. 

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, 
förvaltare och gode män. Dessa i sin tur är ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina 
angelägenheter. 

Kommunrevision 

Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs i nämnder och styrelser avse
ende ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. Revisorernas bedömning i 
fråga om ansvarsfrihet, lämnas till fullmäktige för prövning och beslut. Kommunala revisionen är 
samordnad det innebär att även bolag och stiftelser ingår i uppdraget. 



Ekonomisk översikt 

Budget 2018 (tkr) I Kostnader Intäkt er Netto 

Summa kommunstyrelse 2018 -338 967 193 680 -14S 287 

KS Kommunstyrelse med arbetsutskott och råd -2 447 0 -2 447 

Summa Kommunkontor -50049 1050 -48 999 
.... 

Kommundirektör -2236 0 -2236 .2 
c 
0 Kommunledningsstab -3405 820 -2 585 .>I. c 
:::> 

l<ommunikationsavdelning -1749 0 -1 749 E 
E 
0 Kansliavdelning -4291 0 -4291 ::.: 

Verksamhetsstöd (Ekonomi, HR, IT, Upphandling, Service) -38 368 230 -38138 

Summa Teknik och service -195 275 144887 -50388 

Tekniska kontoret -9947 8727 -1 220 

Q) 
,!,,! 

Park, Gata & Naturvård -42206 19903 -22 303 

~ 
Q) Kommunens fastigheter -33441 26809 -6632 

V) 

.r:. Kontorservice, måltidsverksamhet och städverksamhet -37 597 36140 -1457 u 
0 

.>I. Fritidsverksamhet -12607 3643 -8 964 ·c: 

.>I. 

~ Räddningstjänst -13750 3938 -9 812 

Renhållningsverksamhet -300 300 0 

Vatten och avlopp -45427 45427 0 

Summa Samhällsbyggnad -10964 8307 -2657 
c: gg 
~ 

Kart/GIS -3077 1950 -1127 

..!!! Plan- och övergripande arbete -7192 5841 -1351 ;;;; 

.r:. 
E Miljö och hälsa hållbar utveckling -106 0 -106 
"' V) 

Tillstånd och tillsyn, alkohol m.m. -589 516 -73 

Summa Biidning och arbete -80232 39436 -40 796 

Verksamhetsövergripande -1317 0 -1317 

Q) 
Vuxenutbildning, särvux och SFI -9796 1968 -7828 

4i Yrkeshögskola, yrkesvux och uppdragsutbildning -9783 9 145 -638 .0 .... 
~ 

Arbetsmarknad -16 247 8276 -7971 .r:. 
8 

Ekonomiskt bistånd -8378 l>O 0 -8378 
c ·c: 

lntegrationsenheten -19 548 19553 5 :2 
äi 

Bibliotek -9 472 345 -9127 

Kultur -2 255 19 -2 236 

Ungdomens hus -3435 130 -3305 

tb 



Budget 2019 (tkr) I Förändring I Förändring 
Netto 

kostnader intäkter 

Summa kommunstyrelsen 2019 -349 003 193 374 -155 629 

Kommunstyrelse med arbetsutskott och råd 

I 

-524 I 0 -524 
Vl Tekniska justeringar och löneökningar -37 1 0 -37 ~ 

Polit iska prioriteringar -4871 0 -487 

• <J Förändring Kommunkontor I -3767 0 -3767 c Q) 

I 
:> .... 
E o Tekniska juste ringar och löneökningar -246 0 -246 Ec 
0 0 

Politiska prioriteringar ~-" -3521 0 -3521 

.i= Förändring Teknik och service -1731 210 -1521 u Q) 
0 u 
~ -~ Tekniska justeringar och löneökningar 1094 -140 954 c Q) 

~ VI 
Politiska prioriteringar I -2825 350 -2 475 I-

~ Q) t Förändring Teknik och service, fastighet I -2 351 1 0 -2351 
~ .~ fo 

Tekniska justeringar och löneökningar I -1740 0 -1740 c: i". ·- I ~~~ I- .... Politiska prioriteringar I -611 0 -611 . Förändring Samhällsbygg 

I 
148 -516 -368 ..!!! 

~~ Tekniska justeringar och löneökningar 411 -516 -105 E .D 

I "' Polit iska prioriteringar -263 I 0 -263 Vl 

.i= 
Förändring Bildning och arbete -1811 0 -1811 u 

0 Q) 
00 <J 

Tekniska justeringar och löneökningar c Q) -2661 0 -2661 ·- .0 c .... 
:g "' Politiska prioriteringar 850 0 850 äi 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen som har 13 ledamöter är kommunens organ för styrning och ledning. Den 
ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och dess 
utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i hel- och delägda bolag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av S ledamöter och bereder ärenden för kommunsty
relsen. Arbetsutskottet är även kommunens krisledningsnämnd. 



Förhandlingsutskott 

Kommunens förhandlingsutskott ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika pensions
myndighet för förtroendevalda. Utskottet består av samma 5 ledamöter som sitter i KS au. 

Pensionärsråd 

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer i 
kommunen och kommunens beredningar samt styrelse i frågor som rör de äldre i samhället. 

Handikappråd 

Handikapprådet är ett organ med uppgi~ att verka för att funktionshinderperspektiv beaktas i 
kommunens verksamheter, samt att vara referensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta. 

Kommunkontor 

Kommunkontoret består av kommun direktör med tillhörande stab Uuridik, strategi och utveckl
ing), kommunikationsavdelning, kommunkansli samt verksamhetsstöd (ekonomi-, HR-, IT-, 
kundcenter- och upphandlingsenheten). 

Kommunkontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styrningen av kom
munen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga utvecklings
frågor av såväl extern som intern karaktär. Kontoret arbetar aktivt för effektivisering, samord
ning och samverkan, allt i ambitionen att ge övriga förvaltningen och politiken det stöd och den 
service som efterfrågas. 

Kommunledningsstab 

Kommunledningsstaben arbetar operativt med och ansvarar för strategi och utveckling, samt 
juridik. 

Kommunikationsavdelning 

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt med intern och extern kommuni
kation. Det inkluderar även PR och marknadsföring samt ansvar för den kommunikativa platt
formen, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens officiella webbplats, offici
ella sociala medier samt intranät. 

Kommunkansli 

Kommunkansliet ansvarar för samtliga politiska organs nämndsadministration. Kansliet ansva
rar även för posthantering, huvudregistrering och arkiv. 

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd är en, from 1 januari 2018, nybildad avdelning inom kommunkontoret som 
samlar nedan nämnda enheterna för att på bästa sätt koordinera, samordna över gränserna och 
hitta synergier mellan de olika funktionerna. Allt med målet att använda resurser och kompe
tenser på ett mer sammanhållet och effektivt sätt. 

Ekonomienheten 

Ekonomienheten ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp såsom budget, bok
slut, redovisning, uppföljning, likviditetsplanering, finansiering, debitering och krawerksamhet 
samt försäkringsfrågor. Ekonomienheten yttrar sig i ärenden till kommunstyrelsen och biträder 
verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. 



HR-enheten 

HR-enheten ansvarar för övergripande frågor inom HR-området såsom chefs- och kompetens
försörjning, organisations- och verksamhetsutveckling, arbetsvillkor samt arbetsmiljö och hälsa. 
HR-enheten driver även arbetet med att förverkliga kommunens personalpolitiska program. 

IT-enheten 

IT-enheten ansvarar för kommunens IT, stödjer verksamheten i att utveckla nya effektiva ar
betsmetoder med hjälp av IT, ger användarstöd genom Helpdesk och TT-support samt skapar en 
stabil och säker 1T-drift. 

Kundcenterenheten 

Kundcenterenheten arbetar för att öka kundnöjdheten genom att förbättra tillgänglighet och 
bemötande mot kommuninvånare, besökare och företagare. 

Upphandlingsenheten 

Upphandlingsenheten ansvarar för upphandlings- och inköpsprocessen. Upphandlingsenhetens 
arbete består bl a i att genomföra både samordnade och verksamhetsspecifika upphandlingar, 
ge stöd och råd vid upphandlings-/ avrops- och e-handelsfrågor samt medverka och stötta verk
samheterna i avtalsadministration och avtalsuppföljning. 

Teknik och service 

Den service som erbjuds utgör en grund för att kommunens nämndsmål ska kunna uppnås och 
är vidare direkt kopplat till kommunfullmäktiges mål 1; Båstads kommun är attraktiv att leva, bo 
och verka i. 

Tekniska kontoret 

Inom tekniska kontoret ligger staben som ansvarar för projektledning, mark- och arrendefrågor 
samt exploateringsprojekt, tomtförsäljning och markförsörjning men även för beställarkontakt 
gentemot de samarbetspartners som sköter driften av hamnar. 

Park, Gata & Natur 

Avdelningen sköter och underhåller Båstads kommuns skogar, stränder, gator, parker, lekplat
ser och yttre miljö vid skolor och förskolor. 

Kommunens fastigheter 

Arbetar strategiskt med kommunens fastigheter samt har beställarkontakt gentemot Båstadhem 
som sköter drift och underhåll av kommunens fastigheter. 

Kommunservice, måltidsverksamhet och städverksamhet 

Verksamheterna tillhandahåller grundläggande service indirekt till medborgarna via service
funktioner till andra verksamhetsområden inom kommunen. 

Båstads kommunrestauranger arbetar på uppdrag av skolverksamheten samt vård och omsorg 
och är proaktivt där det finns utvecklingsmöjligheter inom måltider och måltidsmiljöer. 

Lokalvården bedrivs sedan oktober 2018 i egen regi, och i huvudsak inom fastigheter ägda av 
Båstads kommun. 

Kontorservice ansvarar bland annat för posthantering, tryckeri och vaktmästeri. 



Fritidsverksamhet 

Avdelningen ansvarar för simbassänger, föreningsbidrag, kommunens idrottshallar, arrange
mang och vandringsleder. 

Rädäningstjänst (ej myndighetsutövning) 

Räddningstjänstens verksamhet innebär förebyggande och förberedande arbete genom plane
ring, utbildning, underhåll och övning samt genomförande av effektiva räddningsinsatser. Rädd
ningstjänsten samarbetar via avtal med räddningstjänsterna i Halland och Skåne. Samarbetet 
sker inom lagstiftningens alla tre skeden; före, under och efter en olycka. Räddningstjänstens 
ansvar innefattar även krisberedskapsarbete. Krisberedskap arbetar enligt lagen om extraordi
nära händelser, vilket bland annat innebär risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning 
och utbildning av krisledningsorganisationen samt samverkan med andra aktörer. 

Renhållningsverksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSR som ansvarar för renhållningsverksamheten. 

VA-verksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSVA som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommu
nens VA-anläggningar. 

Samhällsbyggnad 

Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens 
plan-, miljö-, bygglov- och kart/GIS- verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar 
handläggning och myndighetsutövning samt information och service till allmänhet, företag och 
andra myndigheter. Samhällsbyggnads verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunsty
relsen och myndighetsnämnden. 

Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 

• Planfrågor 
• Kart- och GIS-verksamhet 
• Infrastruktur och kommunikationer 

Plan arbetar med fysisk planering samt infrastruktur och kommunikationer, dvs med framta
gandet av strategiska och översiktliga planer samt handläggningen av kommunens detaljplaner. 

Kart/GIS arbetar med framtagande av grundkartor och nybyggnadskartor. Ansvaret omfattar 
även uppdatering av kommunens kartdatabas och karttjänster samt bostads-, adress- och lägen
hetsregister. 

Bildning och arbete 

Verksamhetsövergripande BA 

Innefattar central ledning och administration för verksamhetsområdet Bildning och arbete. 

Vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare (SFI) 

Akademi Båstad Vuxenutbildning erbjuder komplettering av grundskole- och gymnasiekompe
tens för att uppnå behörighet till högre studier. Särvux är en skolform som ger undervisning på 
grundsärskole- och gymnasiesärskolenivå. Svenska för invandrare (SFI) förbereder nyanlända 
för studier och yrkesliv i nära samarbete med integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. 

Yrkeshögskola, yrkesvux och uppdragsutbildning 



Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder skräddasydda utbildningar framtagna i ett nära samar
bete med arbetslivet. Följande utbildningar erbjuds: 

• Kvalificerad koordinator - inriktning turism och service 
• Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård 
• Operativ ledare- specialisering Revenue Management 
• Affärsutvecklare inom hållbar turism 
• Kvalificerad trädgårdsanläggare 
• Arbetsledare- specialisering trädgård 

• Kitchen Manager - management inom matlagning/livsmedel/restaurang 

Kommunens yrkesvux erbjuder utbildningar inom trädgård där utbudet regleras genom ett 
samverkansavtal i Familjen Helsingborg. Det innebär att utbildningarna är öppna för elever i 
hela samverkansområdet med "fritt sök". 

Uppdragsutbildningar erbjuds inom områden som turism, service, värdskap, data, ledarskap och 
trädgård både inom privat och offentlig sektor. 

Akademi Båstad erbjuder service till kommuninvånare som vill studera på distans. Servicen be
står bland annat av studie- och yrkesvägledning samt utlåning av grupprum och dator. 

Arbetsmarknadsenheten 

Enhetens uppdrag är att underlätta för kommuninvånare att utifrån den egna förmågan utveck
las och komma in på arbetsmarknaden. Detta görs bland annat genom att erbjuda praktikplatser 
och bidragsanställningar. Arbetsmarknadsenheten arbetar med projekt, arrangemang, och akti
viteter som syftar till att främja integration och etablering på arbetsmarknaden, detta görs i 
samverkan med ideell sektor och näringslivet. Enheten har också ansvar för återanvändning av 
kommunens inventarier. 

Ekonomiskt bistånd 

Socialtjänstlagen styr kommunens arbete med försörjningsstöd. Socialtjänsten huvuduppdrag: 
• hjälp till självförsörjning (långsiktigt). 
• hjälp med försörjning (akut). 

Bibliotek 

Utöver kommunens huvudbibliotek på Kunskapscentrum i Båstad finns även fem filialbibliotek. 
Biblioteken är naturliga mötesplatser som i stimulerande miljöer erbjuder läs- och kulturupple
velser för såväl barn som vuxna. 

Kulturavdelningen 

Kulturavdelningen har det övergripande ansvaret för att integrera kulturen i kommunens alla 
verksamheter. Det sker bland annat genom samverkan med kulturföreningar, utövare av det fria 
kulturlivet och studieförbund men också genom samverkan med andra kommunala verksam
heter. Kulturavdelningen arbetar också med egna arrangemang och kulturmiljö/minnesvärd 
samt konst i den offentliga miljön. 

Fritidsgårdar 

Kommunens fritidsgårdar är en plats för trygga möten i en drogfri miljö för ungdomar oavsett 
kön, sexuell läggning, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund eller religiös åsikt. Verksamhet
en är till för ungdomar i åldern 13-20 år. Kommunen har två fritidsgårdar, Musteriet i Båstad 
och Ungdomens hus i Förslöv. 



Ekonomisk översikt 

Budget 2018 (tkr) Kostnader Intäkter Netto 

Summa utbildningsnämnden 2018 -337717 224170 -113 S47 

UN Utbildningsnämnden I -sos 0 -sos 
Ram: Barn och skola -80338 3982 -763S6 

Verksamhetsövergripande BS -56 349 1743 -54606 

Öppen förskola (familjecentral) -1098 0 -1098 
V> 
co Grundsär· och specialskola -9 561 30 -9 S31 

Tilläggsbelopp extra ordinära stödåtgärder barnom- -6171 0 -6171 
sorg/grundskola l -7159 1 Svenska som andra språk och modersmålsundervisning 2209 -4950 

Ram: Bi ldning och arbete 

I 
-38053 1367 -36686 

Gymnasieskola övergripande -11038 58S -10453 
<( Gymnasiesärskola I -2 990 0 -2990 00 

Individ- och familj i -21005 590 -20415 ! 
Kulturskola -3020 192 -2828 

Resultatenheter -218 821 218 821 0 

V> 
Förskola 1-5 år -ss 905 5S905 0 

00 
-140416 ! Grundskola F-9 inkl. fritidshem 140416 0 

<( 
co Gymnasium, Akademi Båstad -22 500 22500 0 

i Förändring Förändring 
Budget 2019 (tkr) I kostnader intäkter 

Netto 

Summa utbildningsnämnden 2019 -336S24 224170 -112 354 

Utbildningsnämnden 40 0 40 

z Tekniska justeringar och löneökningar 

I 
-10 0 -10 ::> 

Polit iska prioriteringar 50 0 so 
Förändring Barn och skola 

I 

4016 0 4016 
V> Tekniska justeringar och löneökningar -732 0 -732 co 

Politiska prioriteringar 4748 0 4748 

Förändring Bildning och arbete 

I 
-2 863 0 -2863 

<( Tekniska juste ringar och löneökningar 1772 0 1772 00 

Politiska prioriteringar -4635 0 -4635 

Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och på lång sikt för all utbild
ning och barn- och unga i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för ekonomi, myndighetsutöv
ning samt uppföljning. 

Utbildningsnämnden har följande ansvarsområden Öppen förskola, Förskola 1-5 år, Grundskola 
F-9, Fritidshem, Grundsärskola, Kulturskola, Individ och familj, Gymnasium och Gymnasie
särskola. 

Utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Ledamöternas arvode rapporte
ras under denna rubrik. 

Ram: Barn och skola 

Verksamhetsövergripande Barn och skola 



I verksamhetsövergripande ingår: 

• Central ledning och administration 
• Lokalkostnader barnomsorg/grundskola 
• Skolskjutsar 

Kommunen tillhandahåller, om sådan behövs, kostnadsfri skolskjuts till anvisad kom
munal skola med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos 
en elev eller någon annan särskild omständighet, enligt Båstads kommunala skolskjuts
reglemente och Skollagen. 

• Specialpedagog förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola 
Det specialpedagogiska arbetet är till stor del förebyggande och har som övergripande 
uppgift att identifiera och undanröja hinder i barn och elevers lärande. 

• Studie- och yrkesvägledare 

Öppen förskola 

I Båstads kommun finns två öppna förskolor där det bedrivs god pedagogisk verksamhet i syfte 
att lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Tilläggsbelopp extra ordinära stödåtgärder barnomsorg/grundskola 

Kommunala och fristående verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag så kallat tilläggsbelopp 
för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd. Resurser till kommunal samt fri
stående verksamhet fördelas efter samma principer i enlighet med skollagen. 

Grundsär- och specialskola 

Grundsärskola har som syfte att ge elever med utvecklingsstörning en individuellt anpassad 
utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskola er
bjuds inkluderad i kommunens grundskolor. De elever som inte deltar i kommunens verksamhet 
fullgör sin skolplikt i Ängelholms kommun enligt samverkansavtal. Specialskola har i syfte att ge 
elever med allvarliga funktionshinder en individuellt anpassad utbildning. 

Svenska som andra språk och modersmålsundervisning 

Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning efter kursplanen svenska som 
andra språk, rätt till studiehandledning på modersmål samt rätt till undervisning i modersmålet. 

Ram: Bildning och arbete 

Gymnasieskola övergripande 

Skolskjutsar, lokal, inackorderingsbidrag, I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också 
Elittennisprogrammet, ett riksidrottsgymnasium. 

Gymnasiesärskola 

Båstads kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan kommunen köper utbildningsplat
ser från annan kommun eller fristående skola. 

Individ- och familj 

Utbildningsnämnden är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten. Nämnden fullgör därvjd 
kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall samt föräldrabalken och äktenskapsbalken. 



Individ- och familj har ansvar för arbetet med och kring mottagande, etablering, delaktighet och 
inkludering för målgruppen för målgruppen asylsökande och nyanlända. Arbetet sker i samver
kan med berörda myndigheter och olika avdelningar inom kommunen. 

Verksamheten Individ- och familj bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt 
och integritet samtidigt som den ska utveckla den enskildas och gruppers egna resurser. När 
åtgärder rör barn är det alltid barnens bästa som beaktas. 

Kulturskola 

Kulturskolan erbjuder individuell- och gruppundervisning i musik såväl ute på kommunens sko
lor som i egna lokaler i Förslöv. Drama erbjuds på kommunens förskolor och skolor men också 
som frivillig verksamhet på kvällstid från grundskolans årskurs ett till gymnasiet. 

Resultatenheter 

Den interna resursfördelningsmodellen bygger på en beställare/utförare organisation och de 
som utför förskole- och skolverksamhet kallas resultatenheter. Resultatenheterna erhåller varje 
månad en peng per barn/elev från skolpengen. Peng som kommer från annan kommun följer 
barn/elev direkt till aktuell verksamhet. 

Förskola 1-5 år 

I Båstads kommun finns totalt nio kommunala förskolor där det bedrivs god pedagogisk verk
samhet i syfte att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolorna är öppna 12 timmar per 
dag, kl. 06.30-18.30. 

Grundskola, förskoleldass och fritidshem 

I Båstads kommun finns grundskolor i samtliga tätorter. För närvarande är grundskolan i Grevie 
stängd. I de totalt fem skolorna ges även särskilt stöd till elever som har stora svårigheter i skol
arbetet. Fri tidshem finns i anslutning till samtliga grundskolor och är öppna 12 timmar per dag, 
kl. 06.30-18.30. 

Elevhälsan 

Elevhälsan är ett eget verksamhetsområde som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och elev
hälsan ska ses som en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. 

Gymnasium 

Akademi Båstad Gymnasium erbjuder de högskoleförberedande programmen Ekonomi, Natur
vetenskap, Samhällsvetenskap samt yrkesprogrammen: Vård och omsorg, Handel och administ
ration, VVS- och fastighet samt introduktionsprogrammen. I samarbete med Svenska Tennisför
bundet drivs också Elittennisprogrammet, ett riksidrottsgymnasium. Det är också möjligt att 
komplettera de högskoleförberedande studierna med en tennisprofil. 



Ekonomisk översikt 

Budget 2018 (tkr) Kostnader: Intäkter Netto 
I 

Summa vård- och omsorgsnämnden 2018 -253756 I 137478 -116278 

VoN Vård- och omsorgsnämnd -397 0 -397 

Summa Vård- och omsorgsram -137093 21 212 -115 881 

Centralt -8842 352 -8490 

Myndighetsenhet -5 158 0 -5158 

Ram Stöd och omsorg (till funktionshindrade och psykiskt I 

funktionsnedsatta) 
-58 521: 17 965 -40 556 

Hälso- och sjukvård -32122 306 -31816 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg inkl. I -32450 2589 -29 861 
anhörigverksamhet 

I 
I 
I 

Resultatenheter -116266 116266 0 
Resultat- Hemvård -54187 54187 0 
enheter 

Vård- och omsorgsboende -62079 62079 0 

Budget 2019 (tkr) 
Förändring : Förändring 

Netto 
kostnader! intäkter 

Summa vård- och omsorgsnämnden 2019 -256238 ! 137478 -118 760 

Förändring Vård- och omsorgsnämnd 17: 0 17 

VoN Tekniska justeringar och löneökningar -8 0 -8 

Politiska prioriteringar 25 0 25 

Förändring Vård-och omsorgsram -2499 0 -2499 

Ram Tekniska justeringar och löneökningar 
I 

-2571 0 -2571 
I 

Politiska prioriteringar I 72 0 72 I 
I 

Verksamhetsbeskrivn ing 

Vård- och omsorgsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt med 
syfte att möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv för kommunens vård- och omsorgstagare 
som möjligt. Nämnden ansvarar dessutom för verksamhet, ekonomi, uppföljning samt myndig
hetsutövning. 

Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter. 

Vård- och omsorgsram 

Centralt 

Inom begreppet Centralt ryms Vård- och omsorgs ledningsresurser, förutom de 
ledningsresurser som ryms inom resursfördelningsmodellen i resultatenheterna för vård- och 
omsorgboende och hemvård. 



Myndighetsenhet 

Myndighetsenheten består av avgiftshandläggare och biståndshandläggare som hanterar 
samtliga områden inom Vård och omsorg. 

Stöd och omsorg (till funktionshindrade och psykiskt funktionsnedsatta) 

Nedanstående områden innefattas i begreppet stöd och omsorg, som rör vård- och 
omsorgstagare med funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning. 

Bostad med särskild service för vuxna 
I kommunen finns det tre boenden med särskild service för vuxna fördelade på ett boende med 
servicelägenheter och två gruppbostäder. Dessa boende är avsedda för vård- och omsorgstagare 
tillhörande personkrets 1-3 med omfattande behov av service, omsorg och gemenskap. 
Kommunen ska tillförsäkra att vård- och omsorgstagarna har goda levnadsvillkor. På 
kommunens boende finns tillgång till service, omsorg och hälso- och sjukvård hela dygnet. 

Personlig assistans 
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till 
den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande 
behov. Om en person bedöms ha mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar 
Försäkringskassan assistans, i annat fall kan kommunen bevilja assistans. 

Boendestöd/Socialpsykiatri 
Boendestöd är ett stöd i hemmet för vård- och omsorgtagare med en psykisk 
funktionsnedsättning mellan 18-67. Stödet kan, bland annat, bestå av hjälp att bryta sin 
isolering, strukturera sin vardag eller utföra vardagsuppgifter. 

Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är en insats inom LSS för vård och omsorgstagare i arbetsför ålder som 
tillhör personkrets 1-2, och som är i behov av en daglig sysselsättning. Den dagliga 
verksamheten arbetar aktivt för att vård- och omsorgstagaren ska komma så nära den reguljära 
arbetsmarknaden som möjligt. Den dagliga verksamheten i Båstad verkställer även beslut om 
meningsfull sysselsättning enligt SOL. 

Korttidsvistelse och stödfamilj 
Korttidsvistelse och stödfamilj är en boendeform för barn och ungdomar inom personkrets 1-3 
som växelvis vistas utanför hemmet för sin egen skull eller som en avlastning för 
vårdnadshavarna. Beslutet kan även verkställas genom en stödfamilj. Korttidsvistelse kan även 
innebära en tillfällig semestervistelse på exempelvis ett läger. 

Korttidstillsyn 
Korttidstillsyn för skolungdomar med funktionsnedsättning över 12 år ges i anslutning till 
skoldagen och/eller under lov. Tillsynen ges i form av fritidshem, fritidsgård eller annan 
meningsfull verksamhet som gör det möjligt för föräldrar att delta i arbetslivet eller studera. 

Avlösarservice i hemmet och ledsagning 
Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan 
beviljas avlösarservice i hemmet. 
Ledsagarservice syftar till att underlätta för vård- och omsorgstagaren att ta sig till och från 
fritids- och kulturaktiviteter. 

Kontaktpersoner 
Syftet med en kontaktperson är att främja social kontakt i samhället och deltagande i 
fritidsaktiviteter och gäller både ungdomar och vuxna inom såväl LSS som SOL. 

Hälso- och sjukvård 

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård upp till läkarnivå för dem som inte själv eller med hjälp 



kan ta sig till vårdcentralen. Till hemsjukvården hör också rehabilitering i hemmet, något som 
kan vara aktuellt efter sjukdom eller olycka. Behov av rehabilitering i hemmet bedöms av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Ansvarig läkare för såväl hemsjukvård som 
rehabilitering i hemmet är alltid primärvårdsläkare. Hemsjukvården har även ett 
habiliteringsansvar för vissa brukare inom LSS och socialpsykiatrin. 

Vård och omsorg ansvarar för tekniska hjälpmedel exempelvis rollator, rullstol och 
hygienhjälpmedel till personer som är över 20 år och skrivna i Båstads kommun. 
Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska gör funktions bedömning och 
förskriver individuellt utprovade hjälpmedel. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg inkl. anhörigstödet 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg omfattar bland annat nattpatrull i ordinärt boende, 
socialt innehåll och anhörigverksamhet, demensteam och vårdhund, trygghetstelefoner, 
dagvård SOL, lokaler inom vård och omsorg samt hyror för blockuthyrningen av lägenheter på 
kommunens vård- och omsorgsboende. 

Resultatenheter 

Båstads Kommun har en resursfördelningsmodell som bygger på en beställare/utförare 
organisation och de som utför de beställda insatserna kallas resultatenheter. Det finns två 
områden inom resultatenheterna som rapporteras separat, hemvård samt vård- och 
omsorgs boende. 

Hemvård 

Personer som upplever att de inte längre klarar sin hemsituation kan ansöka om hemvård. 
Hemvård innebär hjälp i den egna bostaden där omfattningen bedöms individuellt utifrån behov 
och situation. Hemvård kan exempelvis innefatta stöd och hjälp med personlig omvårdnad, 
måltider, serviceinsatser, trygghetslarm, matdistribution och avlösning. Detta område omfattar 
även insatser av delegerad hälso- och sjukvård. 

Vård- och omsorgsboende 

I kommunen finns fem vård- och omsorgs boende avsedda för vård och omsorgtagare med så 
omfattande omvårdnads behov att det inte kan tillgodoses i det egna hemmet. 

Vård- och omsorgs boende är en bostad med god inre och yttre tillgänglighet med tillgång till 
omsorg och hälso- och sjukvård hela dygnet. På ett av kommunens boende finns ett antal 
korttidsplatser avsedda för korttidsvård. Korttidsvård är ett komplement till hemvård då 
behovet av insatser tillfälligtvis inte kan tillgodoses i den egna bostaden, men rapporteras under 
vård- och omsorgs boende. 



Ekonomisk översikt 

Budget 2018 (tkr) 
! 

! Kostnader I Intäkter Netto 

Summa Myndlghetsnämnden 2018 -11872 8796 -3076 

MN Myndighetsnämnden -338 I 0 -338 

Summa Teknik och service MN 

I 
-447 1 176 -271 

T&S 
Förebyggande räddningstjänst -447 176 -271 

Summa Samhällsbyggnad MN I -110871 8620 -2467 

Bygglov -4944 1 5950 1006 
SB 

Bostadsanpassning -1496 0 -1496 

Miljö, hälsoskydd, myndighetsutövning -4647 I 2670 -1977 

Budget 2019 (tkr) 
Förändring Förändr ing 

Netto 
kostnader intäkter 

Summa Myndighetsnämnden 2019 -12 534 9312 -3222 
I 

Förändring Myndighetsnämnden I 48 ! 0 48 

MN Tekniska justeringar och löneökningar 

I 
-61 0 -6 

Politiska prioriteringar 54 1 0 54 

Förändring Teknik och service MN -11 1 0 -11 
T&S Tekniska justeringar och löneökningar -11 0 -11 

Politiska prioriteringar ol 0 0 

Förändring Samhällsbyggnad MN I -699 I 516 -183 
I 

SB Tekniska justeringar och löneökningar 

I 
-649 1 516 -133 

Politiska prioriteringar -so 0 -50 

Verksamhetsbeskrivni ng 

M yndighetsnämnden 

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö, bygg och säkerhet. Nämnden 
ansvarar även för verksamhetens ekonomi och uppföljning. 

Myndighetsnämnden består av sju ledamöter. 

Samhällsbyggnad 

Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens plan
' miljö-, bygglov- och kart/GIS-verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar handlägg
ning och myndighetsutövning samt information och service till allmänhet, företag och andra myn
digheter. Samhällsbyggnads verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunstyrelsen och 
myndighetsnämnden. 

Myndighetsnämndens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 

• Miljö 

• Bygglovsverksamhet 

• Bostadsanpassning 



• Alkoholtillstånd och tillsyn 

Miljöavdelningen 

Miljöavdelningens arbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i samt 
skydda människors hälsa mot störningar och andra olägenheter. Miljöavdelningen kontrollerar 
att reglerna i miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen samt dess förordningar 
och föreskrifter följs. Lagstiftningarna syftar till att främja en hållbar utveckling för både nuva
rande och kommande generationer samt skydda människors hälsa och miljön. För att kontrollera 
att lagstiftningen följs bedriver miljöavdelningen tillsyn över företag och andra verksamheter som 
kan påverka miljön eller vår hälsa samt ger .information och vägledning för att förebygga att stör
ning eller olägenhet uppstår. 

Bygglovsverksamhet 

Bygglov ansvarar för handläggningen av förhandsbesked, bygglov, anmälan samt ärenden som rör 
tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vidare ansvarar man för genomförande av kontrollen av bygg
processen, obligatorisk ventilationskontroll och hissar. 

Bostadsanpassning 

Bostadsanpassning omfattar handläggning av bidrag för att personer med funktionsnedsättning 
skall kunna bo kvar i bostaden och vara så självständiga som möjligt. 

Alkohol och serveringstillstånd 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 

Teknik och service 

Räddningstjänst (myndighetsutövning) 

Räddningstjänstens arbete handlar om att förebygga bränder och olyckor samt agera när en oöns
kad händelse inträffar. Räddningstjänsten arbetar enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär att vi ska arbeta med förebyggande åtgärder 
mot brand och olyckor genom tillsyn, remisshantering samt utbildning och information till all
mänheten. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 2018-12-06, kl. 10.00-12.00 

Plats Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare för Tore 
Stellan Andersson, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare 
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Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 

Frånvarande Tore Schersten, ledamot 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Birgit Gabrielsson utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Information från Vård och omsorg 
Eddie Grankvist och Emma Pihl informerar om det som är aktuellt inom nämndens 
verksamhetsområde: 

Båstad Bjäre SPF Seniorerna har via Karin Sörensson skickat in en skrivelse 
till kommunen avseende bemanning i äldreomsorgen inför budgetåret 2019 
då statliga stimulansmedel upphör. 

Ekonomin: ständiga underskott sedan 2006, enligt Eddie. 
Dyster prognos även för 2018. 

Nämnden är nu klar med sina studiebesök på alla kommunens vård- och 
omsorgs boenden. 

En hel del nya politiker i nämnden 2019-2022. Ordförande: Ulf Jiewertz (M). 
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Organisationsförändringarna är nu klara inom Vård och omsorg, berättar Emma. 

Servering av mat på våra boenden: Väckt ärende i nämnden där man fattat beslut 
om att ärendet lämnas över till Teknik och service för eventuell beredning, inklusive 
juridisk bedömning, samt bedömning av resursåtgång. Servering av mat finns på 
Ängahällan, dock extremt dyrt med höga kostnader för varje serverad portion. 
Samarbeta med restaurangerna? Lägre pris för alla 65+? Finns tex på restaurang 
Gröna Hästen i Laholm. 

Vången vid Vårliden: jättedyr lokal som knappt används. Politiska beslut ligger 
bakom och det är Båstadhem AB som hyr ut lokalen. 

Hyra skolans lokaler? Fortsatta önskemål om att pensionärsföreningarna ska få 
hyra gratis. 

Eddie tackar för sig samt det goda samarbetet med råden och FUB. Han är stolt över 
nämnden VO-verksamheten som han nu lämnar. 

4. Information angående nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
Hur långt har vi kommit? VO samarbetar med vårdcentralerna. Tar vårdcentralerna 
tillräckligt ansvar? Regelbundna samtal har skett med regionen och nu äntligen 
börjar samarbetet fungera bättre och bättre. Mobila team: Regionen bistår med 
läkare. Avtal med vårdcentralerna på gång? 

5. Kort information angående "Gränslös vård" 
Christer berättar om Marie Bladh från Hälsostaden i Ängelholm som hållit i en bra 
föreläsning. På gång något liknande i Båstad? Vi ska undvika jojo-effekten: vård 
i hemmet så långt det är möjligt. Fungerar bra även i praktiken i Båstads kommun. 
Professionellt vård team. 

Kort diskussion om trygghetslarmen. 

Karin: Förfrågningar till henne från Åsliden angående ledsagning, sjukhusbesök mm 
till bland annat Helsingborg. Emma tar med sig frågan. 

6. Regeringens förslag om stimulansbidrag till bemanning i äldreomsorgen 
Emma kan inte hitta några bidrag för tillfället. Inväntar besked från den kommande 
regeringen. 

7. Rådets sammanträdesdagar 2019 
Följande torsdagar klockan 10.00 - 12.00: 
7 februari, 11 april, 13 juni, 29 augusti, 31 oktober, 5 december. 

8. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 11 oktober godkänns och läggs till handlingarna. 
Lena nämner att Sven Ivarsson och Sven-Olof Björk inte längre är aktiva: 
de kan härmed strykas från närvarolistan. 



9. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Kalendrar 2019 delas ut. 

Fria bussresor för alla som fyllt 75: vad hände med löftet i budgeten? 
Ny skrivelse från rådet - Lilla gruppen träffas den 12 december. 

Avveckling av Bjärehemmet? 
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Arbetet med bygget av Haga Park i Förslöv är igång. Kort paus gjordes i samband 
med arkeologiska undersökningar. 

Lillemor berättar att de för ekonomiskt bidrag från bl a Lians men att de trots detta 
knappt kan hålla huvudet ovanför vattenytan. 

Ansökan om bidrag för pensionsföreningar: Reviderat beslut från kommun
styrelsen. Sekreteraren skickar ut beslutet till föreningarna. 

Claes: Dålig belysning utanför Båstads bibliotek. 
Båstads järnvägsstation: Vid förseningar hinner bussen köra från stationen utan att 
passagerarna hunnit kliva ombord. Dessutom är det värdelöst att man endast kan 
lösa biljetter uppe på perrongen. Lilla gruppen tar med sig frågan. 

Gunilla: Undrar om kommunen kan bidra när det gäller utbildning av äldres 
telefonanvändning. Christer berättar att man via SPF m fl kan ansöka om 
pengar /mentorsutbildningar. 

Stellan: Bekymrad över Båstadhems lokaler och över hur mycket pengar som nu 
satsas på kommunens skolor. Skolan i Grevie fick man exempelvis riva på grund 
av dåligt underhåll. Inget nytt avseende bassängen på Vårliden? 

Lena: Mörka GC-vägar mellan Vårliden och Aromagården. 
Lilla gruppen tar med sig frågan. 

Stig: Boulebana på gång att färdigställas till våren i Förslöv. 

Ingela tackar för sig och tipsar om att man kan lämna sina gamla böcker till 
SFI-utbildningen nere vid Strandängsskolans A-hus. 

Birgit tackar för sig. 

Även ordföranden Tord tackar för sig och avslutar mötet med ett par väl valda ord 
och sammanfattar mandatperioden som gått. 

10. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 7 februari kl. 10.00 i Ingrid Marie, kommunhuset i Båstad. 

~ 
Tord K 
Ordförande Sekreterare 

~ u c_Av' l a~ 
· irgit:JJabrie sson 
Justerare 
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§ 56 Delårsrapport med revisorernas utlåtande 

Revisorerna ska bedöma om resu ltatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat 
Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 2018. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. 
Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC. Revisorerna 
bedömer att: 

• I den översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på 
att kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

• Granskningen visar på att prognostiserat resultat är förenligt med god ekonomisk 
hushållning. Dock ser revisorerna vikten av att det upprättas besparingsplaner för att få 
ekonomin i balans. En likviditetsbudget bör också upprättas. 

• Direktionen har fastställt verksamhetsmål för verksamheten vilka merparten följs upp först i 
samband med årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller inte heller någon prognos över 
beräknad måluppfyllelse varför någon samlad bedömning av möjligheterna att målen 
uppfylls inte kan göras i delårsbokslutet. Revisorerna rekommenderar att detta görs i 
kommande delårsrapporter. 

Direktionen beslutar 

att delårsrapporten tillsammans med revisorernas utlåtande sänds ut som information till 

medlemskommunerna 

Signaturer Utdragsbestyrkande 11/ ',• 
-~~' 

( 



Elpunkten 

~ 

Revisorerna 

Utlåta nde avseende delårsrapport 2018 

2018-10-30 

Till 
Direktionen, 
Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, I löganäs, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 
Örkelljunga 

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
direktionen beslutat om i årsbudgeten och nerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt 
granskat Kommunalförbundet medelpunktens delårsrapport per den 3 1 augusti 2018. En 
översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detalj
granskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av 
PwC. Revisorerna bedömer att: 

• I vår översikt li ga granskning har del inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. 

• Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resu ltat till viss del är förenligt 
med god ekonomisk hushållning. Vi ser vikten av att det upprättas besparingsplaner 
för att få ekonomin i balans. En likviditetsbudget bör också upprättas. 

• Direktionen har fastställt verksamhetsmål för verksamheten vilka merparten följs upp 
först i samband med årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller inte heller någon 
prognos över beräknad måluppfyllelse varför någon samlad bedömning av möjlig
heterna att målen uppfylls inte kan göras i delårsbokslutet. Vi rekommenderar att 
detta görs i kommande delårsrapporter. 

Birgitta lm 
utsedd förtroendevald revisor 
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oktober 2018 

pwc 
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Granskning av delårsrapport 2018 

1 Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt 
granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 
2018-01-01 - 2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisions
planen för år 2018. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer 
ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
som direktionen fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de 
avlämnar till respektive kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten 
behandlas. 

Resultatet för perioden är -2 341 tkr (1 085 tkr), vilket är 3 427 tkr lägre än mot
svarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett negativt resultat 
om-584 tkr. 

Utifrån vår översiktliga g1•anskning gör vifö{jande bedömning av 
lwmmunalfö1•bundets delårsrapport: 

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt, dock finns ett antal förbättringsåtgärder i 
kommunalförbundets processer. 

Vi ser vikten av att det upprättas besparingsplaner som följs upp och fullföljs för att 
få ekonomin i balans. Det finns i dagsläget ingen långsiktig planering för att komma 
till rätta med de likviditetsproblem som funnits under året. För att undvika tillfällen 
då betalningar inte kan göras i tid anser vi att det bör upprättas en likviditetsbudget 
för de närmsta 4-6 månaderna. Denna bör följas upp och uppdateras månatligen. 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat till viss del är för
enligt med god ekonomisk hushållning, se även punkt 3,2. Åtgärder krävs för att få 
ekonomin i balans. 

Direktionen har fastställt verlcsamhetsmål för verksamheten vilka merparten följs 
upp först i samband med årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller inte heller 
någon prognos över beräknad måluppfyllelse varför någon samlad bedömning av 
möjligheterna att målen uppfylls inte kan göras i delårsbokslutet. Vi rekommen
derar att detta görs i kommande delårsrapporter. 

Oktober 2018 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
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Granskning av delårsrapport 2018 

2 Inledning 
2.1 Bal(.grund 
Kommuner och kommunalförbund är enligt den kommunala redovisningslagen 
(KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särsldld redovisning (delårs
rapport) för verksamheten från årets början. 

KL9kap 9a§ 
Revisorerna slcall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 lcap. 20 a § 

sk.all behandlas av fellmälctige och årsbokslutet ärförenligt med de målfell
mälctige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning sk.all biläggas delårsrap
porten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resul
tatet och uppfyllelsen av direktionens mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisions.frågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. 

• Har delårsrappo1ten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda 
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda 
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 
Granslmingen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingår i delårsrapp01ten. Då vår granskning därför inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

2.3 Revisionsl(.riterier 
Direktionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a § 
KL ska behandlas av respektive kommunfullmäktige. 

Granslmingen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

• Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 22 samt god 
redovisningssed i övrigt 

• Direktions beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Oktober 2018 
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Granslming av dclårsrappmt 2018 

2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av relevanta dokument 

• Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 
2018-08-31 samt av resultatprognosen för året 

• Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen fastställda 
målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 
mer översiktlig. Granslmingen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 
på substansgranskning. 

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. 

Oktober 2018 
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Granskning av delårsrapport 2018 

3 Granskningsresultat 
3.1 Rättvisande räl(.ens/(.aper och god 

redovisningssed 

Den upprättade delårsrappo1ten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för 
perioden är -2 341 tkr (1 085 tkr), vilket är 3 427 tkr lägre än motsvarande period 
föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett negativt resultat om -584 tkr. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberätte1se samt resultaträkning och 
balansräkning. 

Vi har granskat ett urval poster bl.a, avstämning mot anläggningsregistret för de 
materiella anläggningstillgångarna. I likhet med de noteringar som lämnades vid 
granskningen av årsredovisningen 2017vill vi ange följande: 

Avseende materiella anläggningstillgångar har det enligt notuppgift skett 
försäljningar av dessa till ett värde om ca 4,5 mnkr. Utifrån vår genomgång 
och granskning av dessa poster är vår bedömning att de sålda artildarna fel
aktigt ldassificerats som anläggningstillgångar. Detta eftersom de redan vid 
anskaffningstillfället varit avsedda för försäljning. Vi anser att Kommunal
förbundet Medelpunkten bör se över rutinen i systemet för denna typ av 
artildar, samt utreda om dessa artiklar bör klassificeras som lagertillgångar 
eller möjligtvis kommissonslager. 

Enligt de underlag vi inhämtat från inventeringen av lagret påvisas differen
ser mellan lagerinventeringen och lagersystemet på cirka 3 % av lagrets 
värde. En genomgång bör göras för att utreda hur dessa differenser kan 
minimeras. 

Vi har noterat att i vissa fall värderas inte artiklar i lagret enligt lägsta vär
dets princip (LVP). Enligt uppgift från ekonomiavdelningen sker i vissa fall 
justeringar i lagersystemet avseende inköpspriset utifrån priset på nya regi
strerade artildar. Vi bedömer detta som felaktig form av "uppskrivning" av 
lager. Kommunalförbundet bör tillse att samtliga artildar i lagret alltid vär
deras enligt L VP. 

Bedömning 

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt, dock finns ett antal förbättringsåtgärder i 
kommunalförbundets processer. 
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3.2 Resultatanalys 
Prognosen för helåret pekar på ett resultat om -584 tkr vilket är 684 tkr under års
budgeten. Detta beror dels på kostnader som uppstått i samband med flytt av verk
samheten men även ökade personalkostnader samt ökat inköp av hjälpmedel och 
tillbehör på grund av att ytterligare en kommunkund tillkommit. Detta har även 
föranlett försäm1·ad likviditet och lån har tagits för att finansiera delar av verksam
heten. 

Kommunalförbundet gör inte någon konkret avstämning mot balanskravet i delårs
rapporten. För året förväntas ett negativt resultat vid årets slut. Vi noterar att solidi
teten har minskat från 31,1 % per 2017-08-31 till 20,5 % per 2018-08-31. Detta är 
till följd av att kassaHkviditeten försämrats under året och är negativ, vilket i sin tur 
föranlett upplåning. I dagsläget upprättas inte någon likviditetsbudget. 

Bedömning 

Vi ser vikten av att det upprättas besparingsplaner som följs upp och fullföljs för att 
få ekonomin i balans. Det finns i dagsläget ingen långsiktig planering för att komma 
till rätta med de likviditetsproblem som funnits under året. För att undvika tillfällen 
då betalningar inte kan göras i tid anser vi att det bör upprättas en likviditetsbudget 
för de närmsta 4-6 månaderna. Denna bör följas upp och uppdateras månatligen. 

3.3 God elconomisk hushållning 
3.3.1 Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål. 
Målen anges nedan: 

1) Att uppfiJlla kraven på god elconomislc hushållning 

Kommunalförbundet har satt upp 3 st "framgångsfaktorer" för att mäta om målet är 
uppnått, varav ett mätetal inte mäts. Dessa är följande (bild från delårsrapporten); 

Enll1len1mll Mlt111I Ulflll MllVlrd1 

VI har on avvlkolic vid Inventering vndcr • Andel avvlkclsct vid tnvcnter1np, j .... lagrc iln l % 1" 
Minst 95% av v~r;i tlll1:tn1111g~ hj!llpmcdel MilCI uthyrd~ hf~lpmeilcl 94 95 ~ 
skil Vilril uthyrda 

VI bedriver verksamheten p~ ett • MP· lndi!~ 109 102 ekonomiskt hlllb3rt dit 

Kommunalförbundet uppfyller delvis målet om tillgängliga hjälpmedel men uppnår 
inte målen avseende avvikelse vid inventering och MP-index. Förbundet menar 
dock att utfal1 för MP-index kommer att förbättras under resten av året. 
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Granslming av delårsrapport 2018 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat till viss del är för
enligt med god ekonomisk hushållning, se även punkt 3,2. Åtgärder krävs för att få 
ekonomin i balans. 

3.3.2 Målför verksamheten 
I delårsrapporten görs en avstämning kommunalförbundets verksamhetsmål. 
Direktionen har fastställt 7 övergripande mål för verksamheten utifrån områdena: 
service, utveckling, arbetsmiljö, effektivitet och miljö. Under dessa finns totalt 23 
framgångsfaktorer för att mäta om målen uppfyllts. 10 av framgångsfaktorerna 
mäts ej vid delårsbokslutet, uppföljning av dessa görs endast vid upprättande av 
årsredovisningen, s bedöms som helt uppfyllda och 6 som delvis uppfyllda. 

Bedömning 

Direktionen har fastställt verlcsamhetsmål för verksamheten vill<a merparten följs 
upp först i samband med årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller inte heller 
någon prognos över beräknad måluppfyllelse varför någon samlad bedömning av 
möjligh'eterna att målen uppfylls inte kan göras i delårsbokslutet. Vi rekommende
rar att detta görs i kommande delårsrapporter. 
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Aktuellt på M edelpunkten 
Detta år har varit en otroligt intensiv period med mycket arbete och frågor att lösa. Det har varit en 
period med flera olika faktorer och omställningar som har gjort att arbetet, rutiner och tidigare 
arbetssätt har behövts trimmas rejält för att möta de ökade behoven. 

Att flytta en verksamhet utan att inskränka alltför mycket på servicenivån och för stora konsekvenser 
görs inte i en handvändning. Vi hade en god ambition att hålla stängt så få dagar som möjligt för att 
inte ge för stora konsekvenser för kommunerna vilket vi klarade och kom i gång redan efter ett par 
dagar. Vi märkte ganska snart efter flytten att det nya året gett andra förutsättningar och att det, 
jämfört med tidigare, var en ökad omsättning av hjälpmedel, det beställdes mer och kommer in mer i 
retur. 
Parallellt med detta har också sänghanteringen tagits över till egen regi vilket också påverkat arbetet 
och hur vi disponerar våra lokaler. Att i samma veva dessutom få tillskott och uppdraget att serva en 
ny kommun kändes ett tag som väldigt stort. Men det visade sig gå över förväntan och med ett stort 
engagemang, många goda krafter och vilja att bygga upp något bra kom verksamheten på plats med 
det mesta för att verksamheten ska rulla. 

Förutom dessa yttre omständigheter har vi tagit ett kliv framåt mot en uttalad servicekultur som ska 
prägla och genomsyra verksamheten. Vi vill öka medvetenheten om och ge en god service i alla delar. 

Vi ska arbeta vidare med att fylla orden ansvarstagande, uppträdande och innovationstänkande med 
verklig handling som visar att vi är mästare på god service. 
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Aktuellt på vå ra avdelningar 

Ekonomi 

Vid ingången av 2018 skulle Medelpunkten börja använda ett nytt ekonomisystem, Visma.net. 
Implementeringen stoppades strax innan årsskiftet av oss dels p.g.a. att integrationen mellan Visma 
Sesam och Visma.net inte var klar samt att alla processer i Visma.net inte var säkrade fullt ut. Vi valde 
att fortsätta arbeta i Visma Global och Document Center. Projektet tog dock ny fart efter sommaren 
och löper nu på igen. Planen är att vi går Live förste november, detta under förutsättning att 
integrationen fungerar och att vi känner oss trygga med de olika processerna. 

Sedan årsskiftet skapas cirka 300 kundfakturor varje månad. Merparten av våra kunder efterfrågar 
att få dessa som e-fakturor. All fakturering sker i Visma Sesam och detta system kan i dagsläget inte 
skapa e-fakturor. Leverantören Visma har dessvärre inte e-fakturor planerat i sin utveckling den 
närmsta tiden utan det innebär att vi måste hitta en alternativ lösning. I dagsläget skapas fakturorna 
manuellt i systemet lnexchange som sedan skickar e-fakturor till respekt ive kommun. Detta är ett 
tidskrävande arbete samt att risken att det blir fel är stor då mänskliga faktorn är involverad. Vi 
utreder nu tillsammans med Visma om vi kan skapa xlm-filer för export till t.ex. lnexchange. Till viss 
del är lösningen skapad i Visma Sesam men vissa anpassningar behöver göras. Förhoppningsvis är 
detta klart senast vid årsskiftet till en rimlig kostnad. 

Vi har noterat ett betydligt högre anta l fakturaärenden/frågor från våra kommuner. Anledningen till 
detta är att vi har upphört med förskottsfakturering och skickar fakturor direkt ut till respektive 
enhet. Vi upplever att enheterna kontrollerar fakturorna mer och att de är mer medvet na om 
kostnaderna. Detta är positivt för bägge parter men det tar arbetstid från oss på ekonomi. Sedan 
GDPR trädde i kraft skickar vi heller inte ut fakturaspecifikationer då de innehåller känsliga uppgifter. 
Vill attestanter ute i kommunerna se fakturaspecifikationen/underlaget finns denna tillgänglig i vår 
portal WebSesam. Detta skapar också ärenden till ekonomi då vi noterar att de som attesterar 
fakturor inte alltid har åtkomst till WebSesam. Vi behöver framöver arbeta med att minimera antalet 
fakturafrågor och här måste respektive kommun involveras för att se över vem som attesterar och 
vem som har behörighet till WebSesam. 

HR 

Under 2018 har det skett en del förändringar i organisationen. Verksamheten har utökats med 
Höganäs kommun och vi har även tagit över sänghanteringen i egen regi. Detta har gjort att även 
personalstyrkan har utökats. Vi har i nuläget fem tillfälliga anställningar som löper t.o.m. januari 
2019. Vi arbetar just nu med att hitta ytterligare personer för att ersätta bl.a. en föräldraledighet på 
sängavdelningen. 

Under perioden har vår nya Servicechef Fredrik Eklund börjat hos oss, detta efter att Claes 
Schachtschabel efter många år på Medelpunkten gått i pension. En ny ledare innebär förändringar i 
organisationen, arbetssätt och nya rutiner ska skapas och falla på plats. Det är helt naturligt att det 
tar tid och Fredrik arbetar vidare med detta. 

I somras gick vår systemförvaltare/IT-ansvarig vidare till nya utmaningar utanför vår organisation. 
Rekryteringen drog ut på tiden men i slutet på oktober kommer hans efterträdare Joakim Pradon till 
oss. För att lösa glappet mellan dessa två har vi en tillfällig anställning under hösten. Detta gör att vi 
även kan introducera Joakim på rätt sätt och i rätt takt. 

Sjukfrånvaron under första delen av 2018 ligger på en bra nivå men vi behöver arbeta vidare med 
korttidsfrånvaro. Hur hjälper vi våra medarbetare tillbaka t ill arbetet så fort som möjligt? Vi ska 
försöka vara uppmärksamma och fånga tidiga tecken på ohälsa som t .ex. upprepad korttidsfrånvaro, 
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mönster i frånvaron, intresset för arbetet m.m. Under hösten kommer vi presentera nya rutiner vid 
sjukfrånvaro. 

Under perioden har personalen arbetet en del övertid jämfört med tidigare år. Det är framförallt 
sänghanteringen som inneburit mer arbete än beräknat i uppstarten. 

Förra hösten påbörjades ett hälsoarbete tillsammans med Previa, då första delen av 2018 inneburit 
mycket arbete för alla har vi inte kunnat arbeta så mycket som vi önskat med detta. 

IT /Systemstöd 

Året började med att servrarna skulle flyttas till den nya lokalen. Nätverksstrukturen förändrades i 
samband med flytten då vi fick tre trådlösa nätverk istället för två. Arbetsplatser patchades, nya 
skrivare installerades, olika system konfigurerades och mycket tid spenderades på att säkerställa alla 
tekniska behov som finns på arbetsplatsen. 
Säkerhetsportalen "Mobility Guard" uppdaterades också till den senaste versionen. Ett antal program 
behövde en förnyelse av licens, bland annat VMware för intern hantering av servrarna och vårt 
webbhotell. Vi har också förnyat vår SSL-certifikat vilket ger oss tillgång till att uppdatera oss mot 
skatteverkets folkbokföring. 
Årsskiftet innebar också en uppdatering av samtliga avtal i Sesam. Antingen behövde avtalen 
förlängas eller tas bort samt att artiklarna behövde prisjusteras enligt nya prislistor som 
leverantörerna oftast släpper i början på det nya året. 
Höganäs inträde i förbundet innebar också att nya förskrivare behövde läggas upp, alla hjälpmedel i 
kommunen registrerades in vårt system. De nya förskrivarna utbildades också i webSesam och hur 
Medelpunkten hanterar sin hjälpmedelsdistribution. 

På hemsidan skapades ett nytt utprovningsformulär som förskrivarna och beställare kan fylla i direkt 
på hemsidan istället för att maila eller faxa. Nästa steg är nu att ge utbildning och behörigheter för 
att alla beställningar och ärenden ska läggas direkt i webSesam. Detta förenklar administrationen, 
minskar risken för felkällor och ger möjlighet till snabbare återkoppling och hantering av ärendena. 
Hemsidan har också kompletterats med en digital anslagstavla utifrån den nya Kommunallagen där vi 
publicerar kallelse och protokoll från direktionens möten. 

Inför ikraftträdandet av GDPR gjordes en genomgång av våra system och program och hur vi hanterar 
personuppgifter. En ny IT-policy togs fram och en del ändringar i våra rutiner är gjorda för att 
säkerställa att hanteringen följer lagkraven. 

Service 

Efter flytten till våra nya lokaler så har fokus varit att komma i ordning vilket dock får ses som ett 
kontinuerligt och löpande arbete. Den ursprungliga tanken om möblering och hur vi disponerar 
ytorna har efterhand justerats för att passa arbetssätt och bli så effektivt som möjligt. 

I samband med att teknisk chef gått i pension har organisationen förändrats och rollen som 
servicechef tillkommit. Rollen som servicechef har ett mer uttalat ansvar för den utåtriktade servicen 
och inkluderar både servicetekniker och konsulenter. I samband med denna övergång har det skett 
ett stort arbete med att se över och förändra processer och rutiner för att underlätta arbetet. 

Servicetekniker 
Besiktnings perioderna flyter på bra, en del eftersläp att hantera men överlag i fas. Gruppen har också 
in lett diskussioner om hur vi kan bli än mer i fas och ha en bättre process i vår besiktningshantering, 
med målet att jobba mer proaktivt. 
Det arbete som det innebar att Höganäs t illkom vid årsskiftet har landat väl och ett gott samarbete 
har utvecklats mellan förskrivarna och tekniker. Vi har i mars besökt Hjälpmedelsmässan i Lund för 
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att ha koll på trender och övrigt inom branschen och i april var våra tekniker på Teknikerkonferensen 
i Örebro då bland annat de nya direktiven för medicinteknik togs upp. En kompetensmappning pågår 
också för våra Servicetekniker, för att säkerställa och hålla en behövlig hög kompetens inom våra 
produktområden. 

Konsulenter 

Konsulenterna har också kommit bra i ordning i de nya lokalerna och har kört på hårt med att 
verkligen få allt på plats. Det är en bit kvar men känns som vi hittat rätt i mycket av arbetet. 
Gruppen har under perioden haft ett stort fokus med att se över informationen på både hemsidan 
och i WebSesam för att underlätta informationsflödet. Tydliga rutiner som förenklar och som svarar 
på de vanligaste frågorna underlättar både för oss och för förskrivarna. 
Konsulentgruppen har också haft den årliga utvecklingsdagen där frågor gick mer på djupet om hur 
gruppen och arbetet ska utvecklas. Verksamhetsgrupp och andra utbytesforum fortlöper också och 
är viktiga forum för att prata kring o lika sakfrågor med förskrivarna i kommunerna. 

Med start efter semesterperioden påbörjades kommunbesöken då servicechef, konsulenter och 
tekniker besöker kommuner och förskrivare. Det är bra besök som uppskattas och ger många ideer 
till förbättring och utvecklingsideer. 

Lager och Logistik 

Sänghanteringen togs över i egen regi 20180501 efter att den i många år hanterats av 
underleverantörer. De nya lokalerna gav oss möjligheten till att hantera även sängar och förutom 
ekonomiska fördelar ser vi stora verksamhets mässiga fördelar. 
Till gruppen för att hantera sängar anställdes särskilda medarbetare som efter utbildning och 
genomgång av rutiner körde igång. Starten blev häftig då vi i maj månad gjorde en toppnotering på 
143 sängar som skulle hämtas respektive lämnas i våra olika kommuner. Detta har sedan lugnat sig 
något och tillsammans med att gruppen landat, fått utökning på personalsidan och fått rutin på 
arbetet fungerar det nu bra. 
Vi har under året sett en ökning både av anta let returer in och i beställning av hjälpmedel. Vi såg ett 
förändrat förskrivningsmönster där hjälpmedel kunde komma i ret ur utan att ha varit använt ute. 
Detta sätts i samband med de snabbare hemgångarna från sjukhusen då det inte alltid går att 
bedöma det faktiska behovet av hjälpmedel på förhand. 
Denna ökning gjorde att returen och därefter rekondlagret byggdes på i snabbare takt än vad vi hann 
med att rekonditionera. För att komma i kapp på rekondsidan har vi nu sett över de rutiner vi har för 
planering av behovet och satt in extra bemanning. Vi har också systematiserat uppföljningen av 
rekondarbetet och kan följa utvecklingen veckovis för att se att vi är på väg åt rätt håll och styra 
resurserna rätt. 
Under den intensiva period som varit har det bitvis varit mycket hjälpmedel, reservdelar och tillbehör 
på lagret. Den planering som gjordes för lagerhållningen inför flytten och de nya lokalerna har 
behövts ändras utifrån behoven i större omfattning än vad som var väntat. Detta har tyvärr gett 
konsekvensen att det inte är helt opt imalt planerat och i vissa delar svårt att överblicka var saker har 
sin plats. 
Detta kommer vi att arbeta vidare med och framförallt ska goda förslag och ideer från medarbetarna 
på lagret tas tillvara. 
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Uppföljning av mål 

Service 

Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande 

Nedanstående följs upp till årsskiftet 

Enhetens mål Mätetal 

Förskrivarna ska vara nöjda med den - Nöjd-kund-index extern verksamhet 
service och det stöd vi ger 

- Andel som haft en positiv 
Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott upplevelse efter en service 
bemötande och ger god information i 
samband med utprovningar och service - Andel som haft en positiv 

upplevelse efter en utprovning 

Utveckling 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids t ill kommunerna 

Utfall Målvärde 

72 

90% 

90% 

Under året har vi arrangerat både utbildningar och visningar av hjälpmedel. Vi startade upp i de nya 
lokalerna med en serie workshops i kognitiva hjälpmedel där olika leverantörer delade med sig av sin 
kunskap. Intresset var stort och liknande workshops kommer planeras även under hösten. 
Efter att en av våra konsulenter gått en särskild utbildning i förflyttningsteknik påbörjades planerna 
på att ta fram ett bra upplägg för att sprida denna kunskap vidare till kommunerna. Under våren 
genomfördes en utbildning på plats i Båstad vilket var uppskattat och förenklade deltagandet. 
I samband med nya upphandlingar och förändringar i sortimentet arrangeras också produktvisningar 
tillsammans med leverantörer och under årets första halva har vi arrangerat visningar av 
arbetsstolar, ramper, tyngdhjälpmedel, gånghjälpmedel och rullstolar. 

Under året har också medarbetare från Medelpunkten deltagit på konferenser och användarmöten 
vilket är ett väldigt bra sätt att ta del av omvärldsbevakning och förstärka kompetensen i 
verksamheten. Den omvärldsbevakning och den kompetensen sprids sen till representanter för 
kommunerna i de olika mötesforum som vi har. 

Ambitionen är att arrangera en del utbildningar med mer tekniskt innehåll för att förskrivare och 
annan personal i kommunerna ska ha kompetens för att kunna avhjälpa en del enklare fel och 
justeringar på egen hand. 
Utformningen av utbildningarna behöver göras utifrån både de vanligaste felen och de behov som 
kommunerna upplever sig ha och i samband med kommunbesöken under hösten diskuteras frågan 
och härefter kommer utbildningen att planeras. 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

• Antal arrangerade utbildningar och 
8 3 Vi arrangerar utbildningar och olika forum produktvisningar av konsulenter 

för dialog för att sprida information och 
kunskap - Antal arrangerade utbildningar av 

tekniker 
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Arbetsmiljö 

Medelpunkten är en bra arbetsplats med högt medarbetarengagemang 

Se även textavsnittet under rubriken HR. Medarbetarindex samt uttagen semester följs upp till 
årsskiftet. Mätetalet för övertid kommer vi titta på för att se hur vi kan följa upp på ett tydligare sätt. 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en god arbetsmiljö där - Medarbetarindex 80 
medarbetare trivs 

• Kort sjukfrånvaro 2,8% lägre än 3 % 

• l ång sjukfrånvaro 1,4% lägre än 3 % 

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön 
Antal arbetsskador och tillbud 1 0 

för att förebygga ohälsa och olycksfall - Uttagen semester i förhållande till 
semesterrätt 

90% 

• Övertid 364,5tim 
lägre än 480 

tim 

Effektivitet 

Medelpunkten har effektiva arbetssätt 

Vad gäller målet om att ta om hand och avhjälpa reparationer och monteringar inom 10 arbetsdagar 
ligger vi en bra bit från målet på 90%. Genomgång kommer att ske av hur vi arbetar och vad det är 
som kan göra att arbetet inte kan avslutas. Dels kan det bero på flödet i arbetet, väntan på 
reservdelar eller hur vi registrerar och avslutar när arbetet är gjort. 
Då vårt huvuduppdrag är att recirkulera hjälpmedel är det ett bra mått att följa hur stor andel av det 
vi levererar ut som är recirkulerat. Efter flytten hade vi svårt att hinna med att rekonditionera i den 
takt som krävdes varför siffran sjönk. Efterhand som rutinerna satt sig så har andelen nu ökat på nytt 
och i august i var vi uppe i 86% vilket t ill och med är över det satta målet. 

Vad gäller leveranser inom 10 arbetsdagar har vi ett högt satt mål om 99%. Under året har vi haft 
svårare än tidigare att hinna med att få ut leveranserna och har varit nere på 89% i juni, för att i 
augusti komma upp på 96%. Tilläggas bör att vi har anledning att se över tiderna för leverans, allt fler 
kommuner önskar snabbare ledtider och 10 arbetsdagar är i sammanhanget en lång tid. 

Enhetens mål 

Vi åtgärdar reparationer och monteringar 
inom 10 arbetsdagar 

Vi optimerar recirkulation av varor och 
har en hög lageromsättning 

Vi erbjuder tid för utprovning inom 15 
arbetsdagar 

Vi levererar beställda hjälpmedel inom 10 
arbetsdagar 

Mätetal Utfall Målvärde 

• 
• -

Andel reparationer och monteringar 
69% 90% 

som avhjälps inom 10 arbetsdagar 

Andel utleveranser som är 
74% 80% 

recirkulerade hjälpmedel 

Antal returer in exkl. skrotningar 12 853 16 761 

Andel utprovningar som erbjuds 
inom 15 arbetsdagar 

90% 

Andel beställningar ur 
hyressortimentet som levereras till 91 % 99% 
kund inom 10 arbetsdagar 
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Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

Andelen avvikelser vid inventeringen är vä ldigt högt och en bit ifrån vårt mål på 1%. Vi kommer att 
arbeta vidare med hur vi på bästa sätt organiserar tillbehör och reservdelar och vad orsaken är att 
det är så stora avvikelser. En del i det hela är den belastning som varit under året då vi inte hunnit 
med att organisera om utifrån de ökade behoven som varit. Den planering för lagerhållning som 
gjordes inför flytten behöver utvärderas och anpassas till nuläget. 
MP-index är ett mått på Medelpunktens prisutveckling sedan 2014. Som utgångspunkt har vi en 
"korg" bestående av 100 hjälpmedel, fördelade på 22 av de vanligaste hjälpmedelsartiklarna som 
Medelpunkten hyr ut. Gruppen kognitionshjälpmedel ingår inte. Under åren 2014-2017 har den 
justerade hyreskostnaden för denna tänkta hjälpmedelskorg legat nära konstant, trots de 
kostnadsökningar som Medelpunkten har åsamkats i form av personal, löneökningar och omvärldens 
pris höjningar. 2018 syntes ett tydligt trendbrott då vi flyttade verksamheten till större och 
funktionella lokaler med stora behov av anpassningsåtgärder. 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en avvikelse vid inventering under • Andel avvikelser vid inventering 3% lägre än 1 % 
1% 

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel 
Andel uthyrda hjälpmedel 94 95% 

ska vara uthyrda 

Vi bedriver verksamheten på ett • MP-index 109 102 
ekonomiskt hållbart sätt 

Miljö 

Inköpta och upphandlade produkter är av god kvalitet 

Vi är ännu inte uppe i det mål vi satt om att 90 respektive 95% av rollatorer och rullstolar ska uppnå 
sin förväntade livslängd. Under hösten kommer en genomgång att göras av varje typ av hjälpmedel 
där vi tillsammans med leverantör går igenom rekonditioneringsanvisningar och i samband med 
detta slår fast en nivå för hur vi på bästa sätt tar hand om hjälpmedlen. 

Enhetens mål Mätetal 

Andel rollatorer som uppnår 

Hjälpmedel uppnår i hög grad sin förväntad livslängd 

förväntade livslängd Andel rullstolar som uppnår 
förväntad livslängd 

Vi recirkulerar hjälpmedel och ser ti ll att de nyttjas så effektivt som möjligt 

Målen följs upp i slutet av året. 

Enhetens mål Mätetal 

- Andel tid som rollator varit i bruk 

Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer hos mottagare vid skrotning 

än 90% av sin livslängd - Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

Utfall Målvärde 

82% 90% 

90% 95% 

Utfall Målvärde 

90% 

90% 
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Medelpunktens ekonomi 

Analys delårsrapport 

Medelpunktens verksamhetsvolym har i många år haft en stadig ökning. 2018 blev ökningen extra 
stor eftersom Höganäs kommun tillkom. Att hyresintäkterna för åren 2016 och 2017 inte ökade beror 
på att hyres priserna dessa år sänktes (2017 med 5%). Medelpunkten gör sedan år 2105 delårsbokslut 
efter 8 månader. Innan dess gjordes halvårs bokslut. I nedanstående femårsjämförelse är 2014 därför 
inte något delårsbokslut och beloppen avseende den 31 augusti detta år inte heller periodiserade. 

Beloppen är därmed inte helt jämförbara med åren därefter. 

Tabell jämförelse av åren 2014-2018 

Ekonomiska 
mått 2018-08-31 2017-08-31 2016-08-31 2015-08-31 2014-08-31 

Intäkter 47 506 43112 43 961 42 333 

- varav 
försä ljning 13 900 13054 13 962 11681 

- varav hyror 28 735 25378 25 747 26181 

Rörelseresultat -2 341 1085 2509 4 651 

Balansomslutning 62458 56 612 54 752 50056 

Eget kapita l 12 793 17 605 16085 18 223 

Soliditet% 20,5% 31,1 % 29,3% 36,4% 

Intäkter, kostnader och resultat 

Intäkterna under årets första 8 månader blev 47,5 Mkr, vilket är som förväntat. Jämfört med 
årsbudgeten ligger transportintäkterna högre medan serviceintäkterna ligger lägre. 

38 775 

9816 

24501 

4 270 

49 607 

17 845 

36,0% 

Under samma period blev de totala kostnaderna 49,8 Mkr, av vilka drygt 1,5 Mkr är av karaktären 
engångskostnader. Engångskostnaderna är betingade av tre viktiga händelser: Höganäs kommuns 
anslutning till kommunalförbundet, flytten till nya verksamhetslokaler samt övertagandet av 
sänghanteringen från entreprenören SAPS. 

Vid delårsbokslutet uppvisar därför Medelpunkten ett underskott om 2,3 Mkr. 

Tillgångar 

Jämfört med årets början har det bokförda värdet på Medelpunktens anläggn ingstillgångar ökat med 
7,4 Mkr, som följd av investeringar i såvä l egna anläggningstillgångar (+2,6 Mkr) som inköp av 
hjälpmedel för uthyrning (+4,8 Mkr). Det bokförda värdet på omsättningstillgångarna har ökat med 
0,5, Mkr, i huvudsak genom att fordringarna har ökat (+1,2 Mkr). 

Vid delårsbokslutet var det bokförda värdet på samtliga tillgångar 62,5 Mkr. 

Skulder och eget kapita l 

Vid delårsbokslutet var Medelpunktens skulder 49,7 Mkr. Av dessa är 30,0 Mkr ett långfristigt lån hos 
Helsingborg stad (Nordea). De kortfristiga skulderna utgörs främst av en checkkredit hos 
Helsingborgs stad (-10,0 Mkr), leverantörsskulder (-5,4 Mkr) samt gängse periodiska skulder till 
Skatteverket (1,2 Mkr). 
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Det aktuella egna kapitalet var 11,6 Mkr, varav -2,3 Mkr det bokförda underskottet för årets första 
två tertial. Totalt blir detta 62,5 Mkr 

Soliditet och kassalikviditet 

Soliditeten, vilken beräknas som andelen av de totala tillgångarna som är eget kapital, är vid 
delårsbokslutet 20,5 %, det aktuella årsresultatet inräknat, 

Kassalikviditeten, den kortsiktiga betaln ingsförmågan, beräknas som omsättningstillgångar exklusive 
lager i procent av kortfristiga skulder. Vid delårsbokslutet är denna 62 %, vilket är under det allmänna 
riktvärdet 100 %. 

Förväntningar på återstoden av 2018 

Intäkterna under tertial 3 förväntas bli totalt bli 25,6 Mkr, inklusive bidrag och vitesfakturor. Att 
intäkterna förväntas öka beror på ökade avgifter för utförd service och gjorda transporter. Från 
september debiteras ett högre timarvode men ingen bilkörning. Från oktober kommer utlämning av 
hyrda sängar att debiteras med dubbel avgift, medan hämtning av sängar blir avgiftsfri. Åtgärden 
syftar både till att tidigarelägga verksamhetsintäkter och att förenkla verksamhetens interna rutiner. 

Under tertial 3 förväntas kostnaderna bli totalt 23,9 Mkr. Från och med augusti månad har 
Medelpunkten inlett åtgärder för att undvika onödiga utgifter, vad gäller såväl varuinköp som 
nyttjande av externa tjänster, exempelvis utbildningar. Även inköp av nya hjälpmedel för uthyrning 
har sedan augusti begränsats t ill endast sådant som det inkommer beställningar på. Detta innebär 
något minskade avskrivningar. Under återstoden av året förväntas endast smärre tillkommande 
kostnader relaterade till det kommande bytet av ekonomisystem. 

Tertial 3 förväntas därför ge ett positivt resultat om drygt l, 7 Mkr. 

På balansområdet förväntas såväl anläggningstillgångar som omsättningstillgångar bli kvar på 
nuvarande nivå. Även skulderna. förväntas dock minska något, som följd av det positiva resultatet 
under tertial 3. 

Helårsprognos 2018 

För hela år 2018 är bedömningen 

·Intäkterna förväntas bli 73,1 Mkr, vilket är 2,2 Mkr över budget. 

·Kostnaderna förväntas bli 73,7 Mkr vilket är 2,8 Mkr över budget. 

·Resultatet för hela år 2018 förväntas därför bli -0,6 Mkr, vilket är 0,7 Mkr under årsbudgeten och 
0,8% av årets prognosticerade omsättning. 

Balanskrav 

Enligt gällande förbundsordning ska ett år med redovisat underskott balanseras genom att 
medlemskommunerna skjuter t ill motsvarande kapital under året därpå. Beslut om detta ska fattas 
av det nya årets direktion. 2018 års underskott förväntas dock bli så begränsat att ett sådant beslut 
kan bedömas vara onödigt. Årets förväntade underskott (-0,6 Mkr) kommer därför att balanseras av 
ett budgeterat överskott (+0,6 Mkr) för nästkommande år 2019. Även för åren 2020 och 2021 
planeras årliga överskott för att uppnå det i förbundsordningen angivna målbeloppet för eget kapital 
(16,0 Mkr). 
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Resultat- och balansrapport delårsbokslut 

Delårsbokslut Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetsintäkter 

Övriga intäkter 

Summa verksamhetsintäkter 

Verksamhetens kostnader 

Materialkostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar 

Summa verksamhetskostnader 

Resultat före finansnetto 

Finansiella poster 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Finansnetto 

Periodens resultat 

Delårsbokslut Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Fordringar 

Kassa och Bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 
er 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

20180101- 20170101-
20180831 20170831 

47357 42 712 

149 400 

47 506 43112 

-20 461 -18 745 

-7 821 -5 308 

-12 668 -10 478 

-8 554 -7 391 

-49 504 -41922 

-1998 1190 

-343 -105 

-343 -105 

-2 341 1085 

Årsbudget Utfall i %av Prognos 

2018 Årsbudget 2018 

70344 67 72 784 

591 25 346 

70935 67 73130 

-29 414 68 -29 610 

-11497 71 -12 249 

-17 303 73 -18 640 

-12 156 70 -12 716 

-70 370 70 -73 215 

565 -354 -85 

-465 74 -499 

-465 -499 

100 -2 342 -584 

Not 2018-08-31 2017-12-31 
er 

7 

8 

9 

10 

45987 

45 987 

4220 

10901 

1350 

16471 

62458 

38614 

38 614 

4148 

9 731 

2134 

16013 

54627 
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Skulder och eget kapital 

Eget kapita l 11 12 793 13934 

- varav periodens resultat -2341 359 

Långfristiga skulder 12 30000 16000 

Kortfristiga skulder 13 19 665 24693 

Summa skulder 49 665 40693 

Summa eget kapital och skulder 62458 54627 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 0 0 

För egna skulder och avsättningar 0 0 

Företagsinteckningar 0 0 

Ansvarsförbindelser 0 0 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer delårsbokslut 

Generellt 

Delårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen 2017 samt 
med innehåll motsvarande Delårsrapporten för 2017. Årets delårsrapport är i vissa avseenden något 
mer detaljerad. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlit ligt sätt. Såväl intäkter 
som kostnader har periodiserats om periodiseringsbeloppet uppgår till minst 10 tkr. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Anläggningstillgångar och avskrivningstider 

Medelpunkten har enbart materiella anläggningstillgångar, dels sådana för egen användning, dels 
hjälpmedel som hyrs ut till medlemskommunerna. Det bokförda värdet utgörs av ursprungligt 
anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Liksom under föregående år sker 
avskrivning linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, med nedanstående avskrivningstider. 

Avskrivningar 

Avskrivningar maskiner och inventarier 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Datorer 

Bi lar 

5 år 

5 år 

3 år 

5 år 
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Avskrivningar hjälpmedel 

Kognitionshjälpmedel 

Rollatorer 

Madrasser och sittdynor 

Manuella rullstolar 

Arbetsstolar och lyftar 

Sängar och sänglyftar 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 

Noter delårsbokslut 

Noter Result at räkning 

Not 1 Verksamhetsintäkter 

Försäljning av hjälpmedel 

Fakturerat material 

Hyresintäkter för hjälpmedel 

Intäkter från service och til lsyn 

Intäkter från frakter och transporter 

Summa Verksamhetsintäkter 

Not 2 Övriga intäkter 

Leverantörsviten 

Bidrag och avgifter 

Övrigt 

Summa övriga intäkter 

Not 3 Materialkostnader 

Kostnad för sålda varor 

Övriga materialkostnader 

Summa materialkostnader 

Not 4 Övriga externa kostnader 

Lokalkostnader 

Kostnader för maskiner och egna fordon 

Kostnader för externa transporter 

Kostnader för kommunikation och IT 

Kostnader för administration 

3 år 

4 år 

4 år 

7 år 

8 år 

9 år 

5 år 

20180101-
20180831 

13 799 

101 

28 735 

2170 

2 552 

47 357 

0 

154 

-5 

149 

-12 529 

-7 932 

-20 461 

-3 643 

-690 

-878 

-1409 

-1167 

20170101-
20170831 

12 889 

166 

25378 

2 389 

1890 

42 712 

15 

264 

121 

400 

-11765 

-6 980 

-18 745 

-1344 

-526 

-656 

-1514 

-926 
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Kostnader för utrangeringar 

Summa övriga externa kostnader 

Not 5 Personalkostnader och arvode 

Arvoden och ersättningar 

löner 

Sociala kostnader 

Pensionsförsäkringspremier 

Övriga personalrelaterade kostnader 

Summa personalkostnader 

Not 6 Avskrivning 

Avskrivningar av maskiner och inventarier 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier och verktyg 

Datorer 

Fordon 

Förbättringar i hyrd fastighet 

Summa avskrivningar maskiner och inventarier 

Avskrivning av hjälpmedel 

Rollatorer 

Manuella rullstolar 

Sängar och sänglyftar 

Arbetsstolar 

Hygienhjälpmedel 

Kognitionshjä lpmedel 

Lyftar 

Madrasser och sittdynor 

Återförda avskrivningar avseende Höganäs hjälpmedel 

Övrigt 

Summa avskrivning av hjälpmedel 

Summa avskrivningar 

Noter Balansräkning 

Not 7 Materiella anläggningstillgångar 

-34 -342 

-7 821 -5 308 

-295 -275 

-8 958 -7 317 

-2 832 -2 359 

-460 -422 

-123 -105 

-12 668 -10 478 

-99 -183 

-135 -55 

-4 -35 

-201 -126 

-35 -29 

-474 -428 

-1552 -1303 

-2 684 -2 062 

-561 -566 

-510 -429 

-549 -442 

-141 -116 

-240 -182 

-931 -1116 

54 

-966 -747 

-8 080 -6 963 

-8 554 -7 391 

2018-08-31 2017-12-31 
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Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utra nge ringar 

Utgående anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Nedskrivningar 

Redovisat värde vid periodens slut 

Not 8 Varulager 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Förbrukat 

Redovisat värde vid periodens slut 

Not 9 Fordringar 

Kundfordringar 

Skattekonto 

Förutbetalda kostnader 

Övriga fordringar 

Summa fordringar 

Not 10 Kassa och bank 

Kassa 

Bankmedel 

Summa Kassa och bank 

Not 11 Eget kapital 

Vid årets början 

Från medlemskommunerna 

104 511 

17 530 

-4 516 

-1 768 

115 757 

-65 897 

0 

0 

4800 

-8 673 

-69 770 

45987 

4148 

12 976 

-8 446 

-4458 

4220 

9 500 

10 

1376 

15 

10901 

0 

1350 

1350 

13934 

1200 

99964 

20359 

-5 831 

-9 981 

104511 

-64 401 

-230 

10021 

-11287 

-65 897 

38614 

5 219 

18 914 

-13 225 

-6 760 

4148 

8 965 

17 

731 

18 

9 731 

0 

2134 

2134 

16520 
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Till medlemskommunerna 

Periodens resultat 

Periodens utgående kapital 

Not 12 Långfristiga skulder 

Banklån 

Summa Långfristiga skulder 

Not 13 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Momsskuld 

Personalens källskatt 

Kortfristigt banklån 

Upplupna löner och semesterlöner 

Sociala avgifter 

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 

Upplupna hjälpmedelskostnader 

Upplupen räntekostnad 

Övriga poster 

Summa Kortfristiga skulder 

-2 945 

-2 341 359 

12 793 13 934 

30000 16000 

30000 16000 

5 363 7011 

499 -95 

318 241 

9 970 14 000 

1016 1029 

701 617 

622 967 

659 825 

242 0 

275 98 

19 665 24 693 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-11-20 

§ 57 Verksamhetsplan och budget 2019, fyraårsplan 2019-2022 

Sida 6av10 

Verksamheten har efter delårsbokslutet arbetat med Mål och budget för 2019 samt en fyraårsplan 

för ekonomin 2019- 2022. 

Kommunernas behov av hjälpmedel förväntas öka i relativt stadig takt fram till år 2030, då antalet 

äldre-äldre (85+) förväntas ha nått ett maximum. Medelpunkten räknar därför med att uthyrningen 

av dagens hjälpmedelsutbud förväntas öka med 3 % per år. Till detta ska läggas en förväntad ökad 

användning av nya hjälpmedel, främst kognitiva sådana. För Medelpunkten innebär detta en 

volymökning med ytterligare 1 % per år. 

Utöver hjälpmedel ökar kommunernas användning av välfärdsteknologi vilket kan innebära ett 

utvidgat uppdrag för Medelpunkten. Hur detta uppdrag kan komma att se ut är inte klart idag och 

därför inte med i denna plan. För nya hjälpmedel kan användningstiden förväntas bli kortare jämfört 

med de hjälpmedel som Idag hyrs ut. Kostnaderna för reservdelar förväntas också öka, vilket innebär 

att den ekonomiska livslängden minskar. Prisnivån för hjälpmedel förväntas öka något snabbare än 

inflationen. 

En ökande uthyrningsverksamhet innebär ökade in- och utleveranser samt ökade arbetsuppgifter för 

logistik, teknik och administration 

Direktionen beslutar 

att godkänna Verksamhetsplan för 2019 

att godkänna budget 2019 och fyraårsplan 2019- 2022 

Signaturer 

~ / 
I L~;/ 
( 

Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsplan och budget 2019 

Vår Vision 

När hjälpmedel behövs är Medelpunkten det självklara valet! 

Vilka är vi? 

Kommunalförbundet Medelpunkten är bildat utifrån tanken att det är mer effektivt att bedriva 

verksamheten gemensamt än att varje kommun bedriver sin egen hjälpmedelscentral. 

Medlemskommunerna överlät i samband med detta sitt ansvar för hjälpmedelshanteringen till 

Kommunalförbundet Medelpunkten som bedriver verksamheten utifrån det medlemsdirektiv som 

medlemskommunerna beslutar om för varje mandatperiod. Förbundet leds av en direktion med 

ledamöter som representerar varje medlemskommun. 

Från ingången av 2018 är också Höganäs medlem i förbundet vilket gör att vi nu består av samma 11 

kommuner som ingår i samarbetet Familjen Helsingborg. Medlemmar i förbundet är Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

Vårt uppdrag 

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som 

kommunerna har ansvar för med ändamålet att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få 

funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. 

Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan Region Skåne och 

kommunerna. Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, 

upphandling och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och 

reparationer, rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor. 

Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger 

möjlighet till återanvändning av anvä.nda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med 

full funktion. 
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Vårt mål 

Vi är en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en hjälpmedelsförsörjning som är 

effektiv både professionellt och ekonomiskt. Vi arbetar med samordning, inköp, service och 

utveckling på följande sätt: 

Samordning- Vi använder gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hj älpmedel 

används i så hög grad som möjligt och genom att vi underhåller hjälpmedlen så att de kan användas 

under hela sin förväntade livslängd. Vi bedriver verksamheten gemensamt för att ge möj lighet till att 

ha en större bredd på utbudet vilket ökar möjligheten att matcha rätt hjälpmedel utifrån individuella 

behov. Vi har ett brett sortiment som ökar valmöj ligheten för den enski lde samtidigt som det är 

ekonomiskt effektivt att recirkulera hj älpmedel. 

Inköp- Vi genomför kontinuerligt upphandlingar och gör avtalsuppföljningar för att upprätthålla en 

hög kompetens och kunskap. Genom att vi gör upphandlingar på större volymer ökar möjligheten till 

bra pris men också vår möjlighet att ställa krav på kvalitet och andra kommersiella villkor. 

Service- Vi ger snabb och professionell service med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande 

som inger förtroende och som ger en positiv känsla. 

Utveckling- Vi är ett samlat kompetenscenter inom hjä lpmedelsområdet, håller en hög kompetens 

och har en aktiv bevakning av utvecklingen av nya produkter och användandet av hjälpmedel. 

Vi nätverkar för att bevaka och inhämta kunskaper kring strategiska frågor som rör hjälpmedel och 

förskrivning. Vi delger medlemskommunerna relevanta erfarenheter och kunskaper. 

Detta gör vi genom att 

Vi har hög kompetens som vi gärna delar med oss av för att ge stöd och råd 

Vi anstränger oss för att ge god service och leverera säkra och funktionella hjälpmedel 

Vi har ett gott bemötande och är professionella i våra möten med varandra, mot besökare 

och andra vi möter i arbetet 

Ansvaret för hjälpmedel 

Hjälpmedel kan förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning på många sätt. Därför 
är individuellt anpassade hjälpmedel en viktig del i rehabiliteringen och habi literingen och ett stöd 
för att vardagslivet ska fungera. Ansvaret för förskrivning av personliga hjä lpmedel är knutet till 
Hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hä lso- och sjukvårdslagen. I Skåne delas ansvaret för hjälpmedel 
mellan Region Skåne och kommunerna genom den överenskommelse som gjorts mellan 
kommunerna genom Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Denna överenskommelse har 
också förtydligats genom Hjälpmedelsguiden Skåne som omfattar Hjälpmedelsguiden Skåne omfattar 
grundläggande, gemensamma principer för ansvarsfördelning och samverkan inom 
hjälpmedelsområdet i Skåne. 
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Dialog och samverkan 

Utifrån vår roll som hjälpmedelsverksamhet åt medlemskommunerna har vi ett särskilt ansvar att 

bjuda in till en god dialog med representanter från medlemskommunerna. 

Dialogen är viktig för att ha en god samverkan både i frågor som rör förskrivnings process och 
hjälpmedelsfrågor och för att sprida information och kunskap vidare från de olika nätverk nationellt 

och regionalt som vi deltar i. 

Samrådsgruppens uppdrag, medlemmar och mandat 

För att hantera frågeställningar som rör ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunerna 
finns en särskild tillsatt sam rådsgrupp och en särskild styrgrupp. I dessa grupper finns medlemmar 
från både Region Skåne och kommunerna. De kommuner som är medlemmar i Medelpunkten 
representeras av Ulrika Hjort, Landskrona. Sam rådsgruppens uppdrag är att samverka på 
tjänstemannanivå kring ansvarsfördelning vad gäller hjälpmedel. 

Lokala Samrådsgruppen för Medelpunktens kommuner 

Som en förlängning av samverkansorganisationen finns en lokal sam rådsgrupp bestående av 
representanter med ledningsansvar inom sina respektive kommuner. Genom den lokala 
sam rådsgruppen kan frågorna förankras och utvecklas lokalt med syftet att i möjligaste mån verka 
för gemensamt arbetssätt i både förskrivningsprocess och i hjälpmedelsfrågor. Varje representant i 
lokala samrådsgruppen representerar sin organisation och gruppen som helhet har inget 
beslutsmandat. Sam rådsgruppens förslag och diskussioner ska ses som ett underlag inför beslut i 
respektive organisation. 

Verksamhetsgrupp 

I verksamhetsgruppen träffas förskrivare från kommunerna tillsammans med konsulenter från 

Medelpunkten för att ha ett samråd och informationsutbyte. Syftet är att ha ett forum för frågor 
rörande förskrivning, försörjning av hjälpmedel och frågor som rör den löpande verksamheten i 

kommunerna och på Medelpunkten. Gruppen ska verka för gemensamma och samordnade 

arbetssätt och agera för en likvärdig grundsyn på förskrivningar inom hjälpmedelsområdet. I 

verksamhetsgruppen deltar också systemförvaltare för Sesam för att kunna ta tillvara på frågor och 

synpunkter för att kunna utveckla Websesam vidare. 

Upphandlingar hjälpmedel 

Vi har i uppdrag att för medlemskommunerna göra de upphandlingar av hjälpmedel som behövs för 

att tillgodose behoven. Syftet med en upphandling är att få bra hjälpmedel till ett bra pris men 

innefattar också krav på service, transporter och tillgänglighet. För Medelpunktens del görs 

upphandlingar av hjälpmedel tillsammans med övriga hjälpmedelsverksamheter i Skåne via 

upphandlare på Kommunförbundet Skåne. 

Under 2019 kommer upphandlingar att göras för bland annat hygienhjälpmedel, personlyftar, tak

och väggmonterade lyftar, arbetsstolar, överförflyttningshjälpmedel, rullstolar och 

positioneringshjälpmedel. 
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IT-stöd 

Vi tillhandahåller och förvaltar det gemensamma IT-system som ger stöd för 

hjälpmedelsförsörjningen vilket innebär både utbildningar, licenser och support. Under 2019 

kommer en större uppgradering göras av den delen som förskrivarna arbetar i, Websesam. 

Från systemet hämtas också information som ligger till grund för de rapporter och underlag för 

fakturering som månadsvis skickas till kommunerna. 

Vi ansvarar också för utbuds planeringen för kommunerna på invånartjänsten 1177.se 

Medelpunktens organisation och bemanning 2019 

1,0 åa 

~iey'41!id.t.J.i . 
1,0 aa l 

4,S åa 

Organisationen för 2019 är förändrad jämfört med ingången av 2018. Sänghanteringen har 

tillkommit och är organiserade tillsammans med returtagning och lagergruppen i produktionsdelen. 

Rekondtekniker är tillsammans med servicetekniker organiserade i den tekniska servicedelen där 

också tvätt ingår. Förutom det ökade behovet av hjälpmedel har också behovet av support ökat och 
en tjänst som servicesupport tillkommer från 2019 vilket kommer öka servicegraden externt men 

också avlasta internt. 

I jämförelse med 2018 har bemanningen utökats med 2,5 åa, utöver sänghanteringen. 
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Verksamhetsmål för 2019 
När hjälpmedel behövs är Medelpunkten det självklara valet/ 

Målområde Verksamhetens mål Vi når målen genom att Mätetal 
I I Nöjd-kund-index extern Vi anpassar och utvecklar våra 

arbetssätt för att ge god service verksamhet 

Medelpunkten har en hög Andel som är nöjd eller 
Service servicenivå och ett gott Vi uppmuntrar till delaktighet, har mycket nöjd efter en service 

bemötande ett gott bemötande och ger god 
information i samband med Andel som är nöjd eller 
utprovningar och service mycket nöjd efter en 

utprovning 

Vår kunskap och 
Vi sprider kunskap och information 

Antal arrangerade 
genom att arrangera utbildningar, 

Utveckling omvärldsbevakning sprids 
visningar och til lfällen för 

utbildningar och 
till kommunerna 

informationsutbyte 
produktvisningar 

Vi har en arbetsmiljö där 
medarbetare trivs, känner Medarbetarindex 
inspiration och engagemang 

Medelpunkten är en 
Kort sjukfrånvaro 

Arbetsmiljö arbetsplats där vi känner 
engagemang och trivsel Vi har en arbetsmiljö som främjar 

Lång sjukfrånvaro 
hälsa och förebygger ohälsa och 
olycksfall 

Antal arbetsskador och 
tillbud 

>-- -

Reparationer och monteringar 
Andel reparationer och 

åtgärdas inom 10 arbetsdagar 
monteringar som åtgärdas 
inom 10 arbetsdagar 

Minst 80% av utleveranserna är Andel utleveranser som är 
recirkulerade hjälpmedel redrkulerade hjälpmedel 

Effektivitet 
Vi är effektiva och ger snabb 

I Tid för utprovning erbjuds inom 15 service Andel utprovningar som 
arbetsdagar -- ~bjuds inom 15 arbetsdagar 

Minst 95% av beställda hjälpmedel 
Andel beställningar ur 

ur hyressortimentet levereras inom 
hyressortimentet som 
levereras till kund inom 10 

10 arbetsdagar 
arbetsdagar 

Andel t id som rollator varit i 
bruk hos mottagare vid 

Vi uppfyller kraven på en Hjälpmedel är i bruk hos mottagare 
skrotning 

Ekonomi 
god ekonomisk hushållning mer än 90% av sin livslängd 

Andel tid som rullstolar varit 

I i bruk hos mottagare vid 
skrotning 
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I 

Minst 95% av våra t illgängliga 
Andel uthyrda hjälpmedel 

hjälpmedel är uthyrda 

Verksamheten bedrivs på ett 
MP-index 

ekonomiskt hållbart sätt 

Rutter och körningar planeras för 

Vi minskar vår förbrukning 
att optimera minska antalet körda Antal förbrukade liter/ bil 
ki lometer 

Miljö av bensin och diesel med 
10% 

Kunskapen ökar om miljövänligt Antal genomförda Eco-
körande drivingutbildningar 
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Ekonomisk plan 2019- 2022 

• Kommunernas behov av hjälpmedel förväntas öka i relativt stadig takt fram till år 2030, då 

antalet äldre-äldre (85+) förväntas ha nått ett maximum. Den stora ökningstakten förväntas 

från år 2024, medan planperiodens ökning bör bli 2% per år. Uthyrningen av dagens 

hjälpmedelsutbud bör därför öka med 2 % per år. Nya hjälpmedel, främst kognitiva sådana 

förväntas lanseras och skulle kunna ge en volymökning med ytterligare 1 % per år. 

• Utöver hjälpmedel ökar kommunernas användning av välfärdsteknologi vilket kan innebära 

ett utvidgat uppdrag för Medelpunkten. Hur detta uppdrag kan komma att se ut är inte klart 

idag och därför inte med i denna plan. 

• För nya hjälpmedel kan användningstiden förväntas bli kortare jämfört med de hjälpmedel 

som idag hyrs ut. Orsakerna till detta är att nya hjälpmedel konstrueras för att bli lättare 

(tunnare) och därför inte håller lika länge samtidigt som nya brukare är mer aktiva och därför 

sliter lite mer på sina hjälpmedel. Kostnaderna för reservdelar förväntas också öka, v ilket 

innebär att den ekonomiska livslängden minskar. 

• Leverantörernas prisnivå för hjä lpmedel förväntas öka något snabbare än inflationen 

• Den ökning av förskrivna hjä lpmedel som vi sett under 2018 kommer med all säkerhet att 

fortsätta. För år 2019 kommer vi att fokusera på ett högt resursutnyttjande och på att 

effektivisera våra rutiner, såväl i produktionen som i administrationen. Volymökningen 

kommer även att kräva en ökning av antalet medarbetare. I vilka roller är i nuläget oklart. I 

planen finns för år 2020 +1 åa och för år 2021 +1 åa. 

Kap italbehov 

Anläggningst illgångar 

För att Medelpunkten ska kunna tillgodose en ökad efterfrågan på hyrda hjälpmedel krävs 
motsvarande nettoinvesteringar i sådana. Det finns också ett nettobehov av fler anläggnings

tillgångar för eget behov, såsom en lastport för sänghanteringen samt en ny servicebil. 

Omsättningstillgångar 

Under samma tidsperiod förväntas lager, kundfordringar, övriga fordringar samt bankmedel öka om 
totalt 0,5 Mkr per år. 

2017-12-31 TK=54,6 Mkr, AT=38,6 Mkr OT=l6,0 Mkr EK 13,9 Mkr, LS=l6,0 Mkr, KS=24,7 Mkr 

I nedanstående tabell listas de olika årens kapitalbehov samt förväntad utgående ba lans: 

År Hjm.netto Egna anl.tillg Oms.tillg. Tot. kap.behov Avsl<r.netto Utg. balans 
2017 I 54,6 Mkr . 
2018 +3,4 Mkr 1,3 Mkr +1,0 Mkr 5,7 Mkr -0,8 Mkr 59,5 Mkr 
2019 +1,4 Mkr 1,0 Mkr +0,5 Mkr 2,9 Mkr -1,2 Mkr 61,2 Mkr 
2020 +1,5 Mkr 0,5 Mkr +0,5 Mkr 2,5 Mkr -1,6 Mkr 62,1 Mkr 
2021 +1,6 Mkr 0,5 Mkr +0,5 Mkr 2,6 Mkr -2,3 Mkr 62,4 Mkr 
2022 +1,7 Mkr 0,5 Mkr +0,5 Mkr 2,7 Mkr -2,S Mkr 62,6 Mkr 
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Av tabellen framgår att det bokförda nettovärdet (UB} på Medelpunktens samtliga tillgångar 

förväntas öka från fjorårets (2017} 54,6 Mkr till nästa års (2019) 61,2 Mkr. Under de tre därpå 

följande åren förväntas en fortsatt ökning till 62,6 Mkr (vid utgången av år 2022). Denna ökning utgår 

ifrån nuvarande sortiment. I händelse av ått nya produkter efterfrågas kan tillgångssidan komma att 

stiga betydligt, vilket ställer krav på en annan finansiering än den nedanstående. 

Finansieringsplan 

Enligt den nya förbundsordningen ska Medelpunkten ha ett eget kapital om 16 Mkr. Vid utgången av 

2018 förväntas beloppet vara 14,5 Mkr, beroende på årets förväntade underskott (-0,6 Mkr) samt 

tillskottet från den nya medlemskommunen Höganäs (+1,2 Mkr). För att nå målet 16,0 Mkr krävs att 

verksamheten genererar överskott under de kommande åren, vilket därför har budgeterats. 

Alla tillgångar som inte finansieras av eget kapital måste finansieras externt genom lån, krediter och 

skulder till andra parter (främst leverantörer). Tabellen visar de närmaste årens finansiering. 

År Eget kapital Långfr. skuld Övr. kortfr. Sk. Använd CheckKr. Utg. balans 

2017 -13,9 Mkr -16,0 Mkr -24,7 Mkr -0,0 Mkr -54,6 Mkr 

2018 -14,5 Mkr -30,0Mkr -15,0 Mkr -0,3 Mkr -59,5 Mkr 

2019 -15,1 Mkr -30,0Mkr -16,0 Mkr -1,4 Mkr -61,2 Mkr 

2020 -16,0 Mkr -30,0Mkr -17,0 Mkr -1,8 Mkr -62,1 Mkr 

2021 -16,0 Mkr -30,0Mkr -18,0 Mkr -3,2 Mkr -62,4 Mkr 

2022 -16,0 Mkr -30,0Mkr -19,0 Mkr -4,6 Mkr -62,6 Mkr 

Om inte beslut fattas om ökad egenfinansiering eller ökad låneupptagning måste en ökande andel 

finansieras genom att utnyttja checkkred iten. Frågan om finansiering blir därför en viktig uppgift för 

kommande års polit iska ledning. 

Resultatbudget 2019 

Utgångspunkterna för 2019 års resultatbudget har varit följande: 

~ Budgeten baseras på den verksamhet som Medelpunkten förväntar sig, vilket inte 

nödvändigtvis är detsamma som det kommunerna har indikerat eller budgeterat. 

~ Budgeten är framtagen utifrån principerna i den prismodell som föreslås gälla från 2019. 

~ Den ökade verksamhetsvolymen medför ökade inköp av reservdelar och t illbehör. Priset på 

dessa, liksom på inköpta tjänster förväntas öka med 2 %. 

~ Värdet på Medelpunktens totala t illgångar (balansomslutningen) väntas under år 2019 öka 

t ill 61,2 Mkr (från 54,6 Mkr år 2017). 

~ Personalkostnaderna ökar beroende på nyanställningar för att tillgodose de ökade behoven 

samt förväntade löneökningar motsvarande förväntad inflation, 2%. 

~ Övriga kostnader under 2019 förväntas öka med 2%. 
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Verksamhetsplan och budget 2019 

Resultaträkning 2017 - 2019 

Belopp i tkr 2017 2018 2019 
Utfall Prognos, OKT Budget 

VERKSAMHETSINTÄKTER 

Försäljningsintäkter 20781 21394 21700 

Hyresintäkter 38 656 43 299 28560 

Serviceintäkter 3483 3168 3670 

Frakt- och t ransportintäkter 2942 5127 . 3 689 

Kommunavgift 0 0 17 800 

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER 66136 72 988 75 620 

ÖVRIGA INTÄKTER .. 
Vitesintäkter 122 0 0 

Bidrag 376 369 350 

Övrigt 124 -4 0 

SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER 622 365 350 

SUMMA INTÄKTER 66 758 73 353 75 970 

VERKSAMHETSKOSTNADER 

Sålda varor/sålt material -18 739 -19 279 -19 568 

Övriga materialkostnader -11580 -11074 -9798 

Personal -16 198 -18 977 -21 217 

Lokaler 0 -4844 -4 235 

Mask - Förbr.lnv - Egna fordon 0 -932 -848 

Externa transporter 0 -1384 -1 412 

Kommunikation IT 0 -2 071 -2113 

Admin. och övrigt -7 840 -1576 -1607 

Utrangeringar -545 -524 -500 

SUMMA KOSTNADER -54 902 -60 661 61298 

Avskrivningar -11286 -12 790 -13 490 

SUMMA VERKS.KOSTNADER -66188 -73 451 -74 788 

FINANSIELLT NETTO -211 -495 -480 

RESULTAT EFTER FIN .INT 0 KOSTN. +359 -593 +702 
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Verksam het splan och budget 2019 

Budget 2019 samt plan för 2020 - 2022 

Belopp i tkr 
2019 2020 2021 2022 

I Budget Plan Plan Plan 

VERKSAMHETSINTÄKTER I 

Försäljningsintäkt er 
I 

21700 22134 22 687 23 367 

Hyresintäkter 28 560 29131 29 860 30 756 

Serviceintäkter 3 670 3 743 3 837 3 952 

Frakt- och transportintäkter 3890 3 968 4 067 4 189 

Kommunavgift 17 800 19 000 19 800 20300 

75 620 77 976 80251 82 564 

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER 

ÖVRIGA INTÄKTER 

Vitesintäkter 0 0 0 0 

Bidrag 350 350 350 350 

Övrigt 0 0 0 0 

SUMMA ÖVR.INTÄKTER - 350 350 350 350 . 
SUMMA INTÄKTER 75 970 78 326 80 601 82 914 

VERKSAMHETSKOSTNADER 

Sålda varor/sålt material -19 568 -19 959 -20 458 -21 072 

Övriga materialkostnader -9798 -9 994 -10 244 -10 551 

Personal -21217 -22 062 -23 012 -23 417 

Lokaler -4235 -4 320 -4 405 -4493 

Mask - Förbr.lnv - Egna fordon -848 -865 -883 -901 

Externa transporter -1412 -1440 -1469 -1498 

Kommunikation IT -2113 -2155 -2 199 -2243 

Admin. och övrigt -1607 -1639 -1671 -1703 

Utrangeringar -500 -500 -500 -500 

SUMMA KOSTNADER -61298 -62 934 -64 841 -66 378 

Avskrivningar -13 490 -13 990 -14 490 -14 990 

SUMMA VERKS.KOSTNADER -74 788 -76 924 -79 331 -81368 

FINANSIELLT NETTO -480 -549 -638 -732 

RESULTAT EFTER FIN.INT 0 KOSTN. 702 854 632 814 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180305\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-01-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000160/2017 – 900 

 
Delegationsbeslut  
 

 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns tillgängliga  
under sammanträdet i särskild pärm.  
 

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2018-11-01 - 2018-11-30. 
 
 
   
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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