
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	10	april	2019.	

Tid	och	plats:	 Kl.	09.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 ‐‐ KS

1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐ KS

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐ KS

3. Informationsärenden:	
	
a).	Gåvobrev:	Bryggor	i	Torekov	(Torekov	By	AB).	
	
b).	Provisorisk	återvinningscentral:	Lägesrapport	(Andreas	Jansson).
	
c).	Fastighetsutredningen	(Jan	Bernhardsson).	
	
d).	Arbetsmiljöansvaret:	Information	inför	Arbetsmiljöverkets	besök
						på	KS	den	8	maj	(Philipp	Seuffer).	
	
e).	Uppdraget	Kulturskolan	och	Kulturavdelningen		
						(Helene	Steinlein).	

‐‐ KS

4. Kulturpriset	2019	 Helene	Steinlein	 KS

5. Biblioteksplan	för	Båstads	kommun		 Catharina	Elofsson	 KS

6. Integrationsplan	för	Båstads	kommun	‐	Uppföljning	 Henrik	Andersson/	
Filippa	Swanstein	

KS

7. Miljöbokslut	2018	för	Båstads	kommun		 Carolina	Holgersson	
Ivarsson	

KF

8. Årsredovisning	2018	för	Båstads	kommun Elisabet	Edner	 KF

9. Begäran	från	Båstads	ridklubb	om	tillfällig	amorteringsfrihet	på	lån	 Elisabet	Edner	 KS

10. Överföring	av	budget	för	investeringsprojekt	från	2018	till	2019	
samt	justering	av	investeringsbudget	2019		

Elisabet	Edner	 KF

11. Ändring	i	Allmänna	lokala	ordningsföreskrifter	för	Båstads	kommun Marie	Eriksson	 KF

12. Tillbyggnad	och	inhyrning	av	lägenhet	för	LSS‐boende	
vid	Myllefallet	i	Förslöv		

Jan	Bernhardsson	 KS

13. Köpeavtal	för	del	av	Hemmeslöv	5:9	(Padelhall) Susanna	Almqvist	 KS

14. Markanvisningstävling	för	Förslövs	Ängar,	del	av	Förslöv	2:4 Susanna	Almqvist	 KS

15. Detaljplan	för	Vistorp	8:90	m.fl.	i	Förslöv	‐ Planuppdrag Susanna	Almqvist	 KS

16. Namnsättning	av	utbyggnaden	av	Klövervägen Annika	Jern	 KS

17. Demokratiutveckling	i	Båstads	kommun		 Olof	Nilsson	 KF
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	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

18. Fyllnadsval	av	ledamot	i	kommunstyrelsens	arbetsutskott	
efter	avgående	Gösta	Gebauer	(C)	

‐‐ KS

19. Svar	på	motion	‐	Ta	fram	förslag	så	att	fysisk	aktivitet	finns	med	
i	skolans	vardag	varje	dag	för	alla	elever	

Olof	Nilsson	 KF

20. Svar	på	motion	‐	Mindre	stillasittande	på	våra	äldreboenden Olof	Nilsson	 KF

21. Svar	på	motion	‐	Ekonomiskt	stöd	till	pensionärsföreningar Olof	Nilsson	 KF

22. Svar	på	motion	‐	Riktlinjer	för	exploateringsavtal	
och	markanvisningar	

Olof	Nilsson	 KF

23. Svar	på	motion	‐	Lokalvård	i	egen	regi	 Olof	Nilsson	 KF

24. Svar	på	motion	‐	Ny	brandstation	i	Båstad Olof	Nilsson	 KF

25. Svar	på	motion	‐	Förstärka	regelverket	kring	fyrverkerier/smällare	
i	Båstads	kommun		

Olof	Nilsson	 KF

26. Svar	på	motion	‐	Säkerhets‐	och	brottsförebyggande	arbete	
i	kommunen	

Olof	Nilsson	 KF

27. Svar	på	motion	‐	Säkerhets‐,	kris‐	och	beredskapssamordnare Olof Nilsson	 KF

28. Svar	på	motion	‐	Trygg	parkering	vid	de	nya	stationsområdena Olof	Nilsson	 KF

29. Svar	på	motion	‐	Ta	fram	en	fordonspolicy Olof	Nilsson	 KF

30. Svar	på	motion	‐	Alkolås	i	kommunala	fordon Olof	Nilsson	 KF

31. Delgivningar	 ‐‐ KS

32. Anmälan	av	delegationsbeslut	 ‐‐ KS

	
Båstad	den	3	april	2019	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-04-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001177/2018 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Stefan Olsson. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 16 april 2019 kl. 10.00.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2019-04-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001178/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2019-04-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001179/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Gåvobrev: Bryggor i Torekov (Torekov By AB). 
 
b).  Provisorisk återvinningscentral: Lägesrapport (Andreas Jansson). 
 
c). Fastighetsutredningen (Jan Bernhardsson). 
 
d). Arbetsmiljöansvaret: Information inför Arbetsmiljöverkets besök på KS den 8 maj 
     (Philipp Seuffer). 
 
e). Uppdraget Kulturskolan och Kulturavdelningen (Helene Steinlein). 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2019-04-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000170/2019-600 
 

Kulturpriset 2019 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Britt Arnstedt tilldelas Båstads kommuns kulturpris 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturavdelningen har fått in många nomineringar och strävar efter att variera de kulturella 
uttrycken. Kulturavdelningen lyfter fram följande tre inkomna förslag: 
 
Kammarmusikföreningen – arrangör av Kammarmusikfestivalen och vinter och vårkonserter 
i Biblioteket i Båstad.  
Gittan Persson – textilkonstnär som driver Kulturmejan i Västra Karup med byggnadsvård och 
Galleri. Gittan är även medlem i föreningen KonstForm som samlar ett antal verksamma 
konstnärer på Bjäre.  
Britt Arnstedt – driver Galleri Arnstedt i Östra Karup som lockar internationella besökare till 
de bästa samtidskonstnärerna bland annat genom Britts samarbete med Malmö Konsthögs-
kola. Britt verkar tydligt för att barnen ska få kontakt med högkvalitativ konst genom verkstä-
der på sommaren och visningar för skolbarnen i kommunen.  
 

Bakgrund 
Båstads kulturpris delas ut som stöd eller uppmuntran efter förtjänstfull insats inom 
skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, 
konsthantverk, arkitektur, hembygdsvård eller andra därmed jämförbara områden. 
Båstads kulturstipendium delas ut för att möjliggöra utbildning eller fortbildning inom 
ovan nämnda områden. Kulturpris och kulturstipendium delas ut vartannat år inom ramen för 
det belopp som kommunfullmäktige anvisar för ändamålet. Kommunstyrelsen kan dela upp 
beloppet i flera pris och stipendier. Kulturstipendiet utdelas i form av kontanta medel om 15 
tkr. Kulturstipendiet delas ut vid näringslivsfesten i Båstad den 9 maj. 

 
Aktuellt 
Kammarmusikföreningen 
Båstad Kammarmusikfestival äger rum varje år, veckan efter midsommar.  Arrangören, Båstad 
Kammarmusikförening,  arrangerar även ett antal s k vinterkonserter i Båstads Bibliotek.  
Huvudspelplats för festivalen är Apelrydsladan i Båstad. Båstads kammarmusikförening grun-
dades 9 juni 1992, med det huvudsakliga syftet att arrangera en årlig festival med kammarmu-
sik i Båstad. Idén och initiativet kom från oboisten Helen Jahren, sedan många år sommarbo-
ende i Båstad. Genom att använda sig av sina väletablerade goda kontakter i den svenska och 
europeiska musikvärlden ville hon berika Båstad med ett musikevenemang av hög kvalitet. 
Hon skulle själv stå som konstnärlig ledare. Helen Jahren mötte positiv respons av Båstads 
kommun. Projektet skulle realiseras med hjälp av frivilligt arbete och med ekonomiskt stöd 
från kommunen och från privata sponsorer. Medlemskap i Båstads Kammarmusikförening var 
öppet för ”privatpersoner, organisationer, föreningar och företag”. 2006 överlämnade Helen 
Jahren det konstnärliga ledarskapet till den svenska klarinettisten Karin Dornbusch, uppvuxen 
i Stockholm, utbildad i Berlin och Basel, sedan länge bosatt i Basel och därmed aktiv såväl på 
den centraleuropeiska som på den svenska musikscenen. 
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Från och med 2018 överlämnade Karin Dornbusch det konstnärliga ledarskapet till den 
svenska pianisten Roland Pöntinen. Den nye ledaren är en flerfaldigt prisbelönt pianist med 
hela världen som sitt arbetsfält.  
Roland Pöntinen är redan välkänd för den stora festivalpubliken och han har besökt Båstad-
festivalen vid tre tillfällen.  
http://bastadkammarmusik.se/ 
 
Gittan Persson  
Kulturmejan öppnades i juni 2000 av textilkonstnären Gittan Persson och ligger i Västra 
Karups gamla mejeris lokaler. Det började med en liten butik i anslutning till Gittans ateljé, där 
hon sålde miljövänliga & traditionella färger och några andra produkter. I juni 2009 öppnade 
Kulturmejan även galleri och café.  Föreningen KonstForm där Gittan ingår, samlar ett antal 
yrkesverksamma konstnärer på Bjärehalvön som regelbundet har utställning i Galleriet. Kul-
turmejan har utvecklats till att innehålla det mesta av vad som finns att tillgå vad gäller miljö-
vänliga färger och byggnadsvård.  
http://www.kulturmejan.se/ 
  
Britt Arnstedt 
2018 var det 20 år sedan Britt Arnstedt och konstnären Eva Kullgren öppnade Galleri Arnstedt 
i Östra Karup utanför Båstad. Galleriet – som besöks av mellan 4 000 och 5 000 konstintresse-
rade varje sommar fick 2018 en helt ny lokalyta på runt 200 kvadratmeter. Konstälskare och 
samlare reser långväga för att se vad Britt erbjuder i fråga om Sveriges bästa samtidskonst i 
nära samverkan med Malmö Konsthögskola. Britt har ett särskilt intresse och önskan om att nå 
våra barn och elever på Bjärehalvön, det gör hon genom att ordna uppskattad verksamhet för 
barn på sommaren och erbjuda alla skolor visning av utställningarna utan kostnad.  
http://www.galleriarnstedt.se/PROGRAM 
 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
 
Bilaga 
Reglemente för kulturpris och kulturstipendium 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Kulturavdelningen 
 

http://bastadkammarmusik.se/
http://www.kulturmejan.se/
http://www.galleriarnstedt.se/PROGRAM
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	26	november	1986,	§	188	Dnr:	233/85‐670	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	17	maj	2017,	§	115,	Dnr:	KS	000471/2017‐600	
	
Reglemente för kulturpris och kulturstipendium 
	
§	1	Syfte	
Båstads	kulturpris	delas	ut	som	stöd	eller	uppmuntran	efter	förtjänstfull	insats	inom	
skilda	kulturella	områden	såsom	litteratur,	konst,	musik,	teater,	dans,	foto,	film,	journal‐
istik,	konsthantverk,	arkitektur,	hembygdsvård	eller	andra	därmed	jämförbara	områden.	
Båstads	kulturstipendium	delas	ut	för	att	möjliggöra	utbildning	eller	fortbildning	inom	
ovan	nämnda	områden.	
	
§	2	Kompetens	
Kulturpris	och	kulturstipendium	delas	ut	till	person	som	är	verksam	i	eller	har	annan		
särskild	anknytning	till	kommunen.	
	
§	3	Anslag	
Kulturpris	och	kulturstipendium	delas	ut	vartannat	år	inom	ramen	för	det	belopp	som	
kommunfullmäktige	anvisar	för	ändamålet.	Kommunstyrelsen	kan	dela	upp	beloppet	i	
flera	pris	och	stipendier.	
	
§	4	Information	och	upplysning	
Kulturpristagare	och	kulturpristagare	utses	av	kommunstyrelsen.	Förslag	till	kulturpris‐
tagare	och	kulturstipendiat	ska	vara	kommunstyrelsen	tillhanda	senast	den	1	april.	Minst	
en	månad	innan	förslagstidens	utgång	ska	kommunstyrelsen	genom	annonsering	upplysa	
om	stipendium	och	pris.	
	
§	5	Utdelning	
Pris	och	stipendium	överlämnas	i	samband	med	aktuellt	beslut	om	plats	och	tidpunkt	som	
kan	variera.	



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS au § 40  Dnr KS 000167/2019 - 900 

Biblioteksplan för Båstads kommun  
 
Beskrivning av ärendet Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplan för sin 

verksamhet på biblioteksområdet.  Båstads kommun har en biblioteksplan som 
antogs 2012 och som behöver uppdateras utifrån ny lagstiftning och 
utvecklingen i samhället.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan från bibliotekschef Catharina Elofsson, 2019-

02-26 
 Biblioteksplan för Båstads kommun, 2012-03-28 
 
Förvaltningens förslag Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan.  
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Datum: 2019-02-26 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000167/2019 – 900 
 
 

Biblioteksplan 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplan för sin verksamhet på 
biblioteksområdet.  Båstads kommun har en biblioteksplan som antogs 2012 och som behöver 
uppdateras utifrån ny lagstiftning och utvecklingen i samhället.  
 
Bakgrund 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan för kommunens verksamhet på biblioteksområdet. 
Biblioteksplanen ska vara politisk förankrad. Båstads kommun har en biblioteksplan som an-
togs 2012.  
 
Aktuellt 
Båstads kommun har en biblioteksplan som antogs 2012. Planen behöver uppdateras för att 
följa ny lagstiftning och utvecklingen i samhället.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
En biblioteksplan ger en samlad bild för invånarna om hur kommunen arbetar med bibliotek i 
verksamheterna. 
 

Verksamhet 
Biblioteksplanen är ett dokument som ger en helhetsbild av biblioteksverksamhet i kommunen 
och som tas fram i samråd med alla berörda verksamheter.  
 

Ekonomi 
En biblioteksplan påverkar inte direkt verksamheterna ekonomiskt, men kan ge inriktning för 
framtida budgetunderlag.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020 och biblioteksplanen kopplas till den nya 
lagen. Planen blir ett grunddokument för att tillgodose barnens rätt till biblioteksverksamhet.  
 
 
 
Bildning och Arbete 
Catharina Elofsson, Bibliotekschef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Bildningschef, bibliotekschef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Biblioteksplan för Båstads kommun, 2012-03-28 
 
Samråd har skett med: 
Bildningschef 
 
 



  2012-03-28 
 
 

 

 

 

 

BIBLIOTEKSPLAN 

för Båstads kommun 

 

 

  



  2012-03-28 
 
 

Biblioteksplan – bakgrund  
Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och 
landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten.  
 
I promemorian ”Om biblioteksverksamheterna” (Ds 2003:66) definieras biblioteksplan:  
”Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal antagen plan för viss 
biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning 
och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens 
överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan…”.  
 
Utgångspunkten för en biblioteksplan är att den är en gemensam angelägenhet för alla 
politikerområden som utbildning, vård, omsorg, fritid, näringsliv och kultur.  
Planen sträcker sig från år 2012 och två år framåt. Efter dessa år utvärderas och revideras 
planen för ytterligare två år. 
 

Styrdokument  
Biblioteksplanen bygger på Bibliotekslagen, politiska beslut angående biblioteksverksamheten i 
Båstad och kommunens vision. Dessutom tar biblioteksplanen fasta på de dokument som länge 
varit vägledande inom området, nämligen Unescos folk‐ och skolbiblioteksmanifest.  
 
Bibliotekslagen  
Lagen fastställer att varje kommun ska ha ett folkbibliotek för att främja intresse för läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt.  
Särskild uppmärksamhet ska ägnas funktionshindrade, invandrare, barn och ungdomar.  
 
Båstad kommuns politiska riktlinjer  
Båstads kommun har fattat ett beslut om att det ska finnas folkbibliotek i de tätorter där det 
finns kommunala skolor.  
 
UNESCO´s folkbiblioteksmanifest  
I manifestet deklareras att folkbibliotekets huvudsakliga uppgift är att verka för läskunnighet, 
information, utbildning och kultur.  
 
UNESCO´s skolbiblioteksmanifest  
I manifestet poängteras skolbibliotekets roll som förmedlare av kunskap och tankar som är 
grundläggande i ett informations‐ och kunskapssamhälle samt färdigheter som behövs för ett 
livslångt lärande och delaktighet i den demokratiska processen.  
 
Skollagen  
I den nya skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2011, står det att eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 
tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller även fristående skolor. 
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Omvärldsfaktorer  
Förutom allmän ekonomisk, social, politisk och teknisk utveckling i samhället, finns det särskilda 
faktorer som påverkar bibliotekens framtid.  
 
Generella faktorer:  
 

 Tekniska lösningar ger låntagarna möjlighet till självservice i biblioteket.  
 Webbaserad teknik möjliggör mer självservice hemifrån.  
 Mer samarbete mellan bibliotek över kommungränserna.  
 Nya medieformat tillkommer och efterfrågas parallellt med äldre format.  
 Ökad efterfrågan på digitala medier.  
 Höga kostnader för utlån av digitala medier.  
 Ökad konkurrens från kommersiella aktörer.  
 Det växande informationsutbudet  
 IT‐utvecklingen  
 Det mångkulturella samhället  
 Fler behöver anpassade medier 
 Alla elever på grund‐ och gymnasienivå ska ha tillgång till bibliotek  
 Brukarinflytande 

 
Lokala faktorer:  

 Fler äldre låntagare ger ökat behov av anpassade medier och personlig service.  
 Ökat antal högskole‐ och/eller distansstuderande ökar efterfrågan på kurslitteratur.  
 Fler låntagare med annat modersmål än svenska ökar efterfrågan på lättläst svenska och 

litteratur på andra språk än svenska.  
 Ökad samverkan mellan biblioteken i nordvästra Skåne  
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Nuläge  
 

Struktur  
Båstads biblioteksverksamhet består av ett huvudbibliotek i Båstad som är integrerat med 
gymnasiebiblioteket, fem filialbibliotek integrerade med skolbiblioteken i övriga tätorter och ett 
skolbibliotek på Strandängsskolan i Båstad.  

 
Utbud och service  
Utöver biblioteksservice till allmänheten samt barn och ungdom inom kommunal grundskola 
och gymnasium, ger biblioteket service till friskolor på förskole‐ och gymnasienivå samt vuxen‐ 
och distansstuderande.  
 
Biblioteket har fack‐ och skönlitteratur i olika format, tidskrifter, talböcker, DVD‐filmer och 
datoriserade spel för hemlån. På samtliga bibliotek kan man låna datorer med 
internetuppkoppling. Biblioteket prenumererar på databaser inom olika ämnesområden, flera 
av dem är tillgängliga hemifrån från bibliotekets hemsida.  
 
Biblioteket har programverksamhet för barn och vuxna med inriktning på att stimulera till 
läsning och att fördjupa och levandegöra den litterära kulturen.  
 
Böcker och tidskriftsartiklar som inte finns på Båstads bibliotek lånas in från andra bibliotek. 
Det finns dagliga transporter mellan samtliga huvudbibliotek i Skåne NV, inom regionen två 
gånger i veckan. I Båstads kommun sker boktransporter två gånger i veckan mellan filialerna 
och huvudbiblioteket.  
 
Låntagarna kan själva reservera böcker, göra omlån och söka i bibliotekets katalog via internet.  

 
Resultat  
Biblioteken i Båstad har höga utlåningstal/invånare jämfört med andra kommuner och bland de 
högsta utlåningstalen i Sverige för barn‐ och ungdomslitteratur. Antalet utlån och besök per 
invånare var högst i Skåne år 2011.  
 
En relativt hög andel av utlånen är anpassade medier i form av talböcker.  
 
Båstads bibliotek har stor efterfrågan på kurslitteratur för högskolestudier. 
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Samverkan  
 
Lokalt  
Båstads bibliotek samverkar med kulturavdelningen, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan 
och äldreomsorgen. Biblioteket har programverksamhet för barn tillsammans med den öppna 
förskolan, familjecentralen och kulturavdelningen.  
 
Biblioteket har tillsammans med förskola/skola utarbetat en läsfrämjandeplan som omfattar 
barn från 0 till14 år.  
 
Biblioteket har utarbetat en plan för att lära ut informationskompetens till grundskoleelever. 
Färdigheterna ska följas upp och fördjupas i gymnasieskolan.  
 
Delregionalt  
Fr.o.m. 1 mars 2012 har de kommunala folkbiblioteken i Skåne Nordväst ett utökat samarbete 
mellan biblioteken, Bibliotek Skåne Nordväst. Fokus ligger på att ge låntagarna i de 
nordvästskånska kommunerna hög servicenivå och kvalité med bl. a en gemensam katalog, som 
innebär att låntagarna får tillgång till ett betydligt större utbud av medier än tidigare. Dagliga 
transporter gör det möjligt att skicka medier mellan kommunerna.  
 
Det innebär också att låntagare inom Skåne Nordväst kan låna och lämna tillbaka på de bibliotek 
som passar dem bäst.  
 
Bibliotek Skåne Nordväst har fått projektbidrag från Region Skåne för att utarbeta en gemensam 
medieplan.  

 
Vision  
Biblioteket ska spela stor roll i invånarnas vardag och vara en öppen dörr till inspiration, 
kunskap och delaktighet.  
 
Biblioteksverksamheten ska vara ett av de avgörande och tydliga bevisen på att Båstad är det 
naturliga valet för barnfamiljer i Öresundsregionen.  

 
Strategi  
Ett bibliotek ska spegla det samhälle det verkar i, både lokalt och i ett större perspektiv. 
Förändringar i omvärlden gör det nödvändigt att ständigt ompröva sin roll eller sina roller.  
Biblioteken växte fram under industrisamhällets utveckling, en tid som präglades av fattigdom, 
trångboddhet och brist på böcker. Med fria boklån kunde biblioteken bidra med att höja 
kunskapsnivån, öka jämlikheten och stärka demokratin.  
 
Bibliotekets uppgift i kunskaps‐ och informationssamhället är delvis en annan. Nu lever vi i en 
tid av informationsöverflöd. Böcker finns att köpa överallt och är relativt billiga och 
informationsteknologin gör det enkelt att söka information. Nu kan biblioteket istället bidra med 
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att inspirera till lustläsning som främjar läsförmågan och ger en aktiv och stimulerande fritid. 
Biblioteket kan också guida i det stora utbudet av medier och information och på så sätt vara en 
viktig aktör i det livslånga lärandet och den demokratiska processen.  
 

 
Bibliotekets roll som läsfrämjare  
Bokläsning kan bjuda på stora upplevelser som gör avtryck i människors liv, likväl som det kan 
vara förströelse och avkoppling för stunden. Därför måste biblioteket ha ett bokbestånd med 
både bredd och djup för människor med olika behov och i olika livssituationer.  
 
Biblioteket har en given roll att tillhandahålla stimulerande litteratur för alla åldrar, inte minst 
för de yngsta barnen, som långt innan de själva har tillägnat sig läsfärdigheter, kan ta del av 
litteratur som förmedlas av andra och på det sättet främja deras språkutveckling.  
 
Under hela skoltiden kan biblioteket vara ett stöd och komplement i träning av läsfärdigheten 
med fokus på läslust och med hjälp av olika gestaltande konstformer som teater, 
skrivarverksamhet, berättande och bild.  
 
För personer med olika funktionshinder kan läsning bidra till en högre livskvalitet. Biblioteket 
kan erbjuda anpassade medier och vid behov ge en utökad, behovsanpassad service.  
Att kunna läsa och förstå text är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i samhället 
och ett villkor för att kunna söka och värdera information.  
 
Utvecklingsområden:  

 Exponering, inspiration  
 Litterära samtal i olika format  
 Uppsökande verksamhet  

 

 
Bibliotekets roll i det livslånga lärandet  
Båstads kommun har en uttalad inriktning att vara en konkurrenskraftig utbildningskommun 
och biblioteket är ett stöd och komplement i formella och informella studier. Att ha tillgång till 
bibliotek är en lagstadgad rättighet och därför kan alla medborgare ta del av den folkbildande 
verksamheten.  
 
Med ett stort utbud av facklitteratur, tidskrifter och databaser på olika nivåer erbjuder 
biblioteket fakta inom alla ämnesområden. För att kunna dra nytta av informationen i olika 
inlärningssituationer krävs bl. a färdigheter i att lägga upp en sökstrategi och granska källorna. 
Bibliotekarierna kan bidra med att ge handledning i det man kallar informationskompetens.  
 
Att söka information har underlättats betydligt med digital teknik och en hel del information 
tillhandahålls numera bara i digitalt format. Det förutsätter tillgång till en dator och 
grundläggande kunskap om hur man använder en sådan. För att inte vissa grupper ska ställas 



  2012-03-28 
 
 
utanför den demokratiska processen och möjlighet att söka alls slags information, ska 
biblioteket bidra med att tillhandahålla publika datorer med internetuppkoppling och 
undervisning i hur man använder dem.  
 
Utvecklingsområden:  

 Samverkan med skola och utbildning  
 Kompetensutveckling i pedagogik  
 Medieplanering  
 Skyltning  

 

Bibliotekets roll som mötesplats och upplevelserum 
Biblioteket ska vara ett öppet kulturrum – en mötesplats för människor och kultur i olika 
former. Alla ska känna sig välkomna och mötas av både igenkänning och överraskning.  
 
För att få till detta på ett bra sätt måste det finnas öppenhet för samverkan med andra 
verksamheter. Bibliotekens storlek och lokalernas utformning kan ibland sätta gränser för hur 
långt det är möjligt, det måste också finnas plats för läsro och studier.  
 
Bibliotekets samlingar är centrala och beståndet ska innehålla litteratur med djup och bredd 
som är relevant utifrån behov och efterfrågan. Samlingarna ska vara ordnade så att låntagarna 
själva kan hitta det de vill ha och därför ska exponering och skyltning göras med ett 
brukarperspektiv. Biblioteket har ett särskilt ansvar för att samla in och organisera lokal 
litteratur, det är en viktig del av det lokala kulturarvet.  
 
Biblioteken ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare. För att få veta om det verkligen 
förhåller sig så, måste biblioteket stimulera till dialog med allmänheten och göra mätningar på 
hur väl man lyckas.  
 
Alla kommuninvånare använder sig inte av biblioteket men alla har rätt att få information om 
vad biblioteket kan erbjuda. Därför är det viktigt att biblioteket kommunicerar detta genom flera 
kanaler och på olika arenor.  
 
Utvecklingsområden:  

 Samverkan  
 Dialog med brukare/icke‐brukare  
 Information/marknadsföring  
 Kompetensutvecklingp, bredd, lokalsamling, filialer  

Miljön – utställningar, upptäckter, kontemplation, läsplatser, samtal  
Information – skyltning, marknadsföring  
Tillgänglighet – öppettider, parkering och anpassning i övrigt  
Bemötande – självservice, samtal  
Samverkan – andra verksamheter  
Delaktighet – fokusgrupp, persona, dialog 
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KS au § 57  Dnr KS 000189/2016 - 604 

Integrationsplan för Båstads kommun - uppföljning  
 
Beskrivning av ärendet 20160203 beslutade kommunstyrelsen i Båstad att förvaltningen skulle ta fram 

en plan för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa upp frågor kring 
integration. Planen skulle följas upp årligen och utvärderas utifrån varje enskilt 
mål. I samband med årsskiftet ska även planen revideras.  

 
 I enighet med beslut har de olika målen utvärderats för 2018. I anslutning till 

varje mål finns en kort sammanfattning av målet i sig, kring statusen på 
målformuleringen för det gånga året samt förslag på förbättringsområden att 
arbeta med kommande år.  

 
 Integrationsfrågor eller att arbeta med social hållbarhet handlar inte om att gå 

från punkt a till ö och sedan är arbetet klart utan att istället hela tiden se 
förbättringsområden och utveckla arbetet utifrån omvärldsfaktorer, behov och 
andra omständigheter. Utifrån det perspektivet så har varje målområde fått en 
eller flera pusselbitar som symboliserar hur statusen är kring frågorna det 
aktuella året. Även om det finns tre gröna bitar och det således innebär att 
mycket är gjort och ett systematiskt arbete pågår så finns det fortfarande plats 
för fler bitar att sättas till. För att ett mål också fått en viss färg ex. grön på sin 
pusselbit ett år så betyder inte heller att den färgen är evigt given utan 
beroende på kapacitet, resultat och utmaningar kan förutsättningar skiljas ett 
år från ett annat.  

 
 Integrationsplan är därtill tänkt att utgöra det riktmärke och den ambitionsnivå 

som guidar och tydliggör vägen fram för kommunen i arbetet som rör 
nyanlända. Genom att arbeta mot eller med denna plan blir såväl mål – som 
styrningsarbetet mer exakt, men också uppföljningen och kvalitetskontrollerna.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - uppföljning integrationsplan från bildningschef Henrik 

Andersson, 2019-03-12 
 Bilaga 1. Integrationsplan 
 Bilaga 2. Integrationsplan uppföljning 2018 
 
Förvaltningens förslag  1. Ta till sig uppföljningen av integrationsplanen. 

2. Föreslagna förbättringsområden ska genomföras under 2019. 
3. Årligen fortsätta följa upp integrationsplanen. 
 

Föredragande  Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet.  
 
 
       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
1. Ta till sig uppföljningen av integrationsplanen. 
2. Föreslagna förbättringsområden ska genomföras under 2019. 
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3. Årligen fortsätta följa upp integrationsplanen. 
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Datum: 2019-03-12 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS  

Till: KSAU/KS 

 

Beslutet ska expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Integrationsplan 
Bilaga 2. Integrationsplan uppföljning 2018 
 

Samråd har skett med: berörda medarbetare som arbetar nära eller direkt med de olika målen, 
ledningsgruppen för BoA och Malin Sahlstrand (rektor BoS) 
-- 
 

Uppföljning integrationsplan 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. ta till sig uppföljningen av integrationsplanen. 
2. föreslagna förbättringsområden ska genomföras under 2019. 
3. årligen fortsätta följa upp integrationsplanen. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
20160203 beslutade kommunstyrelsen i Båstad att förvaltningen skulle ta fram en plan för hur 

kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa upp frågor kring integration. Planen skulle 

följas upp årligen och utvärderas utifrån varje enskilt mål. I samband med årsskiftet ska även 

planen revideras.  

 

I enighet med beslut har de olika målen utvärderats för 2018. I anslutning till varje mål finns 

en kort sammanfattning av målet i sig, kring statusen på målformuleringen för det gånga året 

samt förslag på förbättringsområden att arbeta med kommande år.  

 

Integrationsfrågor eller att arbeta med social hållbarhet handlar inte om att gå från punkt a till 

ö och sedan är arbetet klart utan att istället hela tiden se förbättringsområden och utveckla 

arbetet utifrån omvärldsfaktorer, behov och andra omständigheter. Utifrån det perspektivet så 

har varje målområde fått en eller flera pusselbitar som symboliserar hur statusen är kring 

frågorna det aktuella året. Även om det finns tre gröna bitar och det således innebär att mycket 

är gjort och ett systematiskt arbete pågår så finns det fortfarande plats för fler bitar att sättas 

till. För att ett mål också fått en viss färg ex. grön på sin pusselbit ett år så betyder inte heller 

att den färgen är evigt given utan beroende på kapacitet, resultat och utmaningar kan 

förutsättningar skiljas ett år från ett annat.  

 

Integrationsplan är därtill tänkt att utgöra det riktmärke och den ambitionsnivå som guidar 

och tydliggör vägen fram för kommunen i arbetet som rör nyanlända. Genom att arbeta mot 
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eller med denna plan blir såväl mål – som styrningsarbetet mer exakt, men också 

uppföljningen och kvalitetskontrollerna.  

 

Bakgrund 
Kommunen ansvarar enligt lag för bostadsförsörjning, praktiskt mottagande samt 

etableringsinsatser såsom sfi, samhällsorientering med mera för nyanlända. Kommunen 

ansvarar också för förskola, skola, barnomsorg samt sociala insatser för barn och unga, oavsett 

om barnets juridiska status. Vidare ska kommunen också svara för att övrig kommunal 

verksamhet och service kommer nyanlända till del, så som äldreomsorg. Kommunen har också 

ansvaret för försörjning för personer utan etableringsplan. Kommuns insatser ska påbörjas när 

nyanländ fått kommunplacering. Kommunen har därmed ansvar för att arbeta med de aspekter 

som handlar om att ”integrera” den nyanlända i samhället dvs. att bygga hela samhällen där 

alla kan känna tillhörighet, gemenskap och delaktighet. I detta arbete finns det stora vinster att 

ha en gemensam viljeriktning och ambition med arbetet varvid integrationsplanen arbetades 

fram. 
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        Uppföljning integrationsplan 

Mycket arbete krävs framöver 

 
Ett arbete pågår, men mer behövs 
 

 
 
 
 
Mycket är gjort och systematiskt arbete pågår
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MEDI  

”balanspengarna” har insat-

Insatser eller åtgärder som 
har direkt koppling till balanspengarna är markerade i kursivt under målen nedan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Mottagande mål
 
Ett värdigt och effektivt mottagande 
 

Ett gott bemötande, en god service och en tydlig struktur för mottagande är viktigt för att 
främja relationer, dialoger och framtidsutsikter.  
 
Båstads kommun ska arbeta för ett värdigt och effektivt mottagande av nyanlända genom 
verksamhetsövergripande samverkan, tidiga främjande insatser och individen i fokus från 
dag ett.  

 
I arbetet för att ha ett värdigt och effektivt mottagande för nyanlända i Båstad arbetar en 
särskild boendestödjargrupp inom boendeenheten. Boendestödjaren är den som tar emot, 
guidar och följer upp så att enskild anvisad till Båstad får en enkel, snabb och bra start i 
kommunen. Detta är viktigt då det underlättar etableringen och minimerar missförstånd 
och potentiella problem.  
 
STATUS 

 100 % måluppfyllelse kring mottagande utifrån bosättningslagen (2016:38) 
 Nära boendestöd (balanspengar) 
 Enkel, snabb och rätt information från starten  

 

 
 

 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

 Fast att mottagandet (åter) är organiserat inom IoF och ekonomiskt bistånd så är det 
avgörande att mottagningsprocessen ska handla om mottagande, etablering, egna 
ben och inte ekonomiskt bistånd. 

 Tätare samverkan och bättre informationsutbyte med berörda myndigheter så som 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan etc.  

 Utvärdera arbetet inifrån utifrån ett klient/kundperspektiv 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

Långsiktiga och hållbara boendelösningar  
 

Från och med 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga i lag att ta emot nyanlända för bo-
sättning.  
 
Båstads kommun ska arbeta för hållbara och varaktiga boendelösningar för målgruppen 
utifrån bosättningslagen (20016:38). Detta genom att pröva alla konstruktiva lösningar, 
som står till buds, så som att samverka med Båstadhem/privata fastighetsägare och ägare 
av det privata beståndet, främja bostadsbyggandet, blockhyra tillgängliga boenden mm.   
 

 
Sedan bosättningslagen (2016:33) infördes våren 2016 har Båstads kommun arbetat med 
att starta upp och driva ett fungerande mottagande för nyanlända vuxna och familjer. Ar-
betet organiserades först inom Integrationsavdelningen och riktade sig då explicit till mål-
gruppen för bosättningslagen. Under våren 2017 flyttades dock boendefrågorna över till 
Individ och familj (IoF) och våren 2018 placerades frågorna inom en ny boendeenhet på IoF. 
Boendeenheten ansvarar för organisering och allt praktiskt som rör alla sociala boende dvs. 
där kommunen är skyldig att ordna bostad åt behövande kommuninvånare. Målgruppen 
kan vara ex. en familj som anvisats till Båstad enligt bosättningslagen, en bostadslös ungdom 
eller en som är i behov av skyddat boende. 
 
STATUS 

 Renodlad boendeenhet inom IoF som arbetar med samtliga av kommens boendelös-
ningar oavsett målgrupp (balanspengar) 

 Boendekoordinator och boendestödjare ansvarar för frågorna (balanspengar) 
 100 % var på sociala kontrakt starten 2016  för gruppen anvisade. 46 % var kvar på 

sociala kontrakt 2017 och 43 % var på sociala kontrakt 2018.  
 
Aktuella boendelösningar för nyanlända som kom under 2018: 
Båstadhem – 4 st lägenheter 
Annan privat fastighetsägare – 1 st lägenhet 
Hyr av privatperson – 2 st boenden  
 

 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

 Finns ett stort behov av att ha tillgång till fler större bostäder (lägenheter)  
 Stärka helheten kring arbetet med bostäder  
 Rättsäkerheten i stödsystem ex. Procapita 



 
 

 

Värna barnrättsperspektivet  
 

Varje barn, oavsett bakgrund har rätt att respekteras, komma till tals och ges möjlighet 
till personlig utveckling.  
 
Båstads kommun ska arbeta efter att barnets bästa alltid ska stå i centrum i alla delar som 
rör åtgärder eller insatser som rör barn.  Detta genom att alltid beakta barnperspektivet 
i första hand och inte ”integrationsperspektivet” bara för att det är ett barn som exem-

pelvis har ett annat modersmål än svenska.  
 

 
STATUS 

 Inskrivningssamtal med barnfokus (familj) direkt vid anvisning  
 Matchning till bostad har barnfokus 
 Barn som bär integration, samverkansgrupp  
 Barnrättsutbildade tjänstepersoner i kommunen har ökat från 2 till 6 medarbetare 

och fler medarbetare ska genomgå utbildningen under 2019. Det finns nu barnrätts-
strateger inom AME, IoF, Elevhälsa och Barn och skola  

 Sommarlov/lovaktiviteter  
 Övriga aktiviteter så som ex. läxhjälp och mentorsprogram pågår i Förslöv och Bå-

stad (Drivkraft)  
 Biblioteken utökade läsfrämjande aktiviteter (balanspengar) 

 

  
 
 

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  
 Förstärkt arbete gentemot föräldralediga och aktivt föräldraskap 
 Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag 2020 
 Bättre på att göra barns delaktiga i olika processer  
 Stärka barns kännedom om sina rättigheter 
 Genomföra barnkonsekvensanalyser  

 
 
 
 

 



 
 

 

Etablering  
 
En väg in i skolan  

 
Forskning och beprövad erfarenhet visar att ”en väg in” i skolan, stöd i organisationen 

samt gemensamma rutiner och ramar är avgörande för en god skolutveckling för nyan-
lända barn, ungdomar och vuxna.  
 
Båstads kommun ska arbeta för att vägen in i skolan ska vara tydlig och effektiv. Detta 
genom att ha en struktur och resurser för mottagande och ankomst i skolan, oavsett skol-
form.  

 
STATUS 

 ”En väg in i skolan” enligt fastställ modell används som bas och samverkansrutin 
 Det finns 37 språk hos Båstads kommuns elever. Av dessa är 19 aktiva (skol)språk  

och arabiska, albanska och engelska är de tre största och litauiska och polska följer 
därefter 

 86 elever har studiehandledning. Studiehandledning bedrivs på 9 olika språk 
 102 elever har svenska som andra språk (sva) 

 
Under 2017 påbörjades insatser kring nyanlända i kombination med samordningsbidraget 
för olika fördjupade analyser kring arbetet med nyanlända 
- Två studiehandledare på Strandängsskolan har kompetensutvecklats i fjärrundervisning  
- Utbildning i Google classroom har genomförts, för att stärka arbetet med elever i studi-

ehandledning och modersmål  
- Inläsning av Greppa språket med studiehandledare och modersmålslärare  
 

 
  

 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

 Tillsätta en modersmålslärare i finska (minoritetsspråk)  
 Fortsätta stärka studiehandledarens roll i undervisningen 
 Förbättra rutinerna kring anmälan in om behovet kring studiehandledning 
 Bättre samverkan mellan Barn och skola och gymnasiet kring modersmålslärare och 

studiehandledare 
 
 



 
 

 

Svenska språket som nyckel 
 

Kunskaper i det nya språket är en av de viktigaste delarna för ”integrationen” för en män-
niska i ett samhälle, land.  
 
Båstads kommun ska arbeta för att prioritera språksatsningar för sfi och vuxenutbild-
ningen samt främja aktiviteter, projekt, satsningar och möten som möjliggör språkträ-
ning, språkmöten och språkutveckling tillsammans med olika aktörer som ideell sektor, 
näringsliv mfl. 

 
 
STATUS 

 15 timmar sfi i veckan (kl. 9.20-12.20 varje dag) 
 135 elever var inskrivna på de olika nivåerna  
 Inrättat arbetslivskunskap i anslutning till sfi 9h/v (balanspengar) 
 Språkcafé på biblioteken i Förslöv och Båstad och på Bjärehemmet i Västra Karup  
 Språkpraktik/extra tjänster – 26 personer 

 

 
 
 

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  
 Förstärkt sfi infördes jan 2019 dvs. erbjuda ett utökat antal timmar och mer flexibelt 

schema. Individen går utökad sfi under tio veckor och därefter görs individuella ut-
värderingar om vilket nästa steg för enskild blir (balanspengar) 

 En utökad samhällsorientering specifikt för kvinnor (kopplat till Hven uppdraget) 
startar i mars 2019 (balanspengar) 

 Utökade utbildningar, aktiviteter och insatser för målgruppen som står längst ifrån 
en aktiv språkprogression i samverkan med ex. AME, ideella aktörer, bibliotek, kultur 
(balanspengar)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Arbete i centrum  
 

Människan mår bra utav att arbeta. Arbete ger bättre ekonomisk situation, gemenskap 
och sammanhang. Arbete skapar rutiner, som ofta ger rytm och struktur i vardagen. Att 
arbeta är viktigt för att uppfylla enskildas psykosociala behov, för samhällsekonomin och 
för välståndet. Samband mellan arbete och välmående är tydliga, enligt forskningen.  
 
Båstads kommun ska ha ett tydligt prioriterat fokus på arbete eller fortsatta studier. Detta 
genom att ha en nära samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, prioritera 
olika främjande projekt/insatser som mentorskap, matchning, yrkes-sfi mm. 

 
STATUS 

 Främja vägen till eget arbete – övergripande målbild implementerad  (balans-
pengar) 

 Kompetenshubben inrättad och igång som ”en väg in” i kommunen (balanspengar) 
 Game set matchning, 40 matchningar  
 Hvenuppdraget, halvera arbetslösheten bland utrikesfödda eller nyanlända kvinnor 
 Kompetenskort  
 Yrkesvux och Akademi Båstads kommun samt gymnasiet  

                     Cykeltekniker 1 termin (yrkesvux) 
                     Trädgårdsmästare 1 år (yrkesvux) 
                     Undersköterskeprogrammet 3 terminer (yrkesvux med språkstöd)  

Naturbruk (Yrkes sfi)  
 Finsam  
 Tätt samarbete med Fam Hbg  
 Tätt samarbete med AF  

- Dua 
- Etableringsgruppen (individavstämningar) 
- Samsyn 

 

 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

 Förstärkt arbete kring den målgrupp som tillhör ”det komplexa spåret”  
 Fortsatta satsningar (Hvenuppdraget) för att få fler utrikesfödda kvinnor i studier 

eller arbete (balanspengar) 
 Stärka och utveckla Kompetenshubben (balanspengar) 



 
 

 

Kompetensutveckling  
 

Kunskap om de juridiska ramarna, migrationsområdet i allmänhet och en bred omvärlds-
information i frågor som rör migration och integration, är en förutsättning för att arbetet 
med frågorna ska bli framgångsrika. Samtidig utvecklas området ständigt.  
 
Båstads kommun ska arbeta för att kompetensen på området är kvalitetssäkrad och ak-
tuell. Detta genom att kontinuerlig kompetensutveckling och information ska planeras in 
och genomföras för berörda medarbetare och nyckelpersoner.  

 
 
STATUS 

 Regional samverkan med övriga kommuner, Länsstyrelse, KFS etc.  
 Föreläsningar och utbildning inom ex. heder, barnrätt och arbetshandledning  

 
 

  
 
  
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 En prioriterad fråga är kompetensutveckling med fokus på ”en inkluderad arbets-
plats”  

 Fortsatta utbildningsinsatser kring frågor som rör barnrätt, heder och radikalisering  
 Följa områden generellt som stärker arbetet kring MEDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Delaktighet 
 
Tvärsektoriell samverkan  
 

Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga och utveckla trygga och hållbara samhällen 
där social balans råder.  
 
Båstads kommun ska arbeta för att ha ett nära samarbete och dialog tvärsektoriellt med 
aktörer så som ideell sektor eller näringsliv som på olika sätt är viktiga för samhället och 
dess välmående.  Detta genom att bl.a. ha återkommande dialogforum, samverka i pro-
jekt och dela erfarenheter kring viktiga frågor som rör området.  

 
 

STATUS 
 Game Set Matchning 
 Tvärsektoriella möten löper på med aktörer från civilsamhället  
 Samverkandsråd med föreningslivet för att främja föreningsdelaktigheten  
 Flertalet studiebesök hos olika företag för elever vid sfi  

 
 

 
 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 Återinrätta ”stormöte” för att optimera överskridande samverkan  
 Återinrätta ”gräsmöten” för att optimera intern samverkan  
 Stärka föreningssamverkan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Kultur och tillgänglighet 
 

Alla människor, institutioner och organisationer är bärare av kultur. Kultur kan vara nor-
mer, lagar, regler, levnadssätt, men även konst, konstnärliga uttryck och handlingar. Till-
gång till eller kännedom om majoritetskulturen, såväl som olika minoritetskulturer, är 
viktigt för att främja förståelse, relationer, kontakt och utveckling.  
 
Båstads kommun ska arbeta för att öka tillgängligheten, informationen och kontakten till 
kultur i frågor som rör mottagande, etablering, delaktighet och inkludering, för kommu-
nens invånare. Detta genom att arbeta för att det ska vara enkelt och lätt att få rätt in-
formation, svar på frågor eller vägledning inom kommunen såväl som främja samver-
kan/projekt och information som ger god kännedom om och förståelse för kultur, kultu-
rella aktiviteter eller frågor, av olika karaktär.  

 
STATUS 

 Lovaktiviteter har haft ett stärkt kulturfokus ex. hela höstlovet var i kulturens tecken  
 Alla aktiviteter är utformade efter tillgänglighetsperspektiv så som geografiskt per-

spektiv, socioekonomiska förutsättningar, funktionsförutsättningar etc.  
 Inrättat en medborgarskapsceremoni på nationaldagen med mycket fokus på kultur  
 Integrationspriset  
 Föreläsningar för allmänheten och för specifika målgrupper så som ex. sfi  

 

 
 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 Nya arbetssätt kring lovaktiviteter då statsbidraget för de samma eventuellt dras in  
 Nystart för sagor på olika språk  
 Uppstart för högläsningssatsning  

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Inkludering 
 

Motverka diskriminering  
 

Båstads kommun ska vara en välkomnande och inkluderande ort där lika rättigheter och 
möjligheter för alla människor är den rådande normen.  
 
Båstads kommun ska arbeta för att alla individer blir bemötta på ett respektfullt och icke 
diskriminerande sätt. Ingen människa ska heller missgynnas för att den tillhör en särskild 
grupp. Detta genom att följa lagstiftarens krav på området, arbeta med bemötande frå-
gor, attityder etc.  

 
 
 
STATUS 

 Arbetat med bemötande och attityder inom olika avdelningar 
 Genomgått utbildningar i inkluderande kommunikation  
 Haft utökat fokus på bristande tillgänglighet och psykisk ohälsa (Göra plats och 

Vidga perspektivet) 
 Genomfört en föreläsningsserie inom Game Set Matchning med fokus icke diskri-

minering och normmedvetenhet i bl.a. rekrytering 
 På barnkonventionens födelsedag genomfördes föreläsning om åldersdiskrimine-

ring  
 Stärkt fokus på icke diskriminering i LÖK:en (Lokal överenskommelse med AF)  

 

 
 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 Fortsätta arbeta för ett starkare jämställdhetsfokus i olika satsningar ex. match-
ningen ut i arbetslivet bär spår av stora könsskillnader  

 Nystart av insatser som rör rättigheter och värderingar ex. studiecirklar för olika 
målgrupper eller kill/tjejgrupper  
 

 
 
 
 



 
 

 

Individen i fokus 
 

En människa består av många delar. Nyanlända är flyktingar eller skyddsbehövande, men 
de är också annat. De kan vara småbarnsföräldrar eller ensamstående, de kan vara civilin-
genjörer eller analfabeter, de kan vara fotbollsspelare eller vattenpolotränare, de kan 
vara yngre eller äldre, religiösa, ateister och massa annat.  
 
Båstads kommun ska arbeta för att alltid se individen och ge den möjligheter att växa och 
bidra till samhället och till sin eget liv på bästa sätt. Detta genom att från dag ett beakta 
individen och dess resurser. 

 
         STATUS 

 Inrättandet av Kompetenshubben, som ska utgöra ”Vägen in” för den kommuninvå-
nare som befinner sig mellan arbete etc. och som behöver stöd, hjälp eller tips på 
hur och vad enskild behöver göra för att komma vidare. Ansatsen är att enskilda 
snabbare ska få rätt stöd och hjälp, för att komma vidare i studier eller arbete och 
kommunen effektivisera sina egna processer och strukturer för att få människor vi-
dare i studier, arbete eller annan insats.  

 Hvenuppdraget1  
 

 
 

 
 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 Fortsätta arbeta för en inkluderande kommunikation  
 Att stärka samverkan internt för att tillgodose individens behov  
 Arbeta vidare för att skapa en sömlös organisation 

                                                        
1 Hvenuppdraget handlar om att halvera arbetslösheten bland utrikesfödda kvinnor. Satsningen pågår fram till hösten 
2020 och gäller alla kommuner inom Familjen Helsingborg i samverkan med Arbetsförmedlingen.  
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Antagen	av	kommunstyrelsen	den	11	januari	2017,	§	15	Dnr:	KS	000189/2016‐604	

 
Plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering 

	
Inledning  
Kommunstyrelsen	i	Båstads	kommun	beslutade	160203	att	förvaltningen	skulle	ta	fram	
en	plan	för	hur	kommunen	långsiktigt	ska	arbeta	med	och	följa	upp	frågor	kring	integrat‐
ion1.	Utifrån	det	politiska	beslutet	har	uppdraget	att	formulera	denna	integrationsplan2	
för	målgruppen	asylsökande	och	nyanlända3	tagit	form.		
	
Det	är	dock	viktigt	att	understryka	att	”integration”	är	någonting	som	inte	enbart	berör	
nyanlända,	utan	handlar	om	vilket	samhälle	en	vill	ha.	”Integration”	kan	också	bytas	ut	
mot	ordet	inkludering,	för	att	tydliggöra	vad	det	handlar	om.	Det	finns	flera	grupper	som	
av	olika	skäl	kan	behöva	olika	extra	stöd	och	resurser	från	samhället	eller	kommunen	för	
att	få	sina	behov	tillgodosedda,	vara	aktiva,	jämlika	eller	känna	gemenskap	och	delaktig‐
het	så	som	exempelvis	långtidsarbetslösa,	funktionsnedsatta	eller	missbrukare.	”Integrat‐
ion”	eller	inkludering,	bör	därför	beaktas	utifrån	ett	bredare	perspektiv	än	endast	som	en	
fråga	som	rör	nyanlända.	Inkludering	är	en	fråga	som	rör	hela	samhället	då	det	handlar	
om	viktiga	frågor,	som	rör	alla,	hur	varje	individ	får	möjlighet	att	utveckla	sin	egen	för‐
måga	och	kapacitet,	hur	ett	helt	samhälle	håller	ihop	långsiktigt,	hur	resurser	används	på	
bästa	sätt	och	hur	delaktighet	och	gemenskap	skapas	för	alla	som	bor	och	verkar	på	en	
plats.		
	

En övergripande ledningsfråga 
Båstads	kommun	bör	ha	en	övergripande	plan	som	syftar	till	att	skapa	helhetsperspektiv	
och	tydlighet	för	att	främja	ett	långsiktigt	och	positivt	integrationsarbete.	Planen	ska	sä‐
kerställa	den	övergripande	viljeriktningen	när	det	kommer	till	mottagande	av	nyanlända	
och	därtill	främja	goda	förutsättningar	för	etablering	och	delaktighet	i	kommunen.	Bå‐
stads	kommun	ska	arbeta	för	ett	målinriktat	och	professionellt	integrationsarbete,	som	
dels	har	varje	enskilds	möjligheter	till	ett	självständigt	och	aktivt	liv	i	Båstads	kommun	
och	dels	kommunens	sociala	och	ekonomiska	balans,	i	centrum.		
	
Bakgrund 
Migration4	är	någonting	som	har	funnits	i	någon	omfattning,	i	alla	tider.	Genom	historien	
kan	vi	lokalisera	olika	folkvandringsperioder	runt	om	i	världen.	Detta	är	processer	som	

                                                           
1 Integration	är	en	process	som	handlar	om	att	invånare	bl.a.	ska	känna	sig/vara	delaktig,	känna	tillit	till	sitt	
samhälle	och	sträva	efter	jämlikhet	mellan	befolkningsgrupper	som	identifieras	genom	klass,	etnicitet	eller	
andra	faktorer	som	kan	ligga	till	grund	för	social	samhörighet	(Scaramuzzino,	2013)	
2	Fortsättningsvis	kallad	”Planen”	
3 Är	en	person	som	sökt	asyl,	fått	uppehållstillstånd	och	blivit	mottagen	i	en	kommun 
4	Idag	bor	cirka	214	miljoner	människor	utanför	sitt	eget	hemland.	65	miljoner	av	dessa	har	lämnat	sina	
hem	för	att	de	tvingats	att	fly.	
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Sverige	historiskt	också	varit	en	del	av.	Sedan	1930‐talet	har	Sverige	haft	fler	som	migre‐
rat	till	Sverige,	än	från	Sverige.	Det	har	varit	i	generella	termer	mellan	30	000	–	80	000	
personer	per	årtiden	i	olika	sammansatta	migrantflöden.	1994,	mitt	under	kriget	på	Balk‐
an	tog	Sverige	emot	61	500	flyktingar	eller	skyddsbehövande,	vilket	varit	den	högsta	siff‐
ran	skyddsbehövande	som	sökt	asyl	i	Sverige	genom	tiderna.	Under	2015	kom	världens	
oroligheter	med	Syrienkriget	i	spetsen,	till	Europa	och	Sverige.	Det	resulterade	i	att	över	
en	miljon	människor	sökte	sig	till	Europa.	162	877	personer	kom	till	Sverige	och	sökte	
asyl	under	2015.	Av	dessa	var	35	369	ensamkommande	barn5.		
	
Migration, integration och kommunens ansvar 
Anledningen	till	att	människor	flyttar	eller	migrerar	skiljer	sig	åt.	Någon	flyttar	för	att	
söka	skydd	från	förföljelse,	någon	flyttar	för	utbildning	eller	arbete	medan	andra	flyttar	
för	kärleken.	Forskning	och	statistik	talar	därmed	om	olika	sorters	migranter.	Beroende	
på	vilken	kategori	migranten	fastslås	tillhöra	finns	olika	förutsättningar	för	den	enskilda	
redan	initialt	såväl	som	att	den	enskilda	tillskrivs	olika	juridiska	förutsättningar	och	rät‐
tigheter	i	det	nya	landet.	Dessa	förutsättningar	och	rättigheter	ser	olika	ut	i	olika	länder.	
Migranter	kan	vara	exempelvis	flyktingar,	skyddsbehövande,	familjeåterförenare	eller	
ekonomiska	migranter.	I	Migrationspolitiska	sammanhang	kallas	detta	för	olika	”sam‐
mansatta	flöden”	av	migranter	dvs.	människor	som	flyttar	av	olika	skäl	och	därmed	ges	
olika	juridiska	rättigheter	i	det	nya	landet.	Beroende	på	vilken	juridisk	status	migranten	
har	får	kommunen	olika	ansvar	för	den	enskilda.		
	
Staten	ansvarar	genom	Migrationsverket	för	mottagandet	av	alla	asylsökande.	I	ansvar	
ingår	att	ordna	boende	åt	de	asylsökande	som	inte	väljer	att	ordna	ett	eget	boende	(EBO),	
logi	samt	genom	ekonomisk	ersättning	till	asylsökande.	Ansvaret	kvarstår	även	om	den	
asylsökande	erhåller	uppehållstillstånd	så	länge	den	asylsökande	inte	kommunplaceras.		

	
När	en	person	beviljats	uppehållstillstånd,	har	hen	rätt	att	bosätta	sig	i	en	kommun.	Det	
vanligaste	är	att	personer	som	fått	uppehållstillstånd	ordnar	sitt	boende	på	egen	hand	
(EBO).	Nästan	55	%	av	alla	asylsökande	och	75	%	av	de	nyanlända	ordnar	ett	boende	på	
egen	hand6.	Kan	inte	den	enskilda	ordna	ett	eget	boende	kan	Migrationsverket	eller	Ar‐
betsförmedlingen	anvisa	kommuner	att	ta	emot	och	ordna	boenden	åt	de	personer	som	
behöver	hjälp	med	det.	Detta	ansvar	gällande	arbetet	med	anvisningar	regleras	sedan	1	
mars	2016	i	bosättningslagen	(2016:38)7.		
	
Kommunen	ansvarar	enligt	lag8	för	bostadsförsörjning,	praktiskt	mottagande	samt	eta‐
bleringsinsatser	såsom	sfi9,	samhällsorientering	med	mera	för	nyanlända.	Kommunen	

                                                           
5 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html 
6 http://extra.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/bosattningslagen/Pages/svar-pa-vanliga-
fragor-om-bosattningslagen.aspx 
7 Båstads kommun har  särskilda riktlinjer för hur arbetet med bosättningslagen ska bedrivas, se bilaga två     
”Riktlinjer för hur Båstads kommun ska arbetet med bosättningslagen (2016:38).  
8	se	bilaga	ett	
9 svenska för invandrare 
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ansvarar	också	för	förskola,	skola,	barnomsorg	samt	sociala	insatser	för	barn	och	unga,	
oavsett	om	barnets	juridiska	status.	Vidare	ska	kommunen	också	svara	för	att	övrig	
kommunal	verksamhet	och	service	kommer	nyanlända	till	del,	så	som	äldreomsorg.	
Kommunen	har	också	ansvaret	för	försörjning	för	personer	utan	etableringsplan.	Kom‐
muns	insatser	ska	påbörjas	när	nyanländ	fått	kommunplacering.		
	
Kommunen	har	därmed	ansvar	för	att	arbeta	med	de	aspekter	som	handlar	om	att	”inte‐
grera”	den	nyanlända	i	samhället	dvs.	att	bygga	hela	samhällen	där	alla	kan	känna	tillhö‐
righet,	gemenskap	och	delaktighet.		

	
Nuläge  
Under	2015	sökte	sig	fler	människor	än	någonsin	till	Europa	och	Sverige,	för	att	söka	asyl.	
Kriget	i	Syrien	har	tillsammans	med	övriga	oroligheter	i	världen	gjort	att	hösten	2015	
gick	under	benämningen	den	största	humanitära	katastrofen	sedan	andra	världskriget10.	
Oroligheterna	i	världen	är	fortsatt	närvarande	även	hösten	2016.	Kriget	i	Syrien	pågår	
oupphörligen.	I	jämförelse	med	hösten	2015	så	söker	däremot	avsevärt	färre	människor	
asyl	i	Sverige	just	nu.	Sannolikt	beror	denna	förändring	på	införandet	av	olika	kontrollåt‐
gärder	genom	Europa.	Det	är	helt	enkelt	svårare	att	komma	till	Sverige	som	asylsökande.	
Minskningen	av	antal	asylsökande	har	troligen	även	att	göra	med	att	Sverige	har	stramat	
åt	Lagen	om	mottagandet	av	asylsökande	(1994:137)	som	rör	asylsökandes	rättigheter.	
Vidare	har	också	en	tillfällig	lag	införts	som	begränsar	möjligheten	till	uppehållstillstånd	
och	familjeåterförening.		Den	tillfälliga	lagen	ska	gälla	tre	år	framöver	från	den	24	no‐
vember	2015.		
	
Med	anledning	av	införda	kontrollåtgärder	och	ändrade	förutsättningar	för	uppehållstill‐
stånd,	familjeåterförening	mm	har	också	asylsökande	till	Sverige	minskat	i	jämförelse	
med	tidigare	år,	inte	minst	2015.	Under	hela	2016,	fram	till	sista	augusti,	har	exempelvis	
19	930	personer	sökt	asyl	sammantaget11.	De	fem	största	grupperna	utgör	38	%	av	alla	
asylsökande.	De	fem	största	grupperna	är	asylsökande	ifrån,	Syrien,	Afghanistan,	Irak,	
Eritrea	och	Somalia.		
	
Kikar	vi	på	Båstads	historia	blev	30	personer	kommunmottagna	mellan	1996‐2005.	Att	
bli	kommunmottagen	innebär	att	30	personer,	som	sökt	asyl	i	Sverige	och	därtill	beviljats	
uppehållstillstånd,	valde	på	egen	hand	eller	genom	myndighet	anvisad	att	flytta	till	Bå‐
stads	kommun.		Mellan	2006‐2015	blev	237	personer	kommunmottagna	i	Båstads	kom‐
mun.	2015	fick	däremot	Båstads	kommun	i	likhet	med	alla	andra	kommuner	i	Sverige	
möta	världens	oroligheter	lokalt.	71	ensamkommande	barn	blev	kommunanvisade	till	
Båstad	och	två	anläggningsboenden	öppnande	i	kommunen,	First	Camp	Torekov	som	er‐
bjöd	90	platser	för	i	första	hand	asylsökande	barnfamiljer	och	Hemmeslövs	Herrgård,	
som	drivs	av	Jokarjo	AB,	med	+	300	platser	för	asylsökande	ensamma	vuxna	och	familjer.	

                                                           
10 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-flyktingsituationen/ 
11 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html 
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I	Båstads	kommun	hade	den	31	december	2015	13.7%	utländsk	bakgrund12,	av	dessa	är	
11.6%	utrikesfödda13.		

	
Syfte		
Integration	är	ett	komplext	begrepp,	som	inte	kan	lämnas	utan	att	det	definieras	eller	
förklaras	hur	det	ska	förstås	i	det	enskilda	sammanhanget.	För	att	konkretisera	vad	som	
menas	med	integration,	i	denna	plan,	så	har	begreppet	delats	upp	i	fyra	delar;	motta‐
gande,	etablering,	delaktighet	och	inkludering	(MEDI)14.		
	
Dessa	fyra	delar	är	tillsammans	olika	aspekter	som	alla	berör	”integration”	utifrån	mål‐
gruppen	asylsökande	och	nyanlända	och	som	kommuner	enligt	lag	är	skyldiga	att	ansvara	
för.	Dessa	delar,	MEDI,	utgör	den	modell	som	arbetet	på	område	”integration”	bedrivs	
utifrån	i	Båstads	kommun	och	ska	förstås	enligt	triangelmodellen	nedan.	
	
		

	
	

	
	
Övergripande	mål		
Arbetet	kring	MEDI	har	precis	som	övriga	verksamhetsområden	frågor	som	behöver	
struktur	och	tydliga	system	för	att	fungera	väl,	både	för	den	som	är	mottagare	(den	en‐
skilda	individen)	eller	den	som	är	avsändare	(kommunen).	Struktur	ger	ordning	och	ord‐
ning	skapar	trygghet,	vilket	i	sin	tur	är	viktiga	komponenter	för	att	arbeta	organiserat,	

                                                           
12 Utrikes födda samt inrikes födda med båda föräldrar som är födda utomlands 
13 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/#c_li_26051 
14 Se triangelmodell (4) 
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effektivt	och	samtidigt	kunna	arbeta	främjande	med	frågor	som	handlar	om	hållbara	sy‐
stem	och	alla	människors	lika	värde	och	rätt.		
	
	
I	arbetet	för	att	säkerställa	ett	socialt	och	ekonomiskt	stabilt,	tryggt	och	balanserat	sam‐
hälle	finns	det	många	fördelar	att	ha	en	långsiktig	övergripande	plan	för	kommunens	vil‐
jeinriktning,	kärnfrågor	och	mål.	Detta	oavsett	vilka	målgrupper	det	rör	sig	om.	En	kom‐
mun	har	ansvar	för	alla	de	människor	som	vistas	i	kommunen	i	allmänhet	och	som	därtill	
är	folkbokförda,	i	synnerhet15.	Om	en	kommun	vill	optimera	sina	resurser	och	sin	organi‐
sation	och	därtill	vill	vara	en	trygg	och	attraktiv	plats	för	olika	människor	att	leva	och	
verka	i	så	måste	en	kommun	arbeta	metodiskt	och	strategiskt.	Det	gäller	i	allra	högsta	
grad	arbetet	med	”integration”,	med	MEDI.		
	
Utifrån	det	perspektivet	och	tillsammans	med	kommunens	vision	om	att	vara	en	kommun	
som	är	attraktiv,	modig	och	en	förbild,	har	några	övergripande	mål	definierats,	som	ut‐
gångspunkt,	för	kommunens	viljeinriktning	och	mål	med	”integrationsarbetet”	eller	MEDI	
för	Båstads	kommun	framöver.	
	
Mottagande  
 
Ett	värdigt	och	effektivt	mottagande	
	
Ett	gott	bemötande,	en	god	service	och	en	tydlig	struktur	för	mottagande	är	viktigt	för	att	
främja	relationer,	dialoger	och	framtidsutsikter.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	ett	värdigt	och	effektivt	mottagande	av	nyanlända	genom	
verksamhetsövergripande	samverkan,	tidiga	främjande	insatser	och	individen	i	fokus	
från	dag	ett.		
	
Långsiktiga	och	hållbara	boendelösningar		
	
Från	och	med	1	mars	2016	är	alla	kommuner	skyldiga	i	lag	att	ta	emot	nyanlända	för	bo‐
sättning.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	hållbara	och	varaktiga	boendelösningar	för	målgruppen	
utifrån	bosättningslagen	(20016:38).	Detta	genom	att	pröva	alla	konstruktiva	lösningar,	
som	står	till	buds,	så	som	att	samverka	med	Båstadhem/privata	fastighetsägare	och	ägare	
av	det	privata	beståndet,	främja	bostadsbyggandet,	blockhyra	tillgängliga	boenden	mm.			
	
Se	bilaga två	
	
	
	
	

                                                           
15 SoL (2001:453), Kommunallagen (1991:900) och Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt-
ning (2016:38) 
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Värna	barnrättsperspektivet		
	
Varje	barn,	oavsett	bakgrund	har	rätt	att	respekteras,	komma	till	tals	och	ges	möjlighet	
till	personlig	utveckling.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	efter	att	barnets	bästa	alltid	ska	stå	i	centrum	i	alla	delar	som	
rör	åtgärder	eller	insatser	som	rör	barn.		Detta	genom	att	alltid	beakta	barnperspektivet	i	
första	hand	och	inte	”integrationsperspektivet”	bara	för	att	det	är	ett	barn	som	exempel‐
vis	har	ett	annat	modersmål	än	svenska.		
	
	
Etablering  
	
En	väg	in	i	skolan		
	
Forskning	och	beprövad	erfarenhet	visar	att	”en	väg	in”	i	skolan,	stöd	i	organisationen	
samt	gemensamma	rutiner	och	ramar	är	avgörande	för	en	god	skolutveckling	för	nyan‐
lända	barn,	ungdomar	och	vuxna.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	vägen	in	i	skolan	ska	vara	tydlig	och	effektiv.	Detta	
genom	att	ha	en	struktur	och	resurser	för	mottagande	och	ankomst	i	skolan,	oavsett	skol‐
form.		
	
Svenska	språket	som	nyckel	
	
Kunskaper	i	det	nya	språket	är	en	av	de	viktigaste	delarna	för	”integrationen”	för	en	
människa	i	ett	samhälle,	land.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	prioritera	språksatsningar	för	sfi	och	vuxenutbild‐
ningen	samt	främja	aktiviteter,	projekt,	satsningar	och	möten	som	möjliggör	språkträ‐
ning,	språkmöten	och	språkutveckling	tillsammans	med	olika	aktörer	som	ideell	sektor,	
näringsliv	mfl.	
	
Arbete	i	centrum		
	
Människan	mår	bra	utav	att	arbeta.	Arbete	ger	bättre	ekonomisk	situation,	gemenskap	
och	sammanhang.	Arbete	skapar	rutiner,	som	ofta	ger	rytm	och	struktur	i	vardagen.	Att	
arbeta	är	viktigt	för	att	uppfylla	enskildas	psykosociala	behov,	för	samhällsekonomin	och	
för	välståndet.	Samband	mellan	arbete	och	välmående	är	tydliga,	enligt	forskningen.		
	
Båstads	kommun	ska	ha	ett	tydligt		prioriterat	fokus	på	arbete	eller	fortsatta	studier.	
Detta	genom	att	ha	en	nära	samverkan	med	Arbetsförmedlingen	och	näringslivet,	priori‐
tera	olika	främjande	projekt/insatser	som	mentorskap,	matchning,	yrkes‐sfi	mm.	
	



 

 

7 (12)

	
Kompetensutveckling		
	
Kunskap	om	de	juridiska	ramarna,	migrationsområdet	i	allmänhet	och	en	bred	omvärlds‐
information	i	frågor	som	rör	migration	och	integration,	är	en	förutsättning	för	att	arbetet	
med	frågorna	ska	bli	framgångsrika.	Samtidig	utvecklas	området	ständigt.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	kompetensen	på	området	är	kvalitetssäkrad	och	aktu‐
ell.	Detta	genom	att	kontinuerlig	kompetensutveckling	och	information	ska	planeras	in	
och	genomföras	för	berörda	medarbetare	och	nyckelpersoner.		
	
	
Delaktighet 
	
Tvärsektoriell	samverkan		
	
Alla	har	ett	gemensamt	ansvar	för	att	bygga	och	utveckla	trygga	och	hållbara	samhällen	
där	social	balans	råder.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	ha	ett	nära	samarbete	och	dialog	tvärsektoriellt	med	
aktörer	så	som	ideell	sektor	eller	näringsliv	som	på	olika	sätt	är	viktiga	för	samhället	och	
dess	välmående.		Detta	genom	att	bl.a.	ha	återkommande	dialogforum,	samverka	i	projekt	
och	dela	erfarenheter	kring	viktiga	frågor	som	rör	området.		
	
	
Kultur	och	tillgänglighet	
	
Alla	människor,	institutioner	och	organisationer	är	bärare	av	kultur.	Kultur	kan	vara	
normer,	lagar,	regler,	levnadssätt,	men	även	konst,	konstnärliga	uttryck	och	handlingar.	
Tillgång	till	eller	kännedom	om	majoritetskulturen,	såväl	som	olika	minoritetskulturer,	är	
viktigt	för	att	främja	förståelse,	relationer,	kontakt	och	utveckling.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	öka	tillgängligheten,	informationen	och	kontakten	till	
kultur	i	frågor	som	rör	mottagande,	etablering,	delaktighet	och	inkludering,	för	kommu‐
nens	invånare.	Detta	genom	att	arbeta	för	att	det	ska	vara	enkelt	och	lätt	att	få	rätt	in‐
formation,	svar	på	frågor	eller	vägledning	inom	kommunen	såväl	som	främja	samver‐
kan/projekt	och	information	som	ger	god	kännedom	om	och	förståelse	för	kultur,	kultu‐
rella	aktiviteter	eller	frågor,	av	olika	karaktär.		
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Inkludering 
	
Motverka	diskriminering		
	
Båstads	kommun	ska	vara	en	välkomnande	och	inkluderande	ort	där	lika	rättigheter	och	
möjligheter	för	alla	människor	är	den	rådande	normen.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	alla	individer	blir	bemötta	på	ett	respektfullt	och	icke	
diskriminerande	sätt.	Ingen	människa	ska	heller	missgynnas	för	att	den	tillhör	en	särskild	
grupp.	Detta	genom	att	följa	lagstiftarens	krav	på	området,	arbeta	med	bemötande	frågor,	
attityder	etc.		
	
	
Individen	i	fokus	
	
En	människa	består	av	många	delar.	Nyanlända	är	flyktingar	eller	skyddsbehövande,	men	
de	är	också	annat.	De	kan	vara	småbarnsföräldrar	eller	ensamstående,	de	kan	vara	ci‐
vilingenjörer	eller	analfabeter,	de	kan	vara	fotbollsspelare	eller	vattenpolotränare,	de	kan	
vara	yngre	eller	äldre,	religiösa,	ateister	och	massa	annat.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	alltid	se	individen	och	ge	den	möjligheter	att	växa	och	
bidra	till	samhället	och	till	sin	eget	liv	på	bästa	sätt.	Detta	genom	att	från	dag	ett	beakta	
individen	och	dess	resurser.	

	
	
Uppföljning, utvärdering  
Denna	Plan	ska	följas	upp	årligen.	Utifrån	förändrade	omvärldsförutsättningar,	nya	lagar	
eller	uppkomna	behov	under	året	ska	Planen	utvärderas	utifrån	varje	enskilt	mål.	Utvär‐
deringen	bör	vara	strukturerad	och	självkritisk.	Ansvarig	för	uppföljning	och	utvärdering	
är	ytterst	sätt	Kommunstyrelsen.		

	
Revidering  
Planen	ska	revideras	en	gång	årligen	och	det	i	samband	med	nytt	år.	Ansvarig	för	revide‐
ringen	är	ytterst	sätt	Kommunstyrelsen.	Det	ska	framgå	med	datum	på	Planen	när	revide‐
ringen	är	gjord.		
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Bilaga 1  
 
Ett övergripande juridiskt ramverk 
	
Migrationspolitiska	frågor	beslutas	och	regleras	på	riksdagsnivå.	I	praktiken	är	det	sedan	
landsting	och	kommuner	som	ofta	är	de	aktörer	som	ska	förhålla	sig	till	staten	Sveriges	
inriktning	på	området.	Vad	landsting	och	kommuners	åtagande	innebär	på	området	
kommer	i	uttryck	i	diverse	lagar	och	förordningar.		För	att	tydliggöra	på	vilka	juridiska	
grunder	denna	plan	är	strukturerad	utifrån	behöver	viktiga	lagrum	på	området	noteras.		
	
Nedan	presenteras	några	av	de	för	kommunen	ständigt	närvarande	lagarna	på	området.	
Notera	att	listan	nedan	inte	är	uttömmande,	utan	endast	utgör	en	redogörelse	för	de	mest	
centrala	lagrummen	på	området.		
	

 1951	års	konvention	om	flyktingars	rättsliga	ställning		
 FN:s	konvention	om	barnens	rättigheter		
 Kommunallagen	(1991:900)		
 Socialtjänstlagen	(2001:453)		
 Lag	(1994:137)	om	mottagande	av	asylsökande	m.fl.		
 Lag	(2016:38)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för	bosättning						
 Förordning	(2016:39)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för	bosätt‐

ning				
 Förordning	(2016:40)	om	fördelning	av	anvisningar	till	kommuner								
 Lag	(2005:429)	om	god	man	för	ensamkommande	barn		
 Lag	(2013:156)	om	samhällsorientering	för	vissa	nyanlända	invandrare		

	
1951	års	konvention	om	flyktingars	rättsliga	ställning	
Konventionen	om	flyktingars	rättsliga	ställning,	Flyktingkonventionen	eller	Genevekon‐
ventionen	som	den	också	kallas	skapades	ursprungligen	i	kölvattnet	av	andra	världskri‐
get	och	för	de	människor	som	genom	krigen	var	hotade	pga.	exempelvis	sin	etnicitet	eller	
religion	och	därmed	inte	hade	möjlighet	att	få	skydd	inom	sitt	land.	FN:s	flyktingkonvent‐
ion	från	1951	med	1967	års	tilläggsprotokoll,	där	ett	bredare	perspektiv	på	flyktingskap	
definieras,	utgör	idag	ett	grundläggande	internationellt	skyddsdokument	för	flyktingar	
världen	över.	Konventionen	och	dess	tilläggsprotokoll	definierar	i	första	hand	staters	
skyldigheter	i	relation	till	flyktingar.	Konventionen	definierar	också	vem	som	är	att	anse	
som	flykting	och	syftar	till	att	ge	skydd	för	dem	som	utsätts	för	grova	kränkningar	av	de	
mänskliga	rättigheterna.	Sverige	ratificerade	1951	års	konvention	den	16	augusti	1954	
och	tilläggsprotokollet	den	25	augusti	1967.		
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FN:s	konvention	om	barnens	rättigheter	
FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter,	eller	barnkonventionen	som	den	också	kallas,	
innehåller	bestämmelser	om	mänskliga	rättigheter	för	barn.	Barnkonventionen	är	ett	
rättsligt	bindande	internationellt	avtal	som	slår	fast	att	barn	är	individer	med	egna	rät‐
tigheter.	Barnkonventionen	innehåller	54	artiklar,	som	alla	utgör	en	helhet,	men	det	finns	
fyra	principer	som	anses	grundläggande	och	som	alltid	ska	beaktas	när	det	handlar	om	
frågor	som	rör	barn:	Alla	barn	har	samma	rättigheter	och	lika	värde.	Inget	barn	får	dis‐
krimineras	(art	2).	Barnets	bästa	ska	alltid	beaktas	i	alla	beslut	som	rör	barn	(art	3).	Alla	
barn	har	rätt	till	liv	och	utveckling	(art	6).	Alla	barn	har	rätt	att	uttrycka	sin	mening	och	få	
den	respekterad	(art	13).		
	
Konventionsstaterna	skall	även	vidta	alla	lämpliga	åtgärder	för	att	säkerställa	att	discipli‐
nen	i	skolan	upprätthålls	på	ett	sätt	som	är	förenligt	med	barnets	mänskliga	värdighet	
och	i	överenskommelse	med	denna	konvention	(artikel	28).	Sverige	var	först	i	världen	
med	att	ratificera	konventionen	1990	och	utreder	just	nu	om	barnkonventionen	ska	in‐
korporeras	i	svensk	lag	den	1	januari	2018.		

	
Kommunallagen	(1991:900)		
Sverige	är	indelat	i	kommuner	och	landsting.	Dessa	sköter	på	demokratins	och	den	kom‐
munala	självstyrelsens	grund	de	angelägenheter	som	anges	i	denna	lag	eller	i	särskilda	
föreskrifter.	Kommunallagen	är	den	lag	som	reglerar	kommuners	och	landstings	befo‐
genheter,	organisation	och	verksamhetsformer.		Kommunen	ska	behandla	sina	medlem‐
mar	lika,	om	det	inte	finns	sakliga	skäl	för	något	annat.	Bestämmelserna	i	andra	lagar	kan	
utvidga	den	kommunala	kompetensen	och	befogenheten	och	ge	möjlighet	att	frångå	de	
grundläggande	principerna	i	kommunallagen.	Exempel	på	sådana	lagar	är	socialtjänstla‐
gen,	lagen	om	stöd	och	service	till	vissa	funktionshindrade	samt	hälso‐	och	sjukvårdsla‐
gen.	
	
Socialtjänstlagen	(2001:453)		
Kommunen	har	ansvar	för	alla	sina	invånare.	I	varje	kommun	finns	det	en	socialtjänst	och	
det	är	kommunen	som	har	det	yttersta	ansvaret	för	att	enskilda	får	det	stöd	och	den	hjälp	
som	de	behöver	för	att	ha	ekonomisk	och	social	trygghet,	jämlika	levnadsvillkor	och	ett	
aktivt	deltagande	i	samhällslivet.	Socialtjänstlagen	(SoL)	är	den	lag	som	styr	hur	social‐
tjänsten	ska	arbeta.	SoL	är	en	ramlag	dvs.	innehåller	grundläggande	värderingar,	princi‐
per,	helhetsperspektiv,	riktlinjer.	En	ramlag	sätter	upp	mål	och	ger	frihet	och	flexibilitet	
att	anpassa	sig	efter	skiftande	omständigheter	för	enskild.		
	
Lag	(1994:137)	om	mottagande	av	asylsökande	m.fl.		
I	 denna	 lag	 ges	 bestämmelserna	 om	 sysselsättning	 för	 och	bistånd	 till	 utlänningar	 som	
bl.a.	 fått	uppehållstillstånd	i	Sverige	som	flykting	eller	annan	skyddsbehövande.	 I	denna	
lag	definieras	Migrationsverkets	ansvar	för	asylsökande,	vilka	rättigheter	och	skyldighet‐
er	asylsökande	har	till	bistånd	i	form	av	logi,	bostadsersättning,	dagersättning	och	särskilt	
bidrag.	
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Lag	(2016:38)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för	bosättning						
Denna	lag	trädde	i	kraft	1	mars	2016	och	kallas	även	bosättningslagen.	Lagen	innehåller	
bestämmelser	om	att	alla	kommuner	är	skyldiga	att	ta	emot	nyanlända	som	beviljats	up‐
pehållstillstånd	och	anvisats	till	kommun.	Under	2016	har	Migrationsverket	och	Arbets‐
förmedlingen	ett	delat	ansvar	för	att	anvisa	nyanlända	till	bosättning	i	en	kommun	inom	
ramen	för	bosättningslagen.	Från	och	med	den	1	januari	2017	ansvarar	Migrationsverket	
för	hela	bosättningsuppdraget.	Länsstyrelsen	ska	medverka	till	att	det	finns	beredskap	
för	mottagande	i	kommunerna.		
	
Kommuner	får	er	schablonersättning	på	125	000	kr	per	person,	för	alla	som	tas	emot	från	
2016.	Alla	kommuner	får	från	och	med	1	januari	2016	även	en	årlig	grundersättning	på	
221	500	kronor	utifrån	anvisningsarbetet.	Kommunerna	kommer	liksom	tidigare	att	
kunna	söka	ersättning	för	hyreskostnader	för	lediga	lägenheter	eller	boende	dit	en	anvi‐
sad	person	eller	familj	flyttar.	Den	tidigare	beloppsgränsen	på	12	000	kronor	tas	bort.	
	
Förordning	(2016:39)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för		
bosättning				
Denna	lag	trädde	i	kraft	1	mars	2016	och	innehåller	bestämmelser	om	mottagande	av	
vissa	nyanlända	invandrare	för	bosättning	genom	anvisning	till	en	kommun.	En	kommun	
är	skyldig	att	efter	anvisning	ta	emot	en	nyanländ	för	bosättning	i	kommunen.	Vid	fördel‐
ningen	av	anvisningar	mellan	kommuner	ska	hänsyn	tas	till	kommunens	arbetsmark‐
nadsförutsättningar,	befolkningsstorlek,	sammantagna	mottagande	av	nyanlända	och	
ensamkommande	barn	samt	omfattningen	av	asylsökande	som	vistas	i	kommunen.	Beslut	
enligt	denna	lag	får	inte	överklagas	
	
Förordning	(2016:40)	om	fördelning	av	anvisningar	till	kommuner								
Förordningen	innehåller	bestämmelser	om	fördelning	av	anvisningar	till	kommuner	en‐
ligt	lagen	(2016:38)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för	bosättning.		
	
Lag	(2005:429)	om	god	man	för	ensamkommande	barn		
Denna	lag	innehåller	bestämmelser	om	god	man	i	vissa	fall	för	den	som	är	under	18	år	
och	som	är	utländsk	medborgare	eller	statslös	och	om	barnet	vid	ankomsten	till	Sverige	
är	skilt	från	båda	sina	föräldrar	eller	från	någon	annan	vuxen	person	som	får	anses	ha	
trätt	i	föräldrarnas	ställe.	Då	skall	överförmyndaren	förordna	en	god	man	att	i	vårdnads‐
havares	och	förmyndares	ställe	ansvara	för	barnets	personliga	förhållanden	och	sköta	
dess	angelägenheter.	Ansökan	om	god	man	får	göras	av	Migrationsverket	och	av	social‐
nämnden	i	den	kommun	där	barnet	vistas.	Överförmyndaren	får	också	självmant	ta	upp	
frågan.	God	man	skall	förordnas	så	snart	det	är	möjligt.	En	kommun	kan	få	ersättning	för	
de	kostnader	kommunen	fått	i	och	med	överförmyndarens	beslut	om	arvode	och	ersätt‐
ning	för	utgifter	som	god	man	har	haft	för	ensamkommande	asylsökande	barn	och	ung‐
domar.	
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Lag	(2013:156)	om	samhällsorientering	för	vissa	nyanlända	invandrare		
Denna	lag	innehåller	bestämmelser	om	kommuners	ansvar	att	erbjuda	samhällsoriente‐
ring	för	vissa	nyanlända	invandrare.	Lagen	gäller	inte	nyanlända	som	omfattas	av	lagen	
(2010:197)	om	etableringsinsatser	för	vissa	nyanlända	invandrare.	Det	finns	särskilda	
bestämmelser	i	den	lagen	om	en	kommuns	skyldighet	att	erbjuda	samhällsorientering	för	
dessa	personer.	Samhällsorienteringen	ska	påbörjas	så	snart	som	möjligt	efter	det	att	den	
nyanlände	har	folkbokförts	i	kommunen.	Kommunens	skyldighet	att	erbjuda	samhällso‐
rientering	upphör	tre	år	efter	det	att	den	nyanlände	första	gången	folkbokfördes	
i	en	kommun.	
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Bilaga 2 
 
Riktlinjer för hur Båstads kommun ska arbeta med bosättningslagen (2016:38)  

 
Bakgrund – den nya bosättningslagen  
Den	1	mars	2016	trädde	en	ny	lag	ikraft	som	innebär	ett	gemensamt	ansvar	för	mottagandet	av	
nyanlända,	lagen	(2016:38)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för	bosättning.	Enligt	
lagen	är	en	kommun	skyldig	att	efter	anvisning	ta	emot	nyanlända	som	har	beviljats	uppehållstill‐
stånd.	Syftet	med	lagen	är	att	nyanlända	snabbare	ska	tas	emot	för	bosättning	i	en	kommun	och	
påbörja	sin	etablering	på	arbetsmarknaden	och	i	samhällslivet.		
	
Bosättningslagen	(2016:38)	omfattar	nyanlända	som	har	beviljats	uppehållstillstånd	som	flyk‐
tingar	eller	annan	skyddsbehövande	enligt	vissa	bestämmelser	i	utlänningslagen	och	deras	anhö‐
riga.	21	702	personer	kommer	att	omfattas	av	anvisningar	till	kommuner	under	2016.	Under	
2017	kommer	30	600	personer	att	omfattas	av	anvisningarna.	Anvisningar	till	kommunerna	om‐
fattar	nyanlända	som	är	registrerade	och	vistas	vid	Migrationsverkets	anläggningsboenden	samt	
kvotflyktingar	och	som	inte	ordnar	boende	på	egen	hand	(EBO).	Hur	många	nyanlända	ett	län	ska	
ta	emot	på	anvisning	beror	på	befolkningsstorlek,	arbetsmarknadsförutsättningar,	det	samman‐
tagna	mottagandet	av	nyanlända	och	ensamkommande	barn,	samt	hur	många	asylsökande	som	
redan	vistas	i	kommunen.	Andra	variabler	utifrån	kommunernas	förutsättningar	för	mottagande	
kan	beaktas	i	fördelningen	mellan	kommuner	inom	ett	län.		
 
Under	2016	har	Migrationsverket	och	Arbetsförmedlingen	ett	delat	ansvar	för	att	anvisa	nyan‐
lända	till	bosättning	i	en	kommun	inom	ramen	för	bosättningslagen.	Från	och	med	den	1	januari	
2017	ansvarar	Migrationsverket	för	hela	bosättningsuppdraget.	Länsstyrelsen	ska	medverka	till	
att	det	finns	beredskap	för	mottagande	i	kommunerna.	
 
Kommunen	ansvarar	för	att	inom	ramen	för	bosättningslagen	planera	och	ha	beredskap	för	mot‐
tagande	av	nyanlända	utifrån	kommuntal	och	årsplanering	samt	vad	som	i	övrigt	är	känt.	Migrat‐
ionsverket	och	Arbetsförmedlingen	strävar	efter	att	åstadkomma	en	mångfald	av	storlek	på	hus‐
håll	samt	eventuella	behov	av	bostadsanpassning	vid	anvisningstillfället	i	kommunerna.		Upp‐
skattningsvis	utgörs	knappt	hälften	av	de	nyanlända	som	väntas	bli	aktuella	för	mottagande	på	
anvisning	i	kommunerna	2016	och	2017	av	ensamhushåll.	Andelen	hushåll	med	behov	av	bo‐
stadsanpassning	väntas	vara	lägre	jämfört	med	normalpopulationen.	Alla	kommuner	behöver	ha	
beredskap	för	att	anpassa	bostäder	utifrån	individuella	behov.		
	
I	dagsläget	finns	det	inte	externa	sanktioner	kopplade	till	bosättningslagen	om	en	kommun	inte	
tar	emot	nyanlända	i	enighet	med	anvisningsunderlagen.	Dock	bevakas	kommunerna	noga	av	
Arbetsförmedlingen,	Migrationsverket	och	Länsstyrelserna.	Det	pågår	även	diskussioner	på	de‐
partementsnivå	kring	frågan	och	informella	besked	från	tunga	myndigheter	som	Länsstyrelsen	
och	Migrationsverket	signalerar	att	ekonomiska	sanktioner	kommer	att	komma,	frågan	är	när	och	
hur	de	kommer	att	se	ut.	För	en	kommun	som	inte	ordnat	ett	boende	finns	ett	inbyggt	sanktions‐
system	dock.	I	praktiken	innebär	det	att	kommunen	kommer	att	få	anvisa	den	enskilda	till	ett	
akutboende	då	den	enskilda	likväl	kommer	att	anvisas	till	kommunen	och	kommunen	har	ett	bo‐
stadsförsörjningsansvar	för	den	enskilda.	Akutboende	är	dyrt1,	ovärdigt	och	en	kostnad	som	i	sin	
tur	också	belastar	kommunen.	Det	boende	kommunen	anvisar	till	ska	däremot	bekostas	av	den	
som	kommer	på	anvisning	genom	sina	inkomster.	Det	innebär	att	kommunen	inte	ska	bära	några	
kostnader	för	själva	boendet	vid	anvisningen.	Kommunen	ska	dock	ordna	ett	boende.			
	

                                                           
1 600-1000 kr/natten 



 

 

2 (7)

Alla	kommuner	får	en	årlig	grundersättning	för	anvisningar.	För	2016	är	den	221	500	kronor.	De	
omkring	tio	kommuner	som	inte	har	fått	en	grundersättning	kopplat	till	de	överenskommelser	
om	mottagande	av	nyanlända	invandrare	som	slutar	att	gälla	den	1	mars,	kommer	att	få	ersätt‐
ningen	senast	i	april	månad.	Samtidigt	har	de	prestationsbaserade	ersättningarna	upphört.	Kom‐
munerna	kommer	liksom	tidigare	att	kunna	söka	ersättning	för	hyreskostnader	för	lediga	lägen‐
heter	dit	en	anvisad	person	eller	familj	flyttar.	Den	tidigare	beloppsgränsen	på	12	000	kronor	tas	
bort.	
	
Anvisningar till Båstads kommun 
Båstads	kommun	har	fått	ett	anvisningstal	på	43	personer	under	2016	och	49	personer	för	2017.	
Varje	år	revideras	anvisningstalen	utifrån	de	parametrar	som	fastställer	antalen.	I	Båstads	kom‐
mun	har	anvisningarna	genomförts	i	enighet	med	månadsanvisning,	sedan	den	nya	bosättnings‐
lagen	trädde	i	kraft.		
	
Samtliga	som	ska	anvisas	till	Båstads	kommun	anvisas	via	Arbetsförmedlingen	under	2016.	Det	är	
bosättningsenheten	på	AF	som	är	den	enhet	som	fram	till	årsskiftet	2016/2017	som	ansvarar	för	
anvisningen	och	etableringen.	Från	1	januari	2017	går	bosättningen	åter	till	Migrationsverket.		
	
Två	månader	innan	aktuell	anvisning	ska	genomföras	skickas	den	första	informationen	kring	
kommande	anvisning	från	Arbetsförmedlingen/Migrationsverket	till	integrationshandläggaren	i	
Båstads	kommun.	Denna	information	är	på	gruppnivå	och	anger	antal	hushåll	ex.	tre	ensamhus‐
håll	och	en	familj	på	två.	En	kommun	kan	själv	kommunicera	behov	utifrån	hur	den	lokala	ar‐
betsmarknaden	ser	ut	tre	månader	innan	kommande	anvisning	sker.	Finns	det	ett	behov	av	per‐
soner	med	särskild	yrkeskompetens	i	kommunen	kan	det	tydliggöras	det	för	Arbetsförmedlingen	
för	att	skapa	bättre	förutsättningar	för	matchning	mellan	enskild	och	kommun.	Anvisningar	på	
individnivå	görs	inte,	om	inte	arbetsmarknadsanknytning	finns	för	den	enskilde	i	kommunen.	
Kommunen	kan	helt	enkelt	inte	själv	välja	eller	välja	bort	vem	de	vill	ta	emot	på	anvisning.	På	
samma	vis	kan	inte	den	som	ska	anvisas	välja	eller	önska	vilken	kommun	den	ska	anvisas	till.		
	
Integrationsavdelningen	
Inom	Båstads	kommun	och	Integrationsavdelningen	finns	de	tjänstepersoner	som	arbetar	med	de	
för	kommunen	centrala	frågorna	kopplat	till	bosättningslagen	och	det	övergripande	integrations‐
arbetet.	I	Båstads	kommun	är	det	integrationshandläggaren	som	kommunicerar	det	praktiska	och	
administrativa	med	Arbetsförmedling	och	Migrationsverk	inför	och	kring	anvisningarna.	Till	sin	
praktiska	hjälp	i	mottagandet	och	etableringen	finns	två	boendestödjare	anställda.	Boendestöd‐
jarna	har	själva	varit	nya	i	Sverige	och	deltagit	i	etableringsprocessen.	De	pratar	utöver	svenska	
och	engelska	även	fler	språk,	aktuella	språk	är	i	dagsläget,	arabiska,	kurmanji,	dari	och	persiska.	
Boendestödjarna	har	en	central	roll	i	arbetet	med	anvisningarna.	De	har	även	en	direkt	avgörande	
roll	för	”integrationen”	på	lång	sikt.	Det	är	boendestödjarna	som	är	de	länken	och	lotsen	för	den	
enskilda	som	kommer	på	anvisning,	men	de	stödjer	och	arbetar	även	gentemot	de	som	redan	bor	
i	kommunen	sedan	tidigare.	Att	arbeta	nära	den	enskilda,	ha	en	tät	dialog	och	investera	i	tidiga	
långsiktiga	lösningar	ger	ett	helt	och	stabilt	samhällsbygge	på	sikt.	Boendestödjarna	hjälper	till	att	
lägga	frågorna	och	fokus	rätt	redan	från	början.	Genom	struktur	byggs	kultur.		
	
Boendesituationen i Båstads kommun 
Det	råder	bostadsbrist	i	Sverige	och	i	Båstads	kommun.	Boverket	uppskattar	att	det	fram	till	2025	
behöver	byggas	700	000	nya	bostäder	i	Sverige.	Prognosen	från	Boverket	säger	att	det	möjligen	
kan	bli	byggt	70	000	bostäder	per	år,	med	en	start	först	om	fem	till	sju	år.	Bostadssituationen	var	
akut	redan	innan	Sverige	tog	emot	många	asylsökande.	Situationen	med	de	asylsökande	synlig‐
gjorde	bara	behovet	av	lediga	och	billiga	bostäder	snabbare.		
	
I	Båstads	kommun	finns	ett	kommunalt	fastighetsbolag,	Båstadhem.	Båstadhem	förvaltar	alla	
kommunens	fastigheter,	vårdboenden	och	knappt	tusen	bostäder.	Båstads	kommun	hanterar	inte	
bostadsfrågor	generellt,	men	blir	hyresvärd	i	de	lägen	där	det	blir	en	fråga	om	ett	socialt	kontrakt	
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för	en	kommuninvånare	där	behoven	för	denna	struktur	finns.	Ett	socialt	kontrakt	innebär	att	
Båstads	kommun	står	som	hyresägare	på	kontraktet	och	så	hyr	berörd	person	bostaden	i	andra	
hand	från	kommunen.	Hyresgästen	kan	vara	vem	som	helst	som	hamnat	i	en	situation	som	föran‐
leder	ett	socialt	kontrakt	via	exempelvis	Individ	och	Familj,	Integration	eller	Vård	och	omsorg	i	
Båstads	kommun.		
	
Migrationsverkets definition av boende 	
Utifrån	den	nya	bosättningslagen	är	varje	kommun	enligt	lag	skyldig	till	att	ordna	med	ett	boende	
för	den	som	anvisas.	I	förordningen	och	lagen	står	inga	skarpa	krav	på	standarden	på	boendet,	
formen	på	boendet	eller	hur	boendelösningarna	ska	se	ut.	Intentionen	är	att	kommunerna	i	så	
stor	utsträckning	som	möjligt	ska	erbjuda	nyanlända	som	omfattas	av	anvisning	permanenta	eller	
varaktiga	bostäder.	Lagstiftaren	uttrycker	dock	att	det	inte	kan	uteslutas	att	kommuner	kommer	
att	bli	tvungna	att	erbjuda	tillfälliga	bostäder	för	att	kunna	fullgöra	sin	skyldighet.	För	att	inte	
begränsa	den	flexibilitet	som	är	nödvändig	är	det	därför	inte	reglerat	i	den	nya	lagen	vilken	typ	av	
boende	som	avses.	Baskraven	från	kontakt	med	Migrationsverket	är	att	personen	ska	kunna	låsa	
om	sig	med	en	egen	dörr,	ha	tillgång	till	ett	hygienutrymme	och	möjlighet	att	laga	mat.	Det	inne‐
bär	att	boendet	kan	utgöras	av	allt	från	ett	rum	i	ett	hus,	en	inredd	gillestuga,	ett	Attefallshus,	mo‐
dulboende,	genomgånghus,	en	lägenhet,	del	i	villa	eller	villa.	Eller	andra	boenden	som	lever	upp	
till	kraven	på	egen	dörr,	hygienutrymme	och	tillgång	till	kök.	
	

	
Inventering av boendelösningar 
Utifrån	att	det	inte	finns	tillgängliga	och	lediga	bostäder	i	Båstads	kommun	för	den	målgrupp	som	
den	nya	bosättningslagen	riktar	sig	emot	och	ambitionen	inte	är	att	skapa	undanträngningseffek‐
ter	för	andra	målgrupper	i	anslutning	till	bosättningslagen,	behöver	Båstads	kommun	arbeta	med	
många	olika	upplägg	kring	möjliga	boenden	samtidigt,	dels	för	att	lösa	frågan	månad	för	månad,	
men	också	för	att	främja	det	långsiktiga	arbetet.		
	

Nedan	följer	en	sammanställning	över	möjliga	lösningar	i	arbetet	som	rör	bosättningslagen.		
Följande	angivna	alternativ	är	aktuella	för	Båstads	kommun	att	arbeta	utifrån:	
	
VAD	 VEM	 NÄR HUR
Inventerar	redan	
befintliga	sociala	kon‐
trakt	och	boenden	
och	se	över	status	av	
dessa	

Filippa	Swanstein
Per‐Martin	Boklund	
Tina	Olofsson	

Omgående	och	lö‐
pande.	Start	
april/maj	2016	

Genomgång,	utvärdering	
och	samordning	av	tidi‐
gare	boendekontrakt		

Varje	bostad	behövs	 Filippa	Swanstein
Nike	Sandberg		
Per‐Martin	Boklund	
Björn	Eriksson	

Omgående	och	lö‐
pande.	Start	
april/maj	2016.		

Hyr	boenden	av	ägare	av	
det	befintliga	beståndet	
och	hyr	ut	till	personer	på	
anvisning	så	som	ex.	La‐
holm,	Nacka,	Kungsbacka,	
Ängelholm,	Stockholm,	
Malmö	mfl.	gör.	Fortsatt	
kontakt	med	Båstadhem	
på	kort	och	långsikt	kring	
olika	grader	av	samver‐
kan.	

Förnyad	kontakt	med	
Båstadhem	kring	
samverkan	på	kort	
och	långsikt	

Socialchef/IoF‐chef
	

Omgående.	Skickade	
skrivelse	till	
Båstadhem	i	juni.		

Författar	en	skrivelse	till	
styrelsen	för	Båstadhem	
kring	kommunens	behov	
av	fler	bostäder	och	ett	
formaliserat	samarbete	
kring	bostadsförsörjnings‐
frågan.	
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Förvärva	nyproduce‐
rade	borätter	på		
Heden		

Per	Selldén		
Henrik	Andersson	
Robert	Falk	
	
	
	

Dialogstart	hösten	
2016	

Kommuner	undersöker	
möjligheten	för	Båstad‐
hem	att	förvärva	nyprodu‐
cerade	borätter	uppförda	
av	extern	utförare	på	He‐
den,	att	hyra	eller	på	sikt	
låta	berörd	köpa.	Syftet	är	
att	ha	en	levande	kommun	
med	social	och	ekonomisk	
balans	över	och	mellan	
områden	och	ge	målgrup‐
per	som	har	en	socioeko‐
nomiskt	svagare	position	
på	bostadsmarknaden	
tillträde	till	nybyggnation	
generellt.	
	

Annonsera	på	hem‐
sida	till	privata	fas‐
tighetsägare	och	pri‐
vata	aktörer	kring	
deras	intresse	att	
hyra	ut	till	kommu‐
nen	eller	målgruppen	
	

Nike	Sandberg
Filippa	Swanstein	
	
	

Utefter	behov,	men	
tidigast	våren	2017	
	
	

Annonsera	på	hemsidan	
till	privata	fastighetsägare	
som	finns	eller	är	verk‐
samma	i	kommunen	kring	
intresse	för	ett	förutsätt‐
ningslöst	samtal	kring	
frågan.	

Vi	inventerar	hur	
förutsättningarna	ser	
ut	i	kommunen	vad	
gäller	fastigheter	med	
flera	låsbara	rum	ex.	
pensionat,	vandrar‐
hem,	bondgårdar	etc.	

Filippa	Swanstein
Olof	Selldén/Kristina	
Bell	

Utefter	behov,	men	
tidigast	start	våren	
2017	

Undersöka	vika	större	
boende	ex.	pensionat,	
vandrarhem,	campingar,	
bondgårdar	som	finns	i	
kommunen.	Ta	kontakt	
med	ägarna	och	efterhöra	
intresse	kring	uthyrning	
på	längre	sikt.	

	
Varje.Bostad.Behövs 
Att	arbeta	med	kvalitativt	och	främjande	med	anvisningar	kan	vara	tidskrävande.	Om	bostäderna	
inte	finns,	att	börja	med,	innebär	det	att	arbetet	med	att	finna	bostäder	ska	adderas	processen.	Att	
dock	arbeta	kvalitativt	och	främjande	med	etableringsprocessen	utifrån	perspektiv	på	boende,	är	
dock	det	bästa	alternativet	för	ett	socialt	hållbart	och	gott	samhälle	för	den	enskilda	såväl	som	
kommunen	som	helhet,	på	både	kort	–	och	långsikt.		
	
Båstads	kommun	har,	precis	som	de	flesta	andra	kommuner	i	Sverige,	få	små,	tillgängliga	och	bil‐
liga	boenden.	Båstads	kommun	har	dock	ett	stort	överskott	på	hus	eller	boenden,	som	endast	
används	delar	av	året.	Boverket	rekommenderar	kommuner	att	arbeta	med	det	redan	befintliga	
beståndet	för	att	få	fram	fler	boenden	dvs.	att	kommuner	vänder	sig	till	ägare	av	det	befintliga	
beståndet	och	efterhör	om	de	vill	upplåta	del	i/hela	sin	bostad.	Fram	till	2020	behövs	460	000	
nya	bostäder	byggas.	Prognosen	säger	att	det	troligtvis	kan	bli	byggt	135	000	bostäder	i	hela	Sve‐
rige,	under	samma	period.	Bara	i	Skåne	behöver	varje	kommun	bygga	7000	nya	bostäder	för	att	
möta	behoven.		
	
Utifrån	dessa	omständigheter	ovan	nämnda,	är	det	många	kommuner	som	runt	om	i	Sverige	nu	
hörsammat	Boverkets	rekommendationer	och	vänt	sig	till	ägare	av	det	befintliga	beståndet	för	att	
efterlysa	fler	boenden.	En	del	kommuner	så	som	Nacka,	Kungsbacka,	Ängelholm	och	Kristianstad	
hyr	boende	av	privatpersoner	direkt	riktad	till	den	målgrupp	som	berörs	av	den	nya	bosättnings‐
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lagen	(2016:38).	Då	är	det	kommunen	som	står	för	allt	det	praktiska	kring	uthyrningen	och	teck‐
nar	avtalen.	Den	berörda	hyresgästen	tecknar	därmed	ett	hyresavtal	i	andra	hand	av	kommunen.	
Andra	kommuner	så	som	Laholm	och	Malmö	driver	processen	genom	de	kommunala	bostadsbo‐
lagen	och	har	inkorporerat	uthyrning	av	privata	bostäder	i	sitt	övriga	bostadsbestånd.	I	praktiken	
innebär	det	att	de	hyr	ut	boende	även	till	andra	målgrupper	än	bara	dem	som	berörs	av	den	nya	
bosättningslagen.	Incitamentet	har	varit	att	få	en	mer	rörlig	bostadsmarknad	och	krympa	de	
långa	köerna	som	finns	till	allmännyttan.		
	
I	Båstads	kommun	används	upplägget	Varje.Bostad.Behövs	sedan	maj	2016.	Den	som	anvisas	till	
Båstads	kommun	och	berörd	av	”Varje	bostad	behövs”	får	sitt	boende	kontrakterat	via	Båstads	
kommun	i	första	hand.	Fram	till	den	1	augusti	2016	har	det	varit	Individ	och	Familj	som	är	den	
avdelning	som	arbetar	med	anvisningen	praktiskt.	Efter	den	1	augusti	2016	ligger	anvisnings‐
uppdraget	hos	Integrationsavdelningen,	även	om	samverkan	mellan	avdelningarna	är	påtaglig.	
Kontraktet,	oavsett	om	det	är	via	allmännyttan	eller	via	privata	aktörer,	är	på	minst	sex	månader,	
men	helst	på	24	månader(eller	längre)	och	med	en	uppsägning	på	tre	månader.	Kontraktet	tydlig‐
göra	att	besittningsrätten	ej	gäller	om	det	är	längre	än	två	år	och	att	den	enskilda	får	ta	över	kon‐
traktet	(om	det	är	hyresrätt)	om	boendet	fungerar	gott	efter	hyresperioden	och	Båstads	kommun	
kan	rekvirera	ett	nytt	boende	via	Båstadhem.	Ansatsen	är	att	Båstads	kommun	ska	ha	så	lite		
sociala	kontrakt	som	möjligt.		
	
Det praktiska arbetet med anvisningar 
Arbetet	med	anvisningarna	är	i	många	delar	kopplat	till	boendefrågor.	Oavsett	till	vilket	boende	
som	den	enskilda	anvisas	har	integrationsavdelningen	en	etableringsplan	för	hur	mottagandet	
ska	genomföras.	Upplägget	för	anvisning	till	bostad	följer	strukturen:		
	

1. Potentiellt	boende	aktualiseras	antingen	via	Båstadhem,	via	privata	aktörer	eller	ägare	av	
det	privata	beståndet		

2. Inspektion	av	boende	görs	och	genomgång	av	checklista	fastställs	utifrån	ett	antal	frågor	
som	rör	boendet,	förutsättningar,	villkor	mm.		

3. Besiktning	av	bostad	görs	enligt	branschupprättat	besiktningsprotokoll		
4. Om	förutsättningar	är	uppfyllda	och	parter	är	överens	tecknas	hyresavtal	mellan	Båstads	

kommun	och	fastighetsägare/hyresvärd.	Hyrs	boendet	helt/delvis	möblerat	av	ägare	av	
det	privata	beståndet	ska	ägaren	själv	fotografera	och	dokumentera	sina	inventarier.	
Möblemang	eller	saker	som	ej	får	riskeras	att	skadas	har	den	enskilda	ägaren	ansvar	att	
avlägsna.	Dessa	villkor	kring	inventarier,	möbler	och	allt	annat	som	ansvarsfördelning,	
försäkringar	mm	är	tydliggjorda	redan	i	avtalet.		

5. En	person	på	anvisning	har	en	etableringsersättning	på	6	300	kr	samt	ytterligare	andra	
socialförsäkringsförmåner	så	som	exempelvis	bostadstillägg,	barnbidrag	etc.	om	det	finns	
förutsättningar	för	dem.	Enskild	kan	också	ha	en	annan	inkomst	genom	arbete,	som	också	
ska	bekosta	boendet.	Utifrån	de	ekonomiska	ramarna	arbetar	integrationsavdelningen	för	
att	matcha	med	lämpligt	boende	utifrån	förutsättningar	och	ekonomi.	Den	som	kommer	
på	anvisning	måste	ha	råd	att	bekosta	hela	sitt	boende	eller	de	mesta	kring	sitt	boende	på	
egen	hand	dvs.	utan	ekonomiskt	bistånd.	

6. När	integrationsavdelningen	matchat	boende	med	hyresgäst	görs	en	flyttplanering	där	
förutsättningar	och	information	inför	boendet	gås	igenom	med	Arbetsförmedling/	Migrat‐
ionsverket	och	anvisas	person.		

7. Vid	ankomstdag	tar	boendestödjare	emot	personen	på	anvisning	i	sitt	nya	boende.	På	an‐
komstdagen	säkerställer	boendestödjaren	att	el,	hemförsäkring	och	hyresavtal	tecknas	
omgående.	Boendestödjare	visar	runt	i	bostaden,	närområdet	mm	och	en	planering	för	
kommande	etableringsprocess	fastställs	och	viktigt	material	om	Båstads	kommun	och	bo‐
ende	delas	ut.		

8. Första	veckan	i	kommunen	görs	inskrivningar	på	alla	viktiga	myndigheter	så	som	Arbets‐
förmedling,	Försäkringskassan,	sfi	mm.	för	att	snabbt	få	igång	etableringsprocessen.		
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9. Utifrån	den	enskildas	behov	och	förutsättningar	görs	därtill	en	individuell	plan	kring	lö‐
pande	uppföljning	och	kontakt	med	berörd	för	att	främja	en	god	etablering.	Finns	de	barn	
i	boendet	och	som	spelar	fotboll	tas	kontakt	med	närmaste	fotbollsklubb.	Fokus	är	att	
normalisera	och	etablera	anvisningen	så	snabbt	och	enkelt	som	möjligt.		

10. Vid	varje	månadsslut	görs	även	ett	hembesök	hos	den	anvisade	för	att	stämma	av	förut‐
sättningarna,	hur	har	den	första	tiden	varit,	fungerar	allt	med	räkningar,	boende	mm.	
Hembesöket	syftar	också	till	insyn	i	boendet,	för	att	säkerställa	att	boendemiljön	är	god	
och	att	allting	fungerar	väl.	Boendestödjaren	har,	utöver	hembesöken,	en	kontinuerligt	lö‐
pande	kontakt	med	enskild	anvisad	över	telefon.	

	
I	arbetet	med	anvisningarna	under	2016	har	boendefrågan	löst	sig	väl.	Boendena	är	via	Båstad‐
hem,	Wiwa	och	genom	privata	ägare.	Boende	är	i	olika	tätorter	på	i	kommunen.	Samtliga	anvis‐
ningar	har	gått	bra	sett	till	mottagandet	för	den	enskilda	och	logistiken	för	Båstads	kommun.		
Över	80	%	är	också	självförsörjande	dvs.	inget	ekonomiskt	bistånd	behövs	för	enskild,	vilket	är	
mycket	höga	siffror.		
	
Boendestöd 
Båstads	kommun	vill	arbeta	långsiktigt,	säkert	och	kvalitativt.	Det	gäller	allt	som	kommunen	har	
ansvara	för.	Inte	minst	när	det	kommer	till	frågor	som	rör	integration.	När	det	kommer	till	ansat‐
sen	om	att	arbeta	långsiktigt	och	kvalitativt	utifrån	kommunen	anvisningsansvar	så	har	två	boen‐
destödjare	anställts	i	en	pilot,	för	att	öka	förutsättningarna	för	ett	värdigt	mottagande	och	en	god	
etablering	i	Båstads	kommun.		
	
Boendestödjaren	är	den	person	som	praktiskt	möter	upp	den	anvisade	och	hälsar	den	välkom‐
men	till	Båstads	kommun	och	dess	nya	boende.	Boendestödjaren	är	en	länk	och	ett	stöd	för	den	
enskilda	och	dess	möjligheter	att	komma	till	rätta	i	kommunen.	Boendestödjaren	är	också	en	bro,	
för	fastighetsägaren	och	hyresvärden	utifrån	dess	omsorg	kring	sitt	boende.	Boendestödjaren	
fungerar	också	som	en	garant	från	kommunen	för	att	främja	integrationen	i	kommunen	långsik‐
tigt.	I	boendestödjarens	roll	finns	mycket	praktiska	arbetsuppgifter	så	som	att	färdigställa	boen‐
det,	ta	emot	vid	ankomst,	guida	i	närområdet	och	runt	i	kommunen,	hjälpa	till	med	att	översätta	
myndighetsbrev,	förklara	och	reda	ut	oklarheter	kring	blanketter	och	samhällssystem	mm.	Boen‐
destödjaren	har	en	roll	som	är	tänkt	ska	främja	det	praktiska	mottagandet	och	arbetet	kring	bo‐
endet.	Boendestödjaren	ska	även	arbeta	för	det	långsiktiga	uppdraget	med	att	den	enskilda	blir	en	
självständig	individ	och	samhällsmedborgare	i	Båstads	kommun.	Tre	vägledande	krav	för	boen‐
destödjaren	är	att	ett)	den	ska	ha	språkkunskaper	i	de	stora	språkgrupper	som	kommer	på	anvis‐
ning	två)	den	ska	ha	egen	erfarenhet	av	att	kommit	ny	till	Sverige,	Båstad	och	deltagit	i	etable‐
ringsprocessen	tre)	den	ska	vara	en	förebild.		
	
Välkommen till Båstad  
Utöver	boendestödet	har	även	ett	material	”Välkommen	till	Båstad”	författas	som	ett	informations	
och	vägledningsmaterial	för	den	som	är	ny	i	vår	kommun.	Materialet	finns	på	svenska	och	har	
översatts	till	arabiska.	Ambitionen	är	att	det	också	ska	finnas	på	dari,	sorani,	tigrinja,	somaliska	
och	engelska.	Under	2017	ska	även	samma	material	finnas	som	pod,	för	att	anvisad	även	ska	
kunna	lyssna	in	viktig	information,	på	olika	språk.		
 
Uppföljning, samverkan och rapportering 
För	att	följa	lagen,	för	att	på	bästa	sätt	främja	arbetet	med	etablering	av	nyanlända,	men	också	för	
att	kommunen	ska	snart	som	möjligt	ska	få	aktiva,	självförsörjande	och	trygga	kommuninvånare,	
krävs	samverkan,	strategiskt	långsiktigt	fokus	och	gemensam	viljeriktning	att	möta	frågorna.	Inte	
minst	utifrån	bosättnings	–	eller	boendefrågan.	Därför	bör	arbetet	som	rör	bosättningslagen	och	
främst	boendefrågan,	följas	kontinuerligt,	verksamhetövergripande	och	från	strategiskt	perspek‐
tiv.		
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Utifrån	det	perspektivet	har	en	samverkansgrupp	bildats	med	representanter	från	Integration,	
Samhällsbyggnad,	Teknik	och	service,	Båstadhem	och	kommunledningen.	Samverkansgruppen	
träffas	löpande	och	stämmer	av	hur	arbetet	med	frågorna	fortskrider	utifrån	planens	mål,	tidsra‐
mar	och	aktuella	statusuppdateringar.	En	sammanfattning	av	läget	återges	därefter	vid	de	må‐
nadsaktuella	verksamhetsövergripande	mötena	för	tjänstepersonerna	och	på	kommunfullmäk‐
tige,	för	politikerna.	I	slutet	av	varje	månad	återger	även	integrationschefen	en	kort	skriftlig	
sammanfattning	till	kommunchef	och	kommunalråd	hur	arbetet	med	anvisningarna	fortlöpt	den	
senaste	månaden	och	hur	statusen	i	arbetet	ser	ut	gällande	anvisningstal,	hur	boendefördelningen	
ser	ut,	siffrorna	kring	självförsörjandet	etc.		
	
Revidering  
Arbetet	kopplat	till	bosättningslagen	pågår	löpande,	men	även	utefter	den	”integrationsplan”	som	
fastställts.	Dock	ska	även	dessa	övergripande	Riktlinjer	rörande	bosättningslagen	följas	upp	inför	
nytt	år.	Utifrån	förändrade	förutsättningar,	nya	lagar	eller	uppkomna	behov	under	året	ska	Rikt‐
linjerna	utvärderas	utifrån	varje	enskilt	mål.	Utvärderingen	bör	vara	strukturerad	och	självkri‐
tisk.	Ansvarig	för	uppföljning,	utvärdering	och	revidering	är	ytterst	sätt	förvaltningen.	Det	ska	
framgå	med	datum	på	Riktlinjerna	när	revideringen	är	gjord.	
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KS au § 38  Dnr KS 000210/2019 - 900 

Miljöbokslut 2018 för Båstads kommun  
 
Beskrivning av ärendet Enligt Miljö- och Energiprogrammet antaget av kommunfullmäktige den 20 

september 2017, § 149 Dnr: KS 000428/2017-800 skall det i samband med 
kommunens årsredovisning upprättas ett miljöbokslut. Detta är kommunens 
första miljöbokslut som publiceras digitalt. 

 
 I miljöbokslutet redovisas arbetet som gjorts under året och det ges en samlad 

bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. 
Miljöbokslutet tar utgångspunkt i Miljö- och Energiprogrammet där 
inriktningen för miljöarbetet i kommunen pekas ut under fem för kommunen 
utpekade viktiga områden kopplat till de nationella miljökvalitetsmålen; 
Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, Transporter, Bebyggd Miljö. Under 
varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål 
identifierade. För varje inriktningsmål indikeras en trend med en symbol; 1) 
Mycket arbete krävs, långt till målet 2) Arbete pågår, på väg mot målet 3) 
Mycket är gjort, på god väg mot målet.  

 
 I bokslutet lyfts det också fram höjdpunkter från året som gått samt 
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besökare och näringsliv.  
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt Miljö- och Energiprogrammet antaget av kommunfullmäktige den 20 september 2017, § 
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I miljöbokslutet redovisas arbetet som gjorts under året och det ges en samlad bild av kom-

munens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. Miljöbokslutet tar utgångs-

punkt i Miljö- och Energiprogrammet där inriktningen för miljöarbetet i kommunen pekas ut 

under fem för kommunen utpekade viktiga områden kopplat till de nationella miljökvali-

tetsmålen; Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, Transporter, Bebyggd Miljö. Un-

der varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifierade. 

För varje inriktningsmål indikeras en trend med en symbol; 1) Mycket arbete krävs, långt till 

målet 2) Arbete pågår, på väg mot målet 3) Mycket är gjort, på god väg mot målet.  
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Inledning

Vatten

Natur och ekosystem

Energi och klimat

Transporter

Bebyggd miljö

Mycket arbete krävs. Långt till målet.

Arbete pågår, på väg mot målet.

Mycket är gjort, på god väg mot målet.

Detta är Båstads kommuns första miljöbokslut som årligen ska upprättas i samband med kommunens 
årsredovisning. I miljöbokslutet kan du läsa om det arbete som gjorts under året. Bokslutet är till för 
att informera och ge en samlad och överskådlig bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala 
och nationella miljömål. Miljöbokslutet kan också fungera som vägledning när prioriteringar ska göras 
i budgetarbetet genom att synliggöra områden där insatser behöver göras. 
Miljöbokslutet tar sin utgångspunkt i Miljö- och Energiprogrammet. I Båstads Kommuns Miljö och 
Energiprogram 2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i kommunen ut (reviderat och antaget 
av kommunfullmäktige 2017 Dnr: KS 000428/2017-8002017). Kommunens ambition är att vara fö-
regångare i miljö- och energiarbetet och visa vilka positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala 
och ekonomiska planet. Miljö och Energiprogrammet är ett vägledande och strategiskt inriktningsdo-
kument och ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av miljö- och ener-
gifrågor i kommunen. Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden vilka baseras på de 
nationella miljökvalitetsmålen. 

Under varje övergripande område inns det ett antal strategiska inriktningsmål identi ierade.  mil-
jöbokslutet kan du läsa om de fem olika områdena och om arbetet med inriktningsmålen. För varje 
inriktningsmål indikeras en trend med en symbol som visar på status och på styrkor och svagheter i 
kommunens miljöarbete. 
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Tänk globalt, agera lokalt
Miljöfrågan är både global och lokal, det vill säga att det vi gör här påverkar den större helheten och 
det som händer på andra platser påverkar oss. Det gemensamma oavsett var vi be inner oss är att 
människan är helt beroende av en natur som fungerar och mår bra. Vi står inför stora utmaningar 
både lokalt och globalt. I Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de nationella miljömålen som 
lämnades till regeringen i januari 2019 lyfts det fram att det inns starka skäl att prioritera klimat och 
biologisk mångfald under de kommande åren, utvecklingen är positiv när det gäller bland annat luft-
kvalitet och försurning (Källa: Naturvårdsverket). 

Båstads kommuns Miljö- och Energiprogram bygger på de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Sveriges 
miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår den ekologis-
ka dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030. Agenda 2030 och 
de 17 globala hållbarhetsmålen antogs i FN 2015 och är en handlingsplan för människornas och plane-
tens välstånd. De globala målen för hållbar utveckling är integrerade och odelbara. De tre dimensio-
nerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga, är lika viktiga. Agen-
da 2030 kan ge ny kraft i att genomföra och uppnå de svenska miljömålen (Källa: Naturvårdsverket). 
Det är Länsstyrelsen som samordnar det regionala miljöarbetet och tar fram och följer upp regionala 
mål. Modellen nedan visar de olika nivåerna från det lokala till det globala. 

Globalt

Agenda 2030
17 hållbarhetsmål

Nationellt

Ett generationsmål och 
16 miljökvalitetsmål

Regionalt

Regional samordning

Lokalt

Kommunala mål och 
konkret arbete

Så arbetar vi med miljöfrågor
De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kommun och arbetet med dessa frågor har sin grund 
i lagstiftningen genom bland annat miljöbalken och av riksdagen fastställda handlingsprogram för 
miljöarbetet i Sverige. Kommunen bedriver arbete med miljöfrågor på många olika nivåer i organisa-
tionen. Syftet med det kommunala miljöarbetet att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
Enligt nämndsmål 4 ska Båstads kommun vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö- och 
hållbart samhällsbyggande i Aktuell Hållbarhets ranking. 2018 hamnade vi på plats 39 i landet. En för-
bättring med 44 placeringar jämfört med 2017. Under 2018 skapades en Miljö- och Hållbarhetsgrupp 
där representanter från lera verksamhetsområden tillsammans arbetat med att ta fram detta första 
Miljöbokslut. Arbetet med att utveckla Miljöbokslutet och med att bättre kunna följa upp och målredo-
visa inom miljöområdet kommer att fortsätta.  

Båstads kommun har stora värden i sina omgivningar och dessa tillgångar måste skötas ur ett långsik-
tigt och hållbart perspektiv. Kommunen arbetar med:

EN VÄLMÅENDE NATUR med rent vatten och ett levande odlingslandskap. Att göra naturen tillgänglig 
för friluftsliv och rekreation bidrar till att människor som bor här mår bra och att vi lockar besökare 
att komma hit. 

EN SAMHÄLLSUTVECKLING där det tas hänsyn till ekosystemstjänster som vattenrening och biolo-
gisk mångfald. Vi arbetar också för att skapa förutsättningar för att våra medborgare ska kunna leva 
och konsumera mer hållbart, vad gäller till exempel resande,  återvinning och sortering av matavfall. 
Nya bostadsområden, arbetsplatser och handelsplatser ska ha tillgång till buss eller tåg, jordbruk-
smarken ska värnas.

MILJÖTILLSYN där vi vid tillsynsbesök kontrollerar att verksamheter med miljöpåverkan följer lag-
stiftningen. Vi tillhandahåller också energirådgivning för företag och medborgare. 

LÄRANDE OCH KUNSKAP i skola och förskola i syfte att eleverna ska få en god miljökompetens. An-
dra medborgare får också miljökunskap genom kommunens verksamheter, medarbetare, brukare och 
besökare på olika evenemang och på biblioteken. 

ATT KOMMUNEN SOM ORGANISATION arbetar med minskad miljöpåverkan genom energieffektivi-
sering i egna fastigheter, minskat matsvinn, utfasning av fossilt drivmedel, ökad andel solenergianlägg-
ningar och miljökrav vid upphandlingar. 

UTVECKLING OCH INNOVATION inom miljöområdet, bland annat genom olika projekt kommunen är 
med i. Det kan handla om nya tekniska lösningar för energieffektivisering, utveckling av nya metoder 
att förbättra vattenmiljön i havet eller kunskapsutbyte med universitet och näringsliv. 
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Det bästa från året 2018
Vi är en liten kommun och arbetar utifrån våra resurser och speci ika förutsättningar med att nå må-
len och möta de utmaningar som inns. ör att lyckas behövs samverkan och prioriteringar som styr 
mot långsiktigt hållbara lösningar. Under året har kommunens verksamheter på många olika sätt ar-
betat med miljö. Det handlar om större insatser men också om små initiativ som alla bidrar till bättre 
miljö och mer hållbara verksamheter. Här presenteras ett axplock av vad som gjorts under året 2018.

Hållbara transporter
 Vi har byggt ut cykelnätet - Bjärebanvall mellan Grevie och Båstad. am inansieringsprojekt med 

tra ikverket med ny sträckning av Kattegattleden via orekov. Gång- och cykelväg mellan örslöv och 
Fogdarp och längs Vistorpsvägen vid Förslövs station.

 Kustslingan, en ny vandringsslinga i Hemmeslöv och vidare mot Laholms kommun, har anlagts och 
invigts.

 En ny central fordonsorganisation har fastställts med uppdrag att bland annat effektivisera och stäl-
la om mot en fossilfri fordons lotta.

Biologisk mångfald
 Ett kvarndämme vid Korröds kvarn har rivits för att skapa fria vattenvägar för vattenlevande orga-

nismer. 
 aturvårdsinsatser i form av skötsel av naturreservat, tätortsnära skog och andra naturområden 

såsom till exempel våtmarker och ängsmarker.

Hållbart byggande och samhällsplanering
 Översiktsplanen för Båstad kommun som har ett genomgående hållbarhetsperspektiv och behand-

lar i stort sett alla punkter i Miljö- och Energiprogrammet har varit ute på samråd.
 lanavdelningen har tagit fram planeringsunderlaget Landskap, atur- och Kulturmiljö där kommu-

nen tar ett helhetsgrepp och de inierar vilka miljöer som är skyddsvärda och ur vilka aspekter. 

Klimat och energi
 kogsbyns förskola med bergvärme och solceller invigdes.
 Det har i samverkan med nio andra kånska kommuner arbetats med att med att minska fossila 

bränslen i el, uppvärmning och transporter i kommunens verksamheter i projektet Fossilbränslefritt 
Skåne 2020.

Vatten
 Miljöavdelningen har tillsammans med V  varit med och tagit fram föreskrifter för nya planerade 

vattenskyddsområden. 
 amtliga utsläppsvilkor har klarats av vid orekovs reningsverk.
 är det var vattenbrist i somras tvättades inga hemvårdsbilar och det infördes nya städrutiner med 

torrmoppning för att spara vatten.

Mer resurseffektiva och miljösmarta verksamheter
 Vu enutbildningen har under året köpt in second-handmöbler och på kademi Båstad har perso-

nalen slutat med engångsmuggar och har egna porslinsmuggar. Kulturavdelningen har anordnat två 
klädbytardagar och haft en föreläsning om Hållbart Mode.

 Vård och msorg har gjort en processkartläggning av inkontinensmedel och genom att individan-
passa sparat 150 000 kronor och avsevärt minskat avfallet. 

 örslag till ny regional avfallsplan har tagits fram.
 Båstads kommun kom på delad tredje plats i veriges avfallskommun tillsammans med ngelholms 

kommun. Detta enligt Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet som visar på: kundnöjdhet, 
återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och tidningar i hushålls-
avfallet. 



Vatten

Vatten

Enligt Miljö- och Energiprogrammet skall grundvattnets kvalitet 
vara anpassad till respektive användningsområde som till exem-
pel dricksvatten och bevattning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag. Åtgärder ska utredas 
och vidtas för att genom tillsyn och information förbättra kvali-
teten och tillgång på kommunens grundvatten. Allt dricksvatten 
inom den geografiska kommunen ska vara godkänt och utan 
anmärkning.

Kommunen arbetar systematiskt med tillsyn och utredning av verksamheters utsläpp till omgivningen 
– i mark, luft och vatten.

Under året som gått upplevde vi vattenbrist under de torra sommarmånaderna och det har vidtagits 
åtgärder för att säkerställa vattentillgången, bland annat har avtal tecknats avseende vattenförsörjning 
för de södra delarna av kommunen. NSVA och kommunen genomförde omfattande kommunikationsin-
satser kring vattensituationen under sommaren. 

NSVA, som ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten, arbetar med ständiga 
förbättringar där bland annat reningsverkets processer optimeras för att minimera påverkan på vår 
omgivning och med att förbättra vattenkvaliteten på det vatten som släpps ut från hushåll och verk-
samheter. Detta sker främst genom närvaro vid remissärenden, genom riktade och allmänna kommu-
nikationsinsatser samt genom provtagning i ledningsnätet. NSVA har tillsammans med kommunen 
också tagit fram föreskrifter till lera vattenskyddsområden.

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och ett av hoten mot dricksvattnets kvalitet är bekämpnings-
medel. Många års användning av bekämpningsmedel visar sig tyvärr som spår i vårt grundvatten idag 
och rester av bekämpningsmedel har hittats i vattentäkter.

Mycket har gjorts och pågår men det inns framtida utmaningar, till e empel att få en bra bild av 
grundvattenkvaliteten på halvön och hur kvalitet och grundvattennivåer utvecklar sig över tid.  

Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg livsmedelsförsörjning förutsätter att yt- och grundvatten 
skyddas mot bland annat överuttag och närsalter. Det ger effekter och ställer krav inom många områ-
den, som till exempel jordbruk och avlopp. Båstads kommun ska vara öppen för nya alternativa meto-
der att rena vatten och att minska utsläpp för att därigenom bevara kust och vattendrag.

Grundvatten och dricksvatten av god kvalitet
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Den extra näring som människan släpper ut i havet orsakar övergödning, vilket innebär bland annat 
syrebrist och algblomning. Detta påverkar både livet i havet och människor som vill njuta av ett friskt 
hav. En stor utmaning är att näringsämnen som släpptes ut för decennier sedan fortsätter att påverka 
vattnet. Kommunen arbetar systematiskt med inventering och tillsyn av enskilda avlopp och tillsyn av 
lantbruksverksamheter.

Kommunen arbetar löpande med tillsyn av verksamheters utsläpp till omgivningen. I alla nya de-
taljplaner och exploateringsområden arbetar NSVA för att få in fördröjning och rening av dagvatten 
innan det släpps till recipienten. NSVA arbetar även med att få in fördröjnings/reningsåtgärder på det 
be intliga ledningsnätet där det inns lämpliga ytor. En dagvattenplan ska tas fram av V  tillsam-
mans med Båstads kommun där man bland annat tittar på föroreningsbelastning och möjliga åtgärder. 
Det inns en dagvattenpolicy som antogs 201 . Under 2018 vann detaljplanen örslöv 2  med en stor 
utbyggd öppen anläggning för dagvattenhantering laga kraft. Framtida utmaningar är till exempel att 
det inns dagvattenanläggningar utan sedimentering utjämningsmagasin vilket kan göra att naturf-
rämmande ämnen kommer ut i våra vattendrag. 

Minskad övergödning

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa eller förutsättningarna för biologisk mång-
fald. 

Hantering av dagvatten för att minimera 
utrinningen av skadliga ämnen

Enligt Miljö och Energiprogrammet ska hanteringen göras utan 
att det har en negativ inverkan på människors hälsa och förut-
sättningar för biologisk mångfald. 

Skyddszoner kring vattendrag och sjöar

Genom att införa skyddszoner kan man förhindra bortspol-
ning av näringsämnen, minimera erosion och förhindra över-
gödning. Skyddszoner kan också minska läckaget av gödande 
ämnen. På lång sikt kommer det att leda till friskare vatten och 
friskare hav.

Strandskydd beaktas i kommunens översiktsplanering och detaljplanläggning. En framtida åtgärd 
skulle kunna vara att vid kommunens utarrendering av jordbruksmark ställa krav eller uppmuntra till 
skyddszoner kring vattendrag.

Arbeta för en levande kust och ett levande hav

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska Båstads kommuns kust 
ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Särskilt värdefulla områden ska skyd-
das mot ingrepp och störningar. Godkänt badvatten året runt 
och störningar från trafik på vattnet ska vara försumbara inom 
särskilt känsliga och utpekade kustområden.

Det tas regelbundna prover på badvattnet vilka kommuniceras via kommunens hemsida och vid dåligt 
badvatten avråds från bad. Vattenkvaliteten kan variera starkt, till exempel beroende på skiftningar i 
vädret. Starkt solljus och lugnt väder kan till exempel ge algblomning. Dessutom behöver algerna nä-
ringsämnen som kväve och fosfor. Tillskott av näringsämnen, exempelvis fosfor, kan ske genom männ-
iskans övergödning, men det kan också åstadkommas genom att naturligt näringsrikt djupvatten förs 
upp till ytskiktet där algerna utvecklas. Under året uppmättes vid några enstaka tillfällen badvatten 
som otjänligt och otjänligt med anmärkning. rsaken är inte fastställd.  

Region Skåne och Länsstyrelsen har tillsammans med några andra skånska kommuner och Lunds Uni-
versitet beviljats medel för projektet L E  dapt och i Båstad kommun undersöks två åtgärder  
återplantering av ålgräsängar och konstgjorda rev. Syftet är att skydda kusten mot erosion och havsni-
våhöjning genom natur- och ekosystemsbalanserad anpassning. 

Föroreningar av mark-, yt- och grundvatten ska minimeras

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska halterna av 
naturfrämmande ämnen vara nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystem försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Miljöavdelningen utövar tillsyn av verksamheters utsläpp till omgivningen, förvaring, hantering och 
spridning av bekämpningsmedel samt gödselhantering och utreder utsläpp till mark, luft och vatten. 
Miljöavdelningen bedömer  att det i dagsläget inns cirka 100 fastigheter med misstänkt förorenad 
mark i Båstads kommun. Länsstyrelsen har identi ierat 8  fastigheter med misstänkt förorenad mark.  

v 8  identi ierade objekt i kommunen har 2  inventerats och riskklassats. Båstads kommun har inte 
inventerat några av dessa objekt.

Förorenade områden, så kallade föroreningsskador, kan ha uppstått genom att industriverksamheter 
och annan miljöfarlig verksamhet har lämnat efter sig föroreningar. Många ämnen är långlivade och 
kan ansamlas och spridas i miljön på ett sätt som inte kan förutses. Människor, djur och växter kan 
skadas bland annat genom kontakt med föroreningar via mark eller indirekt via vatten från förorena-
de områden. Vid tillsyn kontrolleras att undersökningar och saneringar från nedlagda verksamheter 
utförs på rätt sätt.
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Miljöavdelningen ska arbeta med de identi ierade områdena, göra ansvarsutredningar och eventuellt 
ställa krav på undersökningar och sanering. Miljöavdelningen rapporterar hur arbetet fortskrider till 
Länsstyrelsen och driver arbetet framåt för att  minimera risken att föroreningar sprids till omkring-
liggande områden, grundvattnet och luften.  

En inventering av gamla avfallsupplag genomfördes 198 . otalt identi ierades 12 deponier. Enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6) bör riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt 

aturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, M . En riskbedömning av ned-
lagda deponier i Båstads kommun är gjord enligt äldre metodik och enligt denna krävs inga särskilda 
miljöskyddsåtgärder för 10 av dem. 

Natur och ekosystem

Använd inte kemiska bekämpningsmedel i din trädgård. Om du ska tvätta din bil 

gör detta på en tvättanläggning så att inte föroreningar sprids till vårt grundvat-

ten och våra vattendrag.

Vad kan du göra?

Nya vård- och omsorgsboendet som byggs i Förslöv kommer att ha solpaneler på 

taket och sedumtak på en del för att få en fördröjning och avdunstning av regn-

vatten. Det är också planerat för cykelställ med möjlighet att ladda elcykel för att 

minska bilkörning till arbetet.

Visste du att?
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Natur och ekosystem
I Båstads kommun är omgivningarna en fantastisk tillgång, från det vilda havet till de skogstäckta 
sluttningarna utmed Hallandsåsen. Dessa tillgångar måste skötas på ett hållbart sätt för att säkerstäl-
la framtidens behov och bevaras för kommande generationer. Som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd ska människor ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö. Ekosystemtjänster som pollinering 
och rening av vatten och luft är livsnödvändiga och vi är beroende av det som naturen ger.

Främja biologisk mångfald

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska andelen äng- och betesmark 
bevaras och förvaltas på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen 
hävdad ängsmark bör utökas och valet av djur och perioden av hävd 
är extra viktiga att ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för växter 
och djur ska bevaras och nya ska skapas. Nyckelbiotoper och viktiga 
naturområden ska sammanbindas på ett sådant sätt att en naturlig 
spridning kan ske. Inriktningen bör vara att vattendrag och dagvat-
tenhantering inte kulverteras och att vandringshinder för fisk undan-
röjs.

Under 2018 har ett kvarndämme vid Korröds kvarn rivits i syfte att just skapa fria vandringsvägar för 
vattenlevande organismer. Det har också lagts ut en vass lotte på klarningen som kan fungera som 
skydd och häckningsplats för fåglar. 

En markanvisningstävling för bostadsområdet Heden har genomförts under 2018 där ett utav bedöm-
ningskriterierna var biologisk mångfald. Biologisk mångfald är ett område med stora utmaningar, inte 
bara lokalt utan också nationellt och globalt och det behövs åtgärdsprogram, och riktade insatser. Na-
turvårdsverket konstaterar att det är bråttom att minska utarmningen av den biologiska mångfalden i 
Sverige och andra delar av världen.

Andelen ekologiskt odlad mark ska öka och 
möta det regionala miljömålet

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska kommunen vid nya arrende-
avtal verka för att jorden brukas ekologiskt och att skyddsvärd bruk-
smark bevaras. Minimera spridningen av naturfrämmande ämnen i 
naturen och underlätta för målet att främja den biologiska mångfal-
den.

Kommunens markinnehav omfattas inte av större arealer av produktiv jordbruksmark vilket ger 
begränsade möjligheter att påverka helheten, men man skulle kunna ställa krav eller uppmuntra till 
ekologisk odling vid arrende.

       

Våtmarker främjar den biologiska mångfalden och utgör ett na-
turligt habitat för många arter som idag på många ställen helt är 
borta. Våtmarker kan också fungera som näringsfällor och bidrar 
därmed till att målet minskad övergödning ska kunna uppnås.

Våtmarker ökar tillskottet till grundvattnet och kan stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och 
balansera vatten lödena. De främjar också den biologiska mångfalden och utgör ett naturligt habitat 
för många arter som idag på många ställen är borta. Våtmarksprojektet Klarningen invigdes 2011 och 
var ett projekt i samarbete med Båstad/Bjäre naturvårdsfond, markägarna och Länsstyrelsen. Under 
2018 har inarpsdalens intresseförening i samarbete med kommunen fått L -bidrag från Länssty-
relsen för att göra en förstudie avseende våtmarker i Sinarpsdalen. Kommunens miljöpris 2018 dela-
des av två vinnare och Ann och Lars Elofsson prisades bland annat för deras arbete med etablering av 
våtmark i Rammsjöstrand.

Bevarande av Båstads kommuns kustbiotoper, levande skogar 
och utveckling av naturvårdsområden

Hela Bjärehalvön är kantad av en unik kust med många skyddsvär-
da naturområden. Det är många av kuststräckorna som är skyd-
dade under bland annat naturreservat. Detta innebär att förutom 
att skydda de ekologiska förutsättningarna skyddas också Båstads 
kommuns unika landskapsbild. Enligt Miljö- och Energiprogram-
met ska kulturarv, rekreationsområden och grönstrukturytor be-
aktas vid exploatering. Vandringsstråk och cykelstråk ska utveck-
las. Arealen äldre lövrik skog och mängden död ved ska förstärkas 
och förvaltning ske på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och 
naturvärden.

Naturreservat skapas för att värdefulla naturområden ska kunna ge oss ett rikt friluftsliv, idag och i 
framtiden. Mark och vattenområden kan skyddas som naturreservat av olika skäl, för att bevara biolo-
gisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områ-
den för friluftslivet.  Båstads kommun inns idag 1  naturreservat.

Under 2018 har det längs vår kust återplanterats strandråg vid Torekovs strand och hövder vid Tång-
bryggan i Båstad har rivits i syfte att skapa en mer naturlig miljö och bättre strömningsförhållanden. 
Våra stränder har scannats via drönare i syfte att få aktuella höjdmodeller så man kan följa förändring-
ar av kustlinjen (erosion) över tid. 

I samarbete med Länsstyrelsen har röjning och hävdning skett av naturskyddade områden och späng-
er har underhållits och anlagts vid lemosse för att öka tillgängligheten. 
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Kommunen har också drivit och varit delaktig i lertal gång- och cykelprojekt och en ny vandrings-
slinga i Hemmeslöv och vidare mot Laholms kommun har anlagts och invigts.

Under 2018 har lera detaljplaner som ligger i anslutning till rekreation i form av grönområden vunnit 
laga kraft, e empelvis örslöv 2  och Heden 10 10. lanavdelningen har också tagit fram planering-
sunderlaget Landskap, atur och Kulturmiljö där det tas ett helhetsgrepp om halvön och de inieras 
vilka miljöer som har högt skyddsvärde för människa, lora och fauna.  

 Vill du göra något för att öka den biologiska mångfalden i din egen trädgård eller i 

din hyres- eller bostadsrättsförening? Du kan till exempel bygga ett insektshotell, 

sätta upp holkar eller plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor. 

Livet i trädgårdarna skapar tillsammans med de stora grönområdena en gemen-

sam väv av grönska. De berikar platserna och skapar viktiga spridningsvägar för 

växter och djur.

Vad kan du göra?

Visste du att?
Varje vår deltar Båstads kommun i Vi Håller Rent- Håll Sverige Rents aktion mot 

nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och 

rivat ersoner skr   b de r att g ra sin n rmil  lite nare o h r att visa att 

nedskräpning inte är okej.
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Minskad resursanvändning och ökad återvinning

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska andelen återvinning och 
återbruk ökas i hela kommunen och andelen avfall ska minimeras 
och källsorteras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå 
till biogasproduktion.

ka vi nå generationsmålet måste lödena i vårt samhälle gå från att vara linjära till att bli cirkulära. 
Icke förnybara resurser måste återanvändas och förnybara råvaror användas på ett smartare sätt. 
Under 2018 har ett förslag till en ny regional avfallsplan arbetats fram i samarbete med NSR. Vida-
re har  arbetat med att få ler att gå över till fyrfackskärl. rån januari till och med oktober hade 
andelen fyrfackskärl ökat från 2,  till ,  . lockanalyser visar att om man har fyrfackskärl så 
sorterar man bättre än när man behöver åka iväg till en återvinningsstation. Det ska vara lätt att göra 
rätt. Villaägare är duktiga på att sortera ut sitt matavfall men endast 28,   av matavfallet på lerfa-
miljsfastigheter sorteras ut. Under hösten har NSR dragit igång en stor kommunikationskampanj kring 
utsortering av matavfall och också ett projekt kring matavfallssvinn på restauranger som kommer 
synas i Båstad under 2019.

 har även arbetat med att få ut ler elavfallsabonnemang på lerfamiljsfastigheter.  abonnemanget 
hämtas smått elavfall, batterier och ljuskällor. 

Ett projekt har även drivits på Båstads och Norrvikens camping i syfte att få ökad källsortering under 
sommaren. Campingarna har tillhandahållit sorteringskassar för att underlätta sorteringen. 

Biblioteken är ett int e empel på bidrag till det cirkulära  samhället och under 2018 gjordes det precis 
över 152380 lån och omlån på kommunens bibliotek, vilket motsvarar drygt 10 lån per invånare. Bjä-
reborna besöker sina bibliotek ofta. Under 2017, då den senaste tillgängliga statistiken är från, besök-
te varje person biblioteket i genomsnitt 17 gånger. Det är bara två kommuner i landet som har högre 
besöksfrekvens.

Kulturavdelningen ordnar klädbytardag två gånger per år och har under 2018 haft en föreläsning om 
Hållbart mode.  Att sluta med engångsmuggar och att använda Bibi, kommunens egen central för åter-
bruk av kontorsmöbler, är andra exempel på initiativ som minskar resursförbrukningen. 

nom Vård och msorg har man genom att se över inkontinensprocessen och individanpassat hjälp-
medel minskat avfallet avsevärt och dessutom gjort ekonomiska besparingar. Man har också gjort en 
mätning av matsvinnet i kommunens vård- och omsorgsboenden.
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Energi och klimat

Energi och klimat
Den energi som används i Båstads kommun ska komma från uthålliga och förnybara källor. Att produ-
cera el lokalt ökar försörjningstryggheten och minskar sårbarheten på energisystemet. Det är viktigt 
att Båstads kommun främjar produktion av förnyelsebar energi genom engagemang i projekt inom 
området. Vad gäller klimat står vi inför stora utmaningar och Naturvårdsverket konstaterar i sin utvär-
dering av de Svenska Miljömålen 2019 att utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb-
are takt.

Självförsörjandegraden av förnybar elenergi i 
byggnader som ägs eller brukas av kommunen ska öka

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska kommunen främja och stimu-
lera småskalig förnybar elproduktion och ta tillvara på Båstads kom-
muns kustnära läge och möjlighet till varierad energiproduktion.

Nästintill all el till kommunala fastigheter är nu fossilfri. Självförsörjandegraden av förnybar energi 
har ökat genom anläggning av solceller och bergvärme.

Halverad energianvändning per kvadratmeter för 
kommunens förhyrda eller ägda fastigheter

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska energieffektiviseringsåtgär-
der prioriteras och i detta räknas åtgärder in som riktas mot såväl 
byggnation som beteende. Detta ska resultera i att energianvändning-
en per kvadratmeter ska halveras jämfört med mätningarna 2011 
snarast möjligt med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och tek-
nologisk utveckling.

All energianvändning följs upp och det arbetas löpande med energieffektiviseringsåtgärder. Förbruk-
ningen har inte halverats men minskat betydligt. Där åtgärder vidtagits kan man se stora vinster. Som 
e empel har man under 2018 gjort energieffektiviseringsåtgärder på ngsbyns förskola vilka gett en 
minskning på 43,8% av den totala årsförbrukningen.
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Kommunens verksamheter ska vara 100% fossilbränslefria i all 
energianvändning

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska fossilbränsle för uppvärm-
ning fasas ut snarast möjligt. Utbyggnad av förnybar energiproduktion 
med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och teknologisk utveck-
ling ska stimuleras och främjas.

Under 2018 blev näst intill all uppvärmning till kommunala fastigheter fossilfri och all el är grön. Inom 
kommunens fastighetsbestånd inns solvärme på Malenbadet och solceller på trandängsskolan och 
Skogsbyns förskola. Under 2018 producerades det 23 262 kWh på Strandängsskolan vilket motsvarar 
ljus från en gammeldags glödlampa i ungefär lika många dygn. Skogsbyns förskola i Förslöv som invig-
des 2018 har byggts med bergvärme och solceller.

Kommunen informerar aktivt om effektiv energianvändning och 
förnyelsebar energiproduktion inom kommunen befrämjas

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska Kommunen informera aktivt 
om effektiv energianvändning. Kommunen informerar fortlöpande 
om utveckling av förnyelsebar småskalig energiproduktion. Före-
visningar av tillgängliga och nya tekniker demonstreras på offentlig 
plats tillsammans med råd om hur man som enskild kan minska sin 
energianvändning. Kommunen ska aktivt bidra till att underlätta för 
enskilda och verksamheter att vidta åtgärder för att producera egen 
energi på de sätt som är möjligt. Åtgärder för att underlätta utbyggnad 
av småskalig energiproduktion befrämjas.

Under 2018 har Miljöavdelningen fördjupat sitt samarbete med energirådgivarna och samordnat till-
syn, information till allmänheten. De har också ordnat en konferens om solel för företagare i Båstads 
kommun med föreläsningar och utställare. Miljöavdelningen har riktat en stor del av tillsynen av de 
verksamheter som ingår i tillsynsplanen mot energianvändning och energieffektivisering och arbetet 
kommer att fortsätta under 2019. Miljöpriset 2018 delades av två vinnare. En av vinnarna var Willab 
Garden B som prisades för sin satsning på solenergi. Genom investeringar i solpaneler produceras 
2  av det totala elbehovet på anläggningen i Östra Karup med hjälp av solen.

Transporter
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Transporter
Transportsektorns utveckling med nya tågförbindelser i kommunen har öppnat nya möjligheter för 
energieffektiva transporter och ökat nyttjande av kollektivtra ik. nom el och uppvärmning är kommu-
nen nästan i mål vad gäller utfasning av det fossila men vad gäller transporterna inns det utmaningar 
och mycket arbete återstår.

      

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska gång och cykeltrafik priori-
teras. Detta innebär bland annat att binda ihop kommunens tätorter 
med cykelvägar. Kollektivtrafiken bör byggas ut och förbättras. Detta 
bör i stor utsträckning göras i samarbete med externa aktörer och 
angränsande kommuner.

Det har skett omfattande utbyggnad av cykelnätet  Bjäre Banvall mellan Grevie och Båstad, sam inan-
sieringsprojekt med ra ikverk med ny sträckning av Kattegattleden via orekov, samt gång- och cykel 
väg mellan Förslöv och Fogdarp och längs Vistorpsvägen vid Förslövs station. 

En ny vandringsslinga i Hemmeslöv och vidare mot Laholms kommun har också anlagts och invigts 
under året.

Detaljplanen Hemmeslöv 1  där bostäder har mycket god förbindelse till kollektivtra ik möjliggör 
ett liv utan fossilberoende transporter har vunnit laga kraft.

Dessvärre har andelen transporter med kollektivtra ik inte ökat i kommunen men andelen resor som 
gjorts med tåg har ökat markant och har en fortsatt positiv trend.

Effektivisering av transporter för kommunens 
verksamheter

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska det vid upphandling tas sär-
skilt hänsyn till transporter. Närproducerade råvaror eftersträvas så 
långt som möjligt. Användning av tekniska innovationer som medför 
mindre resande, eller användning av transportsektorn, främjas.

Vid upphandling ställs miljökrav där miniminivån är att de ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens 
baskrav för varorna i fråga. Kommunen fäster stor vikt vid att miljöanpassade produkter offereras 
men kan inte ställa krav på närproducerat.

Ersätta fossila och främja förnybara bränslen

Enligt Miljö och Energiprogrammet ska Båstads kommun vara helt 
fossilbränslefri i alla transporter kommunen äger eller nyttjar till 
2022. Fordon som drivs av förnybara bränslen ska prioriteras och an-
vändande av dessa framför fossilbränsledrivna fordon ska stimuleras.

I slutet på 2018 bildades en ny centralt organiserad fordonsorganisation som bland annat kommer att 
arbeta med effektivisering och grön omställning av fordons lottan. rbetet har just startat och under 
2019 kommer nya riktlinjer för fordon att tas fram vilket möjliggör bättre styrning och uppföljning av 
fordons lottan. ndel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav 2018 är enligt natio-
nell statistik 41,2% att jämföra med 43,9% 2017. Detta är något under rikssnittet på 44,9%. Siffrorna 
avser bilar som enligt vägtra ikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.  
topp i Sverige ligger Helsingborg med 79,8% och i botten Lycksele med 2,2% (källa:KKiK).  

Inom vård och omsorg gjordes det en ruttoptimering av hemvårdens bilkörningar för att minska onö-
dig körning och under 2019 och kommer det att införskaffas ler elcyklar.

Under året beslutades det att införas förmånscyklar och det har också arbetats med få rutiner på plats 
för att systematiskt följa upp och analysera tjänsteresorna inom kommunens verksamheter. Detta har 
skett inom projektet ossilbränslefritt kåne 2020. Under 2018 minskade lygresorna en del till för-
mån för tåg men det inns fortsatt mycket arbete att göra med att ställa om och effektivisera transpor-
ter och resor. 

Utsläpp av kväveoxid, savveloxid, marknära ozon och 
VOC ska minimeras

Områden med högre värden ska prioriteras för att åtgärder ska kun-
na sättas in. Detta hänger nära samman med utsläpp från transpor-
ter och kommunen kan påverka genom planering av bebyggelse och 
infrastruktur.

2018 startade ArtDatabanken en ideell uppföljning av marina arter genom att 

vervaka s st rnor o h kr td ur. l ningen v kte n kenhet bland s ort-

dykare som bidrog till ett ökat antal rapporter av marina arter på Artportalen. 

rt atabanken ho as att er d kare ansluter sig under . 

Läs mer på www.artdatabanken.se

Vad kan du göra?
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Bebyggd miljö

Bebyggd miljö

Att bygga och planera energieffektivt  är att bygga och planera för framtiden. Det är viktigt att inves-
tera klimatsmart i kommunens fastigheter och att informera och vägleda kommuninnevånarna om 
energieffektiva fastighetsåtgärder. Framtidssäkring av ny bebyggelse bör ses över där inventering av 
lägsta höjd över nuvarande havsnivå är ett exempel på hänsyn som bör vägas in.

All nybyggnation ska vara energi-, och resurseffektiv 
och med ett hållbarhetsperspektiv

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska tillgängligheten för gång och 
cykeltrafik prioriteras tillsammans med närheten till kollektivtrafik. 
Val av material ska utredas för att nybyggnationen ska kunna ske på 
ett så miljöanpassat och resurssnålt sätt som möjligt. Dessa kriterier 
ska vara aktuella under byggnadernas hela livslängd. Utbyggnad ska 
göras utan att det har negativ inverkan på människors hälsa och förut-
sättningar för biologisk mångfald.

Utgångspunkten är att uppfylla lan och bygglagens krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbar-
het. Under året har detaljplanen Hemmeslöv 5:17 vunnit laga kraft. Där har bostäderna mycket god 
förbindelse till kollektivtra ik vilket möjliggör och underlättar en vardag utan fossilberoende transpor-
ter. Vid upphandling tillämpas de miljökrav som inns i kommunens upphandlingspolicy vad gäller till 
exempel krav vid upphandling av entreprenader eller inköp av kemikalieartiklar.

Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad 
och tillgänglig för alla

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska grönstruktur och tätortsnä-
ra rekreation förbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i kommunens 
nyttjade fastigheter och lokaler ska inte påverka hälsan negativt. Bul-
lerstörningar ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det krävs större 
åtgärder ska en åtgärdsplan för bullersanering finnas och radonföre-
komster ska vara kartlagda.

Radon kontrolleras i kommunens tillsynsobjekt och man ger också information och rådgivning till 
allmänheten vid t.ex. bygglov. Det har under året kommit en ny nationell handlingsplan för radon.

I både Hemmeslöv och Förslöv har nya planer för bostadsområden arbetats fram i områden med när-
het till goda bussförbindelser, centrum och rekreation i form av grönområden. 
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I EU Interreg-projektet Smart Cities Accelerator arbetar Båstads kommun tillsammans med några 
andra svenska och danska kommuner, universitet och företag med en insats som handlar om energief-
fektivisering, inomhusmiljö och smarta skolbyggnader. Arbetet fortsätter under 2019. 

Effektiva och miljövänliga avlopp

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska enskilda och kommunala av-
lopp vara godkända enligt miljöbalken och styrande förordningar. De 
ska vara effektiva i rening och upptag av gödande ämnen.

2012 antogs en landsbygdsstrategi för utbyggnaden av kommunalt avloppsnät i Båstads kommun 
med revidering våren 2017. Inom de områden där kommunalt avlopp planeras inom tio år sker ingen 
inventering.  kommunen inns 2 00 enskilda avlopp, 2000 av avloppen planeras att ingå i invente-
ringen. Hittills har 800 enskilda avlopp inventerats. 80 % av de inventerade avloppen är äldre anlägg-
ningar med bristande rening. 200 avlopp inventeras/år. Med nuvarande investeringstakt beräknas 
inventeringen vara slutförd år 2023.

Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering 
och nybyggnation

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska skyddsvärda naturområden, 
god jordbruksmark, strand- och kustvärde, samt kulturarv i ett brett 
perspektiv särskilt skyddas vid exploatering. Kulturarv i ett brett per-
spektiv innefattar allt från kulturmarker till ängsmark.

Under året har en detaljplan i centrala Grevie vunnit laga kraft, ett e empel på hållbar förtätning. l-
anavdelningen har under året även arbetat med förtätningsprojekt i form av projektet Banken 1, även 
känd som ca Gamlegården, där drygt 0 nya bostäder och utökad handel ska tillkomma i centrala 
Båstad. örtätningsprojekt avser inte bara bostäder, i Östra Karup pågår en detaljplan för illab som 
inte tar obruten mark i anspråk utan förtätar be intligt verksamhetsområde. Utvecklingsstrategin för 
översiktsplanen som varit ute på samråd värnar jordbruksmark och förespråkar hållbar förtätning i 
kommunens tätorter.

 Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för ra-

donsanering. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara 

rimliga för åtgärderna. Länsstyrelsen Skåne ansvarar för handläggningen.

Läs mer på www.boverket.se

Vad kan du göra?

Minskad användning av naturfrämmande och 
hälsovådliga ämnen

Enligt miljö och energiprogrammet ska Miljömärkta produkter väljas 
och detta ska ske i upphandlingsskedet. En inventering av kemikalier 
och farliga ämnen ska genomföras inom alla kommunens verksamhe-
ter. En plan ska också upprättas för hur dessa ska hanteras.

Under 2018 har arbetet med en översyn av kommunens upphandlingspolicy startat där bland annat 
miljöaspekterna tydligare kommer att ingå. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
under hela året är 29% vilket är nära målet på 30%. I topp i den nationella statistiken ligger Vellinge 
på 80% och i botten Tomelilla på 8% (Källa:KKiK)

Elektromagnetiska fält från kraftledningar, radio- och 
mobilmaster och andra strålkällor får inte överskrida 
godkända rekommendationer från statliga myndigheter

Särskild hänsyn ska tas vid förskolor och skolor eller andra platser 
där barn och unga vistas i organiserad form.

Gränsvärden och rekommendationer efterföljs.

Visste du att?

stad kommun har sedan  delat ut ett il ris. tet med riset r att 

främja insatser som leder till en utveckling av kommunen, förbättring av vår 

gemensamma mil  o h eller innovationer som st rker en eller er omr den som 

de nationella miljömålen pekar ut som viktiga. 2018 delades priset mellan Willab 

Garden AB och Ann och Lars Elofsson.

30 31



Visste du att?

Nära nog all uppvärmning och el till 

kommunala fastigheter är nu fossilfri.

Det inns cirka 900 meter spänger på le 

mosse. Välkommen ut och upptäck!

 Man kommer långt på lite rester. Tjugo banan-

skal räcker för att en stadsbuss som drivs av 

biogas ska kunna köra 200 meter.

Den totala ytan för naturreservat i 

Båstad kommun är 10330 hektar, vilket 

inkluderar 13 reservat både till havs och 

på land. 

Kommunen fortsätter med åtgärder för 

bättre avfallshantering genom att pre-

miera de som sorterar med lägre taxor.

IT-avdelningen har sedan länge haft riktlinjer 

för Grön  som handlar om att göra miljömäs-

sigt fördelaktiga val och åtgärder med kommu-

nens IT-miljö.
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Vill du veta mer?

Läs mer om miljöarbetet i Båstads kommun på www.bastad.se

Har du frågor om miljöbokslutet eller andra funderingar om kommunens 
övergripande miljöarbete, kontakta:

Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare

carolina.holgersson.ivarsson@bastad.se 

0431- 776 19

Tack för att du läst 
Båstads kommuns miljöbokslut!
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KS au § 35  Dnr KS 000202/2019 - 906 

Årsredovisning 2018 för Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2018 uppgick till 15,2 mkr, vilket är en negativ 

avvikelse i förhållande till budget med 0,2 mkr. Resultatet för 2017 var 16,5 
mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för reavinster uppgick 2018 till 
14,9 mkr.  

 
 Årets nettoinvesteringar uppgick till 171 mkr, jämfört med 121 mkr året innan , 

varav ca 75 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 90 mkr togs under året 
och kommunen amorterade drygt 34 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
minskade med 56 mkr till 0 mkr.  

 
 Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida 

ökade pensionsutbetalningar · genom att tillskapa medel i den egna 
balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål 
var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när 
del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev 
därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle 
öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock 
därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella 
bidrag. Då inflationen under 2018 uppgick till ca 2,0 procent innebär det att 
den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är 5,1 mkr. 

 
 VA-verksamheten redovisar ett negativt resultat om 6 mkr under 2018. 

Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-
kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 
2018 till 16 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA- kollektivet nu 
uppgår till ca 11 mkr. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 från ekonomichef Elisabet Edner,  
 2019-03-21  
 Årsredovisning 2018  
 
Förvaltningens förslag  1.  Upprättad årsredovisning för 2018 godkänns. 

2. Resultatet för 2018 och balansräkning per den 31 december 2018 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 5,1 mkr i balansräkningen för 
pensionsändamål. Därefter finns 106,5 mkr öronmärkt i det 
egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 10,6 
mkr. 

 
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Yrkande Kerstin Gustafsson (M): Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet 

till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
 
 Gösta Gebauer (C): Bifall till yrkandet.   
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Årsredovisning 2018 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Upprättad årsredovisning för 2018 godkänns. 

1 (1) 

2. Resultatet för 2018 och balansräkning per den 31december2018 fastställs i enlighet 
med årsredovisningen .. 

3. Av resultatet öronmärks 5,1 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter 
finns 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 10,6 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns resultat för 2018 uppgick till 15,2 mkr, vilket är en negativ avvikelse i 
förhållande till budget med 0,2 mkr. Resultatet för 2017 var 16,5 mkr. Balanskravsresultatet, efter 
justeringar för reavinster uppgick 2018 till 14,9 mkr. 

Årets nettoinvesteringar uppgick till 171 mkr, jämfört med 121 mkr året innan, varav ca 75 mkr 
avsåg VA-investeringar. Nya lån om 90 mkr togs under året och kommunen amorterade drygt 
34 mkr på gamla lån. De likvida medlen minskade med 56 mkr till 0 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade 
pensionsutbetalningar· genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till 
ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna 
kapitalet. Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida 
pensionsutbetalningar blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet 
skulle öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock därefter 
ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 
2018 uppgick till ca 2,0 procent innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida 
pensionsutbetalningar är 5,1 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett negativt resultat om 6 mkr under 2018. Resultatet är överfört till 
VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare års 
överskott, uppgick vid ingången till 2018 till 16 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA
kollektivet nu uppgår till ca 11 mkr. 

Kommunkontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Revisionen 
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2 BÅSTADS KOMMUN  ÅRSREDOVISNING 2017

Om årsredovisningen

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport 
till kommunfullmäktige om kommunens 
samlade verksamhet och ekonomi 2018. Den 
vänder sig även till externa intressenter så som 
kreditgivare, leverantörer, samarbetspartners och 
andra myndigheter men också till boende i 
kommunen. Här kan du läsa om vilka mål som satts 
upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur 
skattepengarna har använts. De obligatoriska 
kapitlen förvaltningsberättelse och ekonomisk 
redovisning kompletteras med verksam-
hetsberättelse samt inledning som bland annat visar 
hur kommunen är organiserad.

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

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

Ekonomisk redovisning
I resultaträkningen presenteras årets ekonomiska 
utfall. Den ekonomiska ställningen vid årets slut visas 
i balansräkningen och förändringar i kommunens 
likvida medel redovisas i kassaflödesanalysen. 
Kapitlet innehåller även noter och 
redovisningsprinciper.

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

:

Årsredovisningen 2018 är producerad av: 
Ekonomienheten i samarbete med 
kommunikationsavdelningen.

Layout: Ekonomienheten i samarbete med 
kommunikationsavdelningen.

Bilder och motiv: 
Båstads kommun



INLEDNING  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 
Innehåll  
 
 
 

Innehåll 
 
Inledning .................................................................................. 2 
Kommunstyrelsens ordförande har ordet ............................................................ 4 
Organisationsschema .................................................................................................... 5 
Fördelning av kostnader och intäkter ..................................................................... 6 
Fem år i sammandrag ..................................................................................................... 7 
 

Förvaltningsberättelse ........................................................ 8 
Omvärldsanalys ............................................................................................................... 9 
Målredovisning ............................................................................................................. 12 
Finansiell analys ............................................................................................................ 16 
Driftsredovisning ......................................................................................................... 21 
Investeringsredovisning ............................................................................................ 24 
Personalredovisning ................................................................................................... 26 
Miljöredovisning ........................................................................................................... 30 
Servicedeklarationer .................................................................................................. 32 
 

Ekonomisk redovisning ..................................................... 34 
Resultaträkning och balansräkning ....................................................................... 35 
Kassaflödesanalys ........................................................................................................ 36 
Noter ................................................................................................................................. 37 
Redovisningsprinciper ............................................................................................... 41 
Resultat- och balansräkning samt noter VA ...................................................... 42 
 

Verksamhetsberättelse .................................................... 43 
Kommunfullmäktige ............................................................................................ 44 
  Kommunfullmäktige .................................................................................................. 44 
  Skolpeng ......................................................................................................................... 44 
  Hemvårds- och boendepeng .................................................................................. 45 
 
Kommunstyrelse ................................................................................................... 46 
  Kommunstyrelse ........................................................................................................ 46 
  Kommunkontor ........................................................................................................... 47 
  Teknik och service ...................................................................................................... 51 
  Samhällsbyggnad ........................................................................................................ 55 
  Bildning och arbete .................................................................................................... 57 
 
Myndighetsnämnd ................................................................................................ 61 
  Myndighetsnämnd ..................................................................................................... 61 
  Teknik och service ...................................................................................................... 61 
  Samhällsbyggnad ........................................................................................................ 62 
 
Utbildningsnämnd ................................................................................................ 63 
  Utbildningsnämnd ...................................................................................................... 63 
  Barn och skola .............................................................................................................. 64 
  Bildning och arbete .................................................................................................... 67 
 
Vård- och omsorgsnämnd .................................................................................. 70 
  Vård- och omsorgsnämnd ....................................................................................... 70 
  Vård och omsorg ......................................................................................................... 71 
 
Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision .......................................... 75 
 
Båstadhem AB ........................................................................................................ 76 
 

Revisionsberättelse ............................................................ 77 
 

3



INLEDNING  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Ar 2018 var ett år med omfattande nybyggnation. 
Vid Tuvelyckan vid Båstads station växer ett helt 
nytt bostadsområde fram med permanentbostäder i 
direkt närhet till goda kommunikationer och fina 
rekreationsmiljöer. 72 lägenheter med hyresrätt var 
färdiga för inflyttning under hösten 2018 samt 21 
radhus, På kommunens tomtområde Heden i 
Hemmeslöv har vi under 2017-2018 sålt drygt 60 
tomter och markanvisningstävling har genomförts 
på Heden etapp 3. 

I Båstad centrum färdigställdes även under 2018 ett 
antal villor på Hasselbacken väster om centrum. 

Vid Hakonhus påbörjades 16 bostadsrätter som 
varit föremål för olika planer sedan 1992. 

För Förslövs del avser Båstadshem bygga 16 lägen-
heter på före detta Mejeritomten. Behovet av fler 
äldreomsorgsplatser är stort på lång sikt och 
Båstadshem har under året efter beslut i kommun-
fullmäktige påbörjat ett äldreboende vid Angahällan 
med 48 platser. Dessutom pågår en planprocess för 
200 bostäder i det närliggande området Förslöv 2;4. 

Vid Förslövs station blev Bjärekrafts nya kontor och 
lager färdigt under hösten. 

Nya Skogsbyns förskola med 6 avdelningar blev 
färdig i november månad och därmed kunde vi 
lämna modulerna där förskolan varit inrymd sedan 
flera år. 

Kommunen blev under 2018 delägare i Sydvatten. 
Kommunens södra och västra delar ansluts till Syd-
vatten under 2020. Byggande av överföringsledning 
för avlopp och utbyggnad av Laholms reningsverk 
pågår och blir färdig under 2019. Verket kommer att 
samägas med Laholms kommun och Båstads 
kommuns andel är knappt 40 mkr. Därmed står vi 
väl rustade för framtida utbyggnader i hela 
kommunen inom vatten-och avlopp. 

Den efterlängtade friidrottsanläggningen i centrala 
Båstad färdigställdes under året och invigdes i 
september månad. 

I maj månad invigdes Dahlmans tomt på Dahlman-
ska tomten med scen och park. 

Kommunens invånarantal ökade med 152 personer 
från 1 januari till den 31 december 2018 och vi är 
nu 14 948 invånare. I februari 2018 beslutade 
kommunfullmäktige med stor majoritet om den 
framtida skolstrukturen på södra och västra sidan 

av kommunen med bibehållande av byskolorna och 
ny skola i Grevie. Vi kan konstatera att vi står inför 
mycket stora investeringar inom såväl förskole- som 
skolområdet. 

Vi ser en fortsatt positiv utveckling av resandet och 
många har upptäckt våra fantastiska pendlingsmöj-
ligheter från våra tågstationer. Resandet ökar 
genom de förbättrade kommunikationerna med 
bussar till och från stationerna. 

Båstads kommun ligger i framkant med bredbands-
utbyggnaden och utbyggnadstakten i Båstads 
kommun är hög och vi har bäst täckning på 
landsbygden i Skåne. 

Kommunen gör även i år ett positivt resultat på 
15,2  mkr. Detta är en negativ avvikelse mot budget 
på 0,2 mkr. I november 2018 meddelar KPA att man 
räknat fel på tidigare pensionsprognos och att 
kostnaderna stigit med 8 mkr. I annat fall hade 
kommunen gjort ett rekordresultat på 23 mkr. Det 
är finanserna som räddar det positiva resultat då 
flera verksamhetsområden går kraftigt minus. 
Placeringar av barn och ungdomar har mer än 
fördubblats mot för ett antal år sedan och utgör ca 
8 mkr. Fler barn i skolorna tillsammans med 
gymnasieskolan ger ett underskott på 10 mkr och 
Vård-och omsorg 6 mkr om hänsyn tas till överskott 
på hemtjänsttimmar. 

Tack till alla medarbetare, förtroendevalda, 
företagare och, invånare. Tillsammans kan vi se 
fram mot att vi har goda förutsättningar för en bra 
framtid för Båstads kommun. 

 

 

 

Bo Wendt (BP) 
Kommunstyrelsens ordförande 

B
ild

: B
åstad

s ko
m

m
u

n
 

4

chrnil3
Stämpel



INLEDNING  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Organisationsschema 

Organisationsschema 
 

 

 

 

5



INLEDNING  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Fördelning av kostnader och intäkter 
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Fem år i sammandrag 

 
 

Fem år i sammandrag 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Årets resultat, mkr 15,2 16,5 14,8 6,7 10,5 

- varav realisationsvinst 0,3 0,7 0,6 0,8 1,0 

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

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

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

Soliditet, procent2) 41 41 43 46 51 

Skuldsättningsgrad, procent 59 59 57 54 49 

Likvida medel, mkr -0,5 55,8 17,0 20,3 18,1 

Tillgångar, mkr 1238 1 186 1 101 993 886 

Tillgångar per invånare, kr 82 797 80 159 75 306 69 101 61 465 

Låneskuld, mkr 503 442 398 306 246 

Låneskuld per invånare, kr 33 680 29 871 27 255 21 315 17 031 

Eget kapital, mkr 507 492 475 454 448 

Eget kapital per invånare, kr 33 914 33 245 32 521 31 613 31 051 

Nettoinvesteringar, mkr 171 120 121 116 95 

Nettoinvesteringar per invånare, kr 11 414 8 142 8 265 8 033 6 585 

Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 22 16 17 17 14 

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

Antal invånare 31 december 14 948 14 796 14 614 14 373 14 419 

 

1) Nettokostnaderna består av verksamhetens kostnader minus intäkter plus avskrivningar och finansnetto. 

2) Soliditeten definieras som eget kapital i förhållande till tillgångarna. Pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse. Denna 

uppgår till 246 mkr och skulle denna betraktas som skuld sjunker kommunens soliditet till 21 procent (2017: 20 procent).  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Omvärldsanalys 

 
Omvärldsanalys

Samhällsekonomin och kommu-
nens ekonomi 
Världsekonomin(1) 
De flesta bedömare räknar med lägre global BNP-
tillväxt komman de år. En inbromsning i några 
betydelsefulla ekonomier, som USA, Kina och 
Tyskland, är högst trolig 2019, vilket kommer att 
ge tydligt avtryck i global BNP och världshandeln. 
En sådan försvagning understödjs i nuläget av le-
dande indikatorer för tillverkningsindustrin i 
flertalet regioner. Frågan i nuläget för världseko-
nomin är därmed snarast hur snabb och lång 
konjunkturnedgången blir.  

På vissa håll beror den förestående inbroms-
ningen i konjunkturen på att efterfrågetillväxten 
bromsas av utbudsrestriktioner. Exempelvis är 
det tydligt att resursutnyttjandet på arbetsmark-
naden i USA är riktigt högt, i likhet med Sverige. 

Räntorna förväntas stiga framöver, USA  har re-
dan höjt sin styrränta från 0,25 procent 2015 till 
2,25 procent i slutet av 2018. Grannländer som 
Norge och Storbritannien höjde även de sina rän-
tor under 2018.  

Svensk ekonomi(1) 
Den svenska konjunkturen nu har passerat top-
pen, framöver väntas därmed konjunkturavmatt-
ning. Detta innebär att BNP en tid kommer att 
öka svagare än den trendmässiga tillväxten. Att 
man räknar med en lägre global BNP-tillväxt, in-
nebär en svagare ökning av svensk export kom-
mande år.  

På hemmaplan tycks byggboomen vara över och 
vi räknar med att bostadsbyggandet minskar un-
der hela 2019. Detta är två huvudförklaringar till 
svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020. Den 
starka utvecklingen på den svenska arbetsmark-
naden kommer därmed att brytas, med mins-
kande sysselsättning och stigande arbetslöshet 
som följd.  

Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock en 
bit bort. I vår prognos visar sig den svagare ar-
betsmarknadskonjunkturen mer tydligt först år 
2020. En svag utveckling av antalet arbetade tim-
mar medför en dämpning av den kommunala 
skatteunderlagstillväxten kommande år. 

Under 2018 ökade BNP med 2,2 procent, (2,1 
procent) och KPI med 2,0 procent. På sikt kom-
mer ökningen av BNP begränsas till runt 1,5 pro-
cent per år samtidigt som utvecklingen av antalet 
arbetade timmar är svag. Det betyder att den re-
ala ökningen av skatteunderlaget kommer grad-
vis avta. Arbetslösheten har minskat och uppgick 
till 6,3 procent i slutet av året. Sysselsättningsgra-
den och arbetskraftsdeltagandet har inte varit 
lika höga sedan innan 1990-talskrisen. På grund 
av förestående lågkonjunktur prognostiseras ar-
betslösheten öka i långsam takt under 2019 och 
2020. 

Kommunernas ekonomi(1) 
Kommunernas resultat för 2017 uppgick till 
24 mdkr, varav drygt 54 procent utgörs av reali-
sations- och exploateringsvinster. Endast 20 
kommuner hade negativt resultat 2017 och 199 
kommuner hade ett resultat på minst 2procent av 
skatter och bidrag. 

Realisations- och exploateringsvinsterna har va-
rit mycket ojämnt fördelade. Det var 71 kommu-
ner som hade rea- och exploateringsvinster som 
översteg 500 kr per invånare, i 16 kommuner un-
dersteg de -100 kr per invånare. Det var främst 
storstadskommuner, pendlingskommuner nära 
storstad som hade de höga värden medan lång-
pendlingskommuner och landsbygdskommuner 
hade låga värden.  

Under de senaste tio åren har det sammantagna 
resultatet för kommuner i Sverige motsvarat 
3,0 procent av skatter och generella statsbidrag. 
År 2017 klarade 2 utav 3 kommuner 2 procent av 
skatter och generella statsbidrag. Andelen kom-
muner som haft underskott har under de senaste 
tio åren i genomsnitt uppgått till 11 procent.   

Kommunernas kostnader för egentlig verksamhet 
ökade med 3,2 procent, vilket är lågt jämfört med 
den genomsnittliga ökningen på 4,5 procent 
2010-2016. Variationen mellan verksamheterna 
var stor. Den verksamhet som minskade mest var 
kostnader för flyktingmottagande. Förskola, skola 
och personlig assistans hade däremot stora kost-
nadsökningar. 

Kommunkoncernernas sammantagna investe-
ringsvolym har ökat under en längre tid.  De kom-
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munala bolagen svarar för drygt hälften av kom-
munernas investeringar. År 2017 ökade investe-
ringarna med 13 procent jämfört med året innan. 
Det är större städer som står för de största inve-
steringarna per invånare, men landsbygdskom-
munernas investeringar ökar mest jämfört med 
året innan. Investeringsnivån spås öka även i 
fortsättningen dock i en lägre takt. 

En ökad investeringsvolym innebär ökade drift-
kostnader som kommer att ta allt större utrymme 
i kommunernas driftbudgetar. 

Starkt demografiskt tryck med ökade pensions-
kostnader i kombinations med lägre skatteunder-
lagsutveckling innebär att det krävs kraftiga ef-
fektiviseringsåtgärder, bland annat med hjälp av 
digitalisering av välfärdstjänster för att klara 
verksamheten och målen för god ekonomisk hus-
hållning.  

(1) Källa: SKLs Ekonomirapport december 2018 

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

Tabell:	Känslighetsanalys	

Händelse (mkr +/-) 

Löneförändring, 1 % -6,8 

Prisförändring, 1 % -3,4 

Ränteförändring, +1 % -2,1 

Skatteintäkter, 100 invånare -5,0 

1 kr kommunalskatt 34,1 

 

Befolkning 
Den 31 december 2018 hade Båstads kommun 
14 948 invånare, vilket är 152 fler än förra året. I 
kommunen föddes 118 barn och totalt avled 195 
personer, vilket ger ett födelseunderskott på -77 
personer. Det flyttade hit 1 141 personer medan 
914 valde att flytta härifrån, vilket ger ett positivt 
flyttningsnetto på +227 personer. Under de sen-
aste tjugo åren har invånarantalet ökat under 
tretton av dessa och minskat under sju. Antalet 
invånare under samma period har ökat med to-
talt 708 personer. Sammanlagt har kommunen 
ett positivt flyttningsnetto under de senaste tjugo 

åren på 759 personer, varav för de senaste fem 
åren är motsvarande siffra 529. 

Båstads kommun har en stor andel äldre invå-
nare jämfört med genomsnittskommunen. I slutet 
av 2018 var 30 procent av befolkningen 65 år el-
ler äldre jämfört med 20 procent i riket. Av invå-
narna är 50 procent män och 50 procent kvinnor. 
Olika åldersgrupper fördelar sig procentuellt på 
följande sätt: 

Tabell:	Fördelning	åldersgrupper	

Ålder Båstad % Riket % 

0-19 20 23 

20-24 4 6 

25-44 19 26 

45-64 26 25 

65-79 23 15 

80+ 8 5 

 

	

Diagram:	Befolkningsutveckling	i	Båstad	de	senaste	20	
åren 

 

 

 

Diagram:	Båstads	befolkningsutveckling	i	procent	jäm‐
fört	med	riket	de	senaste	20	åren 
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Bostadsmarknad 
Båstad 
I Båstad bor man traditionellt i villa. Totalt finns 
det cirka 9 500 småhus i Båstad, varav närmare 
hälften är fritidsbostäder. Antalet hyresrätter 
uppgår till 1 988. Kommunens bostadsbolag, 
Båstadhem AB, förvaltar en majoritet av kommu-
nens hyreslägenhetsbestånd. I kommunen finns 
även 679 bostadsrätter. Under 2018 har Båstad-
hem nyproducerat 3 lägenheter genom en om-
byggnation av en lokal som ligger i Torekov. Ef-
terfrågan på bostäder är störst i centrala Båstad 
och Förslöv, där det råder brist på lägenheter. I 
Båstads kommun finns cirka 12 500 bostäder  
varav cirka en tredjedel är fritidsbostäder.  

Antalet utannonserade bostäder och tomter till 
salu är fortfarande stort i kommunen och bedöm-
ningen är att det finns fler bostäder till salu än 
vad som efterfrågas. Störst är efterfrågan på 
unika objekt för fritidsboende eller mycket pris-
värda fastigheter med stor utvecklingspotential. 
Dessa fastigheter är dock inte så många på mark-
naden. En försiktig efterfrågan finns på tomter för 
nyproduktion där tomtpriset utgör en realistisk 
del av totalkostnaden för att bygga nytt. 

Omvärldens inverkan 
Urbaniseringstrenden fortsätter. Städerna växer 
och i takt med att efterfrågan på bostäder där 
ökar, förändras också prisbilden. Detta leder i sin 
tur till att efterfrågan också ökar på bostäder 
strax utanför städerna. Attraktiva, stadsnära bo-
stadsmiljöer med goda kollektivförbindelser har 
länge varit en konkurrensfördel för tillväxt i 
mindre kommuner och samhällen nära storstä-
der. 

Vi har tillväxt i Sverige och i Båstad. Räntorna är 
fortfarande låga men de nya amorteringsreglerna 
gör det svårt för unga människor att ta sig in på 
bostadsmarknaden. Priset för nyproduktion av 
hyresrätter är högt och resultatet blir att det 
byggs för få. Nationellt sett ökar dock efterfrågan 
på nybyggda hyresrätter trots de höga hyrorna. I 
relation till efterfrågan finns det en för liten andel 
bostadsrätter i kommunens tre största orter.  

Näringsliv 
Båstads kommun utmärker sig varje år som stark 
nyföretagarkommun.  Enligt Svenskt Näringslivs 
undersökning ”Företagsamhet” hade Båstad kom-
mun Sveriges femte högsta företagsamhet 21,8 
procent (personer som är delägare i ett handels-
bolag, är vd eller styrelseledamot i ett aktiebolag 
och/eller har en F-skattsedel). I Skåne har Båstad 
en topplacering. Strax efter Båstad kommer Vel-
linge. 

Bilden av Båstads kommun som en sommar- och 
turistort är väl etablerad och i kommunen finns 
många företag kopplade till just denna näring. 
Många små företag finns inom turism och jord-
bruk, branscher som har en lång historia i Bå-
stads kommun men här finns också de stora före-
tagen inom industri och tillverkning med många 
anställda. Båstad är en av få småkommuner där 
tre börsnoterade företag har sina huvudkontor: 
PEAB, inom bygg- och anläggningssektorn, No-
lato, med plast- och gummiprodukter och Lindab 
med produkter i tunnplåt. Dessa tre tillsammans 
med kommunens tre stora hotell svarar för näs-
tan 30 procent av arbetstillfällena i kommunen. 
PEAB Sverige AB är största privata arbetsgivaren 
med 2 375 antal anställda (2017 källa Ekonomifakta.se, 

Svensk Näringsliv 2018).
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Båstads kommun har tre övergripande fullmäkti-
gemål samt sex nämndsmål och har under året 
arbetat efter den budget som Kommunfullmäk-
tige beslutade om. 

 
 

	
 

 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Enligt den senaste medborgarundersökningen är 
invånarna i Båstad nöjdare än genomsnittet med 
sin kommun. Över hälften skulle rekommendera 
sina vänner och bekanta att flytta till Båstad. Bjä-
reborna är även nöjda med kommunens kommer-
siella utbud samt fritidsmöjligheter.  

 
 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Även här får Båstad ett något bättre betyg än ge-
nomsnittet för Sveriges samtliga kommuner. Det 
finns dock mycket som kan ytterligare förbättras. 
Till exempel måste vi bli snabbare på att svara på 
e-mail. Under 2019 kommer vi att vidta åtgärder 
för att bli bättre på detta område. 

 
 

 
 

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:	
 

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

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Dock är det värt att notera att resultatet blev 
15,2 mkr och inte det budgeterade 15,4 mkr vil-
ket ändå ger 2,0 procent av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag. Det är kommunens drift och 
verksamheter som drar resultatet neråt medan 
överskottet på den finansiella sidan gör att kom-
munen uppnår målet. 

 

Investeringarna ska finansieras fullt ut med skatte-
medel. Härmed avses de skattefinansierade investe-
ringarna. 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Endast 64 procent av investeringarna beräknas 
kunna täckas med skattemedel. Båstads kommun 
har för närvarande ett mycket stort investerings-
behov, vilket medför att det egna kapitalet inte 
räcker till att finansiera allt. 

 
 

 
 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Vi placerar oss inte bland de 10 bästa kommu-
nerna även om vi får bra resultat i de flesta del-
målen. Att vara bland de 10 bästa är ett mycket 
ambitiöst mål. Även vår placering, plats 22 bland 
landets 290 skolkommuner är en bra prestation. 

 

 

 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Detta är ett högt uppsatt mål. Även om vi når 
många av delmålen, uppfyller vi inte huvudmålet. 
94 procent av vård- och omsorgstagarna tycker 
att hemvården håller en god kvalitet. Även sär-
skilt boende får ett gott betyg. Alla vård- och om-
sorgstagare har möjlighet att vara delaktiga i sin 
genomförandeplan, vilket är positivt. Däremot 
önskas mer tid hos vård- och omsorgstagare. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka 
kvaliteten i den vård och omsorg som bedrivs. 

 
 

 
 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt 

Enligt 2016 år mätning ”löpande Insikt” ligger vår 
kommun på plats 49. Båstad har inte deltagit i 
2017 års mätning, men har deltagit under 2018. 

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, professionell 

och tydlig 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun är i ekonomisk balans 

Nämndsmål 1  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

skolkommuner 

Nämndsmål 2  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

kommuner inom vård och omsorg 

Nämndsmål 3  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

näringslivskommuner 
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Resultatet för 2018 års mätning publiceras först 
senare under 2019.  

Enligt Svenskt Näringslivs ranking ”Företagskli-
mat” hamnar vi på plats 118 bland Sveriges kom-
muner. 

Det finns delområden som Båstad är mycket bra 
på, exempelvis antal nystartade företag som finns 
kvar efter tre år. Däremot måste vi bli ännu 
bättre på att samverka och ge service till våra fö-
retagare. 

 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Enligt Miljöaktuellts ranking 2018 är vi på plats 
39, vilket innebär att vi klättrat upp 44 place-
ringar (från plats 83 2017).  

Sedan tidigare har kommunen arbetat fram ett 
Miljöprogram och under 2018 har det bildats en 
miljö- och hållbarhetsgrupp. Gruppens uppgift är 
att arbeta brett och horisontellt med miljö- och 
hållbarhetsfrågor och genom ett systematiskt ar-
bete kan vi nå målet på lite längre sikt. 

 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Båstad placerar sig på plats 141 enligt SKL:s 
Öppna Jämförelser, vilket är en förbättring med 
25 placeringar. Antalet inbrott är högt och även 
antal våldsbrott har ökat. Kommunen har vidtagit 
åtgärder för att minska inbrotten (projektet DNA-
märkning). Även på trygghetsområdet kan vi nå 

längre genom att samverka med andra aktörer 
(polisen, allmänheten, föreningar med flera).  

Eftersom trygghet är en fråga med hög prioritet, 
kommer kommunen att rekrytera en säkerhets-
chef/trygghetssamordnare under 2019. 

 

 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Båstad har ett rikt kulturliv med många arrange-
mang året runt. De kommunala insatserna kom-
pletteras av ett stort engagemang både från ide-
ella föreningar och privata aktörer. Enligt mät-
ningen Nöjd Medborgar-Index-Kultur (UO9401) 
har vi ett resultat som är bättre än genomsnittet 
för riket, men vi når inte ända fram till de bästa 
placeringarna. 

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
God ekonomisk hushållning regleras i Kommu-
nallagen och innebär förutom att räkenskaperna 
går ihop även ett krav på att kommunen bedriver 
verksamheterna på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. Genom mål och riktlinjer sta-
kas den politiska färdriktningen. 

Fullmäktigemålen nås delvis, men trots bättre re-
sultat på nästan alla områden når vi inte upp till 
något av våra nämndsmål. Detta beror främst på 
att målen är så ambitiösa och högt uppsatta. 

Sammantaget görs bedömningen att Båstads 
kommun delvis uppfyller kravet på god ekono-
misk hushållning.

Nämndsmål 4  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom miljö och samhällsbyggande 

Nämndsmål 5 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom trygghet och säkerhet 

Nämndsmål 6 

Båstads kommun ska främja allas möjligheter till 

kulturupplevelser året runt genom att vara bland 

de 25 bästa i Sverige 
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Målredovisning

Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Utfall 
2018

Utvärdering/Kommentar

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

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

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

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

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

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.   

KF-mål 2 Mätmetod Mått Utfall 
2018

Utvärdering/Kommentar

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun 
(medborgarundersökningen)

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

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

V 59 % får ett svar inom två arbetsdagar. 

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

V 61% får ett svar på en enkel fråga vid kontakt via  telefon. 

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

V 89 % uppfattar att de får ett gott bemötande när ställt en enkel 
fråga via telefon. 

KF-mål 3 Mätmetod Mått Utfall 
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

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

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

RT Dock är det värt att notera att resultatet blev 15,2 och inte det 
budgeterade 15,4 vilket ändå ger 2,0 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. 

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

RT Endast 64 procent av investeringarna beräknas kunna täckas 
med skattemedel. Båstads kommun har för närvarande ett 
mycket stort investeringsbe-hov, vilket medför att det egna 
kapitalet inte räcker till att finansiera allt.

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Utfall

2018
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser, 
sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor 
(U15538)

RT Vi placerar oss på plats 22 (plats 38 under 2017). Ett fantastiskt 
fint resultat, även om vi inte når upp till målet.

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

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

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

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT Mätningsmetoden har ändrats under 2018. För närvarande finns 
ingen jämförbar data, vilket ska ändras till nästa år.

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT Mätningsmetoden har ändrats under 2018. För närvarande finns 
ingen jämförbar data, vilket ska ändras till nästa år.

Andel examina V 91 %(83 % förra gången) tog examen vid yrkeshögskolan.
Andel yrkesutbildningar per invånare V Åtta yrkesutbildningar har erbjudits.
Andel i arbete efter utbildning V 90 % har arbete 6 mån efter  avslutad utbildning.
Genomströmmning SFI E 217 elever har studerat på SFI.
Nivå SFI E 97 elever har gjort nationella prov varav 96 blev godkända.

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig
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Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Utfall
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommuner inom vård 
och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 
jämförelser 

RT Målet är ännu inte uppnått enligt SKL:s rankning Öppna 
Jämförelser "Vård och omsorg om äldre". 

Andel nöjda brukare i hemvården RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker att 
hemvården håller en god kvalitet (94%). Båstad placerar sig på 
plats 25 av Sveriges kommuner enligt den senast tillgängliga 
mätningen för denna fråga. Verksamheten arbetar kontinuerligt 
med att öka kvaliteten i den vård och omsorg som bedrivs.

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun är nöjda med 
särskilda boende till 80% enligt Öppna Jämförelser 2018. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inom hemvården är 50 % av vård- och omsorgstagare nöjda med 
möjligheten till inflytande enligt Öppna Jämförelser 2018. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

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

Andel tid hos brukare E Av vård- och omsorgstagarna inom hemvården anser 50% att det 
finns tillräckligt med tid och 46% av vård- och omsorgstagare 
inom särskilt boende anser att det finns tillräckligt med tid enligt 
Öppna Jämförelser 2018. Det är en förbättring inom spåväl 
hemvård som särskilt boende. 

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Utfall
2018

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.   

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

RT Båstad är på plats 212 enligt 2018 års mätning, vilket är en 
försämring med 62 placeringar.

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

RT Placering 227, 1 placering ner. Här finns förbättringspotential. 
Arbete med bemötande och klarspråk pågår inom 
Samhällsbyggnad.

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V Båstads kommun ligger alltid högt inom detta område och det 
finns inget som tyder på någon större förändring. Vi ligger på 
plats 10 enligt Svenskt Näringslivs ranking.

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

V Plan för utökning av Torekovs hotell. Plan för utökning av Hotell 
Skansen har antagits men är överklagad.

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Utfall
2018

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT Enligt miljöaktuellts ranking 2018 placerar sig Båstad på plats 
39(83), vilket innebär att vi klättrat upp 44 platser.

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V Andelen miljömärkta livsmedel har uppnåtts och mäts 
kontinuerligt.

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

Kommunen ska öka andelen elbilar i verksamheten V Andelen elhybridbilar ökar långsamt. Rena elbilar är dock 
fortfarande dyra. Strategin har varit att vid varje 
bilbyte/nyanskaffning välja ett miljömässigt bättre alternativ.

Båstads kommun ska öka mängden solenergianläggningar i 
kommunen

RT Självförsörjningsgraden har ökat genom anläggning av solceller 
och bergvärme.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Utfall
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommun inom trygghet 
och folkhälsa

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 tryggaste och 
säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT Båstads kommun placerar sig på plats 141 (166), vilket är en 
förbättring med 25 placeringar. Vi måste fokusera på att  få ner  
antalet stölder och tillgreppsbrott (exempelvis inbrott). Även 
brandskyddsarbete är ett förbättringsområde.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Utfall
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt och vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommuner inom 
området.

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett 
varierat kulturutbud. Nöjd Medborgar-Index-Kultur 
(UO9401)

RT Vi har relativt bra resultat med tanke på de små resurserna vi har, 
nöjd Medborgar-Index för 2017 är 65 jämfört med rikets 62. Vi 
når dock inte upp till det högt uppsatta målet. Nästa 
mätningstillfälle under hösten 2019.

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
miljökommuner

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
näringslivskommuner
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Finansiell analys

Sammanfattning 
Båstads kommuns resultat för 2018 uppgick till 
15,2 mkr, vilket är en negativ avvikelse i förhål-
lande till budget med 0,2 mkr. Resultatet för 2017 
var 16,5 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick 
till 171 mkr, jämfört med 120 mkr året innan, 
varav cirka 75 mkr avsåg VA-investeringar. Nya 
lån om 90 mkr togs under året och kommunen 
amorterade cirka 34 mkr på gamla lån. De likvida 
medlen minskade med 57 mkr till 0 kr. 

Resultat och kapacitet 
Årets resultat 
Årets resultat om 15,2 mkr kan jämföras med det 
budgeterade om 15,4 mkr. Budgetavvikelserna 
för den ordinarie verksamheten uppgick 
till -32,9 mkr inklusive demografireserven. De 
stora avvikelserna ligger inom Skolpeng -9,9 mkr,  
Bildning och arbete ram -7,5 mkr och Vård och 
omsorg ram -8,1 mkr. 

Att årets resultat ändå blev positivt förklaras till 
stor del av intäkter från exploateringsverksam-
heten, detta bidrog med +23,9 mkr. Andra bidra-
gande positiva avvikelser gentemot budget var 
att avskrivningskostnader och räntekostnader 
blev totalt 5,3 mkr lägre än budgeterad med an-
ledning av lägre investeringsvolym 2017 och 
2018 än budgeterat samt på grund av det låga 
ränteläget. Ytterligare poster som bidrog till det 
positiva resultatet var bland annat att kommunen 
under året fick tillfälliga generella statliga bidrag 
i form av ”byggbonus” från Boverket. Detta bi-
drog med 2,4 mkr till årets resultat. 

Pensionskostnaderna har en negativ avvikelse 
om 1 mkr. Detta efter att kommunens pensions-
bolag i slutet av november reviderat upp sin kost-
nadsprognos för 2018 med ca 8 mkr. I delåret 
prognostiserade kommunen en positiv avvikelse 
med 5 mkr. 

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

 

 

 

Diagram:	Årets	resultat	(mkr) 

 

Balanskravsutredning 
Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta 
är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäk-
terna överstiga kostnaderna och ett negativt re-
sultat efter balanskravsjusteringar ska regleras 
under de närmast följande tre åren. Balanskravs-
justeringar innebär bland annat att vissa realisat-
ionsvinster inte tas med i bedömningen om årets 
resultat uppfyller balanskravet. Under 2018 
avyttrade kommunen fastigheter, inventarier och 
maskiner som genererade en reavinst på 0,7 mkr. 
Enligt huvudprincipen ska realisationsintäkter 
räknas bort vid en balanskravsjustering. Några 
underskott från tidigare år finns inte kvar att 
täcka. Därmed är balanskravet uppfyllt. 

Tabell:	Balanskravsutredning	

 

(mkr) 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 15,2 

- reducering av samtliga realisationsvinster -0,3 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 14,9 

Balanskravsresultat 14,9 

  

Öronmärkning pensionsreserv(1) -5,1 

 

(1) Kommunstyrelsen	fattade	2006‐02‐01	§	21	beslut	om	att	fi‐
nansiera	framtida	ökade	pensionsutbetalningar	genom	att	
skapa	medel	i	den	egna	balansräkningen	öronmärkta	till	ända‐
målet.	Beslutet	innebär	att	den	del	av	överskottet	som	överskri‐
der	värdesäkringen	av	det	egna	kapitalet	skulle	öronmärkas	för	
framtida	pensionsutbetalningar.	Värdesäkring	av	det	egna	ka‐
pitalet	innebär	att	resultatet	först	ska	täcka	inflationens	värde‐
minskande	effekt	på	det	egna	kapitalet	innan	överskridande	del	
kan	reserveras	till	pensionsreserven.	(Inflationen	(KPI)	2018	
blir	2,0	procent.	enligt	SKL:s	bedömning	i	cirkulär	19:6).	
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Nettokostnader och skatteintäkter 
För kommunens ekonomi är det av stor betydelse 
att nettokostnaderna inte ökar mer än skattein-
täkterna eftersom detta på sikt minskar möjlig-
heterna till en ekonomi i balans. Nettokostnads-
utvecklingen i Båstads kommun, sett över den 
senaste femårsperioden, har varit högre än skat-
teintäktsutvecklingen. Se tabellen nedan. 

Tabell:	Nettokostnads‐	och	skatteutvecklingen	

Förändring (%) 2018 2017 2016 2015 2014 

2018-

2014 

Nettokostnads- 

utveckling 2,6 5,4 4,4 4,4 3,6 22,1 

Skatteintäkts- 

utveckling 2,2 5,4 5,3 3,6 1,9 19,6 

 

Som ett riktmärke för om kommuners resultat 
ligger i linje med god ekonomisk hushållning an-
vänds ofta måttet att resultatet över tid ska 
uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. Båstads kommun har detta som ett 
ekonomiskt mål vilket ger goda förutsättningar 
för att över tid ha en ekonomi i balans. Det eko-
nomiska målet kan åskådliggöras genom att net-
tokostnadernas ställs i relation till skatteintäkter 
och generella bidrag samt finansnetto. Andelen 
får därmed inte överstiga 98 procent. Kommu-
nens nettokostnadsandel uppgår till 98,0 procent 
för 2018 och genomsnittet för de senaste 5 åren 
landar på 98,2 procent. 

 

Diagram:	Nettokostnadernas	andel	av	skatteintäkter,	
generella	bidrag	samt	finansnetto	(%)	

 

Den kommunala skattesatsen var under 2018 
20:23 kronor. Genomsnittet i länet var 20:63 och 
i riket 20:74. Lägst skatt i Skåne hade Vellinge 
med 18:50 kr. Osby hade högst med 22:26, en 

skillnad på 3:76 kr. Den totala skattesatsen (kom-
munal- och landstingsskatt) för Båstad ligger på 
30:92. Genomsnittet i de fem närmsta pendlings-
kommunerna är 31:09. Landstingsskatten i Skåne 
uppgick till 10:69 jämfört med rikets på 11:39. 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått som visar kommunens be-
talningsförmåga på lång sikt. Den visar hur stor 
del av kommunens tillgångar som är finansierade 
med egna medel, i stället för med lånade pengar. 
Ju högre soliditet, desto starkare finansiell hand-
lingsberedskap har kommunen. Förändringar i 
soliditeten kan bero på investeringstakt, nyupplå-
ning, resultat och övriga skuldförändringar. 

Soliditeten hölls oförändrad under 2018 jämfört 
med 2017. Kommunen klarar inte av att fullt ut 
självfinansiera nya investeringar vilket påverkar 
soliditeten. Hade likviditeten varit högre vid års-
skiftet genom nyupplåning hade soliditeten sjun-
kit istället för att hållas oförändrad mellan åren. 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld 
uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i 
balansräkningen. Räknar man med den i skulden 
blir soliditeten 21 procent 2018 vilket innebär att 
soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 
ökar 1 procent jämfört med 2017.  

 

Diagram:	Soliditet	(%)	

 

 

Skuldsättningsgrad 
Av kommunens tillgångar finansierades 59 pro-
cent med främmande kapital. Detta benämns 
skuldsättningsgrad och är motsatsen till soliditet. 
Skuldsättningsgraden höll sig därmed även den 
oförändrad under 2018 jämfört med 2017. 

Som synes av diagrammet och tabellen nedan har 
de långfristiga skulderna i kommunen ökat från 0 
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till 41 procent under åren 2001 till 2018. Under 
2018 ökade de långfristiga lånen med 4 procent 
till följd av att nya lån togs som överskred de 
amorteringar som genomfördes på befintliga lån. 
Båstad hade inga långfristiga lån fram tills att den 
nya gymnasieskolan skulle finansieras 2002. 
Upplåning gjordes då med 80 mkr. För att finansi-
era utbyggnad av VA-verksamheten och kommu-
nens övriga investeringar har lån för ändamålet 

upptagits med sammanlagt 419 mkr till och med 
31 december 2018. Enligt statistiska centralby-
råns statistik från 2017 ligger Båstad med 
29 871 kr/invånare över riksgenomsnittet gäl-
lande långfristiga skulder per invånare jämfört 
med samtliga kommuner i riket där snittet låg på 
28 916 kr/invånare år 2017. 

	

	

Diagram:	Utveckling	skulder	och	eget	kapital	2001‐2018	plus	budget/plan	2019‐2020	(%)	

 

 

Den budgeterade skuldförändringen (nyupplå-
ning – amortering) ligger på +147 mkr för 2019, 
+100 mkr för 2020 respektive +121 mkr för 
2021. Detta skulle, förutsatt att utvecklingen för 
kortfristiga skulder ligger kvar på ungefär samma 
nivå samt att de budgeterade och planerade re-
sultaten uppnås, innebära att skuldsättningsgra-
den ökar till cirka 65 procent vid utgången av 
2020. Framöver bör kommunen vara återhållsam 
med nyupplåning vilket kan påverka investe-
ringstakten. 

 

Tabell:	Skuldsättningsgrad	

(%) 2018 2017 2016 2015 2014 

Total skuldsättningsgrad 59 59 57 54 49 

- varav avsättningsgrad 1 2 2 3 5 

- varav långfristig 

skuldsättning 41 37 36 31 28 

- varav kortfristig 

skuldsättning 17 19 19 20 16 

 

Risk och kontroll 
Kortsiktig betalningsförmåga 
Likviditeten mäter den kortfristiga betalningsför-
mågan, det vill säga förmågan att betala de lö-
pande utgifterna. Kassalikviditeten (likvida me-
del och kortfristiga fordringar i förhållande till de 
kortfristiga skulderna) sjönk under 2018 från 71 
till 49 procent jämfört med 2017. Förklaringen 
till försämringen av nyckeltalet förklaras av höga 
investeringskostnader samtidigt som att de kort-
fristiga skulderna minskade med cirka 16 mkr.  

Förhållandet bör vara 100 procent, men 19 pro-
cent av de kortfristiga skulderna utgörs av se-
mesterlöneskuld som inte kommer att omsättas 
inom den närmsta tiden. Dessutom har kommu-
nen tillgång till en beviljad bankkredit på 50 mkr 
för att hantera utbetalningar. En högre likviditet 
och därmed god betalningsberedskap kan vara 
önskvärd men kan också innebära onödiga ränte-
utgifter ifall likviditeten istället kunnat användas 
för att minska den långsiktiga lånefinansieringen. 
Nuvarande likviditet bedöms behöva förbättras. 
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De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 0 kr 
jämfört med 56 mkr året dessförinnan.  

Tabell:	Kortsiktig	betalningsförmåga	

 2018 2017 2016 2015 2014 

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

Kassalikviditet, % 49 71 73 52 55 

 

Analys	av	likviditetsförändringar	

Löpande	verksamhet	+52	mkr	

Kassaflödet från den löpande verksamheten, så 
som årets resultat, av- och nedskrivningar samt 
övriga avsättningar, bidrog med +69 mkr. Efter 
förändring av fordringar, varulager samt föränd-
ring av kortfristiga skulder minskades kassaflö-
det till +52 mkr. Förklaring till det svagare kassa-
flödet från den löpande verksamheten är ök-
ningen av kortfristiga kundfordringar med 1 mkr 
i kombination med minskningen av kortfristiga 
skulder med 16 mkr. Skulderna som minskat är 
övervägande leverantörsskulder.  

Investeringsverksamhet	‐149	mkr	

Årets nettoutgifter för investeringar inom skatte-
finansierad verksamhet, inklusive medfinansie-
ring av statlig infrastruktur, och VA-verksamhet 
uppgår till drygt -149 mkr. 

Finansieringsverksamhet	+53	mkr	

För att finansiera investeringsverksamheten tog 
kommunen under 2017 upp nya lån om 90 mkr. 
Samtidigt har kommunen amorterat 34 mkr på 
befintliga lån. 

Ränterisk 
Med ränterisk menas risken för förändringar i 
räntenivån. Andelen rörliga lån, vilket innebär att 
de löper med rörlig ränta, uppgår till 50 procent 
av kommunens låneskuld på 419 mkr år 2018. En 
ränteförändring på en procent innebär således 
cirka 2,1 mkr i förändrad räntekostnad på helår. 

Pensioner och pensionsskuld 
Årets pensionskostnader uppgick till 57 mkr in-
klusive löneskatt, varav kostnaderna till dagens 
pensionärer utgjorde 13 mkr av dessa. Jämfört 
med 2017 innebär detta en ökning med totalt 
16 mkr från totalt 41 mkr inklusive löneskatt, där 
15 mkr av dessa avsåg dåvarande pensionärer. 

För dagens anställda har kommunen ett framtida 
pensionsåtagande. Enligt den så kallade bland-
modellen redovisas de intjänade pensionerna till 
och med 1997 som ansvarsförbindelse och utan-
för balansräkningen. Förbindelsen uppgick vid 
årsskiftet till 246 mkr (260 mkr). I balansräk-
ningen finns pensioner upptagna som avsätt-
ningar och kortfristig skuld med cirka 29,5 mkr 
inklusive löneskatt. Det innebär att 89 procent av 
pensionsskulden ligger utanför balansräkningen. 
Den delen av pensionsskulden är viktig att beakta 
ur risksynpunkt, eftersom den ska finansieras de 
kommande fyrtio åren. De ökade pensionsav-
gångarna leder till större pensionskostnader. Un-
der perioden 2020 till 2030 beräknas kostna-
derna bli som störst. Båstads kommun har, utö-
ver sitt egna kapital, inte gjort några finansiella 
placeringar avseende pensionsmedel för att täcka 
framtida kostnader. 

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 
587 (585) mkr. Det motsvarar 39 300 kr per in-
vånare. Av det totala borgensbeloppet är 559 mkr 
eller 95 procent borgen som beviljats till kommu-
nens bolag Båstadhem AB.  

Kommunens borgensåtagande för egnahem är på 
0,1 mkr. Numera görs inga borgensåtaganden för 
privat byggenskap. I takt med att lånen amorteras 
av, minskar borgen. Andra åtaganden är för NSR 
(Nordvästra Skånes Renhållningsbolag) med 
23,8 mkr.  

Båstads kommun är medlem i Kommuninvest och 
borgar därmed solidariskt för föreningens skul-
der. 

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

Verksamhet i andra juridiska personer 
Kommunal verksamhet kan bedrivas av annan än 
kommunen. I den sammanställda redovisningen 
ingår bolag där kommunen har ett stort infly-
tande (över 20 procent). Kommunens enda 
helägda bolag är bostadsbolaget Båstadhem AB.  
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Båstad äger tillsammans med fem andra skånska 
kommuner NSVA AB (Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp) som bedriver vatten- och avlopps-
verksamhet.  

Båstads kommun har andelar som motsvarar 
cirka tio procent i Bjäre Kraft ekonomisk före-
ning. 

Tillsammans med fem andra kommuner i nord-
västra Skåne samverkar kommunen i regional av-
fallshantering genom Nordvästra Skånes Renhåll-
ningsbolag, NSR AB. Kommunen äger sex procent 
av aktierna. 

Kommunen är tillsammans med elva andra kom-
muner medlem i Kommunalförbundet AV Media 
Skåne, som driver verksamhet kring AV-lärome-
del. Båstads kommun och tio andra kommuner i 
Skåne äger till lika delar Kommunalförbundet 
Medelpunkten, en verksamhet som tillhandahål-
ler hjälpmedel till funktionshindrade. 

Förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet i 
kommunen bedrivs även av Montessori i tätor-
terna Båstad och Grevie, samt av två föräldrakoo-
perativ i Grevie och Torekov. 

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

Resultat 
Koncernen redovisade ett positivt resultat på 
15 mkr, en försämring jämfört med 2017 då re-
sultatet uppgick till 24 mkr.  

Båstadhem AB 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att 
främja i första hand kommunens försörjning av 
bostäder och lokaler. Bolaget äger samtliga kom-
munens omsorgsbostäder och tillhörande ser-
vicelokaler. 
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Driftsredovisning
Kommunens	driftsredovisning	beskriver	hur	
nämnder	och	styrelser	under	året	har	hante‐
rat	de	medel	de	har	fått	för	att	utföra	sina	
uppdrag.		

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för 
en ekonomi i balans. Verksamhetsområdenas 
budgetavvikelser uppgick till -33 mkr, vilket är 
oförändrat jämfört med 2017. Årets avvikelse 
motsvarar 4,3 procent av nettokostnaderna. 

Årets budget 
I november 2017 fastställde kommunfullmäktige 
driftsramarna för kommunens nämnder och sty-
relse till 730 mkr. Driftsramarna ska användas 
till att finansiera den löpande verksamheten 
såsom skola, vård och omsorg, och varje nämnd 
och styrelse får en egen ekonomisk ram till sin 
verksamhet. 

 

 

Ökade kostnader 
Kommunens kostnader för den löpande verk-
samheten har under året ökat med 5 procent 
jämfört med föregående år. Den enskilt största 
kostnaden är personalkostnaderna, som står för 
nästan två tredjedelar av den totala driftskostna-
den. Personalkostnaderna har stigit med 10 pro-
cent, vilket beror på allmänna löneökningar, fler 
anställda samt högre pensionskostnader.  

Ökade intäkter 
Årets driftsintäkter, det vill säga intäkter som 
kommunens verksamheter får in genom exem-
pelvis bidrag, avgifter, taxor eller försäljning, har 
ökat med 11 procent jämfört med 2017. 

Det är främst intäkterna från försäljningsintäk-
ter och exploateringsintäkter som har ökat men 
även intäkterna från taxor och avgifter har ökat. 
Dock har bidragen minskat jämfört med tidigare 
år. 

 
 
Budgetföljsamhet bland nämnderna 

 

Diagram:	Avvikelser	mot	budget	(mkr)	
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KF - KF
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse

KS - kommunkontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - teknik och service sk.fin.

MN - samhällsbyggnad
UN - utbildningsnämnd

UN - barn och skola ram
UN - barn och skola RE

UN - bildning och arbete ram
UN - bildning och arbete RE

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Demografireserv

Finansförvaltning
Total avvikelse
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Utbetalningar av Skolpeng	inom	barnom‐
sorg/grundskola överskred budget 
med -8 mkr. Anledningen till underskottet var 
att antal barn/elever blev 96 fler än budgeterat.  

Utbetalningar av Skolpeng	inom	gymnasie‐
skola	överskred budget med -2 mkr. Underskot-
tet beror på att antalet elever blev 13 fler än 
budgeterat samt att fler elever än budgeterat har 
valt att läsa program i fristående eller annan 
kommunal regi som kostar mer än i egen regi. 

För Hemvårdspengen, beställaren av hemvård, 
blev det ett överskott på +3 mkr beroende på att 
antalet budgeterade hemvårdstimmar överskred 
utfört antal timmar. 

För Boendepengen, beställaren av boendeplat-
ser, blev det ett underskott på -1 mkr, främst be-
roende på att antalet platser för korttid över-
skreds men även på grund av att behovet av de-
mensplatser var större än budgeterat. 

Kommunstyrelsen lämnar en negativ avvikelse 
på drygt 6 mkr. Det finns avvikelser inom kom-
munstyrelsen där de två största är negativa avvi-
kelser inom kommunkontoret och teknik och 
service om 4 mkr vardera. Avvikelserna kan del-
vis hänföras till avslut av tidigare kommundirek-
tör, ökade kostnader hos räddningstjänst och 
service bestående av måltidsservice och lokal-
vård. Bildning och arbete lämnar en positiv avvi-
kelse på 2 mkr delvis består av att arbetsmark-
nadsenheten fått statliga bonusmedel som in-
kom under 2018. 

Myndighetsnämndens budgetavvikelse blev 
+1 mkr där bygglov stod för större delen av avvi-
kelsen på grund av fler beslutade bygglov och 
startbesked än budgeterat 

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden 
blev -13 mkr. Det är framförallt individ och fa-
miljeomsorg som avviker från budget 
med -8 mkr. Avvikelsen beror på att antalet plat-
ser på institutionsvård av vuxna, familjehems-
vård för barn och unga samt behovsprövad öp-
penvård för barn är på en högre nivå än budget. 
För resultatenheterna inom barn och skola blev 
det en negativ budgetavvikelse med -3 mkr 
varav drygt -3 mkr var utnyttjande av tidigare 
års ackumulerade överskott.  

Budgetavvikelsen för Vård‐	och	omsorgsnämn‐
den blev sammantaget -8 mkr. Ökat behov av 
service på gruppboende/servicebostad på grund 
av enskilda ärenden samt personalförstärkning 
gav verksamheten Stöd och omsorg ett samman-
lagt underskott på -7 mkr. Utförarna, resultaten-
heterna inom Vård och omsorgsboende, över-
skred även de sina budgetar med samman-
lagt -3,5 mkr på grund av punktinsatser för vård-
tagare som ej kan lämnas utan uppsikt. 

 

En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	och	
verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksamhetsberät‐
telse. 
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Tabell:	Driftsredovisning	

(mkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Kommunfullmäktige -1,7 -1,5 0,3 -1,5 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -179,6 -187,4 -7,8 -177,8 

Skolpeng, gymnasium -45,3 -47,3 -2,1 -46,9 

Hemvårdspeng -55,0 -52,2 2,9 -45,3 

Boendepeng -63,2 -64,4 -1,2 -59,6 

Kommunstyrelsen -147,0 -152,7 -5,7 -146,2 

- varav kommunstyrelse -2,5 -2,5 0,0 -2,7 

- varav kommunkontor -49,4 -53,3 -3,9 -52,8 

- varav teknik och service -50,8 -54,3 -3,5 -49,7 

- varav samhällsbyggnad -2,8 -3,0 -0,2 -2,9 

- varav bildning och arbete -41,5 -39,6 -2,0 -38,1 

Myndighetsnämnd -3,2 -1,9 1,3 -1,9 

- varav myndighetsnämnd -0,3 -0,2 0,1 -0,2 

- varav teknik och service -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

- varav samhällsbyggnad -2,6 -1,4 1,2 -1,4 

Utbildningsnämnd -114,3 -127,2 -12,9 -130,9 

- varav utbildningsnämnd -0,5 -0,4 0,1 -0,5 

- varav barn och skola ram -76,8 -77,1 -0,3 -80,4 

- varav barn och skola resultatenheter 0,0 -3,3 -3,3 -4,2 

- varav bildning och arbete ram -37,0 -44,4 -7,5 -46,2 

- varav bildning och arbete resultatenheter 0,0 -1,9 -1,9 0,3 

Vård- och omsorgsnämnd -117,7 -125,8 -8,1 -123,3 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 -0,4 0,0 -0,4 

- varav vård- och omsorg -117,3 -125,4 -8,1 -123,0 

Valnämnd -0,1 -0,3 -0,2 -0,0 

Överförmyndare -1,3 -1,8 -0,6 -1,5 

Kommunrevision -0,9 -0,8 0,1 -0,8 

Reserv för demografi -1,0 0,0 1,0 0,0 

Summa verksamheter -730,4 -763,3 -32,9 -735,6 

Finansförvaltning 745,8 778,5 32,7 752,1 

SUMMA 15,4 15,2 -0,2 16,5 

VA 0 0 0 0 

TOTALT 15,4 15,2 -0,2 16,5 
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Investeringsredovisning
Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
Kommunens nettoinvesteringar under 2018 
uppgick till 171 (121) mkr. I budget och tilläggs-
budget fanns 217,4 mkr avsatta. För projekt som 
inte blev färdiga under året har verksamhetsom-
rådena begärt att investeringsmedel för 21 mkr 
ska överföras till 2019. 

Bland de större investeringarna finns VA-
investeringar på 75 mkr och fastighetsrelaterade 
investeringar på 49 mkr.  

Som synes av diagramet nedan har investerings-
volymen ökat de senaste åren. Trenden ser ut att 

fortsätta och dessutom tillta de nästföljande tre 
åren 2019-2021, för att därefter förhoppningsvis 
sjunka igen. 

I budget 2019 samt plan 2020-2021 är det avsatt 
sammantaget 223 mkr år 2019 (exklusive före-
slagna överföringar från 2017), 235 mkr år 2020 
samt 228 mkr år 2021. Dessa avser bland annat 
fortsatt stor utbyggnad av VA-verksamheten, ny- 
och reinvesteringar i skolfastigheter samt inve-
steringsutgifter kopplat till anläggning av nya 
exploateringsområden. 

Diagram:	Investeringar	2010‐2018	+	budget/plan	2019‐2021	(mkr)	

  Tabell:	Skattefinansierat,	VA‐investeringar	

(mkr) 2018 2017 2016 2015 2014 

Investering (netto) 171 121 121 116 95 

- varav skattefinansierat 80 79 77 86 63 

- varav VA-investeringar 75 47 44 30 32 

Ett av kommunens finansiella mål 2018 är att 
investeringar inom skattefinansierad verksam-
het ska finansieras fullt ut med egna medel. Det 
innebär i så fall att årets resultat och avskriv-
ningar från gamla investeringar inom skattefi-
nansierad verksamhet ska täcka nya investe-
ringsutgifter inom skattefinansierad verksam-
het. Om självfinansieringsgraden uppgår till 100 

procent behöver inga nya lån tas upp för att 
täcka utgifterna för de nya investeringarna. 

Tabell:	Självfinansiering	årets	investeringar	

(%) 2018 2017 2016 2015 2014 

Samtliga investeringar* 44 63 58 60 64 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 64 84 79 64 79 

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

Kommunen klarar inte målet att självfinansiera 
investeringar inom skattefinansierad verksam-
het 2018 utan den uppgår endast till 64 procent. 
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Även sett över den senaste femårsperioden 
hamnar självfinansieringsgraden under 
100 procent. I kommunens budget för 2019 och 

plan för 2020-2021 uppgår den budgeterade 
självfinansieringsgraden (exklusive föreslagna 
överföringar från 2018) enbart till 44 procent. 

	

Tabell:	Investeringar	

(mkr) 

Budget 

 

2018 

Bokslut 

 

2018 

Avvikelse 

mot budget 

2018 

Begärs 

överfört 

till 2019 

KOMMUNKONTOR -6 -6 0 -1 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Räddningstjänst -1 -1 0 -0 

  Måltid -1 -1 0 0 

  Gata -14 -10 4 0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -13 -15 -2 -2 

  Park -3 -2 1 -0 

  Fritid -1 -0 -0 -0 

  Hamn -2 -0 1 0 

  Övrigt -3 -3 -0 0 

  Fastighetsservice -57 -49 9 -7 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -81 -66 15 -8 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -13 -15 -2 -2 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -17 -15 2 0 

  Landsbygdsinvesteringar -10 -9 1 0 

  Nyinvesteringar -52 -49 4 0 

  Exploatering VA -6 -2 4 -3 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -85 -75 11 -3 

Anslutningsavgifter 18 9 -9 0 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -18 -2 17 -3 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering -2 -1 1 0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 25 29 4 0 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  5 26 21 -3 

TEKNIK OCH SERVICE summa -200 -159 41 -16 

SAMHÄLLSBYGGNAD -1 -0 0 -0 

BARN OCH SKOLA -7 -4 2 -2 

BILDNING OCH ARBETE -1 -1 1 -0 

VÅRD OCH OMSORG -3 -1 2 -2 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -192 -142 50 -21 

varav     

Skattefinansierad investering -117 -80 37 -16 

Medfinansiering statlig infrastruktur -15 -16 -1 -2 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -85 -75 11 -3 

Exploatering 25 29 4 0 

     

Summa anslutningsavgifter 18 9 -9 0 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -68 -66 2 -3 
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Personalredovisning 
 

PERSONALSTATISTIK 2018 2017 

Antal anställda 1237 1 194 

- tillsvidareanställda 1088 1 031 

- visstidsanställda* 236 228 

Antal kvinnor 1014 994 

- varav tillsvidareanställda 909 873 

Antal män 223 200 

- varav tillsvidareanställda 179 158 

Antal anställda per 1 000 invånare 73 70 

Antal helårsarbetare 1167 1 087 

- tillsvidareanställda 968 904 

- månadsavlönade, visstid 199 183 

- timavlönade 99 104 

Medelålder 47 47 

- kvinnor 48 48 

- män 47 46 

Andel heltidsanställda (%) 53 51 

- kvinnor 48 46 

- män 80 80 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 89 88 

- kvinnor 88 86 

- män 94 95 

Medellön (kr) 30 456 29 809 

- kvinnor 30 127 29 532 

- män 32 137 31 340 

PERSONALSTATISTIK 2018 2017 

Total sjukfrånvaro 5,5 5,7 

- kvinnor 6,0 6,2 

- män 3,7 4,0 

- till och med 29 år 3,5 2,5 

- 30-49 år 5,4 5,6 

- 50 år och äldre 6,2 6,5 

- långtidssjukskrivna > 60 dagar 41,0 48,0 

Personalomsättning (%) (inklusive  

pensionsavgångar) 9,9 12,1 

Avgång med ålderspension 18 29 

Genomsnittligt antal medarbetare/chef 17 17 

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

PERSONALKOSTNADER 

(mkr inklusive sociala kostnader) 2018 2017 

Lönekostnad  624 578 

Lönekostnad, exklusive sociala kostnader 450 420 

Sociala kostnader 174 158 

Sjuklönekostnader   

Sjuklönekostnad dag 2-14 8,1 6,6 

Sjuklönekostnad dag 15-90 1,2 1,0 

Övertidsskuld 2,3 2,2 

Semesterskuld 33,7 32,3 

Uppehålls-/ferielöneskuld 7,4 6,7 
 

 

Personal – kommunens viktig-
aste resurs 

Kommunens verksamheter har medborgarnas 
behov av insatser och service som utgångspunkt. 
Medarbetarna är därför arbetsgivarens största 
investering och viktigaste resurs, som i mötet 
med kommuninvånare skapar kvalitet och mer-
värde. 

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

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

Personalstatistik 
Bemanning och kompetensförsörjning 
Antal anställda 
Antal anställda i kommunen uppgår till 1 237, en 
ökning med 43 medarbetare under året. Ök-
ningen finns inom gruppen tillsvidareanställda. 

Antalet helårsarbetare ökade under året från 
1 087 till 1 167. Timavlönade utförde arbete 
motsvarande cirka 99 (104) helårsarbetare. Det 
är inom Vård och omsorg samt Barn och skola 
som det största antalet timavlönade finns.  
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Kommunala yrken är av tradition starkt kvinno-
dominerade. I Båstad utgör andelen kvinnor 
drygt 82 (83) procent av kommunens månads-
anställda, vilket är en liten ökning jämfört med 
föregående år. 

Åldersstruktur 
Medelåldern för kommunens medarbetare är 
47 år. För män är medelåldern 46 (46) och för 
kvinnor 48 (48). Andelen medarbetare som är 
50 år och äldre har ökat med en procentenhet till 
48 (47) procent). 
 
Diagram:	Åldersgrupp	

 

Sysselsättningsgrad 
Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad 
för tillsvidareanställda uppgick till drygt 89 (88) 
procent. Kvinnor arbetar i genomsnitt 88 (86) 
procent och män 94 (95) procent.  
Av kommunens visstidsanställningar utgör 30 
(26) procent tillsvidareanställda medarbetare 
med tillfälligt utökad sysselsättningsgrad.  

Personalomsättning 
Under 2018 avslutade 108 (125) personer sin 
tillsvidareanställning i kommunen och 85 (94) 
nyanställdes med samma anställningsform.  
Den externa rörligheten var 9,9 (12,1) procent. 
Pension utgör cirka 24,1 (21,6) procent av av-
gångsorsakerna.  
Under året utannonserades 190 (178) tillsvida-
reanställningar. Antal ansökningar per annonse-
rad tjänst var i genomsnitt 9,4 (8,1). 

Pensionsavgångar 
Under året gick 26 (29) av kommunens medar-
betare i pension. Av medarbetare fyllda 65 år 
kvarstår 23 (12) i arbete. 

Diagram:	Antal	pensionsavgångar	

 
Mellan år 2019 och 2028 beräknas 333 (320) 
medarbetare avgå med ålderspension vid 65 års 
ålder, vilket utslaget på perioden innebär cirka 
3,3 (3,2) procent per år. En variation mellan 18 
(26) till 45 (48) avgångar årligen kan urskiljas. 
Eftersom pensionsåldern är rörlig upp till 67 år 
kan pensionsavgångarna avvika något från be-
räkningarna. 
Avgångar finns inom de flesta områdena av den 
kommunala verksamheten. Under perioden går 
20 chefer i pension. Drygt en tredjedel (cirka 
133 medarbetare) av de som går i pension under 
perioden är vårdpersonal, Cirka 48 är lärare och 
cirka 31 förskollärare/fritidspedagoger och 16 
barnskötare.  
Båstads kommun behöver ta hänsyn till att pens-
ionsavgångar sker i olika utsträckning inom 
olika yrkesgrupper. Arbetskraftsbristen har bli-
vit ett ökande problem liksom konkurrens om 
arbetskraft när befolkningsstrukturen förändras. 	

Chefs- och ledarskap 
Fördelning män och kvinnor 
Antalet personal-, ekonomi- och verksamhetsan-
svariga chefer var totalt i kommunen 75 (74) 
varav 68 (69) procent kvinnor och 32 (31) pro-
cent män.		
Kommundirektörens ledningsgrupp består av 
åtta personer varav tre kvinnor och fem män. 

Chefstäthet 
Chefskap förutsätter en öppen dialog mellan chef 
och medarbetare. Ett gott ledarskap bidrar till 
motiverade medarbetare och attraktiva, hälso-
samma arbetsplatser och i förlängningen en 
framgångsrik verksamhet. En förutsättning för 
ett gott ledarskap är att antalet medarbetare per 
chef är rimligt. 
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Av kommunens chefer har 13 (14) arbetsgivar-
ansvar för fler än 30 medarbetare, dessa åter-
finns i huvudsak inom Barn och skola samt inom 
Vård och omsorg.  Detta anses vara övre gräns 
för att kunna utöva ett bra ledarskap, vilket dock 
kan skilja sig åt mellan olika verksamheter. Ar-
betsgivaren kommer under kommande år att se 
över chefsstrukturen och förutsättningarna för 
cheferna i syfte att förbättra arbetsmiljön och 
skapa ett hållbart chefs- och ledarskap. 

Hälsa och arbetsmiljö 
Hälsotalens utveckling 
Båstads kommun har en total sjukfrånvaro på 
5,5 (5,7) procent. Kortidssjukfrånvaron samt 
sjukfrånvaro upp till dag 90 ökade jämfört med 
föregående år medan långtidssjukskrivningarna 
från dag 91 minskade. Båstads kommun har in-
lett ett arbete där vi genom tidiga insatser ska 
minimera kortidssjukfrånvaron över tid. 
Tabell:	Obligatorisk	sjukfrånvaroredovisning	

 2018 2017 2016 2015 

Kvinnor 6,0 6,2 5,9 5,2 

Män 3,7 4,0 3,9 3,3 

-29 år 3,5 2,5 3,6 1,8 

30-49 år 5,4 5,6 5,3 4,3 

50 år och uppåt 6,2 6,5 6,2 6,1 

Total 5,5 5,7 5,5 4,8 

Varav långtidssjuk-
skrivna 60 dagar eller 
längre 41,0 48,0 40,3 42,0 

 
Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår 
i genomsnitt till 24 (25) sjukdagar per medarbe-
tare. 

Tabell:	Antal	sjukfrånvarodagar	

 2018  2017  2016  

 Dagar % Dagar % Dagar % 

Dag 1 594 2 505 2 568 2 

Dag 2-14 5290 20 4 650 18 5 141 20 

Dag 15-90 4233 16 3 614 14 5 110 20 

Dag 91- 16 088 61 16 936 66 14 264 57 

Totalt 26 205  25 705  25 083  

 
Antalet medarbetare som var frånvarande på 
grund av sjukskrivning under hela året, antingen 
på heltid eller till viss del av sin tillsvidarean-
ställning var 17 (21) stycken. 

 

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad 
sjukfrånvaro uppgick till cirka 38 (39) procent 
vilket motsvarar 469 (398) medarbetare. 

Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador har ökat och var un-
der året 35 (24), varav 34 utgör olycksfall, 0 
sjukdom och 1 färdolycksfall. Av anmälningarna 
återfinns 71,4 procent (25 stycken) inom Vård 
och Omsorg. 

Tabell:	Antal	anmälda	arbetsskador	

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

35 24 48 40 43 59 75 58 

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

Båstads kommuns har under förgående år blivit 
inspekterat av arbetsmiljöverket inom vård och 
omsorg. Inspektionen var del av en nationell till-
syn inom äldreomsorgen. Under 2018 har det 
därför pågått ett omfattande åtgärdsarbete inom 
vård och omsorg samt på kommunövergripande 
nivå. Flertalet handlingsplaner har pågått och 
pågår in på kommande året som har tagit fram i 
samverkan mellan parterna.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att 
fortsatt vara fokus och föranleda insatser inom 
fler olika områden som omfattar alla kommu-
nens chefer och medarbetare. 

Personalkostnader 
Löner 
Kostnaden för löner och arvoden är kommunens 
enskilt största budgetpost. Den uppgick till 624 
(578) mkr inklusive sociala avgifter. Av denna 
summa utgör 5,7 (6,4) mkr arvoden till förtroen-
devalda. I lönekostnaden ingår ersättning till 
medarbetare som omfattas av arbetsmarknads-
åtgärder. 

Medellönen för månadsavlönade är 30 456 
(29 809) kr/mån, vilket är en ökning med cirka 
2,1 procent. Kvinnors medellön utgör 93,8 
(94,2) procent av männens.  

Övertid och mertid 
Under året utgick ersättning för övertid och mer-
tid med 8,9 (9,1) mkr exklusive sociala avgifter. 
Det motsvarar 1,4 (1,6) procent av den totala lö-
nekostnaden eller 7 161 (7 661) kr per medar-
betare. 
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Övertid motsvarar 13 388 (15 747) timmar och 
fyllnadstid 29 427 (26 671) timmar. De största 
uttagen av övertid återfinns inom Vård och Om-
sorg. 

För innestående, inte uttagen kompensationsle-
dighet har kommunen en skuld till de anställda 
på drygt 2,3 (2,2) mkr inklusive sociala avgifter.  

Sjuklönekostnader 
Sjuklön betalades under året med 9,8 (8,5) mkr 
inklusive sociala avgifter.  

Semesterlöneskuld 
För innestående, inte uttagna, semesterdagar 
har kommunen en semesterlöneskuld till de an-
ställda på 31,6 (30,4) mkr inklusive sociala avgif-
ter. 	

Pensionskostnader 
Under året utbetalades pension till 221 (229) 
pensionstagare. Kostnaden uppgick till 12,8 
(9,7) mkr inklusive löneskatt. 

 

Tabell:	Fördelning	av	antal	utbetalda	pensioner	

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Ålderspension 201 208 223 233 240 241 248 250 251 

Visstidspension - - - - - - 1 1 2 

Särskild avtalspension 1 1 2 2 - - - 1 1 

Avgångsförmån AGF-KL - 1 1 1 1 1 1 3 3 

Efterlevandepension 19 17 18 19 15 15 15 17 17 

Lokala avtal - 2 2 3 2 3 4 3 - 

Totalt antal  

utbetalda pensioner 221 229 246 258 258 260 269 275 277 
 
 
 

Båstadhem AB
PERSONALSTATISTIK 2018 

Antal anställda  

- tillsvidareanställda 23 

-heltid 22 

-deltid 1 

Medeltal anställda 24,79 

Antal kvinnor/män redovisas ej pga.  högst 

tio anställda eller om uppgiften kan hänföras 

till enskild individ  

 

PERSONALSTATISTIK 2018 

Total sjukfrånvaro 3,4% 

- till och med 29 år 5,3% 

- 30-49 år 0,6% 

- 50 år och äldre 3,9% 

- långtidssjukskrivna > 60 dagar 0,0% 

 
 
 
 

Organisation och personal  
Organisationen består, förutom av tf verkstäl-
lande direktör, av fyra avdelningar: Ekonomi, 
Administration, Drift och Uthyrning. Båstadhem 
hade på bokslutsdagen 2018-12-31 23 anställda 
varav 7 kontorsanställda och 16 fastighetsskö-
tare. 
Ekonomi, administration och uthyrning leds av 
ekonomichefen. Driftsavdelningen leds av che-
ferna för Drift och Teknik samt Projekt och Un-
derhåll och är uppdelad på 3 arbetsgrupper. En 
underhållsgrupp med tre anställda som svarar 

för underhåll samt om- och tillbyggnader, en 
grupp som sköter utemiljö/trädgård, samt en 
fastighetsskötargrupp som sköter hyreshusbe-
ståndet och de kommunala fastigheterna samt 
teknik. 

Personalkostnader 
Löner 
Kostnaden för löner exklusive sociala och ar-
betsgivaravgifter samt styrelsearvoden är 
8,8 mkr. sociala kostnader uppgår till 4,0 mkr. 

Sjuklönekostnader 
Sjuklön betalades under året med 185 tkr. 
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Arbetet med miljömålsättningar 

I Båstads Kommuns Miljö och Energiprogram 
2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i 
kommunen ut. Miljö och Energiprogrammet är 
ett vägledande och strategiskt inriktningsdoku-
ment och pekar ut fem övergripande områden 
vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmå-
len; Vatten,	Natur	och	Ekosystem,	Energi	och	Kli‐
mat, Transporter	och	Bebyggd	miljö. Under varje 
område finns ett antal inriktningsmål identifie-
rade. Båstad ska enligt nämndsmål 4 vara en av 
Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö- och 
hållbart samhällsbyggande. Enligt Aktuell Håll-
barhets ranking och hamnade Båstads kommun 
på plats 39 av 290 - en förbättring med 44 place-
ringar. För att nå målet och en positiv utveckling 
vad gäller inriktningsmålen krävs det strategiska 
satsningar, prioriteringar och bättre uppföljning 
och analys. För 2018 har det för första gången 
gjorts ett Miljöbokslut i vilket man kan läsa mer 
om arbetet och inriktningsmålen än vad som 
ryms i årsredovisningen.  

Vatten  

Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg livs-
medelsförsörjning förutsätter att yt- och grund-
vatten skyddas mot bland annat överuttag och 
närsalter. Det ger effekter och ställer krav inom 
många områden, som till exempel jordbruk och 
avlopp. Ett av hoten mot dricksvattnets kvalitet 
är bekämpningsmedel. Kommunen arbetar sys-
tematisk med tillsyn av avlopp och utredning av 
verksamheters utsläpp till omgivningen – i mark, 
luft och vatten. Många års användning av be-
kämpningsmedel visar sig tyvärr som spår i vårt 
grundvatten idag. Under året som gått upplevde 
vi vattenbrist under de torra sommarmånaderna 
och det har vidtagits åtgärder för att säkerställa 
vattentillgången. Bland annat har avtal tecknats 
avseende vattenförsörjning för de södra delarna 
av kommunen. NSVA och kommunen genom-
förde omfattande kommunikationsinsatser kring 
vattensituationen. När det var vattenbrist i som-
ras tvättades inga hemvårdsbilar och det inför-
des nya städrutiner med torrmoppning för att 

spara vatten. Andra händelser är att Miljöavdel-
ningen, tillsammans med NSVA, varit med och 
tagit fram föreskrifter för nya planerade vatten-
skyddsområden och att samtliga utsläppsvillkor 
ha klarats av vid Torekovs reningsverk.	Inom	
området	vatten	finns	det	fortsatt	utmaningar	
både	vad	gäller	vattenförsörjning	och	vattnets	
kvalitet.		

Natur och Ekosystem 

I Båstads kommun är omgivningarna en fantas-
tisk tillgång som måste skötas på ett hållbart sätt 
för att säkerställa framtidens behov och bevaras 
för kommande generationer, boende och besö-
kare. Under 2018 har ett kvarndämme vid Kor-
röds kvarn rivits i syfte att skapa fria vandrings-
vägar för vattenlevande organismer. Det också 
lagts ut en vassflotte på klarningen som kan fun-
gera som skydd och häckningsplats för fåglar. En 
förstudie avseende våtmarker i Sinarpsdalen har 
påbörjats. Längs vår kust har det återplanterats 
strandråg och hövder har rivits i syfte att skapa 
en mer naturlig miljö och bättre strömningsför-
hållanden. Det har också skett röjning och hävd-
ning av naturskyddade områden och spänger 
har underhållits och anlagts vid Älemosse för att 
öka tillgängligheten. Vi har också invigt en ny 
vandringsslinga i Hemmeslöv och vidare mot La-
holms kommun.	Inom	området	Natur	och	ekosy‐
stem	finns	det	stora	utmaningar,	inte	minst	vad	
gäller	biologisk	mångfald.  
Energi och Klimat 

All energianvändning följs upp och det arbetas 
löpande med energieffektiviseringsåtgärder i 
kommunens fastighetsbestånd. Där åtgärder vid-
tagits kan man se stora vinster. Som exempel har 
man gjort energieffektiviseringsåtgärder på 
Ängsbyns förskola vilka gett en minskning på 
43,8 procent av den totala årsförbrukningen 
MWh. Under 2018 blev näst intill all uppvärm-
ning till kommunala fastigheter fossilfri (97,3 
procent) och all el är grön. Nybyggnation ska 
vara energi och resurseffektiv. Under året invig-
des som ett exempel Skogsbyns förskola som an-
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lagts med bergvärme och solceller. Miljöavdel-
ningen har fördjupat sitt samarbete med energi-
rådgivarna och samordnat tillsyn, information 
till allmänheten. Bjäre-borna är bra på att sop-
sortera och kommunen ligger alltjämt i toppen i 
Sverige avseende andelen återvinningsgrad av 
hushållsavfall. Båstads kommun delade 2018 
tredjeplatsen med Ängelholm i Årets avfallkom-
mun (Källa: Avfall Sverige). Det	arbetas	systema‐
tiskt	inom	området	och	behövs	fortsatt	arbete	
med	energieffektivisering	och	omställning	till	
minskad	och	mer	cirkulär	resursförbrukning.	

Transporter 

Det har skett omfattande utbyggnad av cykelnä-
tet; Bjäre Banvall mellan Grevie och Båstad, sam-
finansieringsprojekt med Trafikverk med ny 
sträckning av Kattegattleden via Torekov, samt 
gång- och cykel väg mellan Förslöv och Fogdarp 
och längs Vistorpsvägen vid Förslövs station. 
Kustslingan, en ny vandringsslinga i Hemmeslöv 
och vidare mot Laholms kommun, har anlagts 
och invigts. Det har bildats en centralt organise-
rad fordonsorganisation vilket skapat förutsätt-
ningar för att effektivisera och minska det fossila 
i kommunens fordonsflotta som idag till cirka 80 
procent drivs på fossilt bränsle. Andel personbi-
lar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav 
2018 är enligt nationell statistik 41,2 procent att 
jämföra med 43,9 procent 2017. Detta är något 
under rikssnittet på 44,9 procent (Källa KKiK). 
Dessvärre har andelen transporter med kollek-
tivtrafik inte ökat i kommunen men andelen re-
sor som gjorts med tåg ökat markant och har en 
fortsatt positiv trend. Transporter	utgör	en	stor	
del	av	klimatutsläppen,	mycket	arbete	pågår	och	

fortsatt	strategiskt	arbete	inom	detta	område	be‐
hövs.  

Bebyggd Miljö 

Översiktsplanen för Båstad kommun, som har ett 
genomgående hållbarhetsperspektiv och be-
handlar i stort sett alla punkter i Miljö och Ener-
giprogrammet, har varit ute på samråd. Utveckl-
ingsstrategin för översiktsplanen värnar kom-
munens skogs- och jordbruksmark och föresprå-
kar förtätning i kommunens tätorter. Planen har 
en restriktiv hållning mot bostadsbyggnation ut-
anför tätbebyggt område för att bevara det histo-
riska natur- och kulturlandskapets värden och 
för att undvika negativ påverkan på landskaps-
bilden och områden för rekreation. Under året 
har detaljplaner i både Hemmeslöv och Förslöv 
vunnit laga kraft, planer där bostäder har närhet 
till goda bussförbindelser, centrum och grönom-
råden. Att	bygga	och	planera	energieffektivt,	inve‐
stera	klimatsmart	i	kommunens	fastigheter	och	
klimatanpassning	några	inom	området	fortsatt	
viktiga	aspekter.  
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Servicedeklarationer 
Servicedeklarationerna är en del i kommunens 
systematiska kvalitetsarbete som följs upp och 
prövas varje år. Varje verksamhetsområde kon-
trollerar sina respektive servicedeklarationer. 

Finns det ingen avvikelse så ska den gröna färgen 
kvarstå. Har det uppstått någon avvikelse ska cir-
kelns färg bytas till röd och en not ska skrivas.

 
Kommunkontor 

  

Not 
Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster. 

 

  
Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighets-
frågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar. 

 

  

Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt 
 

 

      

 
Teknik och service 

  

Not 
Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller 
dricksvattentankar. 

 

  
Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. 

 

  

Avfallshämtning sker på utsatt dag. 
 

  

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

  

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

 

  

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 
 

  

Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. 
 

  

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 
 

  

Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. 
 

  

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

 

  

 
 
Samhällsbyggnad 

   
Not 

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

 

 

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

  

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

  

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

1) 

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

 

1) 

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

 

  

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

  

      

 
Barn och skola 

  

Not 
Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. 

 

  

Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. 
 

  

Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. 
 

  

Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 
 

2)  
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Bildning och arbete   Not 
Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet 
att studera bland annat dessa ämnen på Akademi Båstad. 

 

  

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

 

  

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en hand-
läggare på IOF senast följande arbetsdag. 

 

  

Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 
 

  

Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra tim-
mar på helgen. 

 

  

Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt. 
 

  

Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. 
 

  

      

Vård och omsorg   Not 
Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. 

 

  
Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag. 

 

  
På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kultur-
upplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. 

 

3) 

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. 
 

  

Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. 
 

  
Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. 

 

  
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte 
kommer. 

 

  

Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. 
 

  
      

 
Avvikelser 

    

1)  Nås inte i alla ärenden på grund av hög arbetsbelastning.      

2)  Så länge inte alla elever uppnår målen kan vi inte påstå att vi ger rätt förutsättningar.     

3)  På helgerna är det på grund av bemanning svårt att avsätta tid till detta.      
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Resultaträkning 
  Kommun Kommunkoncern 

(mkr) Not 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 

Verksamhetens intäkter 1,8 193 280 251 345 315 

Verksamhetens kostnader 2,8 -890 -984 -937 -1 014 -966 

Avskrivningar 3,8 -58 -56 -54 -74 -70 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -755 -760 -740 -743 -721 

Skatteintäkter 4 666 666 657 666 657 

Generella statsbidrag och utjämning 5,8 106 107 99 107 99 

VERKSAMHETENS RESULTAT  17 13 16 30 35 
Finansiella intäkter 6 2 4 3 3 5 

Finansiella kostnader 7 -4 -2 -2 -18 -15 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  15 15 16 14 25 

Extraordinära poster  0 0 0 0 0 

Skatt  0 0 0 1 -1 

ÅRETS RESULTAT  15 15 16 15 24 

 

Balansräkning 
  Kommun Kommunkoncern 

  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

(mkr) Not 2018 2017 2018 2017 

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 942 841 1 545 1 448 

   Maskiner och inventarier 10 66 66 74 75 

   Övriga materiella anläggningstillgångar  0 0 33 14 

Finansiella anläggningstillgångar 11 45 39 41 35 

Summa anläggningstillgångar  1 053 946 1 693 1 571 

Bidrag till statlig infrastruktur 12 59 59 59 59 
Omsättningstillgångar      
Förråd och exploateringsfastigheter 13 20 19 20 19 

Kortfristiga fordringar 14 106 105 101 107 

Kortfristiga placeringar  0 0 0 0 

Kassa, bank 15 0 56 21 77 

Summa omsättningstillgångar  126 180 141 204 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 238 1 186 1 894 1 835 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget kapital 16     
Årets resultat  15 16 15 24 

Pensionsreserv  101 94 0 94 

Övrigt eget kapital  390 381 101 465 

Summa eget kapital  507 492 597 582 

Avsättningar      
Avsättningar för pensioner 17 5 6 5 6 

Avsättningar för latent skatt  1 1 9 10 

Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur  4 17 4 17 

Summa avsättningar  10 25 18 33 

Skulder      
Långfristiga skulder 18 503 442 1 032 970 

Kortfristiga skulder 19 217 228 247 249 

Summa skulder  721 669 1 279 1 219 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 238 1 186 1 894 1 835 

      
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      
Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga Inga 
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 20 246 260 246 260 

Övriga ansvarsförbindelser 21 587 585 29 27 
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Kassaflödesanalys 
  Kommun Kommunkoncern 

(mkr) Not 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat  15 16 15 18 

Justering för av- och nedskrivningar  56 54 74 70 

Justering för upplösning av investeringsbidrag  -3 -2 -3 -2 

Justering för gjorda avsättningar  -3 4 -3 11 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infratstruktur  3 3 3 3 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 22 0 -1 0 -7 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  68 74 86 92 
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 14 -1 29 -1 30 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 13 -0 -4 0 -4 

Minskning/ökning kortfristiga skulder 19 -15 21 0 9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  52 120 86 127 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investering i materiella anläggningstillgångar  -156 -128 -197 -197 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar  7 16 7 16 

Anslutningsavgifter VA  7 6 7 6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 1 7 21 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -7 0 -7 0 

Försäljning av  finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 4 

Kassaflöde från den investeringsverksamheten  -149 -106 -183 -152 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Nyupptagna lån  60 40 90 80 

Amortering av skuld  -34 -15 -34 -15 

Ökning av långfristiga fordringar  -3 0 -3 0 

Minskning av långfristiga fordringar  0 0 0 0 

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten  53 26 53 66 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -12 0 -12 0 

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -12 0 -12 0 
Årets kassaflöde  -56 39 -56 42 
Likvida medel vid periodens början 15 56 17 77 36 
Likvida medel vid periodens slut 15 0 56 21 77 
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1 Verksamhetens intäkter Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Försäljningsintäkter 5,8 5,5 5,8 5,5
Taxor och avgifter 97,0 83,7 97,0 83,4
Hyror och arrenden 18,4 14,9 85,3 73,3
Bidrag 106,7 122,6 106,7 122,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 21,5 19,5 19,2 19,2
Exploateringsintäkter 29,9 3,7 29,9 3,7
Realisationsvinster 0,3 0,7 0,3 7,3
Övriga intäkter 0,0 0,0 1,0 0,4
Summa 279,6 250,6 345,3 315,4

2 Verksamhetens kostnader Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Löner och sociala kostnader 636,1 587,2 648,3 595,0
Pensionskostnader 46,0 33,0 46,9 35,0
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 1,0 1,6 1,0 16,7
Anskaffningskostnad exploateringsfastighet 5,7 1,3 5,7 1,3
Köp av huvudverksamhet 138,0 159,9 138,0 159,3
Lokal- och markhyror 52,5 48,4 15,3 9,9
Fastighetskostnader/-entreprenader 9,6 9,8 41,4 28,0
Bränsle, energi och vatten 4,0 3,5 18,7 19,9
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 25,3 24,1 25,3 24,1
Kostnader för transportmedel 4,9 5,4 4,9 5,4
Transporter och resor 10,4 10,4 10,4 10,4
Lämnade bidrag 30,6 28,1 30,6 28,1
Realisationsförluster och utrangeringar 0,3 0,0 0,7 0,0
Administrativa tjänster 11,1 10,7 11,1 10,7
Konsulttjänster 6,8 7,8 7,7 8,1
Tillfälligt inhyrd personal 0,9 3,7 0,9 3,7
Övriga kostnader 0,7 1,9 7,5 10,9
Summa 983,8 936,9 1 014,4 966,5

3 Avskrivningar, nedskrivning Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Avskrivning byggnader och anläggninngar 37,3 36,2 54,1 51,1
Avskrivning maskiner och inventarier 16,6 17,3 17,9 18,4
Nedskrivningar 1,7 0,3 1,7 0,3
Summa 55,5 53,8 73,7 69,8
Nedskrivning Förslövs skola F-6  1 838 tkr samt justering IB -167 tkr.

4 Skatteintäkter Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Preliminär kommunalskatt 669,1 658,9 669,1 658,9
Preliminär slutavräkning innevarande år -0,9 -3,0 -0,9 -3,0
Slutavräkningsdifferens föregående år -2,1 0,8 -2,1 0,8
Summa 666,0 656,7 666,0 656,7

5 Generella statsbidrag och utjämning Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Inkomstutjämningsbidrag 96,8 85,5 96,8 85,5
Kommunal fastighetsavgift 42,4 40,6 42,4 40,6
Avgift till LSS-utjämning -30,4 -31,8 -30,4 -31,8
Kostnadsutjämningsavgift -13,8 -10,1 -13,8 -10,1
Regleringsbidrag/avgift 2,3 -0,1 2,3 -0,1
Generella bidrag från staten 9,4 15,0 9,4 15,0
Summa 106,7 99,2 106,7 99,2

6 Finansiella intäkter Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Utdelning på aktier och andelar 2,8 1,3 2,7 1,2
Ränteintäkter 0,1 0,0 0,1 0,1
Övriga finansiella intäkter 1,4 1,3 0,0 3,7
Summa 4,3 2,7 2,9 4,9

7 Finansiella kostnader Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Räntekostnader 1,7 1,9 17,9 14,8
Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,0 0,1 0,0
Övriga finansiella kostnader 0,2 0,0 0,2 0,0
Summa 2,1 1,9 18,3 14,8
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8 Jämförelsestörande poster Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Reavinster fastighetsförsäljning 0,1 0,0 0,1 6,6
Nedskrivning Backaskolans idrottshall 0,0 -0,3 0,0 -0,3
Nedskrivning Förslövs skola -1,7 0,0 -1,7 0,0
Exploatering 24,1 2,4 24,1 2,4
Byggbonus 2,4 6,1 2,4 6,1
Summa 25,0 8,3 25,0 14,9

9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde 1 424,0 1 286,7 2 178,1 2 044,4
Ackumulerade avskrivningar -482,0 -445,3 -633,6 -596,7
Bokfört värde 942,0 841,4 1 544,6 1 447,7
Avskrivningstider 15-100 år 15-100 år 15-100 år 15-100 år

Redovisat värde vid årets början 841,6 761,2 1 599,3 1 249,1
Investeringar 141,4 118,0 161,1 264,4
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -1,8 -1,3 -25,2 -14,3
Avskrivningar -39,1 -36,5 -190,7 -51,4
Redovisat värde vid årets slut 942,0 841,4 1 544,6 1 447,7

10 Maskiner och inventarier Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde 312,5 298,2 330,2 315,2
Ackumulerade avskrivningar -246,3 -231,8 -255,9 -240,4
Bokfört värde 66,3 66,4 74,3 74,8
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år

Redovisat värde vid årets början 66,4 71,7 83,4 79,7
Investeringar 16,5 12,1 17,7 13,8
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -0,1 0,0 -0,6 -0,3
Avskrivningar -16,6 -17,3 -26,2 -18,5
Redovisat värde vid årets slut 66,3 66,4 74,3 74,8

11 Finansiella anläggningstillgångar Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Aktier och andelar i kommmunens  koncernföretag 4,0 4,0 0,0 0,0
Aktier och andelar andra företag 25,6 18,7 25,7 18,8
Förlagslån Kommuninvest 2,2 2,2 2,2 2,2
Långfristiga fordringar, övriga 13,2 13,7 13,2 13,7
Redovisat värde vid årets slut 45,1 38,6 41,1 34,7

12  Bidrag till statlig infrastruktur Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 30,5 28,1 30,5 28,1
Förslöv station trafik norrut 1,1 0,0 1,1 0,0
Inre Kustvägen 6,1 8,8 6,1 8,8
GC-tunnel vid nya stationen 10,2 15,6 10,2 15,6
GC-tunnel vid nya stationen, bidrag Skånetrafiken -7,7 -11,7 -7,7 -11,7
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning 2,4 3,7 2,4 3,7
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning, bidrag Skånetrafiken -1,9 -2,8 -1,9 -2,8
Ny GC-väg längs väg 1722 Vistorpsvägen 2,7 2,8 2,7 2,8
GC-väg Förslöv-Fogdarp 6,5 5,1 6,5 5,1
Cirkulationsplats Östra Karup 1,0 3,5 1,0 3,5
Kattegattleden 4,7 2,6 4,7 2,6
Köpmansgatan upprustning 3,5 3,7 3,5 3,7
Redovisat värde vid årets slut 59,3 59,4 59,3 59,4
Kommunfullmäktige har beslutat att medfinansiera pågatågsstation Förslöv och Inre Kustvägen med totalt 69 mkr
Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.
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13 Förråd och exploateringsfastigheter Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Förråd 1,1 1,2 1,1 1,2
Exploateringsfastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0
Exp del av Hemmslöv 0,2 0,1 0,2 0,1
Hemmeslöv6:2(bakom rondel 0,9 0,0 0,9 0,0
Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 8,0 9,2 8,0 9,2
Exploatering Vistorp 8:14 m.fl. 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 0,3 0,3 0,3 0,3
Exploatering Hemmeslöv 10:10 0,4 0,0 0,4 0,0
Exploatering Förslöv 2:4 0,0 1,0 0,0 1,0
Exploatering Hasselbacken Båstad 109:330 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Exploatering Hemmeslöv 6:2 0,6 0,2 0,6 0,2

Exploatering Järnvägen 12, Båstad 0,8 0,8 0,8 0,8
Exploatering Förslöv väster väg 105 0,0 4,1 0,0 4,1
Exploatering Böske 37:1 0,7 0,7 0,7 0,7
Exploatering Vistorp väst 9:2 4,4 0,0 4,4 0,0
Exploatering Trollbäcken Båstad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Exploatering Eskilstorp 6:3 0,1 0,1 0,1 0,1
Exploatering Hemmeslöv 8:2 0,0 0,1 0,0 0,1

Exploatering Grevie gamla skola Hålarp 4:197 2,3 2,3 2,3 2,3
Vretvägen Båstad 109:2 0,1 0,0 0,1 0,0
Redovisat värde vid årets slut 19,5 19,4 19,5 19,4

14 Kortfristiga fordringar Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Kundfordringar 14,1 14,0 5,1 11,2
Statsbidragsfordringar 53,5 50,3 53,5 50,3
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 35,5 38,2 37,1 40,8
Övriga kortfristiga fordringar 2,9 2,4 5,7 5,1
Redovisat värde vid årets slut 106,0 105,0 101,4 107,4

15 Kassa och bank Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 0,0 55,8 20,6 77,3
Redovisat värde vid årets slut 0,0 55,8 20,6 77,3
Kommunen har en kredit hos banken på 50 mkr som var utnyttjad med 1,4 mkr vid bokslutstillfället.
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit uppgår per balansdagen till 30 mkr för Båstadhem.

16 Eget kapital Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Ingående eget kapital 491,7 475,3 582,0 558,3
Justering eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 15,2 16,5 15,2 23,7
Redovisat värde vid årets slut 507,0 491,7 597,2 582,0
Fullmäktige har under 2018 beslutat avsätta 7,6 mkr av tidigare års resultat till pensionsreserv. 
Därefter finns 101,4 mkr öronmärkta i det egna kapitalet till pensionsreserven.

17 Avsättningar för pensioner Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Specifikation - avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension 0,6 1,0 0,6 1,0
Förmånsbestämd/kompl pension 0,5 0,5 0,5 0,5
Ålderspension 3,9 4,5 3,9 4,5
Pension till efterlevande 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa pensioner 5,0 6,0 5,0 6,0
Löneskatt på avsättning 1,2 1,5 1,2 1,5
Summa avsatt till pensioner 6,2 7,5 6,2 7,5

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 7,5 8,5 7,5 8,5
Nya förpliktelser under året -0,4 -0,1 -0,4 -0,1
Varav   Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0
                 Ränte och basbeloppsuppräkning 0,1 0,2 0,1 0,2
                 Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0
                 Pension till efterlevande 0,0 0,0 0,0 0,0
                 Övrig post -0,5 -0,3 -0,5 -0,3
Årets utbetalningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Förändring av löneskatt -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Summa avsatt till pensioner 6,2 7,5 6,2 7,5
Aktualiseringsgrad 97% 97% 97% 97%
Hela pensionåtagandet har återlånats.
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18 Långfristiga skulder Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Lån i banker och kreditinstitut 398,2 347,6 926,7 876,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 52,8 48,7 52,8 48,7
återstående antal år (snitt) 38,1 35,8 38,1 35,8
Anslutningsavgifter 52,4 45,6 52,4 45,6
återstående antal år (snitt) 50,0 50,0 50,0 50,0
Summa förutbetalda intäkter 105,2 94,3 105,2 94,3
Summa långfristiga skulder 503,4 442,0 1 031,9 970,5

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta (%) 0,76 0,95 1,09 1,49
Genomsnittliga räntebindningstid (dagar) 797 816 977 1 039
Lån som förfaller inom
1 år 49,156 73,6 187,7 222,1
2-3 år 118,6 109,3 288,6 369,3
4-5 år 251,4 120,9 381,4 150,9

19 Kortfristiga skulder Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 21,4 15,9 21,4 15,9
Leverantörsskulder 35,5 60,1 47,2 60,0
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 9,6 8,6 10,1 9,5
Övriga kortfristiga skulder 14,6 17,0 14,8 17,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 136,3 126,0 153,1 146,1
Summa kortfristiga skulder 217,5 227,5 246,7 248,7

20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Ingående ansvarsförbindelse 209,5 214,7 209,5 214,7
Aktualisering 0,0 -0,7 0,0 -0,7
Ränteuppräkning 1,3 2,2 1,3 2,2
Basbeloppsuppräkning 3,3 4,0 3,3 4,0
Övrig post -4,2 0,2 -4,2 0,2
Årets utbetalningar -11,8 -11,0 -11,8 -11,0
Summa pensionsförpliktelser 198,1 209,5 198,1 209,5
Löneskatt 48,1 50,8 48,1 50,8
Utgående pensionsförpliktelser 246,2 260,3 246,2 260,3

21 Övriga ansvarsförbindelser Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Borgensengagemang
Kommunala bolag 558,5 558,5 0,0 0,0
Egnahem 0,1 0,1 0,1 0,1
Föreningar 5,1 3,4 5,1 3,4
Nordvästra Skånes Renhållning 23,8 23,3 23,8 23,3
Fastighetsbolaget Fastigo 0,0 0,0 0,2 0,2
Summa borgensengagemang 587,4 585,4 29,1 27,0

Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtid förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått lika-
lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i
Sverige AB, dels i föhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en
uppskattning av den finansiella effekten av Båstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB :s totala förpliktelser till 404 804 mkr och totala tillgångar till 406 323 mkr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelser uppgick till 1 036 mkr (0,26 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 045 mkr (0,26%).

Båstads kommun har i maj 2004 åtagit sig att köpa tillbaks investeringar från Båstads Hamn AB om nuvarande avtal avslutas och inte ett nytt
tecknas. Nuvarande avtal upphör 2019-04-30. Alla investeringar ska godkännas av Båstads kommun innan de påbörjas. Ansvarsförbindelsen
uppgår per 2018-12-31 till 16,3 mkr. Beräknat restvärde 2019-04-30 (investeringar per 2018-12-31) uppgår till 10,9 mkr.

22 Övriga ej likviditetspåverkande poster Kommunkoncern
(mkr) 2018 2017 2018 2017
Realisationsvinster -0,3 -0,7 -0,3 -7,3
Förlust avyttring-utrangering tillgångar 0,3 0,0 0,7 0,0
Kundförlust och övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 0,0 -0,7 0,3 -7,2
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Redovisningsprinciper 
	

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

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de be-
räknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde där inget annat anges. Periodiseringar av in-
komster och utgifter har skett enligt god redovisnings-
sed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till 
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men 
hänförliga till redovisningsåret har bokförts och belas-
tat årets redovisning. 

Utställda	fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till 
redovisningsåret, har fordringsförts och tillgodogjorts 
årets redovisning. 

Semesterlöneskuld,	okompenserad	övertid,	lönes‐
kuld	 för	december	månad	2018	och	därpå	upplu‐
pen	 arbetsgivaravgift redovisas under kortfristiga 
skulder. Den årliga förändringen kostnadsförs. 

Den del av långfristiga	lån som beräknas bli amorte-
rad under nästkommande år har upptagits som kort-
fristig skuld. 

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu 
ej inbetalade har fordringsförts. 

Sociala	avgifter har bokförts i form av procentuella 
personalkostnadspålägg i samband med löneredovis-
ningen. Anställda med kommunalt avtal: 39,17 procent 
och arvodesanställda: 31,42 procent. Justering av av-
giften på grund av avtalsförsäkringar har bokförts 
centralt. 

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

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs emellertid inga av-
skrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas nor-
malt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 år. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-
hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger grän-
sen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt basbelopp.  

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

Kapitalkostnader består av avskrivningar och intern-
ränta. Avskrivningar har beräknats enligt nominell me-
tod och internräntan uppgår till 1,75 procent. 

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

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

Investeringsbidrag	och	gatukostnadsersättning tas 
från och med 2013 upp som en förutbetald intäkt och 
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras 
över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Ti-
digare redovisades investeringsbidrag och gatukost-
nadsersättningar så att de reducerade det bokförda 
värdet. 

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

Pensioner intjänade under 2018 redovisas som en 
kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner intjä-
nade före 1998, samt visstidspension redovisas som en 
ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala re-
dovisningslagen. Förpliktelser för pensionsåtaganden 
är beräknade enligt RIPS07, Riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld. 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter	
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med re-
kommendation RKR 4.2. 

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

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med RKR 4.2. 
Detta innebär att i bokslut 2018 har den definitiva slut-
räkningen för 2017 och en preliminär slutavräkning 
för 2018 bokförts. 

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

Sammanställd	redovisning	har upprättas enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering. Kon-
solideringen innebär att kommunens och företagens 
räkenskapsposter sammanförs efter eliminering av 
alla koncerninterna mellanhavanden och att endast de 
ägda andelarna räkenskapsposter har tagits med. In-
terna mellanhavanden mellan kommunen och bolagen 
har eliminerats. Obeskattade reserver, exklusive latent 
skatt, har förts till eget kapital. Latent skatt, som utgör 
22,0 procent av de obeskattade reserverna, redovisas 
under posten avsättningar. 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 pro-
cent inflytande i. Inga förändringar har skett under året 
i kommunkoncernens sammansättning.	
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VA – Resultaträkning 
Vatten/avloppsverksamhet 

    Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(mkr) Not 2018 2018 2018 2017 

Verksamhetens intäkter   45 51 5 41 
-Brukningsavgifter   43 43 0 43 
-Anläggningsavgifter   3 2 -1 2 
-Periodisering av årets anläggningsavgifter   0 -8 -8 -7 
Verksamhetens kostnader    -36 -47 -11 -29 
- Varav interna kostnader inom koncernen 1 0 -1 -1 -1 
Avskrivningar   -9 -9 0 -9 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   0 -6 -6 4 
Finansiella intäkter   0 0 0 0 
Finansiella kostnader   0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT   0 -6 -6 4 
Återställning VA-regleringsfond     6   -4 

RESULTAT VA   0 0   0 
 

VA - Balansräkning 
Vatten/avloppsverksamhet 

(mkr) Not   2018   2017 

TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           
Fastigheter och anläggningar     378   313 
Maskiner och inventarier     0   0 

Summa anläggningstillgångar     378   313 
Omsättningstillgångar           
Fordran skattekollektivet     74   62 
- Varav fordran anläggningsavgifter     52   46 

Summa omsättningstillgångar     74   62 
SUMMA TILLGÅNGAR     452   375 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital           
Eget kapital vid årets början     16   13 
Årets resultat     0   0 
VA-regleringsfond 2   6   4 

Summa eget kapital     22   16 
Långfristiga skulder           
Lån av kommunen     378   313 
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter     52   46 

Summa skulder     431   359 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     452   375 

 

VA - Noter 
Vatten/avloppsverksamhet 

1 Interna kostnader (mkr)     2018   2017 

Kommunledningskontor     0   0 

Teknik och service     1   1 

Totala interna kostnader     1   1 
 

Interna kostnader fördelas utifrån hur mycket VA-verksamheten ianspråktar av kommuens gemensamma resurser. 

2 VA-regleringsfond (mkr)     2018   2017 

Förändring VA-regleringsfond     -6   4 
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Kommunfullmäktige 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Kommunfullmäktige  

och beredningar och 

partistöd -1 724 -1 466 258 -1 481 

 

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta be-
slutande organ och beslutar i ärenden av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Fullmäktige beslutade om mål och 
riktlinjer för den kommunala verksamheten, bud-
get, kommunal skatt, årsredovisning med an-
svarsfrihet för nämnderna. Fullmäktige beslutade 
också om kommunens organisation och verksam-
hetsformer.  

Efter valet i september 2018 består kommunfull-
mäktige av 41 ledamöter fördelade på Modera-
terna (10), Bjärepartiet (9), Centerpartiet (6), So-
cialdemokraterna (6), Liberalerna (4), Sverigede-
mokraterna (3), Miljöpartiet (2) och Kristdemo-
kraterna (1).  

Kommunfullmäktiges arbete leds av en ny ordfö-
rande (L) och styrs i majoritet genom samverkan 
mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Libe-
ralerna och Kristdemokraterna. 

5, Sverigedemokraterna 5, Centerpartiet 5, Folk-
partiet 3, Miljöpartiet 2. Kommunfullmäktige 
sammanträdde nio gånger under året.  

Ekonomi 
Kommunfullmäktige får ett visst överskott för 
2018.  

Framtid 
Kommunfullmäktiges presidium tar ansvar för 
utbildning av nya förtroendevalda under det 
första året av den nya mandatperioden och arbe-
tar för att tydliggöra kommunfullmäktiges roll, 
arbetsformer och traditioner. 

Arbetet med att öka delaktigheten i den lokala 
demokratin ökar genom fortsatt arbete med att 
tillgängliggöra kommunfullmäktiges sammanträ-
den och beslut. 

Skolpeng 

 

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola redovi-
sade för 2018 ett underskott mot budget om -7,8 
mkr. Anledningen till den negativa avvikelsen är 
att det under året blev 96 fler barn och elever än 
budgeterat. Budget 2018 baseras på det antal 
som var folkbokförda i kommunen i oktober 
2017. Nettoinflyttningen i åldrarna 0-15 år under 
perioden oktober 2017 till och  med december 
2018 var omkring 76 barn exklusive barn och ele-
ver med skyddad identitet. 

 

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

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 307 2 371 -64 

Fristående regi 335 361 -26 

Annan kommun 49 55 -6 

Summa 2 691 2 787 -96 

 
 
Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng för gymnasium redovisade vid årets ut-
gång en negativ avvikelse om -2 mkr. Underskot-
tet beror främst på att antalet elever är 13 fler än 
budgeterat samt läser i annan kommun eller i fri-
stående regi vilket resulterar i högre kostnader 
än om eleverna valt program i egen regi. Att anta-
let gymnasieelever är fler än budgeterat beror på 
ökad nettoinflyttning till kommunen i åldrarna 
16-19 år. 

 

 

	

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvi-

kelse 
Bokslut 

2017 

Skolpeng, 

barnomsorg/ 

grundskola 

-

179 558 

-

187 392 -7 834 

-

177 782 

Skolpeng, 

gymnasium -45 265 -47 324 -2 058 -46 906 
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Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 174 166 -8 76 392 86 488 -10 096 

Fristående regi 104 109 5 125 129 125 349 -220 

Annan kommun 174 190 16 113 456 105 588 7 868 

Summa 452 465 13     

 

Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Hemvårdspeng -55 075 -52 217 2 858 -45 256 

Boendepeng -63 193 -64 370 -1 177 -59 581 

 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under 2018 har trenden fortsatt från 2017 med 
lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. 
Dock har nya beräkningar gjorts för 2018 vilket 
innebär ersättning även för faktisk tid vid dub-
belbemanning. Mottagningsteamet är också en 
bidragande faktor till lägre nivåer, då de avlastar 
hemvården i ärenden med behov av många in-
satser, i förebyggande syfte att minimera beho-
vet hos vårdtagaren. Under året har mottag-
ningsteamet registrerat insatser uppgående till 
cirka 3 400 timmar. Den totala budgeten innefat-
tade 142 750 hemvårdstimmar men utfallet lan-
dade på 129 758 timmar (exklusive mottag-
ningsteam).  

Boendepeng 
Vård- och omsorgsboendena har periodvis inte 
haft full beläggning, vilket till stor del beror på 
in- och utflytt efter att vård och omsorgstagare 
har avlidit. Lägenheter har haft ett eftersatt be-
hov av renovering vilket också bidragit till sena-
reläggning av inflyttningar och därmed ingen er-
sättning till utföraren. Beläggningsgraden för 
vård- och omsorgsboende var trots detta 99 pro-
cent.	

Beläggningen inom korttidsboende har varit i 
genomsnitt 12 platser. Den höga beläggningen 
beror på en kraftig ökning personer med beslut 
om växelvård då dessa vårdas på korttidsboen-

det. Ökningen av växelvård har lett till att i ge-
nomsnitt två vårdplatser kontinuerligt köpts ut-
anför kommunen. 

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Effekten av ett lägre antal hemvårdstimmar är 
en positiv avvikelse om 2,9 mkr.  

Boendepeng 
Boendepengen visar ett underskott om cirka 
0,7 mkr, vilket till stor del rör köp av externa 
korttidsplatser. Det finns ett större behov av de-
mensplatser i kommunen än budgeterat, och ett 
skifte från somatik- till demensplatser har skett. 
Den sammantaget lägre beläggningen under året 
har medfört att verksamheten inte uppvisar ett 
ännu större underskott, med hänsyn taget till 
ovannämnda skifte. 

Framtid 
För att möta framtidens behov av vård och om-
sorg och nå målet om att vara bland de tio bästa 
äldreomsorgskommunerna krävs insatser i syfte 
att förbättra kvalitet, effektivitet och medarbe-
tarskap.  

Lokaler är under ständig översyn och i takt med 
att Vård och omsorg minskar sitt behov minskar 
budget årligen för detsamma. Dock kan noteras 
att antalet kontor för medarbetare inom hela 
verksamheten nu är en bristvara. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno-
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård- och omsorgstagaren i fokus och ständigt 
ser smartare lösningar på situationer. Digitali-
seringen är här för att stanna och kommer, rätt 
använd, att bidra till välfärd och möjligheten att 
rikta resurserna på ett ännu bättre sätt till dem 
som mest behöver det.  
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Diagram:	Hemvårdspeng‐	Köp	av	timmar	månadsvis	

Kommunstyrelse

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Kommunstyrelse -2 486 -2 470 17 -2 688 

 

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter som ansvarar för samordning, 
planering och uppföljning av samtliga kommu-
nala verksamheter, dess utveckling och ekonomi, 
samt uppsikt över kommunala verksamheter som 
bedrivs i hel- eller delägda bolag. Kommunstyrel-
sen sammanträdde elva gånger under året.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamöter 
bereder ärenden till kommunstyrelsen. Arbetsut-
skottet är även kommunens krisledningsnämnd. 
Arbetsutskottet sammanträdde elva gånger un-
der året. 
Kommunens förhandlingsutskotts fem ledamöter 
ansvarar för kommunens lönerevision och är till-
lika pensionsmyndighet för förtroendevalda.  
Till kommunstyrelsen hör även två råd:  
Pensionärsrådet	är ett organ för samråd mellan 
företrädare för pensionärsorganisationer i kom-
munen och kommunens politiska ledning i frågor 
som rör de äldre i samhället. Pensionärsrådet 
sammanträdde sex gånger under året. 

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

Ekonomi 
Kommunstyrelsen har budget i balans. 

Framtid 
2019 inleder det första året på den nya mandat-
perioden som sträcker sig till 2022. Kommunsty-
relsens arbete leds av ny ordförande, och tillika 
kommunalråd (M). Utöver det heltidsanställda 
kommunalrådet finns två deltidspolitiker – 1:e 
vice ordförande och kommunalråd (S), samt op-
positionsråd (BP).  

Kommunstyrelsen styrs i majoritet genom sam-
verkan mellan Moderaterna, Socialdemokraterna 
och Liberalerna. Bjärepartiet, Centerpartiet och 
Sverigedemokraterna utgör opposition i kom-
munstyrelsen. 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
året arbetar kommunstyrelsen för att effektivi-
sera sina sammanträden. 

10 000
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12 000

13 000
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15 000
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Kommunkontor 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

KOMMUNKONTOR -49 409 -53 319 -3 910 -52 777 

Kommundirektör -2 254 -4 434 -2 181 -6 136 

Strategi och utveckling -2 594 -2 721 -126 -2 553 

Service/Kundcenter -2 409 -2 794 -386 -1 877 

Kommunikations-

avdelning -1 784 -2 336 -552 -1 703 

Kommunkansli -4 372 -4 037 335 -4 283 

Verksamhetsstöd 35 997 36 997 -1 000 36 225 

INVESTERING -5 744 -5 215 529 -4 084 

 
Hänt i verksamheten 
Kommundirektören 
Kommundirektören slutade under våren 2018 
efter att ett avtal mellan parterna upprättats. Ny 
visstidsanställd kommundirektör var på plats 
efter sommaren och har nu förlängts till och med 
2020.  

Strategi och utveckling 
Avdelningen Strategi och utveckling har som 
uppdrag att samordna det kommunövergripande 
kvalitets- och målstyrningsarbetet, ansvara för 
det strategiska miljöarbetet, genomföra utveckl-
ingsprojekt, söka bidrag samt ansvara för kom-
munens EU-arbete. Under året har avdelningens 
personalresurser minskat. Både avdelningsche-
fen och näringslivsstrategen har slutat sin an-
ställning i kommunen och på grund av det över-
gripande budgetläget har tjänsterna inte återtill-
satts. Tjänstepersonerna är numera direkt under-
ställda kommundirektören. 

Efter ett beslut i kommunstyrelsen avslutades 
kommunens medverkan i projektet Biodolomer	
for	Life. Två andra större EU-projekt, Smart	Cities	
Accelerator	och Fossilbränslefria	kommuner	i	
Skåne har pågått under hela året. 

Service/Kundcenter 
Den organisation som sattes på plats från och 
med januari 2018, med en servicechef som över-
gripande ansvarig för bland annat kundcenter, 
förändrades när servicechefen sa upp sig under 
hösten. Servicechefstjänsten beslutades, på grund 
av det övergripande budgetläget, att inte återtill-
sättas. 

Kundcenter ansvarar för reception, telefonväxel 
och inkommande frågor via e-mail och Facebook, 
samt utlåning av cyklar och flytvästar, hantering 
av vigslar, dop och lotteritillstånd samt utlämning 
av busskort etc. Vidare handlägger kundcenter 
kommunens resebokningar, mobiltelefoner och 
passerkort samt vissa andra administrativa upp-
gifter.  

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen har under året 
fokuserat på att möta invånarnas, besökarnas och 
medarbetarnas behov av information och kom-
munikation om Båstads kommun och dess verk-
samheter. Till detta använde sig avdelningen av 
digitala kanaler såsom webbplatsen, sociala me-
dier samt intranätet, men även tryckta medier 
såsom annonser och trycksaker för att nå mål-
grupper som inte har tillgång till dator, läsplatta 
eller mobil. 

För att bättre tillgodose medarbetarnas behov av 
internkommunikation lanserades i juni kommu-
nens nya intranät, med en ny och förbättrad in-
formationsstruktur. Förutom en helt ny layout 
och bättre sökmotor innebar förändringen en 
förutsättning för att bygga vidare med sociala 
funktioner såsom, inlägg- och kommentarsflöden, 
digitala arbetsrum med exempelvis dokument- 
och samarbetsfunktioner.  

Avdelningen har utökats med en kommunikatör 
och investeringar har gjorts i grundläggande 
utrustning för filmproduktion för webb och soci-
ala medier. 

Kommunkansli 
Kansliet arbetar med administration och bered-
ning till samtliga politiska organ i kommunen. 
Under året har kansliet även arbetade med im-
plementering av ny kommunallag, förberedelser 
och genomförande av ny dataskyddsförordning 
(GDPR) samt ny förvaltningslag. 

Valnämndskansliet arbetade aktivt med all admi-
nistration, beredning och mycket av genomfö-
rande av val och förtidsröstning vid allmänna val 
hösten 2018.  

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd är en del av den organisations-
förändring som genomfördes vid senaste årsskif-
tet inom kommunkontoret. Verksamhetsstöd, 
med under året fyra nytillsatta chefer av fem, har 
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jobbat med organisationen och budgeten för att 
nå en budget i balans för 2018 och kommande år.  

Verksamhetsstöd har arbetat med framåtblick-
ande planering av kommande fokusområden och 
prioriteringar. Detta arbete har startat med feed-
back-möten tillsammans med samtliga verksam-
hetsområdens ledningsgrupper för att skapa en 
grund för inriktningen på verksamhetsstöds vik-
tiga arbete framöver.  

Ekonomienheten 
Ekonomienheten har fortsatt stötta verksamhet-
erna i arbetet att med att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Enheten har under året genomfört 
ett antal rekryteringar varav de flesta varit kopp-
lade till pensionsavgångar. Arbete med uppgra-
dering av kommunens beslutsstödsystem har 
utförts under året samt förberedelser inför obli-
gatorisk e-faktura som införs under 2019.  

HR-enheten 
HR-enheten har under året haft en hel del fokus 
på det systematiska arbetsmiljöarbetet, kommu-
nen har under året fått ett föreläggande om vite 
från arbetsmiljöverket. Detta föranledde omfat-
tande insatser inom verksamheten med stöd av 
företagshälsovården och HR-enheten samt verk-
samhetens chefer. 

Vidare har ett antal chefsrekryteringar genom-
förts så som Kommundirektör, Kommunikations-
chef och Skolchef. För att stödja cheferna har 
under året införts chefsnätverksträffar som är ett 
forum för kommunens alla chefer i aktuella chefs-
frågor. Det har också genomförts en introdukt-
ionsdag för nya chefer.  

Chefsstödet och stödet till verksamhetens kärn-
uppdrag har under det gångna året föranlett ett 
större förändringsarbete på HR-enheten som nu 
arbetar med HR-partners där varje verksamhets-
område har en kontaktperson i HR-frågor för att 
underlätta stödet till cheferna. Rollen som HR-
partner har förändrats till att medarbetarna nu 
jobbar både brett och med ett fokusområde till 
skillnad från tidigare då arbetat var specialistin-
riktat. Genom ett verksamhetsnära HR-stöd 
skapas bättre förutsättningar för verksamhetens 
chefer och medarbetare att lyckas i sina uppdrag.  

IT-enheten 
Årets höjdpunkt för IT-enheten var utmärkelsen 
Årets digitaliseringskommun från KommITs som 
är en förening för kommunal digitaliserings/IT-
avdelningar. 

Ett GDPR projekt har genomförts och avdelning-
en har nu en tjänst med kommunens dataskydds-
ombud på 10 procent. 

Ett byte av teleoperatör har skett under året. 

Upphandlingsenheten 
Under 2018 har upphandling bildat en egen en-
het. Upphandlingsenheten är en strategisk funkt-
ion med ett kommungemensamt intresse och har 
under året arbetat med att stötta kommunens 
verksamheter i inköps- och upphandlingsfrågor. 
Enheten har vidare arbetat med att utveckla av-
talsdatabasen för att underlätta för våra bestäl-
lare ute i verksamheterna. 

 

IT-avdelningen i siffror 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2003 

Antal system inklusive applikationer 393 402 384 394 373 353 300 

Antal datorer (PC och Mac) 1 600 1 500 1 500 1 700 1 750 1 700 600 

Antal mobiltelefoner 850 750 650 600 600 600 70 

Antal surfplattor 2 600 2 500 2 200 1 200 500 400  

Antal ärenden ej felanmälan 8 021 8 668 7 961 10 478 5 956 6 780  

Antal anställda på IT-avdelningen 7,5 7(7,5) 7(7,5) 6  6 (8) 6 (8) 6 

Omkostnader IT (tkr) 12 003 10 887 9 565 9 637 9 748 9 696 5 147 
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Ekonomi 
Kommunkontoret 
Redan i början på året stod det klart att stora 
delar av kommunkontorets chefer skulle vara 
nya i verksamheten under året. Det stod även 
lika klart i början på året att den budget för 2018 
som beslutats ej var förenlig med gällande orga-
nisation. I bokslutet för 2018 slutar budgetavvi-
kelsen på -3,9 mkr. Förklaringar till avvikelserna 
ges under respektive del nedan.	

Kommundirektören 
Enskilt största negativa budgetavvikelsen för 
hela Kommunkontoret är kostnaden på 2,0 mkr 
för avslut av tidigare kommundirektör i april 
2018. En budget som ej var förenlig med gäl-
lande organisation på 0,9 mkr har under året 
hanterats med omprioriteringar inom ramen så 
att nettot stannar vid en negativ budgetavvikelse 
på -0,2 mkr för övriga kostnader.	

Strategi och utveckling 
Även om vakanta tjänster under delar av året 
gav en besparing på över 0,7 mkr visar avdel-
ningen en negativ avvikelse på ca -0,1 mkr. Detta 
beror dels på att intäkterna var för högt budge-
terade dels på att hela kommunkontorets bespa-
ringskrav på 0,6 mkr hade lagts på avdelningen. 

Service/Kundcenter 
En budget som ej var förenlig med gällande or-
ganisation med 0,8 mkr har arbetats med under 
året. Huvudsakligen lägre personalkostnader gör 
att den negativa budgetavvikelsen stannar 
på -0,4 mkr. 

Kommunikationsavdelning 
En budget som ej var förenlig med gällande or-
ganisation med 0,7 mkr har under året arbetats 
med. Gentemot budget sänkta annons- och per-
sonalkostnader gör att den negativa budgetavvi-
kelsen stannar på -0,6 mkr. 

Kommunkansli 
Kommunkansliet når en positiv budgetavvikelse 
för 2018 på +0,3 mkr, vilket förklaras av en un-
der året ej tillsatt tjänst med lägre personalkost-
nader än budget som följd. 

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd totalt redovisar en negativ 
budgetavvikelse på -1,0 mkr. Det kan huvudsak-
ligen förklaras av negativ budgetavvikelse för 

företagshälsovårdskostnaderna 2018 då under-
budgetering förelåg när man gick in i 2018, men 
framförallt beror underskottet på kostnader för 
företagshälsovårdsinsatser då det har genom-
förts omfattande insatser inom vård och omsorg 
och centralt med stöd av företagshälsovården 
med anledning av arbetsmiljöverkets åtgärdsar-
bete (-1,0 mkr). Lägre kostnader för färdtjänst-
avtalet med Skånetrafiken (+0,4mkr), lägre per-
sonalkostnader (+0,9 mkr), högre licenskostna-
der (-0,8 mkr), högre kostnader för kommunens 
telefoni, gemensamma konsulttjänster, förbruk-
ningsinventarier och övrigt (-0,5 mkr). 

Investeringar har skett i ett nytt datacenter för 
att hantera informationen på ett säkert och 
snabbt sätt. 

Framtid 
Kommunkontoret 
Resursläget som kommunkontoret går in med i 
2019 lämnar inget utrymme till ytterligare an-
svarsområden. Resursläget är ansträngt vid ett 
antal avdelningar och enheter. 

Kommundirektör 
Kommunkontoret tilldelades i budget 2019 me-
del för att under året starta upp ett kvalitetsar-
bete som långsiktigt kommer att tydliggöra såväl 
hur de politiska målen ska följas upp, vilka akti-
viteter som ökar måluppfyllelsen, ge underlag 
för kvalitetsrapportering till andra myndigheter 
men framförallt skapar förutsättningar för att 
verksamheterna ska kunna följa vilken kvalitet 
som vi som kommun levererar till våra medbor-
gare och företagare.	

Strategi och utveckling 
Under 2019 kommer Strategi och utveckling 
tillsammans med kommunledningen starta arbe-
tet med att förbättra kommunens mål- och kvali-
tetsstyrningsprocess, vilket kommer att stå i 
fokus under hela 2019. 

Service/Kundcenter 
Kundcenter är sedan hösten 2018 den nya be-
nämningen på det som tidigare var Service. 
Kundcenter kommer att fortsätta att jobba med 
aktiviteter för att än mer stärka dess roll som 
kommunens ansikte och röst utåt, både externt 
och internt.	
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Kommunkansli 
Digitalisering av kommunens politiska möten 
och ärenderegistrering fortskrider genom pro-
cesskartläggning för att skapa effektiva ärende-
flöden och öka kvaliteten i beredningen av ären-
den.	

Upphandlingsprojekt genomförs för kommunö-
vergripande dokument- och ärendehanterings-
system och E-arkiv för att skapa nytta för för-
valtningen och allmänhet.	

Vidare arbetar kansliet i nära samverkan med 
valnämnden och förvaltningen för att planera, 
genomföra och följa upp vårens EU-
parlamentsval.	

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen kommer under 
2019 få en ny kommunikationschef. Avdelningen 
kommer att arbeta med fokus på Båstads kom-
muns vision 2030 och tillsammans med HR-
avdelningen att arbeta med arbetsgivarvaru-
märket.  

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd kommer under 2019 att fort-
sätta arbetet med att koordinera, samordna över 
gränserna och hitta synergier inom avdelningen. 
Arbetet med fokusområden och prioriteringar 
kommer att fortgå löpande då resurserna är 
begränsade. Det viktiga arbetet med att få en 
tydlig inriktning för avdelningens framtida ut-
maningar kommer att intensifieras, men med 
ständig avvägning i tillgängliga resurser. 	

Ekonomienheten 
Ekonomienheten kommer under 2019 fortsätta 
stötta verksamheterna i arbetet att med att 
uppnå god ekonomisk hushållning. 

Budgetarbetet inför 2020 kommer att involvera 
kommunens verksamhetsekonomer i större 
utsträckning än tidigare. 

HR-enheten 
HR-enheten kommer under 2019 att fokusera på 
centrala introduktioner, planering av framtida 
chefs- och ledarutveckling, samt samverkansav-
talet. Vidare kommer arbetet handla om centrala 
arbetsmiljöåtgärder för att förbättra förutsätt-
ningarna för chef och medarbetare. Det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet liksom strukturen för 
detta på alla nivåer behöver tydliggöras och 
förädlas.  

IT-enheten 
Digitaliseringstakten kommer att öka och kom-
munen måste kunna hantera den snabba digita-
liseringen, ett viktigt projekt i detta arbete är 
Digilitt som pågår inom vård och omsorg för att 
öka förståelsen för digitaliseringen. 

Upphandlingsenheten 
Upphandlingsenheten fortsätter att arbeta med 
att utveckla upphandlings-och inköpsprocessen 
med fokus på affärsmässighet och avtalstrohet, 
bland annat genom återinförandet av inköps-
grupper och utveckling av E-handel.
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Teknik och service 

 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 

Mark och exploateringsverksamhet 
Under året slutfördes kommunens förvärv av 
Hemmeslöv 6:2, en markaffär med trafikverket. 
Fastigheten ligger vid östra infarten till Båstad. 
Detaljplanearbete har påbörjats för området. 

Ett flertal etableringar längs Inre Kustvägen har 
behandlats. Tre optionsavtal har tecknats och ett 
köp har slutförts. Längs Inre Kustvägen kvarstår 
två kommunala tomter för verksamheter intill 
stationen. 

Markanvisningstävling har genomförts för områ-
det Heden i Hemmeslöv. Optionsavtal med explo-
atörer ska tecknas under 2019. Området kommer 
att innehålla ca 200 nya lägenheter med upplåtel-
seform hyresrätt och bostadsrätt.  

Huvuddelen av de 89 stycken kommunala tom-
terna på Heden i Hemmeslöv har sålts under året. 

Byggnation av flerbostadshus på fastigheten 
Östra Karup 6:10 har påbörjats. Kommunen har 
sålt tomten till en byggherre som avser uppföra 
32 stycken hyresrätter 

Utbyggnad av nytt bostadsområde i Förslöv fort-
skrider. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Pro-
jektering och upphandling för utbyggnad av all-
män plats, gator, vatten och avlopp beräknas bli 
klart början av 2019. Största delen av utbyggna-
den förväntas vara genomfört under 2019. Ett 
förenklat markanvisningsförfarande kommer att 
genomföras för det område som innehåller bygg-
rätt för flerbostadshus och de tomter som besvä-
ras mest av rådande höjdförhållanden.  

Verksamheten har tagit fram riktlinjer för exploa-
terings- och markanvisningsavtal. Arbetet med 
att ta beslut i huvudmannaskapsfrågan i kommu-
nen drivs framåt genom genomförande av efter-
frågad omvärldsanalys.  

Park- och gatuverksamheten och naturvård 
Under hösten omorganiserades tidigare enhet 
Mark- och fritidsenheten till två nya enheter, 
Park- och gatuenheten respektive Fastighets- och 
fritidsenheten. 

Trots den sena våren slutfördes den sista delen 
av projektet Dalmanska tomten. Planteringarna i 
parken stod klara strax innan firandet i samband 
med Birgit Nilssons födelsedag som ägde rum i 
parken.  

Sommarens värme och långvariga torka har inne-
burit stora påfrestningar för träd och växtlighet, 
både i park- och naturmark. Som följd av torkan 
har fler träd än normalt varit tvungna att fällas. 

Inför säsongen renoverades strandserviceanlägg-
ningen vid Havsbadsvägen. 

Evenemangsverksamheten har fortlöpt som tidi-
gare år. Nytt för 2018 är att SM i landsvägscykling 
genomfördes under midsommarhelgen för första 
gången i Båstad. 

Arbetet med att byta ut belysningsstolpar längs 
Aghardsgatan har pågått under 2018. Arbetet 
kommer slutföras under 2019. 

Reinvestering gällande asfaltbeläggning har ge-
nomförts enligt plan. 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

TEKNIK OCH SERVICE  50 822 -54 348 -3 525 -49 653 

Tekniska kontoret -1 334 -1 968 -634 -1 543 

Park, gata och natur -22 415 -21 262 1 153 -23 301 

Fastighet -6 635 -7 821 -1 186 -3 377 

Fritidsverksamhet -8 997 -8 900 97 -8 253 

Service (kontor,  

lokalvård och måltid) -1 478 -2 949 -1 471 -2 294 

Räddningstjänst -9 963 -11 447 -1 484 -10 886 

Renhållningsverk- 

samhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet 43 -5 695 -5 652 3 720 

Återställning VA- 

regleringsfond -43 5 695 5 652 -3 720 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad  

verksamhet -99 231 -67 800 31 431 -72 560 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning -14 992 -16 160 -1 168 8 530 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -85 454 -74 609 10 845 -46 710 

Övrig exploaterings- 

verksamhet 25 350 29 923 4 573 10 681 
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Naturvårdslaget har under stor del av året arbe-
tat med skötsel av naturreservat. Året har inte 
haft några besvärliga stormar med nedfallna träd 
och andra skador att hantera. Verksamheten har i 
förebyggande syfte lagt resurser på att fälla träd 
som var stående nära nya fastigheter kring Heden 
och Tuvelyckan i Hemmeslöv. 

På grund av den torra sommaren erbjöds lantbru-
kare att använda kommunal mark till bete och 
slåtter, vilket blev uppskattat. 

Två Lona-projekt genomfördes under året med 
att bygga en kustslinga som förbinder Båstad 
med Laholm och gångstig runt Öresjön. 

Ett föreläggande medförde kostnader för åtgär-
der att riva ett vandringshinder i Örebäcken i 
form av ett dämme i Korröd.  

Fastighets- och fritidsverksamhet 
Inför säsongen renoverades Malenbadets om-
klädningsrum och den varma och soliga somma-
ren medförde nytt rekord i antalet registrerade 
besök på Malenbadet.  

Planering att modernisera och verksamhetsan-
passa skolorna i Förslöv och Västra Karup pågår. 
Som förberedelse inför byggnationerna har verk-
samheten lagt stora resurser på iordningsställ-
ande av provisoriska lokaler för skolorna. Även 
ökat lokalbehov på Klockarebyns förskola i 
Västra Karup har tillfälligt åtgärdats med provi-
soriska modullokaler. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänstens totala antal larm och ärende 
som hanterats under 2018 uppgick till 644 
stycken (600 stycken år 2017). Ett större antal 
terrängbränder uppstod under den varma som-
marperioden men ingen med större skadeomfatt-
ning på grund av tidig upptäckt och snabba åtgär-
der från Räddningstjänsten. 

Räddningstjänstens dagtidspersonal har efter 
omorganisationen 2016 haft en hög arbetsbelast-
ning. Genomlysning av verksamheten genomför-
des under året för att belysa verksamhetens upp-
drag och fördelning av arbetsuppgifter till perso-
nalen. Analysen visade en underbemanning för 
att klara verksamhetens uppdrag tillfredsstäl-
lande. Sedan 2014 hanterar Räddningstjänsten 
45 procent fler larm/ärende med samma beman-
ning.  

Tabell:	Antal	larm	i	eget	insatsområde	

 

 

Cirka 30 procent (29 procent, 2017) av samtliga 
insatser 2018 utgjordes av hjälp till Region Skåne 
i form av hjärtstopp- och i väntan på ambu-
lanslarm, men även andra larm så som bärhjälp 
eller terrängtransport. Fördelningen på respek-
tive insatsområde är: Båstad 30 procent, Förslöv 
21 procent och Torekov 46 procent. 

Ett nytt samverkansavtal kring larm och ledning 
tecknades med Räddningstjänsten Halmstad. 

En ny fordonsorganisation för kommunens bilar 
startade under året. Enheten placerades inom 
räddningstjänsten med uppdrag att sköta och 
hantera kommunens samtliga fordon.  

Måltidsverksamhet 
Båstads kommunrestauranger serverar hemlagad 
mat med inriktning att hålla hög kvalitét och vara 
klimatsmart. Måltiderna erbjuds med alternativa 
rätter och med ett vegetariskt alternativ inom 
skolan. Inom vård och omsorg arbetar verksam-
heten tillsammans med vårdpersonalen med 
olika insatser för att skapa måltidsglädje för de 
äldre. 

Den ovanligt varma och torra sommaren innebar 
att livsmedelskostnaderna ökade med cirka 
fem procent. De beräknas öka ytterligare under 
2019. 

Kommunen inhandlar cirka 29 procent ekolo-
giska råvaror.  

Nya Skogsbyns förskola i Förslöv öppnades under 
hösten. Förskolan har tillagningskök, och buffé-
servering. Detta ger verksamheten en bra möjlig-
heter att hålla en hög matkvalitet och minska 
matsvinnet. 

 

Station/år 2018 2017 2016 2015 2014 

Båstad 258 242 257 186 189 

Förslöv 66 66 64 73 49 

Torekov 80 77 44 65 57 

TiB ärende Båstads kommun, 

Vård och omsorg 23     

Summa 428 385 365 324 295 

52



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Kommunstyrelse – Teknik och service  

 

Lokalvårdsverksamhet 
Lokalvården utförs med inriktning på miljöanpas-
sade och ergonomiska metoder för att främja en 
god arbetsmiljö för både lokalvårdspersonalen 
och användarna av lokalerna. 

Under året övertog verksamheten att i egen regi 
utföra den del av uppdraget som utfördes av en 
extern entreprenör. Det innebar anställning av 
personal och inköp av material och utrustning för 
att klara det utökade uppdraget. 

Ett nytt kvalitetskontrollsystem implementera-
des under året där egenkontroll utförs för att ve-
rifiera kvalitén på lokalvården.  

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Lokalisering av en ny återvinningscentral beslu-
tades till en plats i närheten av korsningen Kil-
lerödsvägen/Bokesliden i Förslöv. Arbetet med 
ett planprogram är påbörjad. 
 
Verksamheten har under året förberett och på-
börjat arbetet med att sluttäcka deponin och åter-
ställa fastigheten vid nuvarande ÅVC i Svenstad, 
som stänger den 30 mars 2019. 

Ett stort arbete kring provisorisk lösning för mot-
tagning av avfall från och med 1 april 2019 pågick 
under året och mynnade i december ut i ett be-
slut om att skapa en provisorisk återvinningscen-
tral på Vistorps industriområde i Förslöv.  

Förslag till ny renhållningsordning och avfalls-
plan har tagits fram och kommer att ställas ut un-
der våren 2019. 

Verksamhetens upphandlade entreprenör för in-
samling av hushållsnära avfall meddelade under 
hösten önskemål om att avbryta kontraktet i för-
tid. Som en konsekvens av detta kommer NSR un-
der våren 2019 att bedriva insamling av hus-
hållsnära avfall i egen regi. 

VA-verksamhet 
Arbetet med att ansluta sydsidan till Sydvatten 
har kommit igång och drivs i nära samarbete med 
Sydvatten. 

Utbyggnaden av Ängstorps reningsverk i Laholm 
samt överföringsledningen mellan Hedhusets re-
ningsverk och Ängstorps reningsverk har fort-
skridit som planerat. Arbetet med miljötillståndet 

för Torekovs reningsverk prioriterades ner under 
året och kommer att lämnas in under 2019. 

Som en följd av långvarig värmebölja och torka 
blev uttaget av dricksvatten under sommaren 
nära maxgränsen, vilket medför kapacitetsbrist i 
dricksvattenproduktionen och i början av juli in-
fördes bevattningsförbud. Förbudet hävdes i slu-
tet av augusti. Nödvattentankar placerades ut i 
Torekov. 

Ett tekniskt fel uppmärksammades vid en vatten-
reservoar under sommaren, vilket medförde att 
kunder i Hov och Västra Karup blev utan vatten. 
Som en konsekvens av detta utfärdades kok-
ningsrekommendation i och kring Hov, Västra 
Karup, Rammsjö och Torekov.  

Ekonomi 
Skattefinansierad verksamhet 
En negativ avvikelse om -0,4 mkr uppstod rö-
rande budgeterade intäkter i samband med nya 
markavtal för ledningsägare som är under be-
handling, rapporterade under rubriken tekniska 
kontoret. 

Verksamheterna Park, gata och natur uppvisar 
sammantaget en positiv avvikelse om +1,2 mkr 
för helåret. De stora posterna som bidrar till 
överskottet är lägre kostnader för snöröjning och 
tångkörning samt högre intäkter för torg och eve-
nemang. 

Fastigheter visar en negativ avvikelse 
om -1,2 mkr beträffande montage och modulhyra 
för provisoriska lokaler, samt luftrenare på 
Västra Karups skola och förskola. Underskottet 
inkluderar även modulhyra för Förslövs skola 
etapp två. 

Uppdraget för återtagande av lokalvården med-
förde en kostnadsökning under hösten 2018, års-
avvikelsen uppgick till -0,7 mkr. Underskottet i 
driften inkluderar leasingavgifter, personalkost-
nad och initiala inköp. 

Kommunrestaurangerna uppvisade en negativ 
avvikelse om -0,6 mkr relaterade till prishöjning 
på livsmedel samt övergång från mottagningskök 
till tillagningskök på Skogsbyns förskola under 
hösten 2018. 

Räddningstjänstens negativa avvikelse uppgick 
till -1,5 mkr. Avvikelsen är främst hänförbar till 
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rekrytering av deltidsbrandmän, vilket medför 
utbildningskostnader, samt ökade övningskost-
nader och larmkostnader (såsom Rakel, som tidi-
gare täcktes av det statliga krisberedskapsbidra-
get). Även reparation och underhåll har överskri-
dit budget eftersom brist på interna personalre-
surser har lett till att tjänsterna har köpts in ex-
ternt.  

Avgiftsfinansierad verksamhet 

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

VA-verksamhet 
VA-verksamheten redovisade en negativ avvi-
kelse om -5,7 mkr, innan avsättning till VA-regle-
ringsfonden. Den största delen av avvikelsen är 
hänförbar till Sydvattens inträdesavgift 
(-3,9 mkr). Utgående balans i regleringsfonden, 
efter omföring av 2018 års resultat, är en skuld 
på 10,6 mkr.  

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Sammantaget görs en positiv avvikelse om 
+30,3 mkr för den skattefinansierade verksam-
hetens investeringar, inklusive medfinansierade 
statliga infrastruktur satsningar.  

Under perioden har Teknik och service jobbat 
med ett flertal större projekt. Kommunen har 
medfinansierat gång- och cykelväg mellan Förs-
löv och Fogdarp samt längs Vistorpsvägen från 
Förslöv station och västerut. Båda projekten har 
färdigställts under året. Vidare har Kattegattle-
dens sträckning via Torekov färdigställts.  Detta 
projekt är också en medfinansiering av statlig in-
frastruktur. 

Omvandling av banvallen mellan Grevie och 
södra Båstad till gång-, cykel och rekreationsled 
har pågått under våren och sommaren. Anlägg-
ningen är slutbesiktigad och invigning ägde rum 
1 september 2018. Leden har blivit väldigt upp-
skattad. 

Tillsammans med Trafikverket har det pågått pla-
nering för ombyggnad av Köpmansgatan i Båstad. 
Entreprenad är beräknad till kvartal fyra 2019. 

 

Byggnation av Skogsbyns förskola i Förslöv har 
fortskridit enligt plan och färdigställdes under 
hösten 2018. Verksamheten har flyttat in i sina 
nya lokaler och avtalet för provisoriska moduler 
har sagts upp. 

Friidrottsanläggningen Örebäcksvallen i Båstad 
slutbesiktigades och togs i bruk under året. Som-
marens torka gjorde att etableringen av gräset på 
anläggningen uteblev vilket måste åtgärdas kom-
mande säsong. 

Projektering av om- och tillbyggnad av Förslövs 
skola F-6 för 350 elever påbörjades under 2018. 
Upphandling av byggentreprenörer beräknas 
vara klar under våren 2019. Byggnationen av 
skolan startar kring sommaren 2019 och beräk-
nas bli klar till höstterminen 2021. 

Bjäredalen har verksamhetsanpassats för hjälp-
medelscentral och daglig verksamhet. 

Några större reinvesteringar på fastigheterna har 
genomförts under året. Värme- och ventilations-
åtgärder samt förstärkning av golvbjälklag på 
brandstationen i Båstad. Malens förskola har fått 
nya ytskikt på väggar och golv samt åtgärder med 
ventilationen. På Strandängskolan har säkerhets-
höjande åtgärder genomförts och Akademin i Bå-
stad har fått nya ytskikt på golv och målning av 
fasad. Även biografen har fått nya ytskikt på golv 
och väggar. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Av avvikelsen på +10,8 mkr avser +3,3 mkr nytt 
reningsverk Ängstorp, +2,5 mkr inköp av nya 
centrifuger Torekov och +2,7 mkr exploatering 
VA för tomten Förslöv 2:4. Samtliga arbetena för-
väntas utföras under 2019-2020. 

Framtid 
Efterfrågan av mark för bostäder och verksam-
heter är ständigt aktuell. Det är viktigt att kom-
munen arbetar med en strategisk markförsörj-
ning för utveckling i enlighet med kommunens 
översiktsplan. 

Båstads kommun står inför större byggnadsinve-
steringar för lokalförsörjning av främst förskolor 
och skolor. Förvaltningen har i uppdrag att ut-
reda en fastighetsorganisation både avseende 
förvaltning och ägandet av fastigheterna. Fastig-
hetsförvaltningens del av kommunens ekonomi 
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är betydande och målsättningen är att kommu-
nen ska uppnå en effektiv och långsiktig fastig-
hetsförvaltning. 

Rekryteringsproblematiken av deltidsbrandmän 
som finns i de flesta kommuner i Sverige finns 
även i Båstad. Arbetet med rekrytering är påfres-
tande och innebär stora kostnader för utbildning 
och uppstart av nya brandmän. Räddningstjäns-
ten i Båstad har enligt nationella utredningar pas-
serat gränsen för när man bör titta på någon form 
av heltidsorganisation. 

Vår ambition att servera klimatsmart mat fortsät-
ter, med säsongsanpassade råvaror, vegetariskt 
alternativ varje dag i alla skolor samt minskat 
matsvinn. För att nå framgång hos matgästerna 
krävs informationsinsatser i skolan. Även vård-
personal ska få fortsatt måltidsinspiration. Val-
möjlighet, kompetenta kockar och serveringsper-
sonal och trivsam miljö är framgångsfaktorerna.  

En viktig central kommunal arbetsuppgift är att 
hantera trygghets- och säkerhetsfrågor. Arbets-
uppgiften sker till stor del i samverkan med 
andra samhällsaktörer. Räddningstjänsten läm-
par sig för att hantera kommunens kris, risk och 
säkerhetsarbete, men organisationen behöver 
förstärkas för att övergripande samordna frå-
gorna med kommunens verksamheter och olika 
samhällsfunktioner.  

Huvudmannaskapet för gator och allmän plats-
mark är en fråga som allt oftare aktualiseras. Frå-
gan om det ska vara enskilt eller kommunalt 
ägande är omfattande då den berör flera områ-
den som ansvar, ekonomi, teknisk kunnande, 
rättviseperspektivet med mera. Allt fler vägföre-
ningar framför önskemål att kommunen tar över 
det enskilda huvudmannaskapet då det blir allt 
svårare att kunna engagera andelsägare ideellt. 

 

Samhällsbyggnad 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd har varit fortsatt stor för alla delar 
av verksamheten. Översiktsplanen har det arbe-
tats intensivt med under året liksom ett stort an-
tal detaljplaner. Översiktsplanen har varit ut-
ställd för samråd under tiden maj till september. 
Arbetsbelastningen på administration, miljö och 
bygglov har tidvis varit hög på grund av vakanser 
och sjukfrånvaro, vilket lett till längre handlägg-
ningstider för vissa typer av ärenden. Administ-
rationen har implementerat nya e-tjänster och 
har förberett för uppgradering av verksamhets-
stödssystem för miljöärenden. Handläggningen 
av serveringstillstånd och alkoholtillsyn har över-
förts från Bildning och Arbete till Samhällsbygg-
nad.  

Planarbete 
Arbetet med en ny översiktsplan har fortskridit 
och samråd pågick september månad ut. Planav-
delningen har under 2018 arbetat med drygt 20 
detaljplaner innehållande allt ifrån bostäder till 
verksamhetsmark. Nio detaljplaner har antagits 
varav sju detaljplaner har vunnit laga kraft. 

Geodata 
Kart- och GIS-avdelningen har bytt namn till geo-
dataavdelningen. Diskussioner har förts med 
Ängelholms kommun, vilket mynnade ut i ett nytt 
samverkansavtal mellan kommunerna inom 
kart/mät/GIS-området. Under året gjordes 37 ny-
byggnadskartor på Heden-området, vilket bidrog 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

KS – SAMHÄLLS- 

BYGGNAD -2 790 -2 994 -204 -2 936 

Planarbete och  

övergripande -1 446 -1 315 131 -1 406 

Geodata -1 165 -991 174 -1 341 

Miljö- och hälsoskydd 

 – hållbar utveckling -106 -307 -201 -190 

Alkohol-serverings- 

tillstånd -73 -382 -309  

INVESTERING -192 -27 166 15 
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till en hög ärendemängd. Geodata har varit invol-
verade i arbetet med den digitala översiktsplanen 
och har fortsatt att ajourföra vår kartdatabas 
samt utveckla våra interna och externa karttjäns-
ter. Geodata är också delaktiga i det arbete som 
görs inom 3D och visualisering tillsammans med 
planavdelningen. Ett arbete som ledde till att av-
delningen utsågs som årets intraprenör i kommu-
nen.  

Alkoholtillsyn och serveringstillstånd 
Handläggningen av alkoholtillsyn och serverings-
tillstånd har överförts från Bildning och Arbete 
till Samhällsbyggnads miljöavdelning. Rekryte-
ring av alkoholhandläggare har gjorts under 
andra halvåret. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Fortsatt högkonjunktur under 2018 och för Bå-
stads del hög byggtakt och många pågående pro-
jekt har främjat ett gott ekonomiskt resultat för 
Samhällsbyggnad. Verksamhetsområdet som hel-
het redovisar ett positivt resultat för året med 
drygt +1,0 mkr, varav -204 tkr är den del av verk-
samhetsområdet som lyder under kommunsty-
relsen. 

Samhällsbyggnad har tillsammans med enheten 
för Strategi och utveckling, för tredje och sista 
året, bidragit till att Båstads kommun också un-
der 2018 beviljades drygt 2 mkr i stimulansbi-
drag för bostadsproduktion, så kallad byggbonus.  

Plan 
Planverksamheten redovisar ett överskott på 
+149 tkr, resterande -18 tkr avser övergripande 
ledning och administration.  

Geodata 
En ökad mängd nybyggnadskartor kombinerat 
med en kortare vakans bidrar till det positiva re-
sultatet med +174 tkr. 

Alkoholtillsyn och serveringstillstånd 
Som tidigare befarats när verksamheten övertogs 
från Bildning och Arbete var verksamheten kraf-
tigt underbudgeterad. Verksamheten redovisar 
ett underskott på -309 tkr. Under slutet av året 
gjordes en betydande revidering av taxan för att 
komma till rätta med finansieringen av verksam-
heten. 

Hållbar utveckling 
Verksamheten visar ett underskott på -201 tkr 
och beror på att inte tillräckliga resurser budge-
terats för miljöchefens och planchefens delta-
gande i de kommunövergripande projekten inom 
hållbar utveckling. 

Framtid 
Högkonjunkturen inom byggsidan förväntas fort-
sätta i kommunen under 2019 även om den riske-
rar att mattas något på riksnivå. Utbyggnaden av 
områdena i Heden, Tuvelyckan och utmed Inre 
Kustvägen i Hemmeslöv förväntas vara hög under 
2019. 

Översiktsplanen planeras att ställas ut för gransk-
ning under andra tertialen 2019 för att kunna an-
tas i slutet av året. 

Större detaljplanearbeten för bostäder, skolor, 
handel och verksamheter kommer bland annat 
att pågå för Petersbergsområdet vid Entré Bå-
stad, Tuvelyckan etapp II, Vistorpsområdet i 
Förslöv och för hamnarna i Båstad och Torekov.  

Geodata kommer att behöva lägga betydande re-
surser på att fortsatt producera olika karttjänster 
till byggherrar och till plansidan. Kraven på ökad 
visualisering i planskeden med 3D-teknik kom-
mer också att öka under kommande år. 

Ansvaret för alkoholtillsyn och serveringstill-
stånd överförs från kommunstyrelsen till myn-
dighetsnämnden i början av året (KF 30 januari 
2019). 
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Bildning och arbete 

(tkr) 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

2018 2018 2018 2017 
KS - BILDNING  
OCH ARBETE -41 538 -39 566 1 971 -38 095 

Verksamhets-
övergripande -1 323 -1 168 155 -1 286 

Vuxenutbildning  
(inklusive SFI) -7 912 -7 271 641 -6 414 

Yrkeshögskola 
och Yrkesvux -734 -1 546 -812 -1 370 

Arbetsmarknad -8 186 -6 849 1 336 -5 772 

Bibliotek -9 221 -9 122 99 -9 324 

Kultur -2 255 -2 224 31 -2 158 

Ungdomens hus -3 371 -3 308 63 -3 140 

Ekonomiskt  
bistånd -8 421 -9 028 -607 -9 518 

Integrations- 
enheten -115 949 1 063 887 

     

INVESTERING -830 -516 315 -178 

 

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Antalet elever som ville studera med ett flexibelt 
upplägg i svenska, matematik, engelska och sam-
hällskunskap, ökade under året. Genom att er-
bjuda undervisning på dagtid och kvällstid, hand-
ledning för de som behöver extra hjälp samt kurs-
start  var femte vecka, uppfyllde vuxenutbild-
ningen de krav som skolverket ställer på indivi-
danpassade studier. Detta påvisades i en gransk-
ning som skolinspektionen gjorde under hösten. 
För de elever som ville läsa andra ämnen, köptes 
verksamhet in från andra kommuner. Totalt hade 
komvux cirka 75 kursdeltagare under året.  

Antalet elever inom SFI (svenska för invandrare) 
uppgick till totalt 145 elever, vilket är 70 färre än 
föregående år. Intresset för att läsa SFI på distans 
ökade, då fler elever har behov av att kombinera 
arbete och praktik med studier. Kursen Arbets-
livskunskap erbjöds SFI-elever för att de skulle 
vara mer jobbredo. Kursen var frivillig och ett 
komplement till SFI-studierna. Ett 20-tal elever 
deltog. Antalet kommuninvånare som behöver 
studie- och yrkesvägledning ökade markant. För 
att minska trycket på bokade samtal, infördes 
drop-in två dagar i veckan och vilket mottogs väl. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Fem yrkeshögskoleutbildningar blev beviljade i 
januari, tre inom besöksnäringen, en inom träd-
gårdsbranschen samt en inom vårdbranschen. 
Totalt hade skolan 220 studerande och 91 pro-
cent tog examen. 90 procent hade jobb inom yr-
kesområdet sex månader efter avslutad utbild-
ning.  

Enligt samverkansavtalet med Familjen Helsing-
borg fortsatte arbetet med att erbjuda kommu-
ninvånare i regionen möjlighet att läsa yrkesut-
bildning på gymnasial nivå, med fritt sök. 

Under året avslutades två utbildningar i Båstad, 
en inom trädgård och en inom restaurang. Under-
sköterskeutbildning och cykelteknikerutbildning 
startade som nya utbildningar. En utbildning med 
kombination av SFI och yrkesvux (Yrkes-SFI) 
startade med inriktning naturbruk och trädgård. 
Totalt har 85 elever studerat yrkesvux i Båstad. 

Arbetsmarknad (AME) 
Under 2018 har 23 personer innehaft extratjäns-
ter inom kommunens olika enheter.  Arbetsmark-
nadsenheten erbjöd ett utbildningspaket där 27 
medarbetare utbildades till handledare i de olika 
enheterna. Personal kunde delta i olika inspirat-
ionsföreläsningar under året. 2018 års Rekryte-
ringsmässan med 25 företag och över 1200 besö-
kare blev mycket lyckad. Ett 60-tal ungdomar 
matchades mot 40 platser i sommarjobb under 
året. Verksamheten erhöll extra medel från ar-
betsförmedlingen och sommarjobben utökades 
med ytterligare sex ungdomar som ingick i ett 
strandstädsprojekt tillsammans med Teknik och 
service.  

Det finansiella samordningsförbundet NNV Skåne 
Finsam, startades tillsammans med Perstorp, 
Ängelholm, Klippan, Örkelljunga. Båstad blev den 
första kommunen som lämnade in en processan-
sökan, Klientsupport med test av biblioterapi 
som blev godkänd.  

Under hösten har verksamheten varit delaktig i 
uppstarten av Kompetenshubben, en informat-
ions och mötesplats där fokus är på jobb, utbild-
ning och kompetensutveckling.  

Integrationsprojekten Byamor och Min kropp 
Min hälsa, som finansierats av Stiftelsen Gripen 
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respektive Region Skåne, avslutades med diplo-
meringsceremonier under 2018.  

I maj delades kommunens första Integrationspris 
ut under Näringslivsfesten på Norrvikens Tråd-
gårdar. Priset instiftades med syfte att uppmärk-
samma de goda krafter i kommunen som främjar 
gemenskap och delaktighet. Bjäre Zontaklubb 
stod som pristagare och vann därmed 5 tkr som 
bidrag för att fortsätta sitt engagemang. På nat-
ionaldagen anordnades kommunens första med-
borgarskapsceremoni där 30 kommuninvånare, 
som blivit svenska medborgare på annat vis än 
genom födseln, uppmärksammade och välkom-
nade.   

I september 2018 på Ven togs ett beslut av Famil-
jen Helsingborg tillsammans med Arbetsför-
medlingen, att halvera arbetslösheten under två 
år för målgruppen utrikesfödda kvinnor. Statistik 
från en mätning i september 2018 utgör uppdra-
gets utgångsläge (för Båstad 48 kvinnor). 

I samband med uppstarten av det nya intranätet, 
så finns numera möjlighet att publicera inventa-
rier som lagras hos BiBi (Båstads kommuns åter-
användningsmodell). Avmattningen i konjunktur-
läget, samt en brand hos en av Jv9/Arbetscenters 
externa uppdragsgivare, har påverkat inflödet av 
sysselsättning.  

En relativt ålderstigen och sliten fordonspark, har 
under året medfört extraordinära reparations-
kostnader. Interna kommunala uppdrag, såsom 
flytthjälp med mera har legat på en relativt hög 
nivå. 

Bibliotek 
Båstads kommun ligger bland de tio högst place-
rade kommunerna avseende lån per invånare. En 
beviljad ansökan avseende, Stärkta bibliotek, till 
Statens kulturråd på 450 tkr, möjliggjorde att 
förse i stort sett samtliga bibliotekets bokhyllor 
med hjul, likaså skapandet av en ny småbarnsav-
delning med nya hyllor och att förse aulan med 
motordrivna mörkläggningsgardiner, samt in-
stallation av kameror inför start av så kallat 
Meröppet (obemannat öppethållande) Grundtan-
ken i själva ansökan var att utveckla biblioteket 
som mötesplats. 

Med stöd från Region Skåne på 35 tkr på Båstads 
bibliotek genomfördes ett projekt, Kultur & hälsa 
vilket innebar dans vid tio tillfällen, där syftet var 
att utforska dansens mervärden som kulturell ut-
trycksform och fysisk aktivitet. 

Med stöd från Region Skåne på 17 tkr kunde en 
bibliotekarie utbildas i biblioterapi för att kunna 
ingå i ett FINSAM-projekt i samverkan med andra 
kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san och Region Skåne.  

Kultur 
I samverkan med föreningsliv, Birgit Nilsson mu-
seum och Turism och näringsliv firades Jubileum-
såret 2018, detta då Birgit Nilsson fyllde 100 år, 
Ludvig Nobel 150 år och Skånegården 100 år.  

Programmet var varierat med konserter, föreläs-
ningar, Nobelvandringar och en omfattande ut-
ställning som bland annat visades i Biblioteks 
Galleriet. 

Kulturavdelningen genomförde en klädbytardag 
och deltog i arbetet med att ta fram ett sommar-
lovs- och höstprogram för barn och unga som fi-
nansierades av Socialstyrelsen. Gatuteater 

och drama/teater verksamhet under sommarlo-
vet var en del av detta.  

Fotograf Anna Aatola fick kulturstipendiet som 
delades ut på Näringslivsfesten i maj. Lilla 
filmfestivalen genomfördes under konstnärlig 
ledning av Stefan Jarl. 

Kammarmusikfestivalens nye konstnärlige ledare 
Roland Pöntinen genomförde sin första festival. 
Projektet "Ung konst" hade två utställningar i 
Biblioteks Galleriet och under höstlovet genom-
fördes en konstkurs för barn.  

Kulturgarantin för barn och unga "Kultur för lä-
rande" genomfördes enligt plan i god samverkan 
mellan skola, förskola, kulturavdelning, kulturs-
kola och bibliotek.  

Biografen renoverades under året. 

Arbetet med enprocentsregeln har påbörjats i 
samband med om- och nybyggnad av Förslöv 
skola. 
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Fritidsgårdar 
Fritidsgården Musteriet i Båstad förändrade mål-
grupp och öppettider under hösten. Från att tidi-
gare på vardagar alltid vara öppen för gruppen 
årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet förändrades 
öppettiderna till att ha öppet exklusivt endast för 
högstadiet tre dagar i veckan. Syftet har varit att 
stärka den yngre gruppen på fritidsgården. Reste-
rande vardagar är målgruppen densamma som ti-
digare. En nyhet under året är att fritidsgården i 
Båstad även är öppen på söndagar och då beman-
nad med personal även från Förslöv. Ungdomens 
Hus i Förslöv har fått tillbaka de delar av lokalen 
som disponerats av skolan de senaste två åren. 
Detta har lett till ett bredare utbud av aktiviteter.  

Individ och Familj 
Arbetet inom ekonomiskt bistånd har präglats av 
utveckling och tillförsikt med en ökad framtidstro 
och arbetsglädje i gruppen. Nya riktlinjer för bi-
ståndsbedömning har tagits fram och kommer att 
precenteras för politiken under våren 2019. Ar-
betsgruppen är fulltalig genom att vakanser har 
ersatts med fast anställd personal.  

Ekonomi 
Bildnings och arbete uppvisade vid bokslutet för 
2018 ett överskott om 1,9 mkr mot budget. Posi-
tiva avvikelser mot budget återfanns hos verk-
samheterna för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
(inklusive SFI), bibliotek, kultur, fritidsgårdar och 
integration. Överskottet inom arbetsmarknadsen-
heten berodde till del på statliga bonusmedel som 
inkom under 2018. Även integrationsverksam-
heten redovisar en positiv avvikelse mot budget 
om 1 mkr med anledning av högre statlig finan-
siering än budgeterat. Ekonomiskt bistånd avvek 
-600 tkr mot budget beroende på fler ärenden. 
Även  yrkeshögskola och yrkesvux avvek negativt 
mot budget med anledning av lägre antal stu-
derande.  

Framtid 
Vuxenutbildning och SFI 
Att bedriva vuxenutbildning innebär ett antal ut-
maningar, inte minst att individanpassa lärandet 
för varje elev. Att rekrytera utveckla och behålla 
personal med rätt kompetens är oerhört viktigt. 
Möjlighet till kontinuerlig fortbildning är en avgö-

rande framgångsfaktor. För SFI finns också utma-
ningarna i att samverka med andra myndigheter 
som AF, försäkringskassa och socialtjänst. Myn-
digheterna har olika regelverk och skolan står 
ibland mitt emellan. Kommunens ansvar för ut-
bildningsplikten är en utmaning, men också en 
möjlighet för kommunens invånare som har låg 
utbildningsnivå och är i etableringsplanen. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Utbudet är mycket stort bland riksrekryterande 
utbildningar och därför behöver enheterna hitta 
sina unika värden för att anta och behålla stu-
derande. Kompetensförsörjningen är fortsatt vik-
tig för företagen i regionen och yrkesutbildning-
arna i Båstad behöver fortsätta det täta samar-
betet med näringslivet för att hjälpa till att mat-
cha rätt. Samverkan inom familjen Helsingborg 
fortsätter att vara värdefullt så att kommuninvå-
narna erbjuds fritt sök mellan utbildningarna i 
yrkesvux.  

Arbetsmarknad (AME) 
Verksamheten har påbörjat processen att kart-
lägga, följa och rusta kvinnorna för att matcha 
dem ut i arbete eller studier.  Arbetet med att in-
ventera behov och kommunens respektive Ar-
betsförmedlingens möjligheter att tillgodose 
dessa kvinnor är en prioriterad fråga under 2019.  

Verksamheten kommer att fokusera på arbetet 
med Finsam NNV Skåne och utveckla samarbetet 
med Individ och Familj samt olika spår för att ef-
fektivisera arbetet med individens väg till arbete 
och egenförsörjning. 

Vårt arbete med utveckling av Kompetenshubben 
fortsätter.  

Kompetenskort, som är ett verktyg för att kunna 
mäta individers basala kompetenser, utvecklas 
för att kvalitetssäkra vårt arbete med praktik-och 
arbetsträningsplatser.  

I det rådande arbetsmarknadsläget, är det ofta 
personer som anvisas av AF och IoF, för arbets-
träning och praktik som utgör den huvudsakliga 
målgruppen. Dessa är  ofta i behov av insatser 
och stöd, som inte till fullo kan tillhandahållas av 
Jv9/Arbetscenter. Därför blir förberedande insat-
ser som t ex, Samsynsgruppen (samverkan kring 
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de som står längst från arbetsmarknaden), Fin-
samprojekt med mera  av avgörandeavgörande 
betydelse för om personer med multiproblema-
tik, kommer att kunna finna en plats på den re-
guljära arbetsmarknaden.     

Bibliotek 
Att betona vikten av biblioteket som mötesplats – att 
skapa välkomnande, kreativa, inspirerande och 
tillgängliga mötesplatser, såväl vid de fysiska 
biblioteken som på bibliotekens webbplats är en 
viktig framtidsutmaning, liksom att  erbjuda för-
djupade upplevelser kring bibliotekens medier 
genom exempelvis föredrag, arrangemang och ut-
ställningar. 

Att medvetet arbeta med verksamheten utifrån 
en aktuell biblioteksplan som är förankrad hos 
personal och politiker 

Att fortsätta stärka barn och ungdomars läslust 
och läsförmåga. Detta innebär dels att kommun-
delarna har tillgång till väl fungerande och be-
mannade skolbibliotek. Men även att det skapas 
förutsättningar för att bedriva uppsökande läs-
främjande verksamhet från huvudbibliotekets 
sida. 

Att vikten av samverkan kommer att öka och är 
en nödvändighet för biblioteksverksamheten i 
framtiden. Det är dels samarbetet mellan biblio-
teket, politiker och kommunens samhällsstrate-
ger, och dels den kulturella samverkan som sker 
med andra aktörer, institutioner och organisat-
ioner.  

Att visa på bibliotekets möjligheter utanför 
bibliotekets egna lokaler 

Att planera för att öka den digitala inkluderingen 
med särskilt fokus på prioriterade målgrupper 
utifrån bibliotekslagen samt äldre. 

Att även ta tillvara de digitala tekniska lösning-
arna som kan ge verksamheten vinster i form av 
minskad arbetsbelastning och ökad låntagarser-
vice. 

Att fortsätta med att implementera, där det finns 
förutsättningar, meröppet i bibliotekssystemet 
(obemannat öppethållande). Förändrade levnads-
vanor gör det i dag viktigt att innevånarna har 
möjlighet att besöka biblioteket när det passar 
låntagarna, även när det inte finns personal på 
plats.  

Kultur 
Under 2019 kommer kulturavdelningens pro-
gramverksamhet att fokusera på Hembygdspar-
ken som har jubileum, i Boarp, och Folkmusikens 
dag. Detta görs i ett sammanhang där historia och 
nutid vävs samman. 

Fritidsgårdar 
Verksamheten skall under året stärka samarbetet 
med Brobyggarna och nätverket SPUFF (Skola, 
Polis, Ungdom, Fritid och IoF) för att skapa en 
bättre fritid för unga.  

Individ och Familj 
Avseende ekonomiskt bistånd är målet att vidare-
utveckla det förebyggande arbetet med syftet att 
undvika bidragsberoende. Verktyg för detta  är 
bland annat en utvecklad budgetrådgivning samt 
att bedriva ett  ytterligare fördjupat samarbete 
med arbetsmarknadsavdelningen och vuxenut-
bildningen.  
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Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Myndighetsnämnd -343 -246 97 -233 

 
Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden med sju ledamöter ansva-
rar för myndighetsutövning inom miljö, bygg och 
säkerhet. Nämnden ansvarar även för verksam-
hetens ekonomi och uppföljning. Myndighets-
nämnden sammanträdde tolv gånger under året.  

Ekonomi 
Myndighetsnämnden har ett litet överskott för 
2018. 

Framtid 
2019 inleder det första året på den nya mandat-
perioden som sträcker sig till 2022. Den nytill-
trädda nämndens arbete leds av ny ordförande 
(M) och styrs i majoritet genom samverkan mel-
lan Moderaterna, Socialdemokraterna och Libe-
ralerna. Bjärepartiet och Centerpartiet utgör op-
position i nämnden. 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
året arbetar nämnden för att effektivisera sina 
sammanträden. 

Teknik och service 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Räddningstjänst -279 -311 -32 -252 

 
Hänt i verksamheten 
Det löpande tillsynsarbetet enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brand-
farliga och explosiva varor (LBE) sker enligt till-
synsplanen. Vår antagna tillsynsplan följer vi 
med goda resultat från verksamhetsutövare. 

Tillstånd och remisser bland annat från polisen 
och Samhällsbyggnadsavdelningen har också 
lämnats och besvarats under året. 

Ekonomi 
Budgetavvikelse hänförlig till färre tillsyner un-
der 2018 än budgeterat. Detta på grund av hög 
arbetsbelastning på Räddningstjänsten med 
andra arbetsuppgifter på tillsynsförrättare. 

Framtid 
Konsekvensanalys av räddningstjänstens verk-
samhet är framtagen som påvisar stor personal-
brist, tillsynsplanen behöver revideras om inte 
personalstyrkan utökas. 
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Samhällsbyggnad 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

MN – SAMHÄLLS- 

BYGGNAD -2 626 -1 382 1 244 -1 375 

Bygglov 957 1 713 756 1570 

Bostadsanpassning -1 496 -1 182 315 -1 321 

Miljö- och hälsoskydd  -2 087 -1 914 173 -1 624 

INVESTERINGAR -500 -291 209 0 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd har varit fortsatt stor för alla de-
lar av verksamheten. Översiktsplanen har det ar-
betats intensivt med under året liksom ett stort 
antal detaljplaner. Översiktsplanen har varit ut-
ställd för samråd under tiden maj till september. 
Arbetsbelastningen på administration, miljö och 
bygglov har tidvis varit hög på grund av vakan-
ser och sjukfrånvaro, vilket lett till längre hand-
läggningstider för vissa typer av ärenden. Admi-
nistrationen har implementerat nya e-tjänster 
och har förberett för uppgradering av verksam-
hetsstödssystem för miljöärenden. Handlägg-
ningen av serveringstillstånd och alkoholtillsyn 
har överförts från Bildning och Arbete till Sam-
hällsbyggnad.  

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög och 
antalet ansökningar om bygglov eller förhands-
besked ligger kvar på samma nivå som ifjol.  

Antalet ärenden om anmälan har minskat något 
och antalet nya tillsynsärenden har minskat be-
tydligt sedan ifjol. 

Under året har digitala så kallade e-tjänster in-
förts för bygglovsprocessen vilket gett medbor-
gare och medlemmar i kommunen en bättre och 
snabbare service samt frigjort resurser som kun-
nat hantera nya lagkrav på handläggningen. 
Handläggningen av ärenden är nu helt digitali-
serad. 

Avdelningen har under hösten handlett två LIA-
praktikanter från bygglovhandläggarutbild-
ningen i Helsingborg. 

Bostadsanpassning 
Antalet ärende har varit på samma nivå som 
förra året. Knappt 30 procent av ansökningarna 
om bidrag får helt eller delvis avslag. 

Miljö- och hälsoskydd 
Kommunens miljösida har under året främst ar-
betat med inspektioner enligt kontroll- och till-
synsplanen med tillsynsinriktning mot energi. 
Flera ärenden inom miljötillsynen har också va-
rit händelsestyrda. 	

Omprioriteringar och omfördelningar av arbets-
uppgifter har skett i verksamheten med anled-
ning av sjukskrivningar och föräldraledighet. In-
ventering av enskilda avlopp låg i princip nere 
under andra tertialen men under tredje tertialen 
gjordes inventeringarna enligt plan. 

Ny alkohol- och tobakshandläggare samt två 
miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning 
mot enskilda avlopp har kommit in bra i ruti-
nerna. Utökning av verksamheten med en tidsbe-
gränsad anställning för inventering av enskilda 
avlopp är en förutsättning för att kunna öka in-
venteringstakten så att inventeringen hinner 
slutföras till 2021 i enlighet med åtgärdspro-
grammet för Västerhavets vattendistrikt. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Fortsatt högkonjunktur under 2018 och för Bå-
stads del hög byggtakt och många pågående pro-
jekt har främjat ett gott ekonomiskt resultat för 
Samhällsbyggnad. Verksamhetsområdet som 
helhet redovisar ett positivt resultat för året 
med drygt +1,0 mkr, varav +1,2 mkr är den del 
av verksamhetsområdet som lyder under myn-
dighetsnämnden. 

Samhällsbyggnad har tillsammans med enheten 
för Strategi och utveckling, för tredje och sista 
året, bidragit till att Båstads kommun också un-
der 2018 beviljades drygt 2 mkr i stimulansbi-
drag för bostadsproduktion, så kallad bygg-
bonus.  

Bygglov 
Fler beslutade bygglov och startbesked än bud-
geterat ger ett samlat överskott på 756 tkr. 

Bostadsanpassning 
Verksamheten redovisar ett överskott på 
315 tkr. Överskottet beror på lägre utbetal-
ningar av bidrag än budgeterat. 

Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten redovisar ett överskott på 
173 tkr. Överskottet beror på lägre kostnader på 
grund av vakanser och sjukskrivningar. 
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Framtid 
Högkonjunkturen inom byggsidan förväntas 
fortsätta i kommunen under 2019 även om den 
riskerar att mattas något på riksnivå. Försälj-
ningen av kommunala villatomter och markan-
visningar i Hedenområdet väntas ge ett stort an-
tal ansökningar om bygglov för bostadshus un-
der 2019. När det gäller andra typer av byggnat-
ion som fritidshus med mera är det mindre kon-
junkturskänsligt och förväntas ligga kvar på 
samma nivå som tidigare år. 

Under 2019 kommer ny tobakslagstiftning träda 
i kraft vid halvårsskiftet, vilket kan innebära att 
ytterligare resurser behöver tillsättas för att lösa 
kommunens utökade uppgifter gällande till-
ståndsprövning och tillsyn.  

Under 2019 kommer det nya ärendehanterings-
systemet Ecos 2 att driftsättas. Ecos 2 kommer 
innebära att verksamheten kommer kunna ar-
beta ännu mer digitaliserat än vad som görs 
idag. Digitaliseringen kommer även innebära att 
arbetet blir effektivare och därmed en ökad ser-
vicegrad till kund. 

Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Utbildningsnämnd -513 -427 86 -473 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden med nio ledamöter ansva-
rar för de strategiska frågorna, på kort och lång 
sikt, för all utbildning för barn och unga i Båstads 
kommun. Nämnden ansvar för ekonomi, myndig-
hetsutövning och verksamhet samt uppföljning. 
Utbildningsnämnden har följande ansvarsområ-
den: Öppen förskola, förskola 1-5 år, Grundskola 
F-9, Fritidshem, Grundsärskola, Gymnasium, 
Gymnasiesärskola, Individ och familj för barn, 
unga och familj. Utbildningsnämnden samman-
trädde nio gånger under året. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts består av 
fem ledamöter.  

Ekonomi 
Utbildningsnämnden har ett mindre överskott 
för 2018. 

Framtid 
2019 inleder det första året på den nya mandat-
perioden som sträcker sig till 2022. Den nytill-
träda nämndens arbete leds av ny ordförande (S) 
och styrs i majoritet genom samverkan mellan 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Libera-
lerna. Bjärepartiet och Centerpartiet utgör oppo-
sition i nämnden. 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
året arbetar nämnden för att effektivisera sina 
sammanträden. 
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Barn och skola 
 
  

Budget Bokslut 
Avvi-
kelse 

Bokslut 

(tkr) 2018 2018 2018 2017 

UN - BARN OCH 
 SKOLA -76 837 -77 126 -290 -77 469 
Verksamhets-
övergripande BS -54 884 -57 425 -2 541 -55 835 
Öppen förskola  
(familjecentral) -1 100 -1 002 98 -1 040 
Grundsär-  
specialskola -5 608 -4 391 1 217 -9 347 
Tilläggsbelopp  
extraordinära 
stödåtgärder barn-
omsorg/ grund-
skola -10 266 -10 005 262 -7 343 

Svenska som and-
raspråk/moders-
målsundervisning -4 979 -4 305 674 -3 904 

Summa -76 837 -77 126 -290 -77 469 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år 0 -1 882 -1 882 -725 
Grundskola F-9  
inklusive fritids 0 -1 381 -1 381 -3 432 

Summa 0 -3 263 -3 263 -4 157 

INVESTERING -6 842 -4 436 2 406 -4 245 
 

Resultat- 

enheters 

ackumulerade 

resultat  

(tkr) 

Ingå-

ende  

ack. 

resul-

tat 

Dis-

pone-

rat 

2018 

Över-/under- 

skott från 

2018 

  Utgående 

  ack. resultat 

Förskola  

1-5 år 1 032  -6 -1 876 -850 

Grundskola F-

9 inklusive 

fritids 1 718 -74 -1 307 337 

Summa 2 750 -80 -3 183 -513 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Båstad placerade sig på plats 22 av 290 kommu-
ner i Öppna jämförelser, en klättring med 121 
placeringar sedan två år.  Andelen elever i år 9 
som nådde kunskapskraven i alla ämnen ökade 
med närmare 10 procent från 2017. Andelen ele-
ver i år 6 med lägst betyget E ökade, likaså samt-
liga betygspoäng för svenska, matte och engelska. 
Andelen elever i år 3 som klarade samtliga nat-
ionelladelprov förblev oförändrad. I Lärarförbun-
dets ranking Bästa skolkommun placerade sig Bå-
stad på 4:e plats.   

Genomlysning av skolpeng och förslag till mer lik-
värdig fördelning lades fram från förvaltningen. 
Beslut om fördelningsprinciper kommer att arbe-
tas fram under våren 2019. Resultaten av ett års 
kommunövergripande utvecklingsinsats med Fri-
ends och Örebro Universitet sammanställdes i en 
kommunrapport efter det första året av förebyg-
gande arbete kring mobbning, kränkande be-
handling och diskriminering.  

Skolenheterna hade stora svårigheter att rekry-
tera legitimerad, behörig personal. Beslutade 
byggprojekt inleddes under året. Förslöv skola F-
6 och fritidshem undervisades i moduler, likaså 
Västra Karup F-6. Förslövs gröna förskola Skogs-
byn invigdes i november.  

Med utgångspunkt i nya förstärkta skrivelser 
kring digitalisering i Lgr 11, deltog samtliga skol-
ledare i Skolverkets utvecklingsinsats; Att leda di-
gitalisering. Enheternas kvalitetsarbete omfatta-
des av de nya skrivelserna i Lgr11 kring skolans 
digitalisering. 

Båstads kommun samverkade med familjen 
Helsingborg som också prioriterade digitalisering 
av skolan under 2018. Båstad ingick samverkans-
avtal med Halmstad högskola och åtta halländska 
kommuner med avsikt att forskningsanknyta 
ökad digital kompetens inom projektet FDLIS, 
Framtidens digitala lärande i skolan.  

Den familjecentralsliknande verksamheten i 
Förslöv rekryterade samordnare samt kurator 
och antalet besökare ökade. Samverkan med IoF 
kom åter igång. Under hösten besökte enhetsche-
fen för IoF:s utredning och öppenvård tillsam-
mans med STU:s chef de flesta skolor och försko-
lor och implementerade en handlingsplan för an-
mälan om missförhållanden. Båstad medverkade 
också i Kommunförbundet Skånes nätverk för ti-
diga samverkande insatser. 

Skolchefen slutade i februari och rekryteringen 
av ny skolchef drog ut på tiden. Biträdande skol-
chef arbetade som tf skolchef vilket medförde att 
det var en vakant tjänst på förvaltningen under 
nästan hela året. Detta innebar en ökad arbetsbe-
lastning för Barn och skola. 

Verksamhet och politik hade fyra nämndsdialo-
ger med utgångspunkt i nämndsmålen för värde-
grundsarbetet och ledarskapets betydelse för 
barns och elevers motivation, lärande och delak-
tighet i ett 0-19 årsperspektiv.  
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Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Bristen på behöriga fritidspedagoger var påtaglig. 
Likaså det fortsatt svåra arbetet att rekrytera le-
gitimerad personal.  

Båstads förstelärare och processledare ledde 
kommungemensamma träffar med fokus på digi-
taliseringens fyra aspekter. Kollegialt lärande pri-
oriterades. Strandängsskolan F-6 inledde samar-
bete med Halmstad högskola, som övningsskola. 
Strandängsskolan F-6 ökade i volym under året 
med följd att lokalerna inte längre stödjer läran-
det.  

Ny skolledning på Sandlyckeskolan tillträdde och 
Strandängsskolan F-9 och Förslövs skola F-9 
ökade sina ledningsresurser med en biträdande 
rektor. Barn i behov av särskilt stöd fortsatte un-
der året att öka, delvis med anledning av inflytt-
ning till kommunen. Även Förslöv F-9 utökade 
elevunderlaget. 

Med fokus på ökad måluppfyllelse, studiero och 
trygghet för eleverna drev skolorna olika rastak-
tivitetsprojekt samt rörelse- och pulsprojekt. 
Samarbete för forskning med Akademin för hälsa 
och lärande på Halmstad högskola inleddes med 
syftet att öka måluppfyllelsen genom att stimu-
lera till mer rörelse. Skolornas arbete för att möta 
läroplanens krav på tillgängliga lärmiljöer och lik-
värdiga förutsättningar för barn och elevers rätt 
till kunskapsutveckling ledde till ökade kostnader 
för enheterna. Resurser gick bland annat till för-
tätning av personal, inventarier och digital ut-
rustning. 

Förskola 1–5 år 
Arbetsmiljön för personalen i förskolan var i fo-
kus under hela året. Förskolecheferna har i sina 
nulägesbedömningar under flera år påtalat pro-
blemet att få personalkostnaderna att gå ihop 
pga. barnens utökade vistelsetid på förskolan. 
Längre dagar för barnen har krävt utökad beman-
ning. För att finansiera detta har förskolecheferna 
i vissa fall skurit ner på pedagogernas utveckl-
ingstid. Mindre tid till kollegialt lärande påver-
kade i sin tur den pedagogiska verksamheten. 
Fler yngre barn i grupperna, utökad vistelsetid 
och fler barn i behov av särskilt stöd har ökat 
stressen hos pedagogerna. Endast tre av kommu-
nens nio förskolor beviljades statsbidrag för 
mindre barngrupper. De förskolor som fick bidra-

get har inte upplevt arbetsmiljön lika påfres-
tande, vilket kan visa på ett behov av fler vuxna i 
verksamheten för att bland annat kunna dela bar-
nen i mindre grupper under dagen. Forskning vi-
sar att framför allt våra yngsta barn mår bra av 
att få vistas i mindre grupper av barn. Särskilda 
riktlinjer för gruppstorlek presenterades av Skol-
verket år 2016. För barn mellan 1 och 3 år är rikt-
märket för barngruppens storlek sex till tolv 
barn, och för barn mellan 4 och 5 år nio till fem-
ton barn. I Båstad räknas ett snitt på arton barn 
på en avdelning för barn 1-5 år. 

Ökade krav på dokumentation och ett större fo-
kus på undervisning i förskolan samtidigt som 
möjlighet till tid för kollegialt lärande, reflektion 
och analys för att utveckla verksamheten snarare 
minskat än ökat gjorde arbetsbördan orimligt hög 
för förskollärare och barnskötare.  

Under våren fortsatte satsningen på Alternativ, 
Kompletterande Kommunikation tillsammans 
med Stöd och utvecklingsenheten. Två förskole-
enheter samverkade med Halmstad högskola som 
övningsförskolor och satsade på 7.5 högskolepo-
äng för sina handledare till VFU-studenterna. Un-
der hösten utökades samarbetet med Friends och 
alla kvalitetsutvecklare deltog i en utbildning 
kring normkritik. Kompetensutbildningarna var 
givande för deltagarna men svårigheter fanns för 
att få den gemensamma utvecklingstiden att 
räcka till för att delge och utbilda sina kollegor. 

I juli anställdes ytterligare en förskolechef och or-
ganisationen utökades från tre till fyra chefer. Ar-
betsbördan lättade utifrån personalansvar. Sam-
tidigt saknade Barn och skola biträdande skolchef 
eftersom denna vikarierat som skolchef. Detta 
har i sin tur medfört att förskoleutvecklare inte 
varit lika tillgänglig som resurs till förskolechefer. 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden Barn och Skola ramfinansi-
erade verksamheter avslutade 2018 negativt med 
ett underskott om -290 tkr i jämförelse mot bud-
get. Inom verksamheten återfinns följande större 
avvikelse; verksamhetsövergripande redovisar 
ett större underskott om – 2 mkr med anledning 
av högre kostnader för moduler inom förskola 
och grundskola. Grundsär- och specialskola redo-
visar ett överskott om 1,2 mkr med anledning av 
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lägre antal elever än budgeterat. Modersmålsun-
dervisningen, redovisar ett överskott om 0,5 mkr. 

Resultatenheter 
Resultatenheterna redovisade tillsammans ett 
underskott om -3 263 tkr. I detta resultat finns en 
förbrukning av 2 750 tkr av tidigare års över-
skott. Överskottet har använts till riktade insatser 
såsom personalförstärkning, läromedel, digital 
utrustning samt förbättring av arbetsmiljön.	

Förskola 1-5 år visade på ökade personalkostna-
der på grund av utökade vistelsetider  samt en 
högre andel yngre barn med större omsorgsbe-
hov.	

Grundskola F-9 inklusive fritids visade på ökade 
personalkostnader på grund av att tilldelade till-
läggsbelopp inte täcker kostnaderna för elever i 
behov av särskilt stöd.	

Förskola 1-5 år fick 1 145 tkr i statsbidrag för 
mindre barngrupper i förskolan. Grundskola F-9 
inklusive fritidshem fick 2 789 tkr i statsbidrag 
för lågstadie- och fritidshemssatsningen.	

Investeringar  

Investeringsmedel om 4 436 tkr användes till in-
köp av digital utrustning inom förskola och 
grundskola, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler samt förbättring av arbetsmiljön. 

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med upp-
handling av skolbussar. Inköp blir därmed plane-
rat att kunna ske först under början av 2019. 
Detta resulterar i en avvikelse om 1,7 mkr för in-
vesteringsredovisningen för skolbussar. 

Framtid 
Den 1 juli 2019 införs den nya läroplanen för för-
skolan. Läroplanen lägger bland annat ansvaret 
för undervisningen på förskolläraren vilket behö-
ver implementeras i varje arbetslag. En stor vikt 
läggs också på identitet, jämställdhet och digitali-
sering. Flera av kommunerna i Familjen Helsing-
borg har infört eller planerar att införa fler kom-
petensutvecklingsdagar för förskolan. Detta för 
att öka kompetensen hos pedagogerna och kvali-
teten på verksamheten för att kunna leva upp till 
skollagens och läroplanens krav. Om Båstad utö-
kar från fyra till sex kompetensutvecklingsdagar  
kan dessutom antalet arbetsplatsträffar på kvälls-
tid minimeras för förskolechefer och pedagoger. 

Förvaltningen redovisade i en tjänsteskrivelse i 
juni hur barnens vistelsetid ökat och att detta 
kräver en högre förskolepeng. Förskolecheferna 
anser sig få svårt att leva upp till skollagens och 
läroplanens krav, vilket på sikt kan påverka 
grundskoleelevernas förutsättningar att uppnå 
kunskapskraven för godkänt betyg i alla ämnen, 
om de inte kompenseras för den ökade vistelseti-
den i förskolepengen.  

Inför kommande budgetarbete behöver barn och 
skola vidta åtgärder och då ta hänsyn till mark-
nadens ökade rörlighet och aktuella svårigheter 
att rekrytera behörig personal för att möta de 
ökade lönekrav rörligheten medför. Legitimat-
ionskrav på fritidspedagoger som träder i kraft 
under 2019 kommer också att påverka rekryte-
ring och lönesättning. Vidare förändringar som 
påverkar budget är utökning av timplanen för 
matte, idrott och språkval.  

Hänsyn i kommande budgetarbete bör också tas 
till de nya nationella målen som föreskriver beho-
vet av en ökad digital kompetens vilket förutsät-
ter snabbrörlighet i organisationen som helhet, 
där flexibla lösningar blir centrala för att följa den 
snabba förändringstakten digitaliseringen med-
för.  

Hänsyn i budgetarbetet till kravet från den nat-
ionella strategin om utökat föräldrastöd (Statens 
folkhälsoinstitut på uppdrag av regeringen) un-
der hela barnets uppväxttid, innebär att ett flertal 
föräldrautbildningar ska genomföras varje år. 
Budgetering av kommande föräldrautbildningar 
behövs vilka idag genomförs inom befintlig bud-
get av personal inom öppen förskola och elevhäl-
san.   

Under pågående byggperiod i Förslöv behöver 
iordningställande av utemiljö ske för elevers 
ökade säkerhet. Likaså behöver trafiksituationen 
kring Strandängskolan F-9 ses över av samma 
skäl. Vidare bör lösningar för att finna balans i 
värmesystem inomhus i Förslöv initieras. 

Barn och skola kommer fortsatt att prioriterat ar-
beta vidare med att skapa förutsättningar för till-
gängliga lärmiljöer i kombination med iscensät-
tande av likvärdig förskole- och grundskolestruk-
tur för att bättre möta barn och elevers behov och 
möjligheter att nå sin potential. 
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Bildning och arbete 

 

Resultat 

enheters 

ackumulerat  

resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. 

 resultat 

Disponerat 

2018 

Över-/ 

under- 

skott  

2018 

Utgående 

ack. 

 resultat 

 

Akademi Båstad  

Gymnasium 2 270 -707 -1 210 353  

 

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolans elever, totalt åtta elever, 
har utbildningsplatser på skolor i Halmstad, 
Svalöv, Hässleholm och framförallt Ängelholm. 
Elever följer såväl nationella som individuella 
program. 

Gymnasieskola 
Akademi Båstad gymnasium är en väl funge-
rande skola. Elever och personal uttrycker att de 
trivs, utmanas och utvecklas. 

Tjänstefördelningen har setts över och stramats 
åt med hänsyn till att elevantalet krymper på 
främst Introduktionsprogrammet. Samtidigt 
konstateras en ökning från den elevgruppen av 
antalet elever som nu blivit behöriga till gymna-
siet. Detta medför organisatoriska förändringar. 
Fyrtio procent av eleverna läser nu svenska som 
andraspråk istället för svenska. 

Grupperna har i vissa ämnen blivit större, men 
det har egentligen ett annat syfte än det rent 
ekonomiska. Att få elever att lära känna 
varandra över klassgränserna, skapa mer och 
fler ytor för eleverna medför mer dynamik och 
utmaningar för eleverna. Den tidigare ”vi och 
dem”-känslan kan ha minskat tack vare att vi 
jobbar mer tillsammans, att fler lärare exempel-
vis delar grupper. I den Friendsenkät som ge-
nomförts för andra året under hösten ser man 
just inget av den tidigare ”vi och dem”-känslan.  

Andra saker som arbetats med  under året för att 
främja samarbete och förståelse för varandra är 
aktiviteter som besök av Amnesty och Kompis 
Sverige som var här under flera dagar under 
hösten. 

De olika programmen är aktiva och ser på värl-
den utanför Båstad genom studiebesök på före-
tag (till exempel Gekås och Bjärechips) och 
Tingsrätten i Helsingborg. Teaterbesök är ge-
nomförda på såväl Helsingborgs Stadsteater som 
Malmö Opera. 

På plats i skolan har bland annat jobbats med 
och genomförts skolval, Agardhsgala och EU-
rollspel. 

Under våren gjorde Samhälls- och Ekonomi pro-
grammen gemensam sak och åkte på studiebe-
sök till Stockholm med besök på bland annat 
riksdagen. 

Det har varit många elever som drivit UF-
företag. UF står för Ung företagsamhet. Fina pro-
dukter och bra driv har  gett uppmärksamhet i 
media liksom ovärderlig erfarenhet. 

Internationellt utbyte genomfördes med skolans 
vänskola i Spanien, närmare bestämt utanför To-
ledo, som ligger nära Madrid. Ett utbyte som på-
gått i många år. Tjugotalet elever, två lärare och 
rektor var på plats i Spanien under en vecka un-
der våren. Spanjorerna kom sen till Båstad un-
der hösten. Eleverna bor i värdfamiljer och får 
på så sätt ta del av varandras kulturer och sätt 
att leva i vardagen. 

Vård och omsorgsprogrammet fortsätter att 
jobba med såväl det patogena som hälsoper-
spektivet. Som ett led i detta arbetar ansvarar 
eleverna i årskurs två för att, under ledning av 
en sjukgymnast, träna tjugotalet pensionärer 

(tkr) 

Budget Bokslut 
Avvi-
kelse Bokslut 

2018 2018 2018 2017 

UN - BILDNING  
OCH ARBETE -36 970 -44 440 -7 470 -48 780 
Gymnasie-
särskola -2 994 -2 758 236 -2 161 
Gymnasium  
ramfinansierad  -10 496 -10 647 -151 -11 181 
Individ- och  
familjeomsorg -20 615 -28 292 -7677 -32 841 

Kulturskolan -2 865 -2 744 121 -2 898 

Summa -36 970 -44 440 -7 470 -49 082 

Resultatenhet     
Akademi Båstad  
Gymnasium 0 -1 917 -1 917 302 
Summa resulta-
tenhet 0 -1 917 -1 917 302 

INVESTERING -350 -113 237 -38 
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som är 80 år eller äldre. Eleverna har haft utö-
kad pulsträning två dagar i veckan nere på Dri-
van. En handfull elever i årskurs tre genomför 
utbildningen till personlig tränare genom Elei-
kos försorg tätt tillsammans med våra pedago-
ger. 

På det nya programmet  Gymnasial lärlingsan-
ställning mot Industritekniska programmet har 
det gått nio elever. Skolan arbetar tillsammans 
med lokala företag så som Hammerglass, Lindab, 
Kranpunkten, A-plåt och JTL smide. 

Elittenniseleverna når såväl goda resultat på 
tennisbanorna som i skolbänken. Eleverna har 
fått utökad resurstid och en ny skolmentor som 
hjälper till att fokusera på rätt saker. Tydligare 
roll och ansvarsfördelning mellan tränarna gör 
att eleverna upplever en ökad struktur och där-
med kan resultaten utvecklas i positiv riktning. 

Individ och familj 
Inom avdelningen genomfördes en större omor-
ganisation och som startade den 1 september. 
Innehållet i avdelningens enheter organiserades 
om för att bättre svara upp mot klienternas be-
hov av stöd och tidiga insatser. Förslaget till för-
ändringen har tagits fram av en arbetsgrupp be-
stående av medarbetare från samtliga kompe-
tensområden. Arbetsmiljön har förbättrats avse-
värt. Det har uppnåtts genom dialog och delak-
tighet genom hela förändringsprocessen. Individ 
och familj hade tidigare en stor personalomsätt-
ning men idag är den låg.   

Under året har Integrationsavdelningen flyttats 
in under Individ och Familj. Avdelningens ansvar 
för integration av vuxna ligger under Vuxenen-
heten medan HVB verksamheten för ensamkom-
mande ungdomar bildar en egen enhet. 

I och med den nya organisationen består Individ 
och Familj numera av fyra enheter. 

• Mottagningsenheten med mottagningsgrupp, 
öppenvård, brobyggare och boendegrupp. I bo-
endegruppen ingår boendekoordinator och bo-
endestödjare. 

• Vuxenenheten med handläggare av ekonomiskt 
bistånd, budget och skuldrådgivning, integration 
vuxna samt ansökningar och anmälningar av 
missbruk för vuxna och våld i nära relationer. 

• Barn & ungdomsenheten med handläggare av 
ansökningar och anmälningar gällande barn och 

unga samt familjerätt, familjehemssekreterare 
och barnsekreterare. 

• Enheten för HVB-verksamhet riktad till ensam-
kommande ungdomar.  I denna enhet ingår 
också avdelningens administrativa grupp. 

Den nya organisationen innehåller också en ut-
vecklingschef, inom ledningsgruppen. Syftet med 
tjänsten är att få en förbättrad struktur över 
budgetuppföljning, målstyrning och kvalitets-
mätning. 

Ansvaret för Serveringstillstånd är överfört till 
Miljöavdelningen på Samhällsbyggnad från och 
med 1 januari 2018. 

Mottagningsenheten 
Syftet med att skapa en mottganingsenhet var 
bland annat att öka servicen till kommuninvå-
narna och minska arbetstrycket på handläg-
garna. Resultatet har än så länge varit positivt. 
Mottagningssekreterarna hanterar alla ansök-
ningar och anmälningar initialt om personen 
inte redan är aktuell hos en socialsekreterare.	

Boendekoordinatorn arbetar aktivt med att 
finna boenden med skäliga boendekostnader. 
Detta har medfört att vi i dag har ett fåtal privata 
hyresvärdar och i huvudsak använder oss av 
Båstadhem när vi måste ordna boende till en 
person. Boendekoordinatorn har också organise-
rat om boendestödet så att det i dag ger ett 
tryggt stöd till de som behöver det samtidigt 
som man har en tillsyn över de boenden som vi 
hyr ut. 

Brobyggarna håller på att bygga upp sin verk-
samhet då den är helt ny. Målet är att det för 
barn och unga i Båstad kommun skall vara lätt 
att få hjälp och stöd i ett tidigt skede. Detta ge-
nom att skapa en god relation till barn och unga 
samt deras vårdnadshavare och på så sätt före-
bygga och främja den enskilda unges välmående 
och motverka att barn och unga far illa. Att 
sänka tröskeln och göra socialtjänsten mer lät-
tillgänglig genom nära samarbete med fritidsgår-
dar, skolor och andra samarbetspartners. 

Öppenvården är kommunens alternativ till ex-
tern placering av enskilda personer. Detta är vår 
hemmaplanslösning med råd och stöd till en 
mycket lägre kostnad är externa placeringar. 

Vuxenenheten 
Arbetet inom ekonomiskt bistånd har präglats 
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av utveckling och tillförsikt med en ökad fram-
tidstro och arbetsglädje i gruppen. Nya riktlinjer 
för biståndsbedömning har tagits fram och kom-
mer att presenteras för politiken under våren 
2019. Arbetsgruppen är fulltalig genom att va-
kanser har ersatts med fast anställd personal.  

Även handläggarna av ansökningar och anmäl-
ningar som rör vuxna är numera fulltaliga. En ny 
handläggare har rekryterats och utbildas nu i 
problematiken om våld i nära relationer då detta 
är en företeelse som har ökat i antal anmäl-
ningar. 

Inom enheten har ett projekt startats upp som fi-
nansieras genom Finsam. Syftet med projektet är 
att få de som har ett långvarigt biståndsbehov 
självförsörjande genom t.ex. sjukersättning, ut-
bildning eller arbetsträning. 

Barn	och	ungdomsenheten	
Arbetsbelastningen inom enheten har varit väl-
digt stor under året. Inflödet av ärenden har ökat 
med cirka 20 procent i jämfört med sista kvarta-
let 2017. Typen av ärenden har också blivit mer 
komplicerade och svårarbetade. Annan bidra-
gande orsak till att arbetsbelastningen har varit 
hög är att flera medarbetare på enheten har varit 
sjukskrivna kortare eller längre perioder under 
året. 

Under året har enheten arbetat mycket för att 
anlita egna familjehem i stället för konsulent-
stödda familjehem. Detta har medfört att place-
ringskostnaden har minskat avsevärt jämfört 
med 2017. 

Enheten	för	HVB‐verksamhet	
Under året har verksamheten genomgått en stor 
förändring till följd av den drastiskt minskade 
tillströmningen av ensamkommande barn och 
ungdomar. I kombination med att de ungdomar 
som finns här blir äldre och skrivs ut från verk-
samheten, minskar behovet av HVB-verksamhet. 
Därför har antalet anställda och boenden mins-
kats efter hand. 

IVO har gjort en tillsyn av verksamheten under 
året och förutom synpunkter på den administra-
tiva hanteringen av ärendena hade de ingen kri-
tik mot verksamheten.  

HVB-verksamheten är numera ett stödboende 
vilket medför ett lägre krav på bland annat be-
manning. 

Kulturskolan 
Under hösten 2018 har alla musikundervisnings-
grupper varit fulltaliga. Detsamma gäller drama-
gruppernas kvällsundervisning	vilket innebär 
cirka 50 elever. Utöver detta har dramapedago-
gerna träffat alla förskolebarn då de spelat sin 
förskolepjäs. Den spelas varje termin och har 
olika teman som kopplas till läroplan och/eller 
aktuell händelse – till exempel jubileumsåret där 
Mim och Pim går på opera. Dessutom har drama-
pedagogerna träffat alla elever barn i årskurs 2.  
Tillsammans med elever i årskurs 8 har en pjäs 
producerats som sedan spelats upp. 

Hemsidan har utvecklats och en facebooksida 
har tagits fram. 

Ekonomi 
Bildning och arbete redovisade ett underskott 
om -7,5 mkr. Det är framförallt individ och famil-
jeomsorg som avviker från budget med -7,7 mkr 
till stort beroende på högre placeringskostnader 
än budgeterat för bland annat institutionsvård 
av vuxna, familjehemsvård för barn och unga 
samt behovsprövad öppenvård för barn.  

Gymnasieskolans ramfinansierade verksamhet 
avvek -151 tkr mot budget vilket främst beror på 
högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat. 

Resultatenhet 
Akademi Båstad gymnasium redovisade ett un-
derskott om -1 917 tkr, vilket förklaras av att 
gymnasieskolan har ett minskat elevunderlag, 
främst på det individuella programmet, jämfört 
med budget. Gymnasieskolan har fått mindre 
statsbidrag samt fått återbetala en del projekt-
pengar då färre elever har varit på utlandsprak-
tik än beräknat. Den negativa avvikelsen kom-
mer att regleras med tidigare års överskott. 
Överskottet har använts till riktade insatser 
såsom personalförstärkning, läromedel, digital 
utrustning samt förbättring av arbetsmiljön. 

Framtid 
Gymnasiesärskola 
Båstads kommun köper för närvarande utbild-
ningsplatserna externt. Det finns för närvarande 
inga planer på att förändra detta.	

Gymnasieskola 
Skolan har många utmaningar men går en ljus 
framtid till mötes. Det finns ett klimat som stär-
ker gemenskapen. På skolan ser man idag mer 
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”blandade” grupper. Elever syns och tar plats i 
olika sammanhang och stämningen på exempel-
vis julavslutningen varm och öppen. Ledarorga-
nisationen har utvecklats med en tjänst som bi-
trädande rektor på halvtid. Det finns en special-
pedagog på plats, efter ett års vakans. Elevhälsan 
är därmed komplett. Elevgenomgångar är in-
förda för att förhindra att elever ”faller mellan 
stolarna”. 

På Introduktionsprogrammet har som nämnts 
antalet elever på språkintroduktion sjunkit. Det 
är flera elever som fyller ut sin studietid med 
praktik, vilket kan gynna deras utveckling. Det är 
också en ökning av elever med behov av särskilt 
stöd och eventuell anpassad studiegång på Intro-
duktionsprogrammet. 

Individ och familj 
Den nya organisationen som nu implementerats 
inom Individ och familj skapar förutsättningar 
att arbeta med de individer som behöver stöd 
från socialtjänsten på ett nytt sätt. Målsättningen 
är att arbeta med förebyggande insatser. Tidi-
gare har socialtjänsten ofta kommit in i det mer 
akuta skedet när problemen hunnit bli stora. 
Kostsamma lösningar har kanske varit det enda 
alternativet. Istället kommer verksamheten nu 
att fokusera på att arbeta förebyggande i sam-
verkan både inom kommunen och med externa 
samverkansparters för att komma in så tidigt 
som möjligt och hitta bra lösningar för varje in-
divid.   

Kulturskolan 
Verksamheten kommer att arbeta med kvalitet 
enligt modellen Qualis. Ett fokus kommer också 
att läggas på elevernas rätt till måluppfyllelse 
enligt kulturskoleplanen. Marknadsföring och 
deltagande i sommaraktiviteter är andra områ-
den som ska utvecklas under 2019. 

Tabell:	Antal	placeringar	2018	och	2017.	Not.	1	placerg	
avser	12	månader,	ej	antalet	enskilda	individer.	

 2018 2017 

HVB-vård, Barn och Unga 2 2 

Familjehemsvård Barn och Unga 23 22 

Behovsprövad öppen vård barn 1 2 

Inst. Vård vuxna 4 9 

Övriga insatser vuxna 2 1 

Öppna ins boende, vuxna 1 1 

Totalt: 33 37 

Vård- och omsorgsnämnd 

 

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden med nio ledamöter 
ansvarar för de strategiska omsorgsfrågorna på 
kort och lång sikt med syfte att möjliggöra ett så 
självständigt och tryggt liv för kommunens vård- 
och omsorgstagare som möjligt. Nämnden an-
svarar för verksamhet ekonomi och myndighets-
uppföljning. Vård- och omsorgsnämnden sam-
manträdde elva gånger under året. 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden har ett mindre över-
skott för 2018. 

Framtid 
2019 inleder det första året på den nya mandat-
perioden som sträcker sig till 2022. Den nytill-
trädda nämndens arbete leds av ny ordförande 
(M) och styrs i majoritet genom samverkan mel-
lan Moderaterna, Socialdemokraterna, Libera-
lerna och Kristdemokraterna. Bjärepartiet och 
Centerpartiet utgör opposition i nämnden. 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
året arbetar nämnden för att effektivisera sina 
sammanträden. 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Vård- och 

omsorgsnämnd -403 -369 34 -369 
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Vård och omsorg 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvi-

kelse 
Bokslut 

2017 

VN- VÅRD OCH  

OMSORG -117 295 -125 439 -8 144 -122 956 

Centralt -8 569 -6 785 -1 784 -10 054 

Myndighetsenhet -5 244 -5 431 -187 -4 663 

Stöd och omsorg -41 113 -48 376 -7 263 -40 886 

Hälso- och sjukvård -32 309 -33 323 -1 014 -29 367 

Verksamhets- 

övergripande 

äldreomsorg -30 060 -28 743 -1 317 -28 102 

Summa -117 295 -122 657 -5 362 -113 072 

Resultatenheter     

Hemvård 0 697 697 -5 818 

Vård- och omsorgs- 

boende 0 -3 479 -3 479 -4 066 

Summa 0 -2 782 -2 782 -9 884 

     

INVESTERING -3 294 -1 149 -2 145 -844 
 

Hänt i verksamheten 
I slutet av 2017 gjorde Arbetsmiljöverket en in-
spektion av äldreomsorgen i Båstads kommun 
som ett led i regeringsuppdraget de fått. Inspekt-
ionen visade på förbättringsområden inom verk-
samheten där utbildning var ett. Det har innebu-
rit stora utbildningsinsatser för verksamheten 
som helhet under 2018. 

DigiLitt.kom har under 2018 engagerat medar-
betare från främst vård och omsorgsboende men 
har också erbjudit föreläsningar till samtliga 
medarbetare i kommunen. Projektet, som finan-
sieras med hjälp av Europeiska socialfonden, på-
går även hela 2019 och syftar till att öka den di-
gitala förmågan inom vård- och omsorg. 

Inom verksamheten har samarbetet med Vård- 
och omsorgscollege, arbetsmarknadsenheten 
och arbetsförmedlingen fortsatt kring såväl olika 
former av praktikplatser som extratjänster. 

Båstadhem och Vård och omsorg har fortsatt ar-
betet med att planera för det nya vård och om-
sorgsboendet i Förslöv.  

I takt med att Vård och omsorg utvecklas och 
våra vård- och omsorgstagare lever med allt mer 
komplexa behov ökar komplexiteten även inom 

verksamheten vilket ställer allt större krav på 
medarbetare och chefer. Under 2018 har antalet 
enhetschefer förstärkts inom såväl äldreomsor-
gen som stöd och omsorg och detta ligger helt i 
linje med Arbetsmiljöverkets bedömning. Syftet 
med förstärkningen är bland annat att stärka det 
viktiga nära ledarskapet men också att säkra god 
arbetsmiljö för enhetscheferna. Effekterna av 
satsningen med det nära ledarskapet ses under 
2018 genom bland annat lägre sjukskrivnings- 
och övertidsnivå inom verksamhetsområdet.  

Vid årets början infördes fasta schema i organi-
sationen. Detta har medfört en större möjlighet 
att ha god planering och antalet vikarier, framför 
allt på helgen, har kunnat minskas. 

Verksamheten brottas med generell trångbodd-
het avseende kontor och möteslokaler för till ex-
empel arbetsplatsträffar och under 2018 har 
mindre ombyggnation på Skogsliden gjorts men 
det möter trots allt inte samtliga behov.  

Under hösten har nya arbetsmiljöföreskrifter 
trätt i kraft vilket innebär att arbetsgivaren ska 
bekosta arbetskläder för vissa anställda. Utifrån 
detta har planering påbörjats för att utöka daglig 
verksamhets uppdrag till att sköta samtlig tvätt 
inom hela vård- och omsorg avseende personal-
kläder.  

Rekryteringsproblematiken är påtaglig och det 
är allt svårare att rekrytera, även vikarier. Detta 
är en problematik verksamheten aktivt arbetar 
med på olika sätt bland annat genom arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare och synas 
på jobbmässor. 

I början av 2018 trädde ”Lag	om	samverkan	vid	
utskrivning	från	sluten	hälso‐	och	sjukvård” i 
kraft. Den innebär att kommunen har att tillgo-
dose hemgång för medicinskt färdigbehandlade 
invånare inom tre kalenderdagar istället för som 
tidigare fem arbetsdagar. Verksamheten i Bå-
stads kommun har klarat detta bra. Uppdraget är 
att så långt det är möjligt att vidmakthålla den 
enskildes känsla av självständighet och möjlig-
het till kontroll över dagliga aktiviteters utform-
ning. 

Vård och omsorg 
Kvalitetsjämförelser visar att verksamheten ge-
nerellt håller god kvalitet men att det även finns 
förbättringspotential. I den ranking som används 
i kommunen befinner sig verksamheten på plats 
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92 av 290. Data som ligger till grund för detta av-
ser till största del 2017. 

Hemvård	
Under året har kringtider och schabloner setts 
över. Det har resulterat i att hemvården nu är 
mer korrekt resurssatt. 

Arbetsverktyget e-planering har vidareutveck-
lats och medarbetarna får nu dagens körschema 
i mobiltelefonen. 

Vård	och	omsorgsboende	
Sedan mars 2018 bedrivs projektet DigiLitt.kom 
i Båstad inom vård och omsorgsboende. Målet är 
att höja den digitala litteraciteten bland medar-
betarna. Med digital litteracitet avses den sam-
mantagna bilden av människors attityd, medve-
tenhet, förmåga och förutsättningar att möta den 
övergripande digitaliseringen och arbetet med 
digitala verktyg. I Båstads kommun deltar 65 
personer inom vård och omsorgsboende. Under 
hösten 2018 har deltagarna tagit del av föreläs-
ningar, genomfört övningar och deltagit vid nat-
ionella konferenser. Projektet pågår till den 28 
februari 2020. 

Under 2018 har ett boende i kommunen varit 
testbädd för ett nytt sorts larm. Försöket har nu 
avslutats och gav erfarenheter till såväl kommu-
nen som företaget som testade produkten.  

HSL, myndighet, korttid och mottagningsteam  
Det gångna året har präglats av en effektivare 
hjälpmedelshantering, tydligare flöden i arbetet, 
ökad medvetenhet i samband med beställningar 
och en mindre buffert av hjälpmedel än tidigare.  

Införandet av ICF och KVÅ - verktyg för att besk-
riva och strukturerat dokumentera aktuellt 
funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och 
följa resultat inom olika områden inom vård och 
omsorg har genomförts med en omfattande ar-
betsinsats från sjuksköterskor. Detta är lagstad-
gat och krävs vid insamlande av nationell sta-
tistik. 

Hemsjukvården spelar en viktig roll i att möta 
upp de nya förväntningar på god vård, då patien-
ten i högre grad ska få sin vård utförd ur ett när-
vårdsperspektiv. Det snabba flödet av svårt 
sjuka patienter, ställer krav på hög kompetens.  

Under året har enheten prövat att ha HSL-under-
sköterskor för att avlasta sjuksköterskorna i 
hälso- och sjukvårdsarbetet i de delar som kan 

delegeras. Detta har varit mycket positivt och 
även gett undersköterskor att utvecklas i sitt ar-
bete.   

Under 2018 förstärktes biståndsenheten med en 
handläggare under sommaren för att hantera an-
sökningar från andra kommuner i samband med 
tillfälliga vistelser. Detta föll väl ut och nya ruti-
ner kring hanteringen av tillfällig vistelse arbeta-
des samtidigt fram.  

Samarbetet med IOF har förstärkts och regel-
bundna samverkansmöten hålls för att ärenden 
ska utredas där det kvalitativt bäst kan hanteras. 

Mottagningsteamet ärendemängd har successivt 
stigit under andra halvåret. Vårdplaneringarna 
utförs nu med få undantag, alltid i den enskildes 
hem i stället för på sjukhus. Detta är positivt ur 
den enskildes perspektiv, då det bidrar till rätt 
bedömning av behov samt ökar motivationen till 
träning. 

Stöd och omsorg 
Under sommaren arrangerades läger på Tåssjö, 
vilket uppskattades mycket av de vård- och om-
sorgstagare som deltog. Några vård- och om-
sorgstagare var med hela lägerveckan och andra 
var med under dagtid. Det var både barn och 
vuxna som deltog. Finansieringen av lägerverk-
samheten gjordes via statliga medel inom ramen 
för uppdrag Psykisk Hälsa. 

Bjäredalen är en stor arbetsplats och där möter 
Daglig verksamhet upp med caféverksamhet fem 
dagar i veckan, vilket är mycket uppskattat. Dag-
lig verksamhet sköter där också tvätteriverk-
samhet avseende personalkläder. 

Cafe SoL bedrivs som en öppen verksamhet och 
vänder sig till personer med en upplevd psykisk 
ohälsa. Verksamhetens syfte är förebyggande ge-
nom att skapa en plats där alla kan känna sig 
sedda och trygga. Verksamheten har lyckats 
rikta sig mot en målgrupp som till stor del inte 
har några andra insatser från vård och omsorg. 	

Under hösten ett webbaserat verksamhetsstöd, 
Aiai, införts som syftar till att effektivisera admi-
nistrationen och säkra kontrollen av personlig 
assistans.  	

Anhörigaktiviteter av särskilt stor betydelse har 
varit anhörigmässan och samarbetet med frivil-
ligorganisationer. Inom socialt innehåll är aktivi-
teter/träffpunkter välbesökta. 
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Ekonomi 
Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad beman-
ning inom äldreomsorg mottogs 2018 och har 
fördelats på verksamheterna inom vård och om-
sorgsboende, socialt innehåll, nattpatrull i ordi-
närt boende och mottagningsteam. 

Verksamheten har under ett par år dragit ner på 
utbildningar som ett sätt att nå en budget i ba-
lans. Detta är en kortsiktig åtgärd som förr eller 
senare kräver åtgärder vilket har skett under 
2018. Sammantaget har 5100  timmar lagt på att 
medarbetare gått utbildningar men också 
1300  timmar på att medarbetare producerat in-
ternutbildningar. Det motsvarar en kostnad om 
1,8  mkr. För utbildningar finns cirka 1 mkr bud-
geterat. 

Introduktionsutbildning är obligat för vikarier 
som ska börja arbeta i verksamheten. Introdukt-
ionen består av bland annat utbildning i lagstift-
ning, dokumentation, förflyttningsteknikutbild-
ning, hot och våldsutbildning men också av prak-
tisk bredvidgång i verksamheten. Ju mindre vi-
karier tidigare arbetat inom vård och omsorg ju 
längre bredvidgång krävs. I det rekryteringsläge 
som råder görs många introduktioner som sedan 
inte leder till varaktig anställning. Kostnad för 
utbildning och bredvidgång i verksamheten är 
cirka 1 mkr. 

Investeringar har genomförts i stort enligt plan 
för 2018 med inköp av bland annat elcyklar, 
sängar, madrasser och möbler har genomförts 
men också stora uppgraderingar av verksam-
hetssystemet. 

Äldreomsorg 
Under våren byttes teleoperatör i kommunen. 
Detta medförde stor driftsproblematik avseende 
trygghetslarm med mycket extra arbete vilket 
medfört ökade kostnader om cirka 0,5 mkr. 

På särskilda boende, särskilt avseende boende 
för kognitivt sviktande, har bemanningen stärkts 
under året för att bibehålla kvalitet och säkerhet 
med en ökad kostnad om cirka 3 mkr. 

Hemvårdens utförare uppvisar ett litet överskott 
om 0,7 mkr som en följd av budgetförstärk-
ningen som skedde inför 2018 och de nya scha-
bloner och kringtidsberäkningar som gjorts. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende 
haft en beläggning på drygt 99 procent. Att boen-
dena inte når 100 procent beläggning beror på 

in- och utflytt då vårdtagare avlider. Under året 
har flera lägenheter dessutom varit i behov av 
renovering. Tomställda perioder medför in-
komstbortfall för utförarna, som då inte komp-
enseras och i sin tur inte kan dra ner på beman-
ningen. Underskottet om 3,5  mkr beror delvis 
på lägre beläggning, och delvis på punktinsatser 
för vårdtagare som ej kan lämnas utan uppsikt, 
samt ett ökat behov av bemanning då många 
vård- och omsorgstagare befunnit sig i livets 
omedelbara slut. 

Ovanstående underskott för vårdboende inklu-
derar även ett underskott för Bjärehemmet rö-
rande förändringen till ett renodlat somatikbo-
ende som aviserades vid det politiska beslutet 
2016 (-550 tkr). 

Skogslidens korttidsboende har utnyttjat befint-
liga vårdplatser i den mån möjligt, i genomsnitt 
har 12 platser varit belagda. Under året har i ge-
nomsnitt två platser för korttid köpts externt be-
roende på att växelvården ökat markant under 
2018. 

Stöd och omsorg  
På samtliga gruppboende/servicebostad har en-
skilda ärenden krävt utökad bemanning för att 
säkerställa kvalitet och säkerhet med en ökad 
kostnad om cirka 5 mkr. 

Under året har ytterligare ärende avseende per-
sonlig assistans beviljats och har då inte kunnat 
budgeteras. Detta har gett ett underskott om 
cirka 250 tkr. 

Daglig verksamhet har utvecklats och finns un-
der 2018 på två utbudspunkter. Innehållet i Dag-
lig verksamhet har utvecklats och förändrats vil-
ket medfört ytterligare tjänst och kostnad cirka 
250 tkr. 

På grund av hög arbetsbelastning och sjukskriv-
ning har en medarbetare omfördelats från sta-
ben till Stöd och omsorg. Medel finns i budget på 
totalen men ses som ett underskott inom Stöd 
och omsorg.  

Framtid 
Rekrytering är en strategiskt viktig fråga för 
framtiden. För att nå framgång i detta krävs att 
verksamheten ses som en attraktiv arbetsgivare.  

För att bibehålla kompetens och erfarenhet är 
kontinuerlig fortbildning nödvändigt. Interna ut-
bildningar samt möjlighet att få delta i extern 
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kompetensutbildning, är ett område som kräver 
utökade ekonomiska resurser. Medarbetare be-
höver påfyllning, lagstiftning förändras och be-
höver implementeras, nya arbetsmetoder behö-
ver bli kända införlivade i verksamheterna. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno-
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 

vård- och omsorgstagaren i fokus och ständigt 
ser smartare lösningar på situationer. Digitali-
seringen är här för att stanna och kommer, rätt 
använd, att bidra till välfärd och möjligheten att 
rikta resurserna på ett ännu bättre sätt till dem 
som mest behöver det. 
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Valnämnd, Överförmyndare, 
Kommunrevision 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Valnämnd -119 -312 -193 -16 

Överförmyndare     

Överförmyndare -320 -827 -507 -761 

Överförmyndar- 

kansli -938 -1 009 -70 -728 

Överförmyndare  

ensamkommande 

barn 0 6 6 0 

Överförmyndare 

totalt -1 258 -1 829 -571 -1 488 

Kommunrevision -853 -768 85 -849 

 
Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämndens fem ledamöter ansvarar för att ge-
nomföra allmänna val. Under 2018 genomförde 
nämnden ett allmänt val för riksdag, kommun 
och landsting. Vid valet stärkte nämnden invå-
narnas rätt till valhemlighet genom att införa 
särskilda bås till valsedelsställ, samt arbetat med 
placering av valsedelsställ så att varje röstande 
fick sin valhemlighet bibehållen. Denna insats 
från nämnden uppskattades mycket av de rös-
tande.   

Överförmyndare totalt 
Överförmyndaren är en lagstadgad verksamhet 
med ansvar att utöva tillsyn över förmyndare, 
förvaltare och gode män. Överförmyndarverk-
samheten i Båstads kommun granskades av läns-
styrelsen under våren 2018. Granskningen vi-
sade att handläggningen är rättssäker och sker 
på ett lämpligt sätt i enlighet med reglerna i för-
äldrabalken och förmynderskapsförordningen. 

Under 2018 beslutade kommunfullmäktige att 
Båstads kommun ska samverka med Överför-
myndare i samverkan (Halmstad, Laholm och 
Hylte) kommande mandatperiod. Hösten 2018 

förbereddes berörda aktörer för övergången vid 
årsskiftet. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen med sju ledamöter granskar 
och bedömer årligen all verksamhet som bedrivs 
i nämnder och styrelser avseende ändamålsen-
ligheten, ekonomi, räkenskaper och intern kon-
troll. Målet med revisorernas arbete är ansvars-
prövningen, det vill säga revisorernas bedöm-
ning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till 
fullmäktige inför deras prövning och beslut. Den 
kommunala revisionen är samordnad vilket in-
nebär att även bolag och stiftelser ingår i upp-
draget.  

Ekonomi 
Valnämnd 
Valnämnden får ett underskott för 2018, då 
nämnden varit underbudgeterad för valåret 
2018.  

Överförmyndare 
Överförmyndaren får ett betydande underskott 
där huvuddelen avser arvoden till ställföreträ-
dare till de som ej kan bekosta detta själv.  

Kommunrevision 
Budget i balans. 

Framtid 
Valnämnd 
Valnämnden har varit underbudgeterad men 
från och med 2019 har budget höjts till en rimlig 
nivå inför EU-val våren 2019.  

Överförmyndare totalt 
Överförmyndarverksamheten övergår till ge-
mensam nämnd med Halmstad, Laholm och 
Hylte, från den 1 januari 2019. Verksamhetens 
kansli finns i Halmstad, men det finns möjlighet 
att träffa handläggare varje tisdag i Båstad (bo-
kade besök). 

Kommunrevision 
Under året arbetar den dåvarande och nytill-
trädda kommunrevisionen parallellt fram tills 
att årsredovisningen är godkänd i kommunfull-
mäktige. 
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Båstadhem AB 

(tkr) 

Bokslut 

2018 

Bokslut 

2017 

Intäkter 105 112 107 563 

Kostnader   

Avskrivningar -18 139 -16 001 

Rörelseresultat 16 858 19 159 

Finansnetto   

Resultat efter finansiella poster -710 8 595 

   

Balansomslutning 671 659 657 133 

Soliditet, % 14,0 14,6 

INVESTERING 40 314 68 820 
 

Hänt i verksamheten 
Under året har byggnation av ett nytt vård- och 
omsorgsboende för äldre påbörjats, Haga Park, 
lokaliserat i Förslöv. Uppdragsgivare och hyres-
gäst är Vård- och omsorgsförvaltningen Båstad 
kommun. Inflyttning är beräknad till 2020-03-
01.	

Start av projektering och byggnation på den så 
kallade Mejeritomten i Förslöv. Det blir 14 ytef-
fektiva lägenheter, 7 ettor och 7 tvåor, med in-
flyttning beräknad till 2019-12-01. Båstadhem 
har under 2018 även byggt om en före detta lo-
kal på Båtsmansgatan 16 i Torekov till tre nya lä-
genheter.	

Bolaget har vid årets slut totalt 33,3 mkr (13,9) 
upparbetat i pågående projekt.	

Under året har Båstadhem fortsatt satsat på un-
derhåll och genomfört flera omfattande lägen-
hetsrenoveringar med nya kök och badrum. 
Energianvändningen för uppvärmning och fas-
tighetsel har under året varit 97 procent fossilfri. 
Den fossila energianvändningen avser spets-
värme på Smedjegatan i Torekov fram till som-
maren 2018, som då fick nytt uppvärmningssy-
stem, samt uppvärmning för fastigheten Hamnen 

3 i Torekov som Båstadhem förvaltar åt Båstad 
kommun.	

Av Båstadhem ägda fastigheter är framöver 
energiförbrukningen 100 procent fossilfri.	

Efterfrågan på lägenheter är hög och bolaget har 
en låg vakansgrad. För närvarande består bo-
stadskön av 3 329 (2 350) sökande varav 1 289 
(1 051) är aktiva. Den övervägande delen av de 
sökande, 2 905 (2 020), är i dagsläget inte bo-
ende hos Båstadhem. Antal avflyttningar 2018 
har varit 107 (159).	

Ekonomi 
Årets resultat efter finansiella poster 
blev -0,7 mkr (8,6). Totalt underhåll utfördes 
med 30,0 mkr (26,3) motsvararande 409 kr/m² 
(361).	

Hyresbortfallet uppgick 2018 till 916 tkr (791). 
Därtill kommer obetalda hyror och tjänster med 
40 tkr (11). Totalt blir detta tillsammans 956 tkr 
(802), vilket motsvarar ett hyresbortfall på 1,13 
procent (0,97 procent).	

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den 
totala skuldportföljen på bokslutsdagen uppgår 
till 3,05 år (3,25) och den genomsnittliga effek-
tiva räntan uppgår till 1,34 procent (1,81).	

Fastigheternas bedömda marknadsvärde upp-
gick vid årets slut till 1 013,0 (949,0) mkr. Detta 
värde överstiger bokfört värde med 410,4 mkr 
(342,8). 	

Avgift för kommunal borgen har erlagts med 
0,25 procent, 1 396,2 tkr (1 296,2), på borgenså-
tagandet per 180101. 	

Framtid 
Båstadhem satsar på omfattande underhåll i 
form av tak- och fönsterbyte, fasadrenovering 
och nya inglasade balkonger på Bjärehemsvägen 
och Mercurievägen i Förslöv. Projekterings- och 
planeringsarbetet för den framtida gestaltningen 
av Sandbäcksområdet i Förslöv fortsätter. 
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KS au § 37  Dnr KS 000154/2019 - 905 

Begäran från Båstads ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån  
 
Beskrivning av ärendet Under 2015 och 2016 inkom Båstad Ridklubb med en begäran om tillfällig 

amorteringsfrihet för Båstad Ridcenter AB. Dessa två begäranden avslogs av 
kommunstyrelsen, bland annat med hänvisning till det låga ränteläget och de 
förmånliga räntevillkoren enligt skuldebreven med innebörden att 
räntekostnaderna för klubben avseende lånet då var 0 %. 

 
 Båstad ridklubb har i skrivelse daterad 2019-02-20 inkommit med skrivelse 

där man på nytt ansöker om tillfällig amorteringsfrihet på lånet med hänvisning 
till att underhåll behöver göras och att amorteringarna ger föreningen en 
ansträngd ekonomi. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Begäran från Båstads ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet 

på lån, 2019-02-21  
 Inkommen begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån, 2019-02-20 
 Skuldebrev 
      
Förvaltningens förslag  Avslå Båstad ridcenter AB:s begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
Avslå Båstad ridcenter AB:s begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån.  

 
 
 

 



Tjänsteskrivelse 
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Datum: 2019-02-21 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000154/2019-905 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Begäran från Båstads Ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån  
 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår Båstad ridcenter AB:s begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån. 
 
Aktuellt 
 
Under 2015 och 2016 inkom Båstad Ridklubb med en begäran om tillfällig amorteringsfrihet för 
Båstad Ridcenter AB. Dessa två begäranden avslogs av kommunstyrelsen, bland annat med 
hänvisning till det låga ränteläget och de förmånliga räntevillkoren enligt skuldebreven med 
innebörden att räntekostnaderna för klubben avseende lånet då var 0 %. 
 
Båstad ridklubb har i skrivelse daterad 2019-02-20 inkommit med skrivelse där man på nytt 
ansöker om tillfällig amorteringsfrihet på lånet med hänvisning till att underhåll behöver göras 
och att amorteringarna ger föreningen en ansträngd ekonomi. 
 
Bakgrund 
 
I kommunfullmäktige 2007-12-19 § 193 beslutades att kommunen skulle låna ut maximalt 14 mkr 
till Båstad Ridcenter AB. Lånet skulle vara amorteringsfritt under 2008 och 2009 varpå lånet 
skulle börja amorteras av kvartalsvis från och med den 30:e mars 2010 med en amorteringstakt 
av 40 år vilket medförde ett amorteringsbelopp om sammanlagt 350 tkr per år. Låntagaren har 
enligt skuldebrevet rätt att göra extra amorteringar under perioden och en ränta på lånet utgår 
enligt riksbankens referensränta. Båstad ridcenter har i verkligheten bara behövt låna samman-
lagt 12,55 mkr av kommunen. 

Båstad Ridcenter AB har vid tre tillfällen valt att göra extraamorteringar till kommunen i syfte att 
hålla nere räntekostnaderna. Dessa extra amorteringar gjordes med 80 tkr under november 2008 
och 1 000 tkr under mars 2009 samt 450 tkr i slutet av 2009.  

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-15 § 40 att efter begäran från Båstads Ridcenter AB sänka 
det årliga amorteringsbeloppet, från och med 2012, till 271 600 kr utifrån kvarvarande skuld för 
att anpassa avbetalningen av lånet till resterande återbetalningstid enligt skuldebrevet som då var 
38 år. 

Båstads ridcenter AB kom därefter under slutet av 2012 in med en ansökan om amorteringsfrihet 
från och med sista kvartalet 2012 till och med 2014. Begäran gjordes då med hänvisning till att 
föreningen tidigare gjort extra amorteringar utöver vad som föreskrivs i plan vilket också gjort att 
Båstads ridcenter AB låg före i amorteringsplanen. I samband med detta räknades det årliga 
amorteringsbeloppet om till att från och med 2015 uppgå till 289 040 kr per år. 
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I slutet av 2014 skrev kommunen och Båstads Ridcenter AB under ett Tilläggsavtal till avtal om 
anläggningsarrende avseende fastigheten Hemmeslöv 10:6 Båstads kommun. Tilläggsavtalet 
innebar bland annat att Båstads Ridcenter AB skulle erlägga kommunen ”upplupen vägavgift och 
arrendeavgift för tiden från arrendetidens början fram tom 2014-12-31 i ett en engångsbelopp om 
50.000 kronor” Beloppet skulle läggas till Båstads Ridcenter AB:s befintliga låneskuld och amorte-
ras/räntebetalas i enlighet med befintliga villkor. Det årliga amorteringsbeloppet uppgår därmed 
från och med 2015 till 290 466 kr. 

 

Övervägande/framtid 
 
Villkoren enligt skuldebrevet är att ränta på lånet utgår enligt Riksbankens referensränta. Refe-
rensräntan bestäms en gång per halvår av Riksbanken och motsvarar Riksbankens reporänta vid 
utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. 
Från och med juli 2016 uppgår referensräntan till -0,5 %. Referensräntan kommer fortsätta vara   
-0,5 % åtminstone till halvåret 2019. Sannolikt kommer referensräntan även därefter vara minus 
eller mycket låg. 
 
Vid tiden för ridklubbens ansökan och kommunfullmäktiges beslut om att bevilja ett lån om 
maximalt 14 mkr till klubben låg referensräntan på nivåer om 4 procent. Amorteringen enligt de 
ursprungliga villkoren skulle uppgå till 350 tkr per år vilket innebar att ridklubben vid tiden för 
avtalets ingående rimligen kunde räkna med att årliga amorteringsbetalningar och räntekostna-
der vid dåvarande ränteläge på sammanlagt 900 tkr.  
 
Eftersom hela låneutrymmet inte utnyttjades av klubben uppgår det årliga amorteringsbeloppet 
från och med 2016 istället till drygt 290 tkr. Då referensräntan i dagsläget är -0,5 procent istället 
för ca 4 procent uppgår klubbens amorterings- och räntebetalningar i dagsläget till totalt drygt 
245 tkr årligen. Vilket innebär att ridklubben sedan juni 2016 kvartalsvis erhåller drygt 11 tkr i 
ersättning för upptaget lån. 

Undertecknad ser därför ingen anledning till att kommunstyrelsen ska avvika från sin tidigare 
hållning i amorteringsfrågan för Båstad Ridcenter AB eller någon anledning till att bevilja en 
nedsättning av amorteringsbeloppet.  

 
Beslutet skall expedieras till: 
 

Ekonomienheten 
Båstad Ridcenter AB 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån 
Skuldebrev 

 
 
 
Båstad 2019-02-21 

 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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Lån givare 

Låntagare 

Lånebelopp 

Återbetalningsdag 

Ränta 

Räntebetalning 

Amortering 

Säkerhet 

Övrigt 

Båstad den 

cOOt> 02 01 

För Båstad Ridcenter AB 

Sl(ULDEBREV 

Båstads kommun 
269 80 Båstad 

Båstad Ridcenter AB 
Mäshultsvägen 159 
269 96 Båstad 

Org.nr 556733-8024 

SEK 14.000.000 (fjorton millioner kronor) 

10-årigt lån med återbetalning 30 december 2017 då 
rätt föreligger att omförhandla lånet. 

Enligt Riksbankens referensränta (fn 4,0%) +/- 0,0%. 

Betalning sker den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 
december med början den 30 mars 2008. 

Amorteringsfritt under 2008 och 2009. Lånet amorteras 
varje 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december med 
1/40 av det ursprungliga lånebeloppet, dvs 350.000 kr/år, 
med början den 30 mars 2010. 
Låntagaren har rätt att göra extraamorteringar under perio
den. 

Säkerhetsöverlåtelse. 

Beslut i Båstads Kommunfullmäktige 2007-12-19, § 193. 

.d~~ ...... .<~cf.~~Ce 
Underskrift I Namnförtydligande 



Från: 
Till: 
Kopia: 
Datum: 
Ärende: 
Bifogade filer: 

madeleine fosse <fosse54@gmail.com> 
<bastad.kommun@bastad .se> 
<styrelsen@bastadsrk.se> 
2019-02-20 07:47 
Driftsbidrag och Anlaggningsstoä 2019 Ver 1.pdf 
Driftsbidrag och Anlaggningsstoä 2019 Ver 1.pdf; Part.002 

Bifogar en sammanställning av våra delar klubb o anläggning . 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Dnr.\~.9~\MJ~~ 
••Il 9. Il 9. 

1111111111 11 11 • 11 ~ ~ 11 11 • • 11 11 11 11 11 
,.

111111
1111 Il ID DC 

Vi har inte tagit med amorteringen på våra lån som om en "kostnad" och vill ändå framhålla det är en 
"utgift" som tär hårt på vår likviditet. 
Uppstart av ridskola har varit möjlig mkt med hjälp av frivillig insatser och ideellt arbete. 
För att kunna fortsätta att kunna utveckla ridskolan, utföra underhålla och reperationer på anläggningen 
(byggd 2008) vill vi därför även ansökan om tillfällig amorteringsbefrielse på våra lån . 
Med vänlig hälsning 
Madeleine Fosse 
Båstads ridklubb 
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KS au § 36  Dnr KS 000209/2019 - 905 

Överföring av budget för investeringsprojekt från 2018 till 2019 
samt justering av investeringsbudget 2019  

 
Beskrivning av ärendet Av avvikelsen på totalt 50 391 tkr föreslås i sammanställningen av 

verksamhetsområdenas ombudgeteringsblanketter att -20 849 tkr överförs till 
2019 varav -16 007 tkr avser skattefinansierade investeringar, -1 894 tkr avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och -2 948 tkr avser VA-finansierade 
investeringar. 

 
 För att uppnå det finansiella målet att investeringar (exklusive va-

investeringar) ska finansieras till 50 procent av skattemedel, det vill säga att 50 
procent ska kunna finansieras genom det utrymme som uppstår med anledning 
av avskrivningar och resultat har förvaltningen lämnat fram ett förslag till 
reducerad budget för 2019 där delar flyttas fram till år 2020 och 2021.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Överföring av budget för investeringsprojekt från 2018 till 

2019 samt justering av investeringsbudget 2019 från ekonomichef Elisabet 
Edner, 2019-03-18  

 Investeringsredovisning 2018 (tkr) samt önskade överföringar 
 Förslag till reducering och framflyttning av investeringsbudget 2019 (tkr) 
 Ombudgeteringsblanketter från verksamheterna (tkr) 
 
Förvaltningens förslag 1. Budgeterade investeringsmedel om -20 849 tkr överförs från 2018 till 2019 

varav -16 007 tkr avser skattefinansierade investeringar, -1 894 tkr avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och – 2 948 tkr avser VA-finansierade 
investeringar.  
2. Skattefinansierade investeringar 2019 sänks från 124 125 tkr med 30 769 
tkr till 109 363 tkr. 
3. Den nya investeringsbudgeten för 2019 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag. 
 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 
1. Budgeterade investeringsmedel om -20 849 tkr överförs från 2018 till 2019 
varav -16 007 tkr avser skattefinansierade investeringar, -1 894 tkr avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och – 2 948 tkr avser VA-finansierade 
investeringar.  
2. Skattefinansierade investeringar 2019 sänks från 124 125 tkr med 30 769 
tkr till 109 363 tkr. 

3. Den nya investeringsbudgeten för 2019 fastslås i enlighet med upprättat förslag 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2019-03-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000209/2019 -905 

 
 
 

Överföring av budget för investeringsprojekt från 2018 till 2019 samt juste-
ring av investeringsbudget 2019  
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Budgeterade investeringsmedel om -20 849 tkr överförs från 2018 till 2019 varav -16 007 tkr 
avser skattefinansierade investeringar, -1 894 tkr avser medfinansiering av statlig infrastruk-
tur och – 2 948 tkr avser VA-finansierade investeringar.  
 
Skattefinansierade investeringar 2019 sänks från 124 125 tkr med 30 769 tkr till 109 363 tkr. 
 
Den nya investeringsbudgeten för 2019 fastslås i enlighet med upprättat förslag. 
 
Bakgrund 
Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2018 till -192 079 tkr inklusive budgeterad 
exploaterings verksamhet exklusive anslutningsavgifter inom VA. Utfallet uppgick till -
 141 688 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på + 50 391 tkr. Avvikelsen fördelar sig 
på +36 993 tkr skattefinansierade investeringar, - 1 019 tkr på medfinansiering av statlig infra-
struktur, +10 845 tkr på VA-investeringar och + 3 573 tkr på exploaterings inkomster. Avvikel-
sen blev + 9 047 tkr avseende anslutningsavgifter VA. 
Se tabell nedan. 
 

 

Budget Bokslut Avvikelse  Begärs över- 

  2018 2018 2018 fört till 2019 

Skattefinansierad investering -116  983 -79 990 36 993 -16 007 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -14 992 -16 011 -1 019 -1 894 

Summa skattefinasierat samt Medfinansie-
ring statlig infrastruktursatsning 

-131 975 -96 001 35 974 -17 901 

VA-investeringar exkl anslutningsavgifter -85 454 -74 609 10 845 -2 948 

Exploateringsutgifter/inkomster 25 350 28 923 3 573 0 

Summa totalt -192 079 -141 688 50 391 -20 849 
Anslutningsavgifter VA 17 701 8 654 -9 047 0 

 
Aktuellt 
Av avvikelsen på totalt 50 391 tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdenas 
ombudgeteringsblanketter att -20 849 tkr överförs till 2019 varav -16 007 tkr avser skattefi-
nansierade investeringar, -1 894 tkr avser medfinansiering av statlig infrastruktur och -
2 948 tkr avser VA-finansierade investeringar. 
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För att uppnå det finansiella målet att investeringar (exklusive va-investeringar) ska finansie-
ras till 50 procent av skattemedel, det vill säga att 50 procent ska kunna finansieras genom det 
utrymme som uppstår med anledning av avskrivningar och resultat har förvaltningen lämnat 
fram ett förslag till reducerad budget för 2019 där delar flyttas fram till år 2020 och 2021.  

 

Budget Begärs över-
fört från 

Föreslagen 
förändring  

Ny  
budget 

  2019 2018 2019  2019 

Skattefinansierad investering -124 125 -16 007 30 769 -109 363 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -5 500 -1 894 0 -7 394 

Summa skattefinasierat samt Medfinansie-
ring statlig infrastruktursatsning 

-129 625 -17 901 30 769 -116 707 

VA-investeringar exkl anslutningsavgifter -93 760 -2 948 0 -96 708 

Exploateringsutgifter/inkomster 28 820 0 0 28 820 

Summa totalt -194 565 -20 849 30 769 -184 645 
Anslutningsavgifter VA 13 080 0 0 13 080 

     

 
Efter föreslagen överföring av investeringsmedel från 2018 samt föreslagen nedjustering och 
framflyttning av investeringsmedel för 2019 skulle investeringsbudgeten 2019 inklusive ex-
ploatering, medfinansiering men exklusive anslutningsavgifter uppgå till -184 645 tkr. 
 
Övervägande/framtid 
 
Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar (exklusive va-investeringar) 
ska finansieras till 50 procent av skattemedel, det vill säga kunna finansieras genom det ut-
rymme som uppstår med anledning av avskrivningar och resultat. Den föreslagna överföringen 
av skattefinansierade investeringsmedel om -20 849 tkr från 2018 till 2019 och en reducering 
och framflyttning av investeringsmedel om 30 769 tkr innebär att den budgeterade självfinan-
sieringsgraden höjs till 53 procent. Vid en självfinansieringsgrad på 50 procent behöver kom-
munen uppta nya lån, vilket kommunen bör vara återhållsam med.  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Investeringsredovisning 2018 (tkr) samt önskade överföringar 
Förslag till reducering och framflyttning av investeringsbudget 2019 (tkr) 
Ombudgeteringsblanketter från verksamheterna (tkr) 



Förslag till justering av investeringsbudget 2019 samt justeringar av planår 2020-2021

Budget

Överföring 

från

budget 2018

Förändring Ny Förändring Förändring 

budget Plan plan

Tkr 2019 2019 2019 2019 2020 2021

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Möbler och teknisk utrustning 270 30 300

Läsplattor politik 240 240

Kundcenter 231 231

Teknik allmänna utrymmen kommunhuset & teknik sessionssalen 160 160

Inventarier (VoO) 400 400

Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 175 175

Inventarier, arbetsmiljö grundskola 530 530

Lärararbetsplatser 630 630

Inventarier vuxenutbildning 50 50

Individ och familj, barn/vuxna möbler 50 50

Inventarier arbetsmarknad 100 100

Inventarier/möbler gymnasieskolan 75 75

Arkiv 50 50

Webb/E-tjänster 200 200

Verksamhetsstödsystem - Kansli 400 400

Teknik för rörlig media - kommunikation 75 75

System för rehabilitering - HR 70 70
E-arkiv 700 700

Serverplattform 300 300

IP-Telefoni 50 50

Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 400 400

Pc 1 000 1 000

Pc programvaror 300 300

Automatisering av användarkonton och processer 100 100

Verksamhetsstödssystem 50 50

Singel sign on (SSO) 50 50

It-säkerhet 400 400

Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 400 400

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 6 985 501 0 7 486 0 0

TEKNIK & SERVICE

Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst

Räddningsfordon 106 106

Skyddsutrustning 100 100

Räddningsutrustning 200 200

Måltid

Ram Måltid 500 500

Gata

Ram Gata 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500

Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 1 000 1 000

GC-vägar 1 000 1 000

Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 500 500

GC-väg Järnvägsbanken 1 500 1 500

Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 1 000 1 000

Mätbar gatubelysning 500 500

Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 3 000

Köpmansgatan utsmyckning / julbelysning 1 000 1 000

Säkerhetshöjande åtgärder offentliga miljön 200 200



Budget

Överföring 

från

budget 2018

Förändring Ny Förändring Förändring 

budget Plan plan

Tkr 2019 2019 2019 2019 2020 2021

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)

Kattegattsleden 3 500 3 500

Köpmansgatan upprustning 2 000 1 894 3 894

GC-väg Förslöv-Fogdarp

GC-väg Västra Karup-Grevie
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 5 500 1 894 0 7 394 0 0

Park

Ram Park/lekplats/strand 800 800

Lejontrappan 1 500 176 1 676

Alléplantering Inre kustvägen 700 700

Renovering offentliga toalettbyggnader 500 500

Offentlig toalett vid friidrottsplan / konstgräsplan 600 600

Upprustning inkl sanering Grevie stationsområde 1 000 1 000

Klimatsäkring utredning/åtgärder 3 000 3 000

Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad

Fritid

Ram fritidsanläggningar 700 700

Förstudie/ programhandling Malenbadets utveckling framtid 350 350

Tillbyggnad brygga Torekov 425 425

Omklädningsrum Malenbadet

Hamn

Ram hamnverksamhet (Torekov) 1 000 1 000

Övrigt

Utbyte fordon 2 200 2 200

Fastighet

Kameraövervakning 300 300

Passagesystem/skyddsåtgärder 1 000 264 1 264

Ram Fastighetsservice 1 500 1 500

Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 600 600

Datanät, kablage, övervakning 300 159 459

Förskola Skogsbyn 300 300

Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 42 000 4 092 -21 100 24 992 15 000 6 100

Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 2 000 2 000

Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 2 000 1 903 -1 000 2 903 1 000

Ny skola Båstad-Hemmeslöv F-6 500 500

Om- tillbyggnad förskola Båstad 500 500

Reinvestering och energieffektivisering fastighetsbestånd 5 000 5 000

Utemiljö och lekredskap 800 800

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 79 750 8 025 -22 100 65 675 16 000 6 100

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 5 500 1 894 0 7 394 0 0

TEKNIK & SERVICE

Taxefinansierad verksamhet



Budget

Överföring 

från

budget 2018

Förändring Ny Förändring Förändring 

budget Plan plan

Tkr 2019 2019 2019 2019 2020 2021

Reinvesteringar
Tennisvägen 10950

Ram 1 500 1 500

Ram samordning 0 0

Projektering 400 400

Serviser 1 400 1 400

Hagalundsgatan/ Hagagatan 0

Järnvägsgatan Grevie 11140 0

Avstängningsventiler 960 960

Brandposter 350 350

Luftningsventiler 0 0

Ekorrvägen etapp 1 8 000 8 000

Bjärevägen 0

Heimers gata 500 500

Karstorpsvägen 500 500

Fjärdingsmanvägen 250 250

Sigurdsvägen 0

Alvägen 11180 0

Relining spillvatten Båstad 1 500 1 500

Slammarpsvägen 0

Slättarödsvägen etapp 1 0 0

Slättarödsvägen etapp 2 0 0

Avloppsrening 3 300 3 300

Dricksvattenproduktion 1 650 1 650

Bygdegårdsv Vantingevägen 0

Åslidsvägen Björkvägen 1 300 1 300

Sydvatten Båstad 35 000 35 000

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag, vatten+spillvatten 300 300
Lyavägen, vatten+spillvatten 2 200 2 200
Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten 550 550
Öllövsstrand, vatten+spillvatten 3 000 3 000
Margeretetorpsvägen 200 200

Rotelyckevägen 

Nyinvesteringar

Ängstorp, nytt reningsverk 3 000 3 000

Ledning till Ängstorp 5 000 5 000

Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 1 500 1 500

Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200

Pumpstationer, utredning-åtgärder för stigande havsnivå 0

Nytt tillstånd Torekovs RV 100 100

Serviser, V S D 1 400 1 400

Mätning V S D 200 200

Skalskydd 200 200

Åtgärder enl. saneringsplan 500 500

Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300

Åtgärder enl dagvattenplan 0 0

Ekorrvägen 0 0

Ny vattenledning Hallandsvägen 0 0

Reservkraft Eskilstorp VV 0

R1 Ramsjö R1 Grevie 0

Reservkraft mobil, generell 0

Samlingskammare, Eskilstorp VV 0

Vattentankstationer 700 700

Bräddavlopp Båstad 600 600

Vattenståndsmätning 0

Skottorp, nytt vattenverk 0 0

Exploatering VA

Heden exploatering, etapp III 1 000 1 000

Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 0

Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 0

Förslöv Väst 105 Va 0

Förslöv 2:4 exploatering 10 000 2 655 12 655

Ledningsrätt Håle 3:4 0

Exploatering Åstad Bas Va inv 200 200

Anslutning Sydvatten 5 000 5 000

Exploatering Trollbäcken VA 0

Dagvattenåtgärder Förslöv 1 000 293 1 293

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 93 760 2 948 0 96 708 0 0

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)



Budget

Överföring 

från

budget 2018

Förändring Ny Förändring Förändring 

budget Plan plan

Tkr 2019 2019 2019 2019 2020 2021

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck
Anslutningsavgifter Ängalag
Anslutningsavgifter Lyavägen -500 -500

Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -500

Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -7 280 -7 280

Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -500 -500

Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 -500

Anslutningsavgifter Trollbäcken
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen
Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -2 300 -2 300

Övriga anslutningsavgifter -1 500 -1 500

Summa Anslutningsavgifter -13 080 0 0 -13 080 0 0

TEKNIK & SERVICE

Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)

Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

Gator (ägs av kommunen) 1 000 1 000

Grönområden/park (ägs av kommunen)
Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 1 000 0 0 1 000 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"

Tomtförsäljning -1 000 -1 000
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -1 000 0 0 -1 000 0 0

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197

Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola"

Rivnings- och planutgifter 30 30

Tomtförsäljning -2 700 -2 700
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola" -2 670 0 0 -2 670 0 0

Heden, Hemmeslöv 10:10

Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

Vägar 0 722 -722 0 722

Belysning 300 300

Grönområden/park (ägs av kommunen)

Lekplats
Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 300 722 -722 300 0 722

Övriga exploateringsutgifter 150 150

Tomtförsäljning -7 500 -7 500
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -7 350 0 0 -7 350 0 0

Heden etapp 3

Skattefinansierade investeringar

Vägar(och övrig allmän plats) 2 000 2 000

Belysning 300 300
Summa skattefin. Investeringar Heden etapp 3 2 300 0 0 2 300 0 0

Intäkter tomtförsäljning -15 000 -15 000
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" -15 000 0 0 -15 000 0 0

Förslöv 2:4

Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

Vägar 4 800 943 -3 828 1 915 3 828

Belysning 1 400 198 -1 065 533 1 065

Grönområden/park (ägs av kommunen) 1 500 94 -1 062 532 1 062

Lekplats i Förslöv 2 800 188 -1 992 996 1 992
Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 10 500 1 423 -7 947 3 976 7 947 0

Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4

Diverse exploateringsutgifter 300 300

Tomtförsäljning
Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 300 0 0 300 0 0



Budget

Överföring 

från

budget 2018

Förändring Ny Förändring Förändring 

budget Plan plan

Tkr 2019 2019 2019 2019 2020 2021

Hemmeslöv 6:2 Petersberg

Skattefinansierade investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg

Vägar

Belysning

Grönområden/park 

Lekplats
Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 0 0 0 0 0 0

Intäkter 200 200
Summa Övrig exploateringsverksamhet  Hemmeslöv 6:2 Petersberg 200 0 0 200 0 0

Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19

Skattefinansierade investeringar

Vägar
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 0 0 0 0

Intäkter

Summa Övrig exploateringsverksamhet  "Förslöv Väst 105" 0 0 0 0 0 0

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)

Vägar
Summa Skattefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 0 0 0 0

Tomtförsäljning
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 0 0 0 0 0 0

Trollbäcken

Skattefinansierade investeringar

Vägar 1 000 199 1 199
Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" 1 000 199 0 1 199 0 0

Vretvägen Båstad 109:2

Vägar

Belysning
Summa Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109:2" 0 0 0 0 0 0

Tomtförsäljning
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 0 0 0 0 0 0

Provisorisk ÅVC

Provisorisk ÅVC 4 000 4 000
Summa Skattefin. Investeringar "Provisorisk ÅVC" 4 000 0 0 4 000 0 0

Intäkter
Summa övrig exploateringsverksamhet Provisorisk ÅVC 0 0 0 0 0 0

Området kring Båstads nya station

Skattefinansierade investeringar

Vägar 500 500

Belysning 100 100
Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 691 691
Summa skattefin. Investeringar 600 691 0 1 291 0 0

Övriga exploateringsutgifter 200 200

Intäkter tomtförsäljning -3 000 -3 000
Summa Övrig exploateringsverksamhet  Båstads nya station -2 800 0 0 -2 800 0 0

Medfinansieringar statlig infrastruktur

Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger)

Summa Medfin. statlig infrastr. 0 0 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet

Oförutsett projektet helhet
Summa Övrig exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 0

Intäkter tomtförsäljning -500 -500

Strategiska markinköp (markförsörjning)

Övriga markinköp 8 000 8 000

Ospec exploateringar

Kostnader 
Intäkter

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 27 700 3 035 -8 669 22 066 7 947 722

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0 0 0

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -28 820 0 0 -28 820 0 0



Budget

Överföring 

från

budget 2018

Förändring Ny Förändring Förändring 

budget Plan plan

Tkr 2019 2019 2019 2019 2020 2021

SAMHÄLLSBYGGNAD

Uppgradering verksamhetssystem miljö 141 141

Mätinstrument miljö 0

Kartstöd i samband med ny ÖP 0

Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 0

Uppstart mätverksamhet 0

3D-modell Båstad tätort 0
3D-modell Båstad kommun 0
Digitalisering av planarkiv - kopplas ihop med E-arkiv? 250 250

Mätutrustning (ny totalstation) 0

Mätinstrument (ny GPS) 150 150

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 250 291 0 541 0 0

BARN & SKOLA

Pedagogisk utrustning, barnomsorg 300 300

IKT-plan 1 800 53 1 853

Pedagogisk utrustning, grundskola 1 000 1 000

Stöd och utveckling 50 50

Datorer förskola, grundskola, personal 1 500 1 500

Barn och elever i behov av särskilt stöd 250 250

Beslutstöd-/ verksamhetstödsystem skola 300 300

Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 500 500

Skolbussar 1 800 1 700 3 500

SUMMA BARN & SKOLA 7 500 1 753 0 9 253 0 0

BILDNING OCH ARBETE

Instrument Kulturskola 100 37 137

Individ och familj, kundmottagning 300 125 425

IT-utrustning vuxenutbildning 100 100

IT System IOF 50 50

Datorer bibliotek 50 50

Hyllsystem och inventarier Bibliotek 100 100

IT-utrustning gymnasieskola 50 50

Bio Scala 0 50 50

Galleriet Kunskapscentrum 0

Konstnärlig utsmyckning offentliga rum (1%) 200 200

IT-utrustning/teknink AME 100 100

Accesspunkter gymnasieskolan 50 50

Fritidsgårdar IT 50 50

SUMMA BILDNING & ARBETE 1 150 212 0 1 362 0 0

VÅRD & OMSORG

Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och 

personalplanering 0 717 717

Trygghetstelefoner 50 50

Elcyklar 100 18 118

Arbetstekniska hjälpmedel 90 90

Verksamhetssystem 0 936 936

E-Hälsa 550 519 1 069

SUMMA VÅRD & OMSORG 790 2 190 0 2 980 0 0

TOTALT (inkl. exploatering) 194 565 20 849 -30 769 184 645 23 947 6 822

varav:

Skattefinansierad investering 124 125 16 007 -30 769 109 363 23 947 6 822

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 5 500 1 894 0 7 394 0 0

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 93 760 2 948 0 96 708 0 0

Exploatering -28 820 0 0 -28 820 0 0

Summa Anslutningsavgifter -13 080 0 0 -13 080 0 0

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 80 680 2 948 0 83 628 0 0

Summa Exploateringsintäkter -29 500 0 0 -29 500 0 0



Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)

Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört

Kod Projekt 2018 2018 2018 till 2019

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler och teknisk utrustning -101 -54 47 -30 Investering teknik i Sessionssalen skjuts över till 2019
1002 Kundcenter -303 -72 231 -231 Ej slutförd implementering av ärendehanteringssystem
1005 Läsplattor politik -360 -120 240 -240 Utbytestakt har varig långsammare än tidigare bedömning, byts vid behov
1012 Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd -30 0 30
1014 Arkiv -100 -28 72
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg -100 -96 4
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola -300 -302 -2
1618 Lärararbetsplatser -300 -265 35
1625 Inventarier ny förskola Förslöv (nya Skogsbyn) -600 -594 6
1629 Inventarier vuxenutbildning -50 -31 19
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler -50 -46 4
1640 Inventarier arbetsmarknad -50 0 50
1698 Inventarier/möbler gymnasieskolan -50 -27 23
1700 Inventarier (VoO) -400 -404 -4
1004 Webb/E-tjänster -200 0 200
1051 Serverplattform -400 -1 598 -1 198
1052 IP-Telefoni -300 -85 215
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät -200 -166 34
1054 Pc -900 -1 251 -351
1058 Pc programvaror -300 -2 298
1059 Automatisering av användarkonton och processer -100 -30 70
1060 Verksamhetsstödsystem 0 -65 -65
1061 Singel sign on (SSO) -50 0 50
1062 It-säkerhet -200 -261 -61
1063 Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning -300 0 300
1065 Automatisering mobila enh 0 -16 -16

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR -5 744 -5 513 231 -501

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
1406 Räddningsfordon -435 -296 139 -106 Total avvikelse för 1406, 1408 och 1412 begärs överförs till 2019, rörande inköp fyrhjuling
1408 Skyddsutrustning -100 -248 -148
1412 Räddningsutrustning -200 -85 115

Måltid
1920 Ram Måltid -400 -396 4

Gata
3000 Ram Gata -500 0 500
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder -500 0 500 Inget statsbidrag 2018
3030 Reinvestering asfaltsbeläggning -3 000 0 3 000 Enligt nedan
3033 Skogsvägen 0 -5 -5 Ytterligare arbete planeras 2019.
3047 Hagalundsgatan 0 -10 -10 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfaltsbeläggning
3057 Reinv Lyavägen 0 -2 -2 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfaltsbeläggning
3058 Reinv. Hagagatan 0 -370 -370 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfaltsbeläggning



Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört

Kod Projekt 2018 2018 2018 till 2019

3059 Reinv. Förvaltarevägen 0 -791 -791 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfaltsbeläggning
3060 Reinv. Utskiftesvägen 0 -790 -790 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfaltsbeläggning
3061 Reinv. Hagalundsgatan 0 -367 -367 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfaltsbeläggning
3062 Reinv. Munkgatan 0 -3 -3 Utförs under 2019
3063 Reinv. Forsbergs väg 0 -237 -237 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfaltsbeläggning
3064 Reinv. Junkersgatan 0 -501 -501 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfaltsbeläggning
3065 Reinv. Såpebrukssträde 0 -73 -73 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfaltsbeläggning
3103 P-plats Hemmeslöv station 0 536 536 Del av ombokning Trafikverket
3310 GC-vägar -1 500 0 1 500 Resursbrist, GC-anslutning till Friidrottsanläggning utförd på projekt 1492. (520 tkr)
3314 GC-väg Järnvägsbanken -6 725 -5 483 1 242 Etapp 1 färdigställd. Vissa mindre arbeten återstår. Förstudie etapp 2 utförd höst.
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -1 000 -1 031 -31 Belysning vid Agardsgatan. 
3905 Mätbar gatubelysning -891 -873 18

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden -5 000 -4 385 615 Färdigställd. Sträckan har öppnat för gc-trafik. Ej slutredovisad. 
3005 Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 0 -2 900 -2 900 Del av ombokning Trafikverket
3312 GC-väg Förslöv-Fogdarp -5 992 -7 330 -1 338 Oförutsedda kostnader i projektet, ej slutredovisat.
3917 Köpmansgatan upprustning -2 000 -106 1 894 -1 894 Entreprenad senarelagd, påbörjas sep 2019

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) -12 992 -14 721 -1 729 -1 894

Park
4900 Ram Park/lekplats/strand -500 -366 134
4907 Brunnsparken -200 0 200 Åtgärder har inte behövts under 2018.
4911 Dahlmanska Tomten 0 -78 -78 Fördelas ur ram projekt 4900
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader -200 -225 -25 Strandservice Malen
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder -2 000 -350 1 650 Klimatutredning Hamnar, mätning stränder, strandrågsplanetering, mm
4941 Lejontrappan -200 -24 176 -176 Provtagning utförd. Utredning och åtgärder planeras 2019.
4952 Korröds Kvarn (Naturvård) 0 -827 -827 Föreläggande från Länsstyrelse för att skapa fria vandringsvägar för vattenlevande organismer.

Fritid
1460 Ram fritidsanläggningar -500 -560 -60 I huvudsak Malenbadet
1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen 0

-604
-604 Bro över Örebäcken för att knyta samman GC-anslutning tillagd, 520 tkr. Kostnad togs i detta projekt för att 

behålla helhetssyn, istället för på projekt 3310.
1493 Omklädningsrum Malenbadet -100 -35 65 Vissa kostnader har belastat ram fritid projekt 1460.
1496 Tillbyggnad brygga Torekov -497 -72 425 -425 Projektering och myndighetsfrågor pågår. Entreprenad beräknas 2019/2020

Hamn
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) -1 661 -485 1 176 Ny btg platta varvet, förstärkning balkar V-piren, ny betalautomat

Övrigt
1461 Utbyte fordon -2 647 -3 004 -357 Ny lastbil, försäljning av bef lastbil 300 tkr redovisades på driften

Fastighet
1403 Kameraövervakning -68 -105 -37 Nya kameror på Förslövs skola (IT)
1404 Arbetsmiljö brandstation 0 0 0
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder -937

0

937 -264
Passagesystem på ÖK & VK idrottshallar för att förenkla utlåningen. (IT) Kostnader 2018 hamnat på 
projekt 7058. Önskar överföra avvikelsen då projektet är påbörjat Östra Karups idrottshall   116000kr
Västra Karups idrottshall 148000kr

7000 Ram Fastighetsservice -1 000 -661 339 Ska även täcka investering för lokalvård i egen regi 2018
7003 Kallförråd förskola 0 -198 -198 Äppelbyn frd
7004 ÖK förskola ny 5 avdelnin 0 -123 -123 Åtgärder för luktproblematik.
7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 -4 643

-1 982
2 661 -600 Avser Post/Polis och Backabyns förskola, resterande används till projekt 7051 & 7053. Föra över 600  tkr 

till projekt 7051?



Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört

Kod Projekt 2018 2018 2018 till 2019

7011 Strandängssk a-hus ombygg 0 -1 -1 Del av ram projekt 7030
7014 Datanät, kablage, övervakning -300 -141 159 -159 Fiber till Strandängsskolan & Förskolorna Vitsippan, Äpplebyn och Päronbyn (IT). Önskar överföra avvikelsen för att kunna slutföra dragning av fiber
7018 Förskola Skogsbyn -25 481 -24 817 664 -300 Färdigställd och slutbesiktigad.
7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 -10 679 -6 587 4 092 -4 092 Projekteringsfas 2018, därav lägre utfall (6 mkr inkl. montage och demontage moduler etapp 1-3)
7020 Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) -2 748 -5 2 743 Se 7020, 7026 & 7027 som en helhet.
7021 Ombyggnation Västra Karups skola -2 465 -562 1 903 -1 903 Inväntar beslut om omfattning av projekt
7024 Ny avdl. KLOCKAREBYN 0 -36 -36 Del av ram projekt 7030
7026 Hjälpmedelscentrl Bjäreda 0 -4 540 -4 540 Se 7020, 7026 & 7027 som en helhet.
7027 Verk.anpassning Bjäredale 0 -79 -79 Se 7020, 7026 & 7027 som en helhet.
7030 Reinvestering fastighetsbestånd -8 475 -569 7 906 Arbeten pågår, se underprojekt
7041 Reinvestering Musteriet 0 -27 -27 Från förra året
7042 Reinv Strandängskola F-6 0 67 67 Del av ram projekt 7030
7043 Reinvestering Centralförr 0 -28 -28 Del av ram projekt 7030
7044 Reinv Post och Polis 0 -232 -232 Del av ram projekt 7030
7046 Reinv Backabyns förskola 0 -2 -2 Del av ram projekt 7030
7050 Centralförrånd ytskikt mm 0 -485 -485 Del av ram projekt 7030 och även energiprojekt 7009. Kostnad tas på 7043 
7051

Äppelbyn Vits fasad gasp
0

-2 072
-2 072 Del av ram projekt 7030 och även energiprojekt 7008. Ett ventilationsaggregat på Äppelbyn kvar.

7052 Bjäredalen fasad 0 -165 -165 Del av ram projekt 7030
7053 Brandst B Gaspanna 0 -1 268 -1 268 Del av ram projekt 7030
7054 Malens försk vent. målnin 0 -1 063 -1 063 Del av ram projekt 7030
7055 Backabyn fasad ytskikt 0 -220 -220 Del av ram projekt 7030
7056 Post/Polis fönster, ytskikt 0 0 0 Del av ram projekt 7030. Kostnad går på 7044
7057 KC trägolv och fasad 0 -463 -463 Del av ram projekt 7030. 
7058 Strandängssk larm A-hus 0 -747 -747 Del av projekt 1413 där budget finns
7059 Biograf Isolering och Wc 0 -492 -492 Del av ram projekt 7030.
7060 Idrottshall B larm 0 -524 -524 Del av ram projekt 7030
7080 Utemiljö och lekredskap -600 -649 -49 Strandängsskolan konstgräs och belysning samt Ängsbyns utemiljö

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) -81 152 -66 432 14 720 -8 025
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. -12 992 -14 721 -1 729 -1 894
1  2018: Arbeten utförs på Brandstationen Båstad samt Brandstationen i Förslöv

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
6000 Ram -500 0 500 Omprioriteringsbeslut, budget sänkt med 60 tkr, 75 tkr

6015 Brandposter -140 -24 116

6047 Projektering -400 0 400 Omprioriteringsbeslut, budget sänkt med 220 tkr

6952 Bjärevägen -1 330 -84 1 246 Omprioriteringsbeslut, budget sänkt med 1230 tkr, projektet framflyttad i väntan på exploatering i området

6953 Slammarpsvägen 0 -39 -39 Omprioriteringsbeslut, budget utökad med 40 tkr

6954 Hagalundsgatan/ Hagagatan -5 022 -8 132 -3 110 Omprioriteringsbeslut, budget utökad med 730 tkr

6955 Ekorrvägen -150 -181 -31 Omprioriteringsbeslut, budget utökad med 500 tkr

6956 Junkersgatan 0 -42 -42

6962 Fjärdingsmanvägen -2 303 -2 043 260 Omprioriteringsbeslut, budget sänkt med 340 tkr

6993 Dricksvattenproduktion -725 -799 -74 Omprioriteringsbeslut, budget sänkt med 25 tkr, 100 tkr och utökad med 100 tkr

6994 Avloppsrening -5 250 -1 513 3 737 Omprioriteringsbeslut, budget sänkt med 80 tkr

6995 Serviser -900 -1 823 -923 Omprioriteringsbeslut, budget utökad med 300 tkr



Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört

Kod Projekt 2018 2018 2018 till 2019

Landsbygdsinvesteringar
6027 Lyavägen, vatten+spillvatten -90 -144 -54

6029 Margeretetorpsvägen -4 300 -3 222 1 078

6033 Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten -5 900 -5 577 323

6049 Öllövsstrand, vatten+spillvatten 0 -33 -33 Omprioriteringsbeslut, budget utökad med 50 tkr

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp, nytt reningsverk -22 750 -19 410 3 340 Tid- och kostnadsplan följs. Färdigställs under våren 2019.

6006 Ledning till Ängstorp -22 500 -23 567 -1 067 Tid- och kostnadsplan följs. Färdigställs under våren 2019.

6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 -200 0 200

6009 Serviser, V S D -800 -1 228 -428

6012 Mätning V S D -200 0 200

6015 Skalskydd -200 -157 44 Omprioriteringsbeslut, budget sänkt med 150 tkr

6020 Ny vattenledning Hallandsvägen 0 -10 -10

6022 Sydvatten Båstad 0 -2 603 -2 603

6042 Vattendomar 0 0 0

6046 R1 Ramsjö R1 Grevie -5 000 0 5 000

6058 Nytt tillstånd Torekovs RV -50 -93 -43 Omprioriteringsbeslut, budget utökad med 80 tkr

6069 Hov etapp 2 - Återställning 0 -17 -17

6075 Samlingskammare, Eskilstorp VV 0 -397 -397 Omprioriteringsbeslut, budget utökad med 375 tkr

6079 Relining avlopp Båstad 0 -319 -319 Omprioriteringsbeslut, budget utökad med 60 tkr

6208 Vatten 2050 0 0

6209 Reservkraft Eskilstorp VV 0 0

6212 Ekvägen, Förslöv, dagvattenproblem 0 0

6214 Skottorp, nytt vattenverk 0 0

6102 Ramsjö-R1 - Återställninig 0 -48 -48

6961 Reservkraft mobil, generell -250 0 250 Omprioriteringsbeslut, budget sänkt med 200 tkr

6965 Heimers gata 0 -32 -32

6966 Åselidsvägen/Björkvägen 0 -256 -256 Omprioriteringsbeslut, budget utökad med 170 tkr

6970 Avstängningsventiler -510 -689 -179 Omprioriteringsbeslut, budget utökad med 75 tkr

Exploatering VA
5004 Heden exploatering 0 52 52

5010 Förslöv 2:4 exploatering -2 984 -329 2 655 -2 655 Arbete beräknas utföras 2019. Kostnader under 2018 rör området runt Haga Park

5011 Grevie skoltomt -1 000 0 1 000

5012 Dagvattenåtgärder Förslöv -2 000 -1 707 293 -293 Arbetet beräknas vara klart januari 2019.

5020 Hasselbacken dagvatten 0 -10 -10

5021 Exploatering Åstad Bas Va inv 0 -134 -134

5025 Hasselbacken nedre 0 0 0 Omfört till upplupen intäkt för vidarefakturering

5029 Expl Tuvelyckan 0 0 0 Omfört till upplupen intäkt för vidarefakturering

5030 Expl Varan 17:6 0 0 0 Omfört till upplupen intäkt för vidarefakturering

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) -85 454 -74 609 10 845 -2 948

Anslutningsavgifter
5202 Övriga anslutningsavgifter 1 500 2 594 1 094
5204 Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck 2 388 0 -2 388 Projektet försenas, intäkter väntas 2019
5205 Anslutningsavgifter Ängalag 0 73 73
5207 Anslutningsavgifter Lyavägen 955 0 -955 Projektet utförs under 2019



Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört

Kod Projekt 2018 2018 2018 till 2019

5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 1 194 284 -910 Färre tomter inkopplade till VA än prognosticerat
5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 7 164 4 554 -2 610 Färre tomter inkopplade till VA än prognosticerat
5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 2 500 1 149 -1 351
5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 500 0 -500
5217 Anslutningsavgifter Trollbäcken 1 500 0 -1 500

Summa Anslutningsavgifter 17 701 8 654 -9 047 0



Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört

Kod Projekt 2018 2018 2018 till 2019

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup 6:7 (Etapp 1)"

8005 Övriga exploateringsutgifter 0 -1 174 -1 174 Kostnad för miljöteknisk unerökning. Lantmäteriförrättning.
8005 Tomtförsäljning 3 450 1 798 -1 652 6:10 såld, i övrigt ingen försäljning av tomter som förväntat.

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup 6:7 (Etapp 1)" 3 450 624 -2 826 0

8012 Hemmeslöv 6:2 Petersberg
8012 Hemmeslöv 6:2 Petersberg 0 -485 -485 Plankostnader (timmar och utredningar)

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 6:2 Petersberg" 0 -485 -485 0

8026 Expl Grevie g:a skola Hålarp 4:197
Övrig exploateringsverksamhet "Expl Grevie g:a skola Hålarp 4:197"

8026 Övriga exploateringsutgifter 0 0 0
8026 Rivnings- och planutgifter 0 -6 -6 Plankostnader
8026 Tomtförsäljning 1 750 0 -1 750 Intäkt kommer att dröja. Avtal förfallet.

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Expl Grevie g:a skola Hålarp 4:197" 1 750 -6 -1 756 0

8018 Exp Del av Hemmeslöv 5:9 (cirkulationsplatsen)
8018 Exp Del av Hemmeslöv 5:9 0 -129 -129

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Del av Hemmeslöv 5:9" 0 -129 -129 0

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv 10:10

5307 Vägar -990 -268 722 -722 Toppbeläggning 
5507 Belysning -490 -578 -88 Byte av armatur
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) -800 -1 004 -204 Utbyggnad och garantiåtagande
5437 Lekplats 0 0 0

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 10:10 -2 280 -1 850 430 -722
8015 Övriga exploateringsutgifter -100 -203 -103 Sanering av tomter i tomtkön samt lantmäterikostnad
8015 Tomtförsäljning 20 000 26 834 6 834 Efterfrågan högre än väntat

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv 10:10" 19 900 26 631 6 731 0

8010 Förslöv 2:4
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

5310 Vägar -1 500 -557 943 -943 Projekt försenat,utrymmet behövs istället 2019
5510 Belysning -200 -2 198 -198 Projekt försenat,utrymmet behövs istället 2019
5410 Grönområden/park (ägs av kommunen) -200 -106 94 -94 Projekt försenat,utrymmet behövs istället 2019
5430 Lekplats i Förslöv -200 -12 188 -188 Projekt försenat,utrymmet behövs istället 2019

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 -2 100 -677 1 423 -1 423
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4

8010 Diverse exploateringsutgifter -250 -392 -142 Arkeologi vid Vo-boende och plankostnader.
8010 Tomtförsäljning 0 1 598 1 598 Försäljning av tomt för VO boende

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -250 1 206 1 456 0

8151 Verksamhetsområde Vistorp
Skattefinansierade investeringar inom "Verksamhetsområde Vistorp"

5306 Vägar 0 -37 -37 Kostnader kopplade till besiktning av entreprenad
Summa Skattefin. investeringar inom "Verksamhetsområde Vistorp" 0 -37 -37 0
Övrig exploateringsverksamhet Verksamhetsområde Vistorp

8151 Kostnader 0 -103 -103 Lantmäterikostnader
8151 Intäkter 0 1 244 1 244 Försäljning av tomter, Bussme och kranpunkten

Summa övrig exploateringsverksamhet Verksamhetsområde Vistorp 0 1 141 1 141 0



Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört

Kod Projekt 2018 2018 2018 till 2019

8014 Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19
Skattefinansierade investeringar Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19

8014 Diverse exploateringsutgifter 0 -428 -428
Summa Skattefin. investeringar Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19 0 -428 -428 0

8024 Del av Båstad 109:2, Stationsterassen
8024 Del av Båstad 109:2, Stationsterassen 0 -41 -41

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Del av Båstad 109:2, Stationsterassen" 0 -41 -41 0

8025 Exp Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)
8025 Exp Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys) 0 -11 -11 Plankostnader (timmar)
8025 Intäkter 0 418 418 Försäljning av återstående bit mark till Backahill

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)" 0 408 408 0

8027 Trollbäcken 109:2 Båstad
8027 Trollbäcken 109:2 Båstad 0 -6 -6 Lantmäteri, gränsutsättning

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Trollbäcken 109:2 Båstad" 0 -6 -6 0
Skattefinansierade investeringar inom "Trollbäcken 109:2 Båstad"

5327 Vägar -199 0 199 -199 Kvarvarande gångväg över grönområde, genomförs 2019 jämte övrigt på allmän plats
Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken 109:2 Båstad" -199 0 199 -199

8028 Exp Vretvägen Båstad 109:2
8028 Exp Vretvägen Båstad 109:2 0 -120 -120 Plankostnader (timmar och utredningar)

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Vretvägen Båstad 109:2" 0 -120 -120 0

8029 Exp Heden etapp 3
8029 Exp Heden etapp 3

Vägar(och övrig allmän plats) 0 0 0
Belysning 0 0 0

8029 Diverse exploateringsutgifter 0 -301 -301 Plankostnader (timmar)
8029 Tomtförsäljning 0 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Heden etapp 3" 0 -301 -301 0

8031 Expl (privat) Böske 38:1
8031 Expl (privat) Böske 38:1 0 0 0 Omfört till upplupen intäkt för vidarefakturering

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Expl (privat) Böske 38:1" 0 0 0 0

8032 Exp (privat) Grevie 25:1
8032 Exp (privat) Grevie 25:1 0 0 0 Omfört till upplupen intäkt för vidarefakturering

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp (privat) Grevie 25:1" 0 0 0 0

8001 Åstad Hemmeslöv 5:9
Skattefinansierade investeringar Åstad Hemmeslöv 5:9

3119 Kollektivtrafikanläggningar Station Norra 0 2 368 2 368 Del av ombokning Trafikverket
3119 Kollektivtrafikanläggningar (Inv.bidrag Skånetrafiken) 0 920 920 Del av ombokning Trafikverket
5405 Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen -3 500 -2 809 691 -691 Resterande kostnader för utförande 2019.
8001 Intäkter tomtförsäljning 0 1 586 1 586
8001 Intäkter 0 366 366 Del av ombokning Trafikverket

Summa skattefin. Investeringar Åstad Hemmeslöv 5:9 -3 500 2 431 5 931 -691

Medfinansieringar statlig infrastruktur
3116 Trafik Norrut Förslöv 0 2 928 2 928 Del av ombokning Trafikverket
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) 0 -679 -679 Del av ombokning Trafikverket



Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört

Kod Projekt 2018 2018 2018 till 2019

3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) (Bidrag Skånetrafiken) 0 -366 -366 Del av ombokning Trafikverket
3119 Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) -2 000 -3 173 -1 173 Del av ombokning Trafikverket

Summa Medfin. statlig infrastr. -2 000 -1 290 710 0

Övrig exploateringsverksamhet
8960 Intäkter tomtförsäljning 500 0 -500 Intäkten faller ut när förrättning genomförts
8021 Tomtförsäljning 0 0 0

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning) 0 -940 -940 Förvärv av Hemmeslöv 6:2 (TRV)
8102 Övriga markinköp -10 000 -15 9 985 Mark ej förvärvad, kostnad kopplad till värdering av objekt

8099 Ospec exploateringar
8099 Kostnader 0 -1 -1 0 Va kostnad för tomt i markreserven
8099 Intäkter 0 0 0 0

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. -18 079 -1 517 16 562 -3 035
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. -2 000 -1 290 710 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. 25 350 28 923 3 573 0



Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört

Kod Projekt 2018 2018 2018 till 2019

SAMHÄLLSBYGGNAD
1410 Uppgradering verksamhetssystem miljö -430 -289 141 -141
1411 Mätinstrument miljö -20 0 20
1422 Kartstöd i samband med ny ÖP -42 -26 16 -16 ÖP:n är ännu inte antagen.
1428 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) -50 0 50
1438 Mätinstrument (ny GPS) -150 0 150 -150 Befintligt instrument fungerar fortfarande så investeringen skjuts på framtiden.

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD -692 -315 377 -307

BARN & SKOLA
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg -300 -254 46
1606 IKT-plan -1 800 -1 272 528 -53 Önskar överfört 53 tkr för inköp av smartboard som gjordes 2018 men där leveransen leveransen genomfördes i januari 2019.
1607 Pedagogisk utrustning, grundskola -600 -609 -9
1610 Stöd och utveckling -50 -22 28
1612 Datorer förskola, grundskola, personal -1 500 -1 530 -30
1620 Skolbussar -1 700 0 1 700 -1 700 Upphandling av skolbussar påbörjades under hösten 2018, inköpet blev därför framskjutit till 2019 varav budgeten önskas överförd till året inköpet sker.
1621 Barn och elever i behov av särskilt stöd -392 -369 23
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor -500 -380 120

SUMMA BARN & SKOLA -6 842 -4 436 2 406 -1 753

BILDNING OCH ARBETE
1600 Instrument Kulturskola -100 -63 37 -37 Önskar överföra avvikelsen för fortsätta arbetet under 2019.
1609 Individ och familj, kundmottagning -150 -25 125 -125 Önskar överföra avvikelsen för att påbörja investeringar i besöksrum och reception hos Individ och Familj pga verksamheten inte har hunnit  att göra detta under 2018.
1619 IT-utrustning vuxenutbildning -100 -61 39
1630 Fritidsgårdar IT -50 0 50
1635 IT System IOF -50 0 50
1641 Datorer bibliotek -67 -38 29
1642 Hyllsystem och inventarier Bibliotek -163 -135 28
1692 IT-utrustning gymnasieskola -50 -25 25
1693 Bio Scala -300 -250 50 -50 Resterande beloppp från 2018 önskar tas med till 2019 för att täcka nya investeringar till följd av förändringar i verksamheten efter uppsagt hyreskontrakt.
1696 IT-utrustning/teknink AME -100 0 100
1699 Galleriet Kunskapscentrum -50 -31 19 -19 Önskar överföra resterande belopp för att försätta arbetet med att utvecka BibliokeGalleriet till en plats för kultur för unga.

SUMMA BILDNING & ARBETE -1 180 -628 552 -231

VÅRD & OMSORG
1702 Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering -754 -37 717 -717 Önskar överföra avvikelsen då nyckelfri hemvård är ett för VoO prioriterat område för att kunna möta framtiden. Dock har 2018 inneburit andra utmaningar som inte möjliggjort erfoderligt fokus på detta område.
1704 Trygghetstelefoner -200 -236 -36
1707 Elcyklar -100 -82 18 -18 Önskar överföra avvikelsen för att kunna nå KF:s mål om minskat antal bilar inom VoO.
1713 Arbetstekniska hjälpmedel -90 -98 -8
1718 Verksamhetssystem -1 500 -564 936 -936 Önskar överföra avvikelsen då arbetet med ett ändamålsenligt verksamhetssystem kontinuerligt pågår.
1719 E-Hälsa -650 -132 518 -518 Önskar överföra avvikelsen då e-hälsa är ett för VoO prioriterat område för att kunna möta framtidens behov. Dock har 2018 inneburit andra utmaningar som inte möjliggjort erfoderligt fokus på detta område.

SUMMA VÅRD & OMSORG -3 294 -1 149 2 145 -2 189

TOTALT (inkl. exploatering) -192 079 -141 688 50 391 -20 884 0
varav:
Skattefinansierad investering -116 983 -79 990 36 993 -16 042 0
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -14 992 -16 011 -1 019 -1 894 0
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -85 454 -74 609 10 845 -2 948 0
Exploatering 25 350 28 923 3 573 0 0

Summa Anslutningsavgifter 17 701 8 654 -9 047 0 0
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) -67 753 -65 955 1 797 -2 948 0
Summa Exploateringsintäkter 25 700 31 474 5 774 0 0



Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört

Kod Projekt 2018 2018 2018 till 2019

Budget
2 018

Ursprunglig budget 2018
Skattefinansierad investering -139 570
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -6 500
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -89 470
Anslutningsavgifter VA 15 201
Exploateringsverksamhet 23 200
Summa (inkl. exploatering) -197 139

Överföringar från 2017 (KF 2018-03-21 § 57)
Skattefinansierad verksamhet -29 112
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -5 992
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -1 484
Anslutningsavgifter VA 2 500
Exploateringsverksamhet 0
Summa Överförda investeringar 2017 -34 088

Reducering av 2018 års inveseringsbudget (KF 2018-03-21 § 58)
Skattefinansierad verksamhet 51 700
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -2 500
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 5 500
Anslutningsavgifter VA 0
Exploateringsverksamhet 2 150
Summa övriga ombudgeteringar 2018 56 850

Ny budget 2018
Skattefinansierad verksamhet -116 982
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -14 992
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -85 454
Anslutningsavgifter VA 17 701
Exploateringsverksamhet 25 350
Summa investeringar 2018 -174 377



Om budgetering av investeringsanslag till 2019 (tkr) 

Verksamhetsområde: Teknik och service 

lnvesteringsprojekt B·udget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
:>rojektnr Benämning 2018 2018 om budgetering 

3917 Köpmansgatan upprustning -2000 -106 1894 -1894 Projektet senarelagt, påbörjas sep 2019 

4941 Lejontrappan -200 -24 176 -176 Utredning och åtgärder planeras 2019. 
Tillbyggnad brygga Torekov Projekte ring och myndighetsfrågor pågår. 

1496 -497 -72 425 -425 Entreorenad beräknas 2019-2020. 
Energieffektivisering, ventilat ion samt Kvarstående åtgärd med ventilation på Äppelbyn 

7009 arbetsmiliö -4643 -1982 2661 -600 
Förskola Skogsbyn Färdigställd och slutbesiktigad. Ev kostnader under 

7018 -25 481 -24817 664 -300 garantitid. 
7019 Ombyggnation Förs lövs skola F-6 -10 679 -6587 4092 -4092 Projektering pågår. Något efter tidplan. 

Ombyggnation Västra Karups skola 
7021 -2465 -562 1903 -1903 Projektet är senarelagt enligt beslut budget 2019. 

5010 Förs löv 2:4 exploatering -2 984 -329 2655 -2655 Arbete beräknas utföras 2019 

5012 Dagvattenåtgärder Förslöv -2000 -1707 293 -293 Arbetet beräknas vara klart januari 2019 

5307 Heden, Hem mes löv 10: 10 Vägar -990 -268 722 -722 Toppbeläggning kvar. 

5310 Vägar Förslöv 2:4 -1500 -557 943 -943 Projektet genomförs 2019 
5510 Belysning Förslöv 2:4 -200 -2 198 -198 Projektet genomförs 2019 

Grönområden/park (ägs av Projektet genomförs 2019 
5410 kommunen) Förslöv 2:4 -200 -106 94 -94 

5430 Lekplats i Förs löv 2:4 -200 -12 188 -188 Projektet genomförs 2019 
VägarTrollbäcken 109:2 Båstad Kvarvarande gångväg över grönområde, genomförs 

5327 -199 0 199 -199 2019. 
Stationstorget (del 2) andra sidan inre Kvarstående åtgärder för utförande 2019. 

5405 kustvägen -3 500 -2809 691 -691 

Överföring av sammanlagda avvikelsen (proj ekt 
1406, 1408, 1412) då vi på grund av 
underbemanning inte hunnit upphandla en ny 
fyrhjuling t ill brandstation Båstad. Befintlig 
fyrhjuling är 25 år gammal och uppfyller inte de 

1406 Brandfordon -435 -296 139 -106 säker hetskrav och körkortsklass som vi måste ha. 

SUMMA -58173 -40237 17 936 -15478 

.~.~~.f.,.Y.~E~"-"'~~!'9-"''-' ___ ; ____ -;;;;;__~---------------------------------------



Ombudgetering av investeringsanslagtill 2019 (tkr) 

Verksamhetsområde: Kommunkontoret 

I nvesteri ngsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2018 2018 om budgetering 

1005 Läsplattor politik -360 -240 Utbyte ej gjort i tidigare bedömd takt, väntar med 
-120 240 utbvte tills någon går sönder 

1001 Möbler och teknisk utrustning -101 -30 Investering teknik i Sessionssalen skjuts över till 
-54 47 2019 

SUMMA -461 -174 287 -270 

(' / -~~-~f,_~~cl<:~~-'!'!:i~-~~~r:ri!.~~~: _______________ ----~---
------------------------------------------------------

Olof Nilsson, Kansli, Kommunko~ 



Om budgetering av driftanslag till 2019 (tkr) 

Verksamhetsområde: Kom munkontoret 

Driftprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2018 2018 om budgetering 

Ej slutförd implementering av 

1002 Kundcenter -303 -72 231 231 ärendehanteringssystem 

SUMMA -303 -72 231 231 



Ombudgetering av investeringsanslag till 2019 (tkr) 

.Y. ~~~~9-~ h~-~~~r:i:r.~~~-=-__________ . _____ .I ~-~~-i-~_<?_<:~- ~~-~i~~-ffD. ____ . __ .. __ . __ . _____ ____ __ ___ ____ ____ .. 

lnvesteringsprojekt Budget 
Projektnr Benämning 2018 

1413 Passagesystem/skyddsåtg -937 

7014 Datanät,, kablage 

SUMMA -937 

SUMMA ~ 

Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
2018 om budgetering 

" 

264 Önskar överföra avvikelsen då projektet är påbörjat 

-937 
Östra Karups idrottshall 116000kr 

0 Väc;tra l<::inms idrottc;hall 1Ll><•_x_x_·~ 

159 Önskar överföra avvikelsen för att kunna slutföra 
0 dragninl! av fiber 

0 -937 423 

0 ~ ~ 
\ '" \ r\ , __ \ 
------~---~-~~-------------· ) 



Om budgetering av investeringsanslag till 2019 (tkr) 

Y.. ~~-~?-~ ~-~~!?!?~ ~~-~~: -~ l ! s! !]_i~~~~-~.~~~~!~ .(~-~i ...... .................... .................. ........ . . 

I nvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2018 2018 om budgetering 

1693 Bio Scala -300 -250 -50 50 Resterande belopp från 2018 önskar tas med t ill 2019 

för att täcka nya investeringar till följd av förändringar 

i verksamheten efter uppsagt hyreskontrakt. 

1699 l,;:ill ...... : [,., ,;:: __ , IU UI Il 
_c;() -'H -19 10 '(") ' ;;. ...L·· ........ ..~ ., h<>lonn fnr _._._Le _ __ : •• a - ·- - - -

-' -~· . -- - ~-. ~w• ,la DIUllUU::l\:>'-1a 11<;;;1 l 't:L Ll ll C l I j..l ldl:. I VI 

[,. I •·· 
·- ·- IVI Ull~c:J 

/ ,, 
SUMMA -350 // /-281 '/ -69 VI 

% ;/ ;-6 kG 
-71 ~ 

0 

' ·~-~~~-Y..~..--~~-~!"-~.<:!~_()!'.!~'3-cl.<:: __________________ ~--~---------------------------------------------



Ombudgetering av investeringsanslag till 2019 (tkr) 

y_~~-~?-~~-~~!?.<?~~~-~~:-~ J !~_!)_i~~~~-~ -~ !.~~!~ _(_l}_ ~ ~ --------- -----------.. -.. -.. -.. ---- -.. --.. -.. -.. -.. --

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2018 2018 om budgetering 

1600 Inventarier kulturskolan -100 -63 -37 37 Önskar överföra avvikelsen för fortsätta arbetet under 2019. 

1609 Inventarier loF -150 -25 -125 125 Önskar överföra avvikelsen för att påbörja investeringar 

i besöksrum och reception hos Individ och Familj pga 

verksamheten inte har hunnit att göra detta under 2018. 

/ ,' 4 

SUMMA /;l~ / -88 -162 162 

.. ·.~ ;: 

.~~~f~~~!-~?-~!!l-~!:!.:>_<?~~~-~!:: _________ ~~\ - ------------------------------------------------------------



Ombudgetering av investeringsanslagtill 2019 (tkr) 

Verksamhetsområde: Barn och skola 

I nvesteri ngsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2018 2018 om budgetering 

1620 Skolbussar -1700 0 -1700 1700 Upphandling av skolbussar påbörjades under hösten 2018, 

inköpet blev därför framskjutit t il l 2019 varav budgeten 

önskas överförd till året inköpet sker. 

1606 IKT-plan -1800 -1272 -528 53 Önskar överfört 53 tkr för inköp av smartboard som gjordes 

2018 men där leveransen leveransen genomfördes i januari 2019. 

SUMMA -3500 -1272 -2228 1753 



Om budgetering av investeringsanslag till 2019 (tkr) 

.Y.~r..~?.~!!1.~.~~.?..~~.r..~.9..~.:.Y~.r..9. .. ~~~-g-~.?.9..'..~ ........................................................................................................................................................ . 

I nvesteri ngsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2018 2018 om budgetering 

1702 Nyckelfri hemvård med integrerad ti -754 -37 -717 717 Önskar överföra avvikelsen då nyckelfri hemvård är ett för 
VoO prioriterat område för att kunna möta framtiden. Dock 
har 2018 inneburit andra utmaningar som inte möjliggjort 

-· f~L-11c:c n!\ rl<>++,, ~~~J'. rlö 

1707 El cyklar -100 -82 -18 18 Önskar överföra avvikelsen för att kunna nå KF:s mål om 
minskat antal bilar inom VoO. 

1718 Verksamhetssystem -1500 -564 -936 936 Önskar överföra avvikelsen då arbetet med ett 
ändamålsenliirt verksamhetssvstem kontinuerliirt oållår. 

1719 E-Hälsa -650 -132 -518 518 Önskar överföra avvikelsen då e-hälsa är ett för VoO 
prioriterat område för att kunna möta framtidens behov. 
Dock har 2018 inneburit andra utmaningar som inte 
mniliaainrt r i!rt fnkl IC n,; nptt;i nmr!inP 

SUMMA -3004 -815 -2189 2189 

_i;:~_,,f,_~~'.-~s_a_rl]_h_~!.S_0!!1'.?_~-"'--~[j,Jt1Q_Tu_ __________________________________________ _ 



Om budgetering av investeringsanslag till 2019 (tkr) 

Verksamhetsområde: SB 
-····· .. ··-··-····-··--··-------------·-····-···-·········-···-····-····--··--··-·--··--·--

I nvesteri ngsproj ekt 
Proiektnr !Benämning 
1410 jUppgraderingvht-stöd mil 

1422 Kartstgå i s11""11!aAEI A'lad R\ 

1438 Mätinstrument (ny GPS) 

SUMMA 

Budget 
2018 

-430 

42 
-150 

-622 

Utfall Awikelse Begärd Motivering 
2018 ombudgetering 

-289 141 141 Slutlig installation och driftsättning sker andra kvartalet 2019 

26- ---16- - ----1:ti6HiiÖIPP:när inte antagen än och pengar .kanbehövas..tötjusteFiAgar+kartans~. 

0 150 150 Beftinligt instrument fungerar fortfarande och har inte behövts bytas ut än. Pengarn flyttas för framtida behov. 

-315 307 

Chef, verksamhetsområde: l ~ ~," /.----
2'1l /fP 

·-------------------------- - - ----v------------------- -- ------- ------------



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-03-21 1 av 1 

 

 

KS au § 56  Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet 2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en 

revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. 
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen, som 2017-01-10 upphävde åtta av 
paragraferna i kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

 De paragrafer som helt eller delvis upphävdes av Länsstyrelsen är: 
 •2§ Föreskrifternas innehåll och tillämpning. 
 •12§ Högtalarutsändning 
 •16a§ Ridning, cykling motorfordonstrafik mm. 
 •20§ Hundar 
 •21§ Adressnummerskylt 
 •22§ Eldning 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Antagande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Båstads kommun från park- och gatuchef Marie Eriksson, 2019-03-11  
 Bilaga 1 - Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun  
 
Förvaltningens förslag  Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads 

kommun godkänns i enlighet med bilaga 1.  
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

  
Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads 
kommun godkänns i enlighet med bilaga 1.  

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-11 Till: Komunfullmäktige  

Handläggare: Marie Eriksson  

Dnr: KS001135/2016 

 
Antagande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun god-
känns i enlighet med bilaga 1. 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen, 
som 2017-01-10 upphävde åtta av paragraferna i kommunens Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter. 
De paragrafer som helt eller delvis upphävdes av Länsstyrelsen är: 

 2§      Föreskrifternas innehåll och tillämpning. 
 12§     Högtalarutsändning 
 16a§  Ridning, cykling motorfordonstrafik mm. 
 20§  Hundar 
 21§  Adressnummerskylt 
 22§ Eldning 

 
Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna i sin helhet.  
 
 

Bakgrund 
De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna, syftar till att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats. Ordningslagens bestämmelser anses ibland inte vara tillräckliga för att re-
glera de ordningsproblem som kan uppstå i en enskild kommun.  
 
Därför ges kommunerna möjlighet till egna Allmänna lokala ordningsföreskrifter anpassade till 
kommunens eget behov. De lokala föreskrifterna ska innehålla ytterligare bestämmelser utö-
ver ordningslagen om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas.  
 
2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen. 
I de antagna föreskrifterna framgick det att de äldre antagna ordningsföreskrifterna upphörde 
att gälla i samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft.  
 
2017-01-10 upphävde Länsstyrelsen § 2, 12, 16a, 20, 21, 22, 23 och 24 i de nyligen antagna 
föreskrifterna, med motveringen: Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är 
reglerade i ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning 
kan regleras på något annat sätt. Kommunen får heller inte lägga onödigt tvång på allmänheten 



 
 

 

2 (3) 

 

eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen ska därför 
upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.  
 
De paragrafer som helt eller delvis upphävdes av Länsstyrelsen är: 

 2§      Föreskrifternas innehåll och tillämpning. 
 12§     Högtalarutsändning 
 16a§  Ridning, cykling motorfordonstrafik mm. 
 20§  Hundar 
 21§  Adressnummerskylt 
 22§ Eldning 
 23§  Grillning 
 24§  Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.  

 
 
 
 

Aktuellt 
Syftet med arbetet gällande de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna som pågått under  

vintern 2018/2019, har varit att göra en översyn på föreskrifterna i sin helhet samt att Båstads 

kommun ska ha ett komplett och giltigt dokument för att säkerställa ordningen på allmän plats. 

Som utgångspunkt har SKL:s ” Underlag till Allmänna lokala föreskrifter” använts. Underlaget 

har sedan anpassats med hänsyn till kommunens specifika förutsättningar. Grundtanken i ar-

betet med ordningsföreskrifterna har tagit fasta på kommunslogan ” Ett bättre sätt att leva”.  

Ordningsföreskrifterna ska medge en stor frihet och underlätta vardagen för kommunens 

medborgare och besökare, utan att den allmänna ordningen störs. 

De förändringar som föreslås i förhållande till föreskrifterna från 2016 är följande: 

 Idrottsplats namnges, Örebäcksvallen 

 Lekplatser, namnges, Skansenbadet, Gulstad, Blåstad, Tångvägens lekplats, Mellanvä-

gens lekplats, Hindbärsvägen, Drivans lekplats, Oleborg, Utskiftesvägen, Mellanvägen 

och Heden i Båstad. I Torekov, Lyckeborgs lekplats och Ljungmansgatans lekplats. 

 

Avsnittet gällande beträdelse av inhägnade dammar och vattendrag utgår. Påverkan på den 

allmänna ordningen kan betraktas som mycket liten.  

Containrar: Första meningen utgår eftersom det redan framgår i ordningslagen att uppställ-

ning av container är tillståndspliktig.  

Högtalarutsändning: Andra och tredje stycket utgår eftersom det innebär en inskränkning i 

den enskildes frihet att uttrycka musikaliska eller konstnärliga verk. 

Förtäring av alkohol på allmän plats: Områdets utformning justeras, eftersom det innefattar 

den gamla tågstationen i Båstad. 

Ridning cykling, motorfordonstrafik mm.: Paragraferna ridning och cykling delas upp i sepa-

rata rubriker. En förändring gällande tid och omfattning av ridförbudet längs stränder föreslås. 

Motorfordon utgår från föreskrifterna eftersom det regleras i terrängkörningslagen 

(1975:1313) och i terrängkörningsförordningen (1978:594) och kan därför inte regleras ge-

nom de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 
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Bad och camping: Bad och camping delas upp i två separata rubriker.  

Livräddningsutrustning regleras inte genom Allmänna lokala ordningsföreskrifter, utan genom 

PBL. Paragrafen utgår. 

Hundar: Områden för koppeltvång preciseras och utökas något. En förändring i tid och omfatt-

ning gällande hundförbud längs stränder föreslås, datumen är satta för att harmoniera med 

Laholms kommun. 

Adressnummerskylt: Bedöms lägga onödigt tvång på allmänheten. Paragrafen utgår. 

Eldning: Eventuellt förbud regleras genom 2 kap 7§ 1 stycket i förordning (2003:789) om 

skydd mot olyckor. Paragrafen utgår. 

Grillning: Upphävdes av Länsstyrelsen för att den omfattade ett för stort geografiskt område. 

Lydelse ändras så att grillning medges på iordningställda fasta grillplatser. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor: Tidsspannet då fyrverkeri får avfyras krymps till att 

bara omfatta nyårsafton. Totalförbud för fyrverkerier införs runt kommunens äldre- och vård-

boende.  

 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att kommunen har giltiga Allmänna lokala ordningsföreskrifter, som är anpassade efter 
kommunens specifika behov, ökar förutsättningarna för att den allmänna ordningen kan upp-
rätthållas på offentlig plats och andra platser som likställs med offentlig plats. 
 
Verksamhet 
Välanpassade Allmänna lokala ordningsföreskrifter medför enbart positiva konsekvenser för 
kommunens egen organisation, men även för näringsliv och besökare. Kommunens övergri-
pande mål är att vara en kommun som är välkomnande, professionell och tydlig. Det ska vara 
attraktivt att leva, bo och verka här.  De lokala ordningsföreskrifterna är ett dokument som 
signalerar kommunens intentioner mot vilka mål organisationen strävar. 
 

 
 
 
Marie Eriksson, Park & gatuchef  
Teknik & service 
 
 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
      
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
001135/2016 Bilaga 1 Allmänna lokala ordningsföreskifter 
Samråd har skett med: 
Teknik & Service 
Elin Ax, Kommunjurist 
 



Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

Beslutade av kommunfullmäktige den åååå-mm-dd. 
Denna ordningsföreskrift utgör revidering av gällande ordningsföreskrift antagen 20 december 1995 

Båstads kommun föreskriver följande med stöd av 1 §förordningen (1993: 1632) med bemyndigande 

för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen 

(1993: 1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden 

1§ 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 

ordnings lagen ( 1993: 161 7) 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i 

Båstads kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 23§ har till syfte att hindra människors hälsa 

eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor. 

2§ 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom Båstads kommun vilka är offentlig plats enligt 1 kap. 

2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 23§ är även tillämplig på 

andra än offentliga platser inom kommunen. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens förskrifter om 

torghandel. 

3§ 
Moml 
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2§ andra 

stycket i ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

Mom2 

Allmänna badplatser upptagna under mom 2. 

Idrottsplats- Örebäcksvallen i Båstad 

Lekplatser upptagna under mom 3. 

Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan. 

Som allmän badplats räknas: 

Mom3 

Stranden från Tångvägen till gränsen mot Laholms kommun. 

Skansenbadet i Båstad. 

Stranden från Torekovs hamn till simbassängen vid Torekovs strand. 

Morgonbryggan. 

Y drehall i Torekov. 

Stranden vid Mäsinge och Glimminge Plantering. 

Ängelsbäcks-, Segelstorps- och Stora Hults strand. 

Skansen badet 



4§ 

Gul stad 

Blåstad 

Tångvägens lekplats 

Mellanvägens lekplats 

Hindbärsvägens lekplats 

Drivans lekplats 

Tistladals lekplats 

Oleborg 

Utskiftesvägen 

Mellanvägen 

Heden 

Lyckeborgs lekplats, Torekov 

Ljungmansgatans lekplats, Torekov 

Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 9§, 10§ första stycket, 11§, 12§, 15§, 16§ 

23 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor mm. 

5§ 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad 

som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 

dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och 
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning mm. 

6§ 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, 

grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för 

minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 

7§ 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex. stenkrossning, pålning och 

nitning m.m., får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 

8§ 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är 

skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 

telefonnummer. 



Markiser, flaggor, skyltar m.m. 

9§ 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd är 
2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

Antenn eller annan trådledning eller transparang får inte spännas över gata utan tillstånd från 
polismyndigheten. 

Affischering 

10§ 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på 
sådan husvägg, staket, stolpe eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är 
avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

11§ 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser 
får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 

12§ 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte 
utgör ett led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på allmän plats i Båstads tätort, inom de områden vilka är 
markerade på bifogad karta. Förutsatt att inte kommunen beviljat tillstånd för servering av 
alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen (Se bilaga Alkoholförbudsområde ). 

Ambulerande försäljning 

14§ 

Ambulerande försäljning får under tiden 15/6-15/8 inte ske på offentlig plats inom ett på bifogad karta 
angivet område avgränsat av i öster Christian II:s väg, i söder Köpmansgatan, i väster Kyrkogatan och 
i no1T Laholmsbukten (Se bilaga B Evenemangsområde ). 



Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 

tillfälligt och i obetydlig omfattning som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 

Ridning 

15§ 

Ridning utanför anvisade leder eller områden på nedanstående allmänna platser är förbjuden. 

Undantag kan ges av polismyndigheten genom särskilt tillstånd. Inom naturreservat gäller särskilda 

reservatsföreskrifter. 

Idrottsplats- Örebäcksvallen i Båstad 

Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan. 

Lekplatser upptagna under 3 § mom 3. 

Klitter och dynområden. 

Därutöver gäller att ridning inte får ske på de badplatser vilka anges i 3§ mom.2 under tiden 

från och med den 1/5-15/9. Detta med undantag av strandavsnittet från Ingas väg i 

Hemmeslöv fram till gränsen för Laholms kommun (Se bilaga C Ridning). Där är ridning 

tillåtet 18.00-08.00 även under ovan angivna datum. 

Cykling 

16§ 

Cykling utanför anvisade leder eller områden på nedanstående allmänna platser är förbjudet. Undantag 

kan ges av polismyndigheten genom särskilt tillstånd. Inom naturreservat gäller särskilda 

reservatsföreskrifter. 

Allmänna badplatser upptagna under 3§ mom 2. Under badsäsong 1/5-15/9 

Idrottsplats- Örebäcksvallen i Båstad 

Lekplatser upptagna under 3 § mom 3. 

Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan. 

Klitter och dynområden 

Badförbud 

17§ 

Bad är förbjudet inom hamnområden och i närheten av markerade kablar. 

Camping 

18§ 

Camping får inte ske på offentlig plats eller plats som likställs med offentlig. 

Hundar 

19§ 



Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt 

vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 20 och 21 §. 

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i 
tjänst. 

20§ 

Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats eller plats som likställs med offentlig. 

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 

områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 

telefommmmer. 

Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom.2 under tiden från och med den 1/5-

15/9 mellan 08.00- 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade områden för 

hundbad (Se bilaga D). 

21§ 

Inom områden som omfattas av detaljplan ska föroreningar efter hund plockas upp från gång- och 

cykelbanor, gator, torg eller annat för gångtrafik upplåtet område. Samt från gräsmattor och 

planteringar inom parkmark. 

Grillning 

22§ 

Grillning på offentlig plats och plats som likställs med offentlig får endast ske på iordningställda 

fasta grillplatser under ordnade former. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

23§ 

Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på nyårsafton från kl 18.00 till kl 02.00. Under 

övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vårdboenden: 

Asliden, Östra Karup 

Skogsliden, Båstad 

- Ängagården, Förslöv 

Haga park, Förslöv 

Almgården, Grevie 

Bjärehemmet, Västra Karup 

Avgift för att använda offentlig plats. 

24§ 



För användning av offentlig plats och områden som kommunenjämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25§ 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av enligt 7§, 9§, 10§ första stycket, 11 §, 
12§, 15§, 16§ 23§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22§ andra stycket i ordningslagen. 

Övergångs bestämmelser 

26§ 

Dessa föreskrifter träder i kraft när kommunfullmäktige, efter anmälan till länsstyrelsen, beslutat om 

fastställande av föreskrifterna. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den åååå-mm-dd 
Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör därmed att gälla. 
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KS au § 55  Dnr KS 000478/2018 - 700 

Tillbyggnad och inhyrning av lägenhet för LSS-boende vid 
Myllefallet i Förslöv  

 
Beskrivning av ärendet Kommunen har behov av att utöka antalet gruppboendeplatser avseende LSS. 
 Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer 

vara max sex lägenheter vilket betyder att det finns möjlighet att bygga till 
ytterligare en lägenhet vid Myllefallet i Förslöv. 

 
 Båstadhem har tagit fram förslag på tillbyggnad och en bedömning av 

hyresnivå till ca 130 tkr per år. Hyresintäkt för lägenheten blir ca 66 tkr per år. 
 Utökningen av gruppboendeplatser innebär en positiv effekt för minskade 

kostnader för kommunen i LSS-utjämningssystemet. 
 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Tillbyggnad och inhyrning av lägenheter för LSS-boende vid 

Myllefallet, 2019-03-14  
 
Förvaltningens förslag  1. Båstads kommun ger i uppdrag till Båstadhem att bygga till en lägenhet vid 

Myllefallet i Förslöv. 
2. Båstads kommun tecknar tillägg till befintligt hyreskontrakt med Båstadhem. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 
1. Båstads kommun ger i uppdrag till Båstadhem att bygga till en lägenhet vid 
Myllefallet i Förslöv. 
2. Båstads kommun tecknar tillägg till befintligt hyreskontrakt med Båstadhem. 
 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-14 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr:  

 
Tillbyggnad och inhyrning av lägenhet för LSS-boende vid Myllefallet i Förs-
löv 
 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

att kommunen ger i uppdrag till Båstadhem att bygga till en lägenhet vid Myllefallet i Förslöv. 

att kommunen tecknar tillägg till befintligt hyreskontrakt med Båstadhem. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunen har behov av att utöka antalet gruppboendeplatser avseende LSS. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lä-
genheter vilket betyder att det finns möjlighet att bygga till ytterligare en lägenhet vid Myllefal-
let i Förslöv. 
Båstadhem har tagit fram förslag på tillbyggnad och en bedömning av hyresnivå till ca 130 tkr 
per år. Hyresintäkt för lägenheten blir ca 66 tkr per år. 
Utökningen av gruppboendeplatser innebär en positiv effekt för minskade kostnader för kom-
munen i LSS-utjämningssystemet. 
 
Bakgrund 
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS är ett bostadsalternativ för personer som har 
ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av 
personal är nödvändig. Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägen-
heter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad ska ges 
alla tider på dygnet. 
Andel av befolkningen med LSS insatser i Båstads kommun är markant lägre än rikssnittet, det 
är endast en kommun i Sverige som har färre antal LSS-insatser per 10 000 invånare än Bå-
stads kommun. I riket är det 69 personer per 10 000 invånare som har någon insats enligt LSS 
och motsvarande siffra för Båstads kommun är 34 personer. Det finns därför stor sannolikhet 
att behovet av insatser ökar över tid. 
I nuläget finns en ledig gruppboendeplats, LSS. Inom en snar framtid kommer personer som är 
skrivna i kommunen och som kan vara av behov av bostad med särskild service för vuxna, LSS, 
att vilja flytta hemifrån, alternativt flytta till Båstad. Försäkringskassan har också antagit ett 
hårdare regelverk för möjligheten till personlig assistans. Beredningen av fler bostäder i kom-
munen och en ökad inflyttning till kommunen kan också ge fler personer med behov av grupp-
boende, LSS. 
 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lä-
genheter. Det betyder att det finns möjlighet att bygga till ytterligare en lägenhet vid Myllefal-
let i Förslöv. 
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Båstadhem har tagit fram ett underlag för att bygga ut med en ytterligare lägenhet på fastig-
heten Myllefallet. Befintligt hyresavtal kompletteras så att fastighetens bostadsyta ökar med ca 
42 m2. Produktionskostnaden beräknas till ca 2 miljoner kr inkl moms. Den årliga totalhyran 
för tillbyggnaden beräknas till ca 130 tkr i 2019 års hyresnivå. Slutlig hyra fastställs när pro-
jektet är färdigställt.  
 
 

Ekonomiska konsekvenser 
 
En tillbyggd lägenhet blir något dyrare än befintliga lägenheter på Myllefallet. Standarden blir 
också något högre. Dock är det inte möjligt att ta ut full hyra från den enskilde då inkomsten är 
låg. Dock kommer detta att positivt påverka LSS-utjämningssystemet. LSS-utjämningssystemet 
innebär att samtliga kostnader inom LSS slås samman för hela landet. Beroende på volymen av 
insatser och dess kostnader blir respektive kommun bidragsgivare eller bidragstagare. Båstads 
kommun är idag bidragsgivare och bidrar till andra kommuner med drygt 30 mkr per år. Det 
beror på att Båstads kommun har få insatser i jämförelse med genomsnittet i Sverige och 
kommunen är också mycket resurseffektiv i verksamheten. Genom ett beviljat beslut och ut-
hyrd lägenhet kommer kommunen att minska sitt bidrag till övriga Sverige med cirka 1 mkr 
årligen. 
Kommunen får en årlig hyreskostnad på ca 130 tkr.  
Hyresintäkt från lägenheten blir ca 66 tkr.  
 

Verksamhet 
 
Bemanningen kan komma att behöva justeras på marginalen i samband med ytterligare med 
en boende men det beror på individuella behov som verksamheten har att ta hänsyn till oav-
sett lokalisation av lägenheten. 
 

Samhälle 
 
Genom att erbjuda olika boendeformer möter kommunen behov av normalisering i befolk-
ningen.  
 

 
 
 
 
Jan Bernhardsson   Emma Pihl  
       
Teknik och servicechef   Vård och omsorgschef 
   
 

 

Beslutet ska expedieras till:  

Teknik och service 

Vård och omsorg 

Båstadhem 
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KS au § 59  Dnr KS 000102/2019 - 200 

Köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:9 (Padelhallen) 
 
Beskrivning av ärendet Företaget Padl Fastigheter AB har bildats för det specifika ändamålet att 

uppföra och förvalta en padelhall med tillhörande kommersiella ytor i Båstads 
kommun. Båstads kommun har ingått ett optionsavtal med företaget avseende 
del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, en option menad att utmynna i en 
överlåtelse när företaget uppfyllt vissa villkor. 

 
 Företaget har återkommit till kommunen med en uppdaterad ekonomisk 

redovisning och en uppdaterad plan för byggnation. Projektet har omarbetats 
till sitt omfång i den meningen att ytorna disponerats om för att uppnå en mer 
rationell konstruktionsnivå.  Antal kvadratmeter yta som avsatts för ändamålen 
padel och kontor har inte förändrats nämnvärt sedan föregående redovisning 
men ytterligare funktioner såsom lokaler för småhandel i bottenplan har tagits 
bort. Företaget har också delgivit kommunen att det finns stort intresse för 
projektet hos de finansiärer som kontaktats men otillräckliga förutsättningar 
att ingå överenskommelse med utgångspunkt i ett optionsavtal.  

 
 Båstads kommun har tecknat optionsavtal med företaget med grund i vad 

projektet förväntats leverera och står ingen risk genom detta tillvägagångssätt 
förutom att tomten låses till en specifik förhandlingspart under tid. Teknik och 
service har upprättat ett förslag till köpeavtal som fortsatt håller kommunen 
utom risk men ger företaget den förutsättning man uppgivit fattas för att föra 
projektet i hamn.  

 Köpeavtalets fullbordan är avhängt att företaget ställer garantier för projektets 
finansiering och uppfyller de utfästelser om arkitektoniska kvalitéer som 
redovisats i projektredovisningarna samt påbörjar byggnation inom utsatt tid.    

  
 Med anledning av tomtens beskaffenhet, läge och kostnader som uppkommer i 

anslutning till avstyckning och försäljning föreslår teknik och service att tomten 
säljs till ett pris om 300 kr/kvm.   

  
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:9 - Padl Fastigheter AB 

från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-03-08  
 Förslag till Köpeavtal 
 Projektredovisning 1, 2018-02-15  
 Projektredovisning 2 
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat köpeavtal för överlåtelse av del av Hemmeslöv 5:9 till Padl 

Fastigheter AB. 
Föredragande  Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.  
 
Notering Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet.  
 
       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
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Godkänna upprättat köpeavtal för överlåtelse av del av Hemmeslöv 5:9 till Padl 
Fastigheter AB. 
 
 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-08. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000102/2019 – 200 
 
 

Köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:9 – Padl Fastigheter AB 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat köpeavtal för överlåtelse av 
del av Hemmeslöv 5:9 till Padl Fastigheter AB. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Företaget Padl Fastigheter AB har bildats för det specifika andamålet att uppföra och förvalta 
en padelhall med tillhörande kommersiella ytor i Båstads kommun. Båstads kommun har in-
gått ett optionsavtal med företaget avseende del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, en option me-
nad att utmynna i en överlåtelse när företaget uppfyllt vissa villkor. 
 
Företaget har återkommit till kommunen med en uppdaterad ekonomisk redovisning och en 
uppdaterad plan för byggnation. Projektet har omarbetats till sitt omfång i den meningen att 
ytorna disponerats om för att uppnå en mer rationell konstruktionsnivå.  Antal kvadratmeter 
yta som avsatts för ändamålen padel och kontor har inte förändrats nämnvärt sedan föregå-
ende redovisning men ytterligare funktioner såsom lokaler för småhandel i bottenplan har 
tagits bort. Företaget har också delgivit kommunen att det finns stort intresse för projektet hos 
de finansiärer som kontaktats men otillräckliga förutsättningar att ingå överenskommelse med 
utgångspunkt i ett optionsavtal.  
 
Båstads kommun har tecknat optionsavtal med företaget med grund i vad projektet förväntats 
leverera och står ingen risk genom detta tillvägagångssätt förutom att tomten låses till en spe-
cifik förhandlingspart under tid. Teknik och service har upprättat ett förslag till köpeavtal som 
fortsatt håller kommunen utom risk men ger företaget den förutsättning man uppgivit fattas 
för att föra projektet i hamn.  
Köpeavtalets fullbordan är avhängt att företaget ställer garantier för projektets finansiering 
och uppfyller de utfästelser om arkitektoniska kvalitéer som redovisats i projektredovisning-
arna samt påbörjar byggnation inom utsatt tid.    
  
Med anledning av tomtens beskaffenhet, läge och kostnader som uppkommer i anslutning till 
avstyckning och försäljning föreslår teknik och service att tomten säljs till ett pris om 300 
kr/kvm.   
 
  
Bakgrund 
Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 godkändes i kommunfullmäktige den 16 maj 2018, opt-
ionsavtalet förlängdes till den siste januari 2019 efter att detta efterfrågats av företaget. Teknik 
och service jämte avdelningen för samhällsbyggnad informerades om projektets förutsättning-
ar den 28 januari 2019.  
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Teknik och service anser att redovisat förslag till etablering tillför nya värden till stationsom-
rådet och det intilliggande bostadsområdet Tuvelyckan.  Logistiskt är platsen gynnsam för väx-
ande småföretag som vill hyra in sig i ändamålsenliga kontorslokaler, även servicefunktioner 
såsom läkarmottagning, tandläkarmottagning skulle med fördel kunna etableras i detta läge. 
Sporten padel bli mer och mer populär. Att placera en padelhall i det aktuella läget skulle till-
föra norra delen av Båstad en ny och tillgänglig träningsform men även attrahera besökare 
från andra orter.  
 

Verksamhet 
_topI samband med att aktuell tomt överlåts måste ca 660 kvm lokalgata projekteras och 
byggas ut mot spårområdet i öst. Lokalgatan är en rest från övrigt genomförande av gällande 
detaljplan och krävs för att trafikverket ska kunna nå sin anläggning.  
 

Ekonomi 
Projektering och utbyggnad av lokalgata, jämte belysning, kommer att belasta kommunens 
exploateringsprojekt 8001 med uppskattningsvis 1 mkr under 2020. 
På tomten finns en spillvattenlednings som måste flyttas till et nytt läge, kostnaden för detta 
beräknas till 250 tkr och belastar Va-projekt 5022. 
Projektet generarar intäkter till Va-kollektivet i form av anslutningsavgift. 
Tomtförsäljningen genererar ca 1,9 mkr till exploateringskonto 8001 under hösten 2019. 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Andreas Gustafsson, Padl Fastigheter AB 
Roger Larsson, avdelningen för samhällsbyggnad 
Sara Borglin, NSVA 
Lina Falk, NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Förslag till Köpeavtal 
2. Projektredovisning 1 
3. Projektredovisning 2 

 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad och NSVA. 
 
 



Byggnad och verksamhet på "del av Båstad Hemmeslöv 5:9" 

En beskrivning hur Padl Fastigheter AB ska bebygga fastigheten med en 
byggnad för padel, service och kontor. 

Padl Fastigheter AB 



BAKGRUND 

Detta dokument är framtaget mot bakgrund av undertecknat}/ Avtal om markoption}/ mellan 

Padl Fastigheter AB och Båstad kommun. Ett dokument är redan skapat och delgivit Båstad 
kommun inför förhandlingarna om ovan avtal om markoption varför nedan korta text främst 
ska ses som ett komplement, förtydligande och uppdaterande av material och modell som 
projektägarna nu arbetar efter. Texten kompletterar och förklarar också den uppdaterade 
fysiska modellen som vi inlämnat till kommunen. 

Modellen i skala 1:100 visar endast i stora drag hur byggnaden kommer att se ut framför allt 
avseende längd, bredd och höjd. Syftet är att visa på proportionerna så man får en uppfattning 
om storlek och volymmåtten samt den huvudsakliga uppdelningen mellan padelhall och 
kontor/service. Med det sagt att vi i detta läge inte valt att visa någon specifik fönstersättning, 
rumsindelning, ingångar och övrigt utan förklarar detta löpande i nedanstående text. Vi delar 
in texten och modellen i följande delar: 

A) Södra gaveln (kortsidan) mot tågstationen 

B) Västra långsidan (mot Inre Kustvägen) 

C) Östra långsidan 

D) Padelhallen 

E) Kontor/service 

Delarna finns märkta på modellen och vi går igenom dem nedan. Om Båstad kommun önskar 
ytterligare information om projektet ber vi att få återkomma med denna information när den 
efterfrågas. 

BYGGNAD 

Vi har projekterat en byggnad om totalt ca 2500 m2 (BYA) med verksamhet för kontor, service 
och padelhall. Byggnaden kommer att vara ca 78 x 32 meter med mellanbjälklag (våningsplan) 
mot södra gaveln (mot tågstationen) samt mot västra långsidan (mot Inre Kustvägen) i totalt 
3 våningar inklusive markplan. Total uthyrningsbar yta är ca 4200 m2 (BTA) varav ca 1850 
(44%) till padelhall med öppet till nock och resterande 2350 (66%) till service och kontor om 
totalt 3 våningsplan (se kompletterande fysisk modell). 

Trots att det kommer att vara en och samma byggnad kommer verksamheterna i byggnaden 
att väsentligt skilja sig åt. Å ena sidan kommer det att vara en aktiv sportanläggning i form av 
padelhall, å andra sidan kommer det att vara en byggnad med betydande ytor för service och 
kontor. På grund av verksamheternas skilda karaktär kommer de båda att separeras med 
separata ingångar och begränsningar att röra sig mellan de olika verksamhetslokalerna. Detta 



är inte minst viktigt med tanke på att minimera ljudnivåer så att tex hyresgäster för kontoren 
inte ska störas av ljud och aktivitet från padelhallen. 

PLACERING AV BYGGNAD PÅ FASTIGHETEN 

Byggnaden kommer att placeras i framkant mot Inre Kustvägen vilket följer detaljplanens 
intentioner, krav och logik och bidrar därmed till att förutsättningar för att en gatuhuskänsla 
skapas och förstärks. Större fönster- och glaspartiet längst långsidan mot Inre Kustvägen 
förstärker också denna bild och gör huset tillgängligt och attraktivt för allmänheten. Det 
skapar också ett naturligt ljus inne i byggnaden vilket är viktigt då ljuset in från motsatt sida är 
begränsat av verksamhetsmässiga {padel) skäl. 

Med denna placering skapas också ytor bakom byggnaden för placering av bilparkering men 
också för att i framtiden kunna nyttja byggrätten helt fullt och bygga ytterligare en byggnad 
på fastigheten. Parkeringsplatser bakom byggnaden är också logistiskt klokt då infarten till 
fastigheten kommer att ligga på denna sida längst med spåren. Hyresgäster och besökare 
behöver alltså inte köra runt byggnaden för parkering och det underlättar också för fotgängare 
som kan nå fastigheten och byggnaden från separata cykel och gångvägar. Bakom byggnaden 
kommer också sopkärl och renhållningsstationen - antingen som en separat mindre byggnad 
eller integrerad i huvudbyggnaden - att placeras för att underlätta tömning från NSR. 

På kortsidan som vetter mot tågstationen kommer markplan till stora delar vara försedd med 
glas och skapa en tillgänglig och attraktiv entre. Byggnaden kommer enligt plan att placeras 
ett antal meter in från tomtgräns för att skapa en luftig entre med plats för växter, träd, 
cykelparkering och även ett antal handikapparkeringsplatser. 

Med byggnadens relativa långsmala form och placering kommer också tågspåren att "byggas 
bort" och därmed gömmas bakom byggnaden. Det är naturligtvis en fördel ur flera aspekter, 
inte minst mot bullernivå och liknande. 

ARKITEKTONISKA HUVUDELEMENT- MATERIAL, FÄRG OCH FORM 

Våra arkitektoniska ambitioner kvarstår och ligger i linje med tidigare beskrivet material. 
Syftet är att skapa en byggnad som ger ett modernt uttryck men som tar sitt avstamp från 
traditionella element avseende material, färg och form. Den laduliknande formen ger en 
blinkning till byggnader man ofta hittar i Skåne men den förskjutna taknocken och stora 
glaspartier i block skapar en lätthet och ett modernt uttryck. Även fast fasaden inte är bestämd 
tittar vi mycket på klassisk tvärställd {vertikal) lockpanel där uttrycket livas upp med att varva 
inte bara olika bredder på både panel och lock utan också olika tjocklekar på dem samma. 
Avseende färg är huvudspåret att använda en mörk färg som smälter bra in med både andra 
omkringliggande fastigheter men också en nyans som rimmar med omkringliggande miljö i 
stort. 

lnteriört ser vi också en byggnad som-framför allt när det gäller padeldelen-avviker kraftigt 
från hur andra byggnader med liknande verksamhet normalt ser ut. Istället för att ha en rå 



insida av plåt med synliga balkar vill vi klä hela insidan med ljust trä och skapa en varm och 
behaglig hall att vistas i. Referenserna är gamla klassiska gymnastiksalar av trä men där vi 
renodlar interiören än mer med enhetligt material och avskalad tydlighet. Vi tittar antingen 
på kvistfri björkplywood eller på att ta in ett liknande fasadmaterial som vi använder på den 
utvändiga panelen, dock då i hyvlad istället för sågad variant. 

Vilka material, färger och former är fortfarande under arbete och vilka vi slutligen kommer att 
använda kommer naturligtvis att beskrivas i kommande bygglovshandlingar. Nedan följer 
några korta avsnitt om respektive del av byggnaden: 

A) Södra gaveln (kortsidan) mot tågstationen 

Denna del kommer att fungera som ingång till dels padelhallen dels delar av 
kontorsbyggnaden. De olika ingångarna kommer att vara åtskilda men bindas samman visuellt 
med större glaspartier som täcker hela gavelns markplan. Syftet är att öppna upp byggnaden 
och skapa en inbjudande, välkomnande och attraktiv entre. Genom att också arbeta med 
delvis transparant entre- och loungeavdelning kommer man att kunna se in i byggnaden och 
se padelspelande även utanför entren och därmed skapa och visa en rörlighet och aktivitet i 
byggnaden. 

Det förskjutna brutna taket kommer också att vara ett karaktäristiskt drag och något som 
också bryter av och upplevas som en modernare form på en annars medvetet vald traditionell 
byggnadsform. Mycket glas och ett större överhängande gavelparti kommer inte bara att 
skapa en attraktiv och funktionell entre utan också göra att byggnaden uppfattas som visuellt 
lättare. Entren kommer också att ha en högre takhöjd för att även där skapa en större rymd 
och lätthet. Ovanför entren på våningsplan 2 och 3 kommer det att placeras fönster då det är 
en yta för kontor där samtliga fönster kommer att få moderna solskydd/markiser. Förutom 
dess uppenbara funktion i detta söderläge kommer det också att skapa en än mer livfull gavel 
och entre. 

B) Västra långsidan (mot Inre Kustvägen) 

Denna del av byggnaden kommer att kläs med skyltfönster, dörrar och fönster och kommer 
likt södra gaveln att lätta upp och göra byggnaden tillgänglig. Det kommer att finnas entreer 
dels till enskilda kontor/service dels gemensam entre till trapphus till kontor på vån 1, 2 och 
3. Oberoende av hyresgäst {se nedan avsnitt) kommer denna del således också att ha mycket 
glas och göras visuellt tillgänglig. 

Förutom entren på gavelsidan kommer det här också finnas en huvudentre till själva 
kontorsdelen av fastigheten med trapphus och hiss till de olika ytorna i fastigheten. Från 
denna entre kommer man att nå samtliga delar av kontorshuset {men inte padelhallen). 



C) Östra långsidan (mot spåren) 

Denna sida som vetter mot spåren kommer att ha mycket begränsat med fönster och således 
ljusinsläpp padelhall ligger på insidan som av naturliga skäl måste ha begränsat (reglerat) ljus. 
Av den anledningen kommer vi också att förlägga parkeringen längst denna långsida som 
kommer att ge plats åt 40-50 bil platser där flertalet kommer att ha möjlighet till el-laddning. 
Att parkeringen ligger här är också logiskt med tanke på att fastighetens enda infart är 
planerad bakom byggnaden. 

D) Padelhallen (interiört) 

Padelhallen kommer interiört att skilja sig mot hur andra padelhallar normalt ser ut. Istället 
för oklädda väggar av stål och plåt kommer vi att klä samtliga väggar med ljus björkplywood 
och skapa en varm känsla och atmosfär. Omklädningsrummen kommer att vara tilltagna och 
ge samma känsla av kvalitet och omsorg av detaljer. 

En viktig del kommer att vara en relativt stor entre som naturligtvis växer över till en 
loungeavdelning där gäster, besökare och andra kan vila efter padelspel, titta på andra spelare 
eller bara ta en nyttigare fika. Detta tillsammans med väl tilltagande material för ljudisolering 
kan vi skapa en hall som kommer att ge en fantastisk känsla att inte bara spela i utan även att 
vistas i rent generellt. 

Vi kommer att bygga fyra stycken padelbanor och eventuellt ytterligare en smalare s k 
singelbana. Detta är beräknat utifrån den kundtillströmning vi kalkylerar med och är således 
dimensionerat utifrån givet upptagningsområde och de förutsättningar som fastigheten ger. I 
och med att vi har tilltaget takhöjd kommer vi att kunna erbjuda spel på internationell nivå 
vilket i sin tur gör att vi kan arrangera tävlingar med högsta standard. Med detta sagt har vi 
också möjlighet att erbjuda organisationen bakom WPT-tävlingen - som spelas i Båstad de 
kommande åren - spel inomhus vid regn och kraftig blåst. Ens k hängläktare/balkong är också 
planerad längst första padelbanans långsida som tillsammans med loungeavdelning kommer 
att erbjuda plats för publik. 

E) Kontor/service (interiört) 

Fastighetens ytor för kontor och service kommer att vara uppdelade i tre olika våningsplan 
(markplan, vån 1 och vån 2). Markplanet kommer att företrädesvis domineras av serviceytor 
(samt ev. någon enhet för handel) och våningsplan 1 och 2 till kontor. Serviceenheterna i 
markplan kommer att ha egna separata ingångar/entreer som kommer att ligga längst 
fastighetens västra långsida mot Inre Kustvägen. Dessa blir alltså tillgängliga och förstärker 
den inbjudande känslan vi vill förmedla med fastigheten och verksamheterna. Kontorsytorna 
för våningsplan 1 och två kommer man att nå genom två gemensamma huvudingångar (en på 
södra gaveln mot tågstationen och en på västra långsidan mot Inre Kustvägen). Dessa entreer 
med trapphus och hiss är centralt placerade och ger tillträde till samtliga kontorsytor. 
Kontorsytorna kommer att planeras med flexibilitet som bärande princip där vi har möjlighet 
att hyra ut till både den lilla och stora hyresgästen. Två stora gemensamma ytor - ett på 



vardera planen - för kök och lunchrum är planerade för hyresgästerna som nås från samtliga 
ytor. 

Alla kontor har fönster antingen på västra långsidan mot Inre Kustvägen och/eller mot södra 
gaveln mot tågstationen. Vissa kontor kommer även erbjudas fönster (inomhus) mot 
padelhallen. Samtliga gemensamma ytor såsom entre, trapphus, passager/gångar, lunchrum 
och toaletter kommer att ha en standard och formspråk som känns igenom från padelhallens 
ljusa varma känsla. Specifika ytor för kontor kommer att kännetecknas att funktionella och 
tydliga material som också bygger på ovan krav på flexibilitet. 

VERKSAMHETER - POTENTIELLA HYRESGÄSTER 

Genom vårt tidigare arbete har vi haft kontakter med ett antal olika potentiella aktörer och 
hyresgäster. Vi har ambitionen att skriva hyresavtal och avsiktsförklaringar med olika 
hyresgäster såsom t ex fastighetsmäkleri, arkitektkontor, cykeluthyrning samt andra större 
och mindre hyresgäster för kontor/service. Vår tidigare positiva diskussion med Capio kan nu 
också återtas när vi kommit längre i projektets samtliga delar. Som tidigare nämnts har vi fått 
ta del av deras inredningsmanual som beskriver hur de gärna utformar sina 
verksamhetslokaler i nära samarbete med fastighetsägare när de får chansen att flytta in i helt 
nya lokaler. 

Vi har också haft möten med andra aktörer på fastighetsägarsidan i området och det är viktigt 
att vi kompletterar varandra snarare än att konkurrera med varandra avseende verksamheter 
för hyresgäster. Bilden växer fram successivt och vi informerar varandra för att hitta lösningar 
som gynnar området i stort. Gemensamt för samtliga kontakter med potentiella hyresgäster 
är att nästa steg är att presentera handfasta förslag avseende lokal, hyra och tidsplan vilket 
låter sig göras nu under våren. 

FINANSIERING 

Projektkalkylen ligger på ca 40 miljoner SEK. Det stora flertalet av alla moment - och för den 
allra största delen av projektkalkylen - har vi fått in fasta eller semifasta offerter på varför vi 
har en höjd och säkerhet i projektet rent kostnadsmässigt. För de resterande momenten har 
kostnadsuppskattningar gjorts med konsulter inom respektive moment samt med 
utgångspunkt från den erfarenhet som MJ Bygg AB har inom bygg, montering och installation. 

Finansiering av fastighetsköp och byggnation sker genom tillförande av kapital till bolaget 
genom aktieemission och delägarskap i bolaget. Detta tillsammans med externt kapital i form 
av banklån och även aktieägarelån säkrar tillfullo nödvändigt kapital för byggprojektet. Cirka 
55-60 procent av kapitalbehovet kommer att finansieras med externt kapital och resterande 
40-45 procent finansieras med eget kapitaltillskott i bolaget. 

Avseende kapitaltillskott har vi i skrivande stund långtgående förhandlingar med två olika 
aktörer som kan fungera som garant och medinvesterare för det kapital som behövs för att 
säkra projektet rent finansiellt. Vi räknar med att ha denna diskussion och förhandlingar klar 



senast 15 april 2019. Mot bakgrund av de framsteg som gjort med dessa parter redan idag 
hoppas vi dock ha detta klart tidigare, kanske redan under kommande vecka. 

Driften av fastigheten ska vara tillräckligt säkrad med tecknade hyresavtal och 
avsiktsförklaringar från hyresgäster innan det är färdigställt. Vi räknar med att ha minst 65-
70% av ytan uthyrd när byggnaden är klar vilket med råge finansiellt säkrar den löpande 
driften av fastigheten. Då vi i eget bolag kommer att hyra padelhallen är en viktig och 
betydande del av fastigheten redan uthyrd. 

Vi har redan fått ett icke oväsentligt antal förfrågningar om lokaler från olika aktörer trots att 
vi egentligen inte har marknadsfört eller synliggjort våra planer om kommande ytor för 
uthyrning ännu. De möten vi har haft - både med mark- och fastighetsägare men också 
potentiella hyrestagare - har gett oss goda anledningar att tro att vi åtminstone ska kunna 
teckna hyresavtal på ca 800 - 900 kvm innan byggnaden är färdigbyggd. Rent finansiellt har vi 
relativt låga krav och åtaganden för att klara samtliga fasta kostnader i form av skatter, räntor 
på banklån, etc där den stora fördelen är att padelhallens yta om ca 1850 kvm redan är uthyrd. 

TIDSPLAN 

Vår ambition är att efter undertecknat köpeavtal direkt påbörja och fortsätta alla de konkreta 
moment som föreligger i byggprojektet där det första är färdigställande av underlag till grund 
för inlämning av bygglovsansökan. Med godkänt bygglov innan sommarsemestrarna kan vi 
sedan påbörja bygget direkt med mark- och grundbearbetning senast 15 september. Planen 
är att ha stomme rest och utvändig panel monterad innan årsskiftet 2019/2020. Total byggtid 
för hela byggnaden beräknas till 9 månader men padelhallen men dess - relativt kontors och 
servicedelen - enkla inredning kan vara klar och beträdas tidig vår 2020. 

Inlämning av ritning för 
bygglov: senast 15 maj 2019 

Byggstart: Senast 15 september 2019. 

Byggtid: ca 9 månader. 

För mer info, kontakta Andreas Gustafson 
andreas@naknakdesign.se 
070-424 43 41 



Båstad Padel Center med tillhörande kontor, restaurang andra 

delar som gör det möjligt för den aktiva familjen att bo, vistas och verka i nya 
Tuvelyckan. 

Förslag till ny bebyggelse på fastighet om 6360 m2 vid Båstads nya tågstation. 

- - -

Båstad, 2018-02-15 

Andreas Gustafson (andreas@naknakdesign .se 070-424 43 41} 
Magnus Jönsson 

Carl-Johan Danielsson 



Inledning ... 

... Denna text kompletterar denna fysiska modell som vi snabbt lät bygga i skala 1:100 efter 
vårt inledande möte med Susanna och Helena på Båstad Kommun. Modellen ska betraktas 
framför allt som ett tydligt förslag på hur vi vill nyttja fastigheten och i huvuddrag disponera 
ytorna i byggnaden. Den ska däremot inte ses som ett förslag på specifika arkitektoniska 
element och lösningar. Syftet att Ni ska få en första bild av vårt tydliga förslag på hur vi vill 
nyttja fastigheten. Utgångspunkten har varit att skapa så attraktiv plats som möjligt - både 
för boenden i Tuvelyckan och för kommuninvånare i närområdet Båstad i allmänhet men 
också för oss som företagare att verka från. 

Vi går här kort igenom vår konkreta vision, vår byggnad, de olika delarna i byggnaderna och 
vilka verksamheter vi vill bygga, förvalta och driva. Därefter ger vi Er våra argument för 
varför vi är dem rätta aktörerna för detta och varför Tuvelyckan - anpassad för människor 
med en aktiv livsstil - passar utmärkt för denna byggnad. Vi fortsätter med vår tidsplan och 
dess direkta kopplingen till marknadsföring under sommaren med padel-VM i Båstad. Vi 
avslutar med hur vi ser att vi kan ta denna process framåt till nästa steg 

Vår konkreta vision ... 

... Vår vision är att uppföra en unik byggnad - ett land märke för Båstad och Tuvelyckan -
innehållande padelhall, kontor och mindre ytor för externa aktörer som förädlar, förtätar 
och förstärker områdets karaktär som en plats för ett aktivare liv. 

Vår byggnad ... 

... Idag öppnas det nya padelhaller varje vecka i Sverige. Generellt sett kan man dela in dem i 
två olika typer; antingen nyttjar man redan befintliga industribyggnader och anlägger banor i 
dem eller så bygger man nya hallar. De förstnämnde karaktäriseras ofta av att ligga i 
industriområden uppförda i plåt och andra rena funktionsmaterial - både exteriört och 
interiört. Den andra kategorin där man bygger nytt karaktäriseras ofta av att vara byggda i 
billiga material och uppförda på ett snabbt sätt. För båda kategorierna - oavsett om 
padelhall byggs i existerande industrihallar eller i nya uppförda byggnader - blir ofta följden 
att de inte är några arkitektoniska byggnader, varken rent byggnadsmässigt för området 
eller att vistas i. 

Vi vill bygga något annat. Vi vill bygga ett landmärke med betydande värde för omgivningen. 

Exteriört vill vi använda den material- och byggnadskunskap vi besitter och klä byggnaden i 
vackert livlig träfasad, raster och andra element som ger byggnaden karaktär och form. 
Byggnaden ska balansera mellan den nya vackra tågstation i tegel, den råa närmiljön med 
järnvägsrälsen på baksidan men också med Hallandsåsens siluett och den torg- och gatkänsla 
man vill och kan skapa längst huvudleden. Vissa fasadpartier kommer att vara stängda, 
andra kommer att vara öppna. Allt utformat med detaljer som ger en enastående helhet. På 
taket sitter solceller som driver anläggningen tillsammans med den energi som skapas av 
rörelser i byggnaden olika delar, inte minst padelhallen. 



lnteriört vill vi även där avvika från andra liknande sporthallar. Många sporthallar använder 

ofta maskulina uttryck med kalla, kala och hårda material helt inriktat på funktion. Vi vill 

istället skapa en varm känsla och kommer tex att klä samtliga innerväggar i kvistfri 
björkplywood. Förutom de dedikerade ytorna för padel, kontor, etc kommer det att finnas 

betydande ytor för umgänge och vila som adderar något extra till byggnaden. 

Vi kommer att arbeta med en av nordens mest framstående arkitekter för detta uppdrag. 

Disposition av ytor och verksamheter ... 

... Den fysiska modellen har vi delat in de olika sektionerna enligt nedan. Vi följer också den 
uppdelningen i denna text. 

A. PRESSBYRÅN/ DIREKTEN (SO m2
) 

B. FRISÖR I ÖVRIGT (SO m2
) 

C. BLOMMOR/ ÖVRIGT (SO m2
) 

D. KVARTSKROG / CAFE alternativt YOGASTUDIO (200 m2
) 

E. KONTOR (SSO m2
) 

F. PADELBANOR INOMHUS (900 m2
) 

G. PADELBANOR INOMHUS (900 m2
) 

H. PADELBANOR UTOMHUS (900 m2
) 

I. OMKLÄDNINGSRUM 
J. LÄKTARE 

A. PRESSBYRÅN / DIREKTEN (50 M2
) 

Syftet med en yta för Pressbyrån I Direkten eller liknande är att kunna tillgodo behovet för 
såväl boende i området som resande till och från tågstationen. Därav har vi också placerat 
den i byggnaden för att den ska vara synbar och lättillgänglig för resande. Lokalen kommer 

att hyras ut till annan part. 

B. FRISÖR/ ÖVRIGT (50 M2
) 

Syftet med en yta frisör är att vi tror att en sådan verksamhet adderar något till området och 

ger ett trevligt intryck förutom att det är en tjänstenäring som är tämligen stabil över tid och 
som fyller en funktion för området. Lokalen kommer att hyras ut till annan part. 

c. BLOMMOR/ ÖVRIGT (50 M2
} 

Vi vill addera en verksamhet som fyller en konkret funktion för boende i Tuvelyckan, 

Hemmeslöv, Allarp eller förbipasserande i området. Det kan vara en blomsterbutik men det 
kan också vara någon annan handel eller servicenäring. Lokalen kommer att hyras ut till 

annan part. 



D. KVARTERSKROG/ CAFE alternativt YOGASTUDIO (200 M 2
) 

Ett område med Tuvelyckans karaktär och ambition är naturligtvis behov av en kvarterskrog 
eller liknande. Likt frisören är restauranger en tjänstenäring som också är stabil över tid och 
som också adderar något till området. Sommartid finns det möjlighet till uteservering som 
ytterligare förstärker bilden av liv och rörelse. Det är fullt möjligt att det redan planeras en 
kvarterskrog på fastigheten på andra sidan gatan och då kan vår lokal fylla en annan 
funktion. Ett alternativ skulle kunna vara en yogastudio som ytterligare förstärker inte bara 
byggnaden som sådan som en arena för aktivitet utan även hela området. Lokalen kommer 
att hyras ut till annan part. 

E. KONTOR (550 m2 + 1000 m2
) 

Båstad med en hög andel företagare per capita har behov av kontor och då fler kontor än 
vad som finns på marknaden idag. Ytan på nedre plan som vi dedikerat till kontor är 550 m2

• 

Vi planlägger också ett mellanplan - som vi inte gestaltat i modellen - med ytterligare kontor 
om totalt 1000 m2

. 

På nedre plan kommer vi att planera för den starka trend och tydliga skifte mot - när det 
kommer till den fysiska arbetsplatsen - en mer flexibel arbetsform som växer fram på bred 
front i samhället. Dagens företagare och även större arbetsgivare för den delen kräver andra 
arbetsplatser än den traditionella kontorsplatsen. Därför kommer vi att uppföra och driva ett 
kontorshotell där man genom abonnemang hyr ett kontor i vårt kontorslandskap. Platsen 
kan variera men alltid med tillgång till en arbetsplats, konferensrum och full tillgång till data, 
skrivare och kommunikation i ett gemensamt service center. Detta passar också den höga 
andelen egenföretagare som Båstad har. Vidare ger det sommarboendegäster och 
fritidshusägare som inte sällan kommer från storstäder såsom Stockholm, Göteborg och 
Malmö chansen att förlänga sommaren med familj genom att erbjuda en flexibel arbetsplats 
när man har behov av att arbeta ett par dagar i veckan på distans. 

Mellanplanet- vilket inte är gestaltat i modellen - kommer mer ha formen av ett 
traditionellt kontor med mer eller mindre fasta arbetsplatser som passar företag med fler 
anställda. Vi vill underlätta och locka företagare i närliggande kommuner eller andra delar av 
Sverige att kunna verka i och driva sitt företag i Båstad kommun. Vi menar att vi på detta sätt 
kan både förädla och förtäta området kring Tuvelyckan på att bra sätt. 

Vi kommer själva att' driva uthyrningen av kontoren och därmed förvalta denna verksamhet i 
egen regi. 

F. PADELBANOR INOMHUS n. p (900 m2
) 

Vid sidan av kontoren med ytor om totalt 1500 m2 kommer denna del - padelverksamheten 
- vara ett av byggnadens hjärtan. Tuvelyckan ska symbolisera, möjliggöra och framför allt 
attrahera människor med en medveten och aktiv livsstil. Det ska vi i allra högsta grad befästa 



med e11 padelhall av högsta internationella standard. En padelhall i vilka alla -från elit till 
motionspelare - ska trivas. En padelhall som ska vara den modernaste i sitt slag, även med 
internationella mått mätt. Vi bygger 3 banor i fil på nedre plan med med luftiga läktare för 
vila, paus och för att titta på spelarna. 

G. PADELBANOR INOMHUS ö. p (900 m2
) 

Banorna på övre plan är likaså 3 till antalet och även dessa har läktare. Vid ytan framför 
trappan och ovanför omklädningsrummen på nedre plan nyttjas till upp- och 
nedvärmningsyta för stretchning, etc. 

H. PADELBANOR UTOMHUS takterrass (900 m2
) 

De två utomhusbanorna som är placerade på takterrassen är helt unika i sitt slag och 
kommer förutom att ge byggnaden en speciell och vacker karaktär också ge en 
spelupplevelse som blir något utöver det vanliga. Utsikten mot åsen och den fria känslan att 
spela 12 meter upp i luften blir svårslagen för alla typer av padelspelare. 

I. OMKLÄDNINGSRUM (90 m2
) 

Generösa ytor för omklädningsrum med dusch, toalett, bastu och andra faciliteter. 

J. LÄKTARE 

Vi bygger läktare som integreras i väggen och golv som möjliggör att både titta på 
padelspelarna men som också fungerar som paus-, vilo- och samlingsplats för spelare, publik 
och andra besökare. Detta ligger också i linje med att kunna arrangera tävlingar på elitnivå. 

ÖVRIGT 

Observera att denna tidiga modell inte visar alla våningsplan mellan nedre planens kontor 
och takterrassen. Det finns alltså möjlighet att ha ett mellanplan om ca 1000 m2. Det gäller 
också ovanför omklädningsrummen där vi planerar för kontor för själva fastighetsskötseln, 
drift, etc. 

Varför vi är den rätta aktören för att genomföra detta ... 

... För det första anser vi att en padelhall - oavsett vem som uppför, äger och driver den -
passar mycket bättre bredvid tågstationen i Tuvelyckan än vid en kraftigt trafikerad rondell i 
ett handelsområde. Det är flera skäl som talar för det och minst för att få en närhet för 
boende i och kring Tuvelyckan. Miljön är trevligare också för utomhusspel vilket är något 
man vill göra sommartid. 



För det andra anser vi att det finns en klar fördel att driften sköts av samma bolag som -
eller bolag ägt av-fastighetsbolaget. Det vill säga att vi själva inte bara äger fastigheten 
utan också driver padelcentrat. Vi har helt andra resurser att klara driften på ett bättre sätt 
än en fristående aktör som hyr padelhall av en fastighetsägare. Man kan t ex titta på Friskis 
& Svettis som har varit tvungna att minska sina ytor både en och två gånger för att kunna 
klara sina höga hyresavgifter. 

För det tredje är vi genom våra bakgrunder den rätta parten att uppföra, äga och driva 
fastigheten. Med bakgrund inom träindustrin, byggnadsteknik, fastighetsdrift och 
verksamhetsplanering har vi de rätta elementen för att göra detta på bästa sätt. Carl-Johan 
Danielsson äger och driver Mellby Bygg, Magnus Jönsson är genom bolag fastighetsägare 
och byggnadssnickare med erfarenhet av liknade projekt och Andreas Gustafson (civ ek) har 
mångårig erfarenhet av fastighets- och handelsutveckling från bland annat H&M, Atrium 
Ljungberg AB och som nu driver eget bolag inom design och arkitektur. På Atrium Ljungberg 
ansvarade Andreas för att etablera, planera och fylla handelsplatser med rätt aktörer. När vi 
nu har chansen att göra detta i helt egen regi kan vi tillfullo nyttja våra komplettande 
bakgrunder. 

För det fjärde är vi från Båstad och menar att det är något som borde värdesättas högt när 
kommunen säljer fastigheter av detta slag. Att kunna bygga och verka från orten med den 
närhet som krävs menar vi är något som, om inte är avgörande, så åtminstone är väldigt 
viktigt för att kunna genomföra ett projekt på denna nivå på bästa sätt. 

För det femte har vi optimala kontakter inom tennis och padel för att kunna uppföra, driva 
och utveckla en padelhall och padelverksamhet. Vi är djupt involverade i Båstad Sportcenter 
och har redan haft förberedande möten med Apelrydsskolan, Hotell Sand och Hotell Riviera 
Strand för att kunna skriva samarbetsavtal som gynnar deras medlemmar, elever och gäster. 
Vidare vet vi i detalj hur man driver en anläggning av detta snitt - både ur ett 
fastighetsperspektiv och ur ett sportklubbsperspektiv. 

Tidsplan ... 

... Vi vill marknadsföra denna nya fastighet och verksamheter med ytor skapade för 
Padelhall, kontor, kvarterskrog/övrigt, Pressbyrå/Direkten, frisör, etc under 
sommarveckorna. Vi menar också att det ur kommunal synpunkt borde vara positivt och 
intressant att kunna visa hur området kring Tuvelyckan nu tar nästa steg för att förädla och 
förtäta området ytterligare. Vi adderar något området och kompletterar det totala utbudet 
på ett logiskt, klokt och balanserat sätt. 

Detta vill vi marknadsföra. Ett viktigt avstamp är naturligtvis sommarveckorna med padel
VM där vi kan visa och berätta vad som kommer att byggas. Antalet padelspelare kommer 
att vara mycket högt under sommaren och vi vill kunna ställa ut modeller, genomföra events 
öch annat för att öka intresset för sporten, hallen och Tuvelyckan och framtiden. 

Vi arbetar redan nu parallellt för fullt med detta och för att tillfullo sjösätta och aktivera 
planerna behöver vi kunna ta nästa steg i denna process. Vår tidsplan är att kunna ha ett 



indikativt beslut avseende fastighetsförsäljningen till oss senast 1 juni 2018 och helst 
tidigare. Då kan vi känna oss trygga och detaljplanera det marknadsföringsbatteri vi vill sätta 
igång. 

Själva byggprocess vill vi påbörja så fort som möjligt för att kunna ha en byggnad klar för 
invigning första kvartalet 2019. 

Slutligen ... 

Vi har förstått att det finns en annan part som är intresserad av att uppföra och hyra ut en 
padelverksamhet till extern part. Vi som kommuninvånare och aktiv part i denna 
intresseprocess tycker det vore djupt olyckligt om kommunen inte tillfullo beaktar de 
argument vi för fram i detta ärende. Den andra parten planerar ett padelhall vid 
handelsplatsen Entre Båstad och vi har ovan framför vårt synpunkter på placeringen. Vilka 
den andra parten representeras av har vi ingen kunskap om men vi har indirekt även i denna 
fråga framfört vikten av att beakta det faktum att vi är en part som redan bor och fortsatt vill 
verka från Båstad. 

Vidare har det i dagarna framkommit att det ska byggas (bygglov inlämnat) en padelhall i 
Mellby i Laholms kommun. Detta i kombination med att vi har tydliga planer för att utveckla 
Tuvelyckan med ett padelhall inom 12 månader gör att det kanske är möjligt för den andra 
parten att nyttja sitt intresse för den aktuella fastigheten (tomten) vid Entre Båstad på annat 
sätt. Om de inte känner till Friskis & Svettis kraftiga problem med den höga hyran menar vi 
också att det är något att beakta. Vi vill också minnas att de hade planer på ett gym och det 
rimmar illa ur kompletteringssynpunkt då det redan finns 3 fullskaliga gym i den absoluta 
närheten (Friskis & Svettis, Attilias och Hälsostudion). 

Med detta sagt hoppas och tror vi att Ni kan hantera denna fråga på bästa sätt. Vi ser gärna 
att vi har ett uppföljningsmöte inom kort och är det något ytterligare material Ni behöver ha 
så är det naturligtvis bara att kontakta oss. Vi tar gärna fram första stegens arkitektritningar 
som mer i detalj beskriver hur vi vill bygga och nyttja den aktuella fastigheten . Om Ni också 
vill att vi kommer och presenterar vårt förslag för en bredare grupp på kommunen eller till 
politikerna gör vi detta mer än gärna. 

Vi ser fram emot Ert svar. 

Bästa hälsningar, 

Andreas Gustafson (andreas@naknakdesign .se 070-424 43 41) 
Magnus Jönsson 
Carl-Johan Danielsson 
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Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (arg.nr 212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Padl Fastigheter AB (559156-0783), nedan kallad köparen. 

Bakgrund 

I maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att teckna avtal om markoption med bolaget Padl 

Fastigheter AB för att möjliggöra bolagets vison att uppföra en padelhall kombinerat med 

kontorslokaler för uthyrning i Båstads kommun. 

Under optionstiden har bolaget vidare utvärderat projektet och dess förutsättningar. För att skapa en 

bättre utväxling av de ytor som tillskapas i byggnaden har den strukturerats om något i jämförelse 

med ursprungligt förslag. 

Bolaget har undersökt marknaden för kontorslokaler och kommunicerat med intressenter som kan 

tänka sig bygga och förvalta den tilltänkta byggnaden. Bolaget bedömer att optionen inte har givit 

dem tillräckligt mycket säkerhet i kommunikation med de intressenter man önskar attrahera och vill 

därför fortsätta processen genom att ingå ett avtal om överlåtelse av den tomt som projektet kräver. 

Båstads kommun har genom lämnad markoption befäst att det är kommunens intention att överlåta 

tomten till bolaget under förutsättning att bolaget bygger det kommunen fått presenterat för sig och 

kan göra sannolikt att projektekonomin är säkrad. 

§1 Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom ca 6 400 kvadratmeter av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9, i följande 
text kallad fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i§§ 2-14. 

Fastigheten är under bildande. 

§2 Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 300 kronor/kvm. 

§3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast 45 dagar efter att lantmäteriförrättning vunnit laga 
kraft. Säljaren fakturerar köparen överenskommen köpeskilling. 

§4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när villkoren i §§ 3, 9 och 10 har uppfyllts. 



§5 Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fri från kända belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, 
ledningsrätter mm.}, men för övrigt i befintligt skick. 

Kommunen har inte genomfört någon miljöteknisk undersökning inom fastigheten. 

Inom fastigheten finns en gasledning som tagits ur drift. Det är köparens ansvar att hantera denna. 

§6 Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 
efter tillträdesdag. 

I det fall förorening skulle upptäckas inom fastigheten, oavsett före eller efter tillträdet, ska säljaren 
stå för sanering till nivån "mindre känslig markanvändning". 

§7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren. 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

§ 8 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning. Kommunen har ansökt om och bekostar 
la ntm äte rifö rrättn i ng. 

Säljare och köpare är medvetna om, och godtar, att fastigheten storlek kan komma att awika från 
den uppskattade ytangivelse som anges i § 1. Fastighetsbildning ska genomföras med utgångspunkt i 
gällande detaljplan för "Eskilstorp 6:37 m.fl, Inre Kustvägen", lagakraftvunnen 2014-03-27. 

§9 Genomförbarhet 

Köparen ska redovisa hur projektet ska finansieras och vilka finansiärer som knutits till projektet och 
med vilket kapital, genom upprättade avtal eller garantiförbindelse. 

Köparen ska ha redovisat ovanstående till säljaren senast 6 månader efter att kommunstyrelsen 
godkänt detta avtal. Underlåter köparen att redovisa hur projektets ekonomiska förutsättningar 
säkrats, inom angiven tid, eller anser säljaren att köparens redovisning är otillräcklig, faller detta 
avtal. 

Kommunen upprättar ett skriftligt godkännande när köparen anses ha uppfyllt ovanstående villkor. 

§ 10 Utfäst kvalitet 

Köparen får inte söka bygglov utan att säljaren (genom kommunens samhällsbyggnadschef) godkänt 
de handlingar som utgör underlag till bygglovsansökan. Säljaren utgår vid utvärderingen ifrån de 
exteriöra och interiöra kvaliteer som köparen utfäst i bilaga 1 och 2. 

§ 11 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträtt fastigheten men inte påbörjat byggnation på fastigheten senast den 1 
januari 2020 faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort 
stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten (exempelvis gjutit bottenplatta). 



§ 12 Övriga villkor 

Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts av 
kommunstyrelsen. 

I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå. 

§ 13 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna samt godkänts av kommunstyrelsen. 

§ 14 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall slutligt avgöras i allmän domstol. 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2019- Båstad 2019-

För säljaren För köparen 

Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS au § 60  Dnr KS 000165/2019 - 200 

Markanvisningstävling för Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 
 
Beskrivning av ärendet Området Förslövs Ängar omfattas av detaljplan 1676, lagakraftvunnen den 2 

november 2018. All mark inom planområdet ägs av kommunen och det har 
tillskapats byggrätter för olika typer av byggnation. Ett fyrtiotal tomter 
kommer att erbjudas den kommunala tomtkön och resterande byggrätt kan 
lämnas till en eller flera exploatörer.  

 
 Ett förslag till inbjudan till markanvisningstävling har arbetats fram för att 

kunna kommunicera kommunens ambitioner med området i ett öppet 
markanvisningsförfarande. Att kommunen i huvudsak ska använda sig av ett 
öppet förfarande har befästs i kommunens riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt 
försäljning av kommunal mark, antaget av kommunfullmäktige den 19 
september 2018.  

 
 Inbjudan till markanvisningstävling omfattar två avgränsade områden. Dels ett 

område som på grund av rådande höjdförutsättningar är mer lämpat för en 
rutinerad exploatör att bebygga, dels ett område med byggrätt för 
flerbostadshus. Inbjudan har utformats på ett sådant sätt att den tydligt anger 
vilka kriterier kommunen kommer att utvärdera inkomna förslag efter och 
byggrätterna har prissatts för att undvika ett anbudsförfarande. Priset för 
byggrätterna är 850 kr/BTA alternativt 1 500 kr/BTA, beroende på om man 
avser bygga hyresrätter eller bostadsrätter.  

 
 Markanvisningstävlingen öppnas så snart förslag till inbjudan har godkänts 

politiskt och utvärdering av tävlingsbidrag görs kontinuerligt tills kommunen 
funnit ett eller flera tävlingsbidrag att påbörja samarbete kring. Formellt 
slutdatum för tävlingen föreslås vara den 1 oktober 2019. 

 Framtida tilldelning av option på aktuella byggrätter föresgås av politiskt beslut 
i kommunstyrelsen. Tävlingen genomförs med målsättning att byggnation ska 
kunna påbörjas kvartal 2-3 2020.  

 
 Tävlingsinbjudan kommer att publiceras med tillhörande material på 

kommunens hemsida och distribueras med mail till de exploatörer/byggherrar 
som anmält sitt intresse att bygga på kommunal mark i Båstad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Markanvisningstävling för Förslövs ängar, del av Förslöv 2:4 

från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-03-06  
 Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse, Förslövs Ängar, i 

Båstads kommun 
 
Förvaltningens förslag  Godkänna upprättad inbjudan till markanvisningstävling för Förslövs ängar, del 

av Förslöv 2:4 m.fl. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 
Godkänna upprättad inbjudan till markanvisningstävling för Förslövs ängar, del 
av Förslöv 2:4 m.fl.  



 Tjänsteskrivelse  
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Datum:  2019-03-06. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 – 200 
 
 

Markanvisningstävling för Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättad inbjudan till markanvis-
ningstävling för Förslövs ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Området Förslövs Ängar omfattas av detaljplan 1676, lagakraftvunnen den 2 november 2018. 
All mark inom planområdet ägs av kommunen och det har tillskapats byggrätter för olika typer 
av byggnation. Ett fyrtiotal tomter kommer att erbjudas den kommunala tomtkön och reste-
rande byggrätt kan lämnas till en eller flera exploatörer.  
 
Ett förslag till inbjudan till markanvisningstävling har arbetats fram för att kunna kommuni-
cera kommunens ambitioner med området i ett öppet markanvisningsförfarande. Att kommu-
nen i huvudsak ska använda sig av ett öppet förfarande har befästs i kommunens riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kom-
munal mark, antaget av kommunfullmäktige den 19 september 2018.  
 
Inbjudan till markanvisningstävling omfattar två avgränsade områden. Dels ett område som på 
grund av rådande höjdförutsättningar är mer lämpat för en rutinerad exploatör att bebygga, 
dels ett område med byggrätt för flerbostadshus. Inbjudan har utformats på ett sådant sätt att 
den tydligt anger vilka kriterier kommunen kommer att utvärdera inkomna förslag efter och 
byggrätterna har prissatts för att undvika ett anbudsförfarande. Priset för byggrätterna är 850 
kr/BTA alternativt 1 500 kr/BTA, beroende på om man avser bygga hyresrätter eller bostads-
rätter.  
 
Markanvisningstävlingen öppnas så snart förslag till inbjudan har godkänts politiskt och ut-
värdering av tävlingsbidrag görs kontinuerligt tills kommunen funnit ett eller flera tävlingsbi-
drag att påbörja samarbete kring. Formellt slutdatum för tävlingen föreslås vara den 1 oktober 
2019. 
Framtida tilldelning av option på aktuella byggrätter föresgås av politiskt beslut i kommunsty-
relsen. Tävlingen genomförs med målsättning att byggnation ska kunna påbörjas kvartal 2-3 
2020.  
 
Tävlingsinbjudan kommer att publiceras med tillhörande material på kommunens hemsida och 
distribueras med mail till de exploatörer/byggherrar som anmält sitt intresse att bygga på 
kommunal mark i Båstad.  
 
 
Bakgrund 
Båstads kommun beslutade genom kommunstyrelsen den 8 maj 2013 att påbörja detaljplan för 
det kommunala området Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4. Syftet med detaljplanen var att 
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skapa nya tomter att förmedla till den kommunala tomtkön samt att planlägga för ett nytt 
vård- och omsorgsboende i Förslövs samhälle.  
Detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering för utbyggnad av gata och VA pågår. Detalj-
planen innehåller byggrätter som inte kan eller bör fördelas till den kommunala tomtkön. 
Dessa byggrätter bör förmedlas till intressenter genom ett öppet markanvisningsförfarande, 
något som stöds av kommunens antagna riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvis-
nings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Föreslaget markanvisningsförfarande är en del av genomförandet av detaljplan 1676. Genom 
föreslaget förfarande kommer ett uppskattat antal om 80 nya bostäder tillskapas med upplå-
telseform hyresrätt, och/eller bostadsrätt. Förslövs samhälle har mycket goda förutsättningar 
att utvecklas tack vara det nya stationsläget och tillkommande bostäder inom markanvisnings-
området säkrar nya bostäder för nya invånare. De tillkommande bostäderna borde också sti-
mulera en flyttkedja inom samhället, där de som vill sälja sin villa nu ges möjlighet till ett alter-
nativ.  
 
Verksamhet 
Föreslaget markanvisningsförfarande kräver resurser i form av kompetens från både teknik 
och service och avdelningen för samhällsbyggnad under utvärderingsfasen.  
 

Ekonomi 
Föreslaget markanvisningsförfarande för Förslövs Ängar för inte med sig några kostnader mer 
än nedlagd tid som belastar exploateringsrpojekt 8010. 
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Sara Borglin, NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse, Förslövs Ängar, i Båstads kommun 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen med samhällsbyggnad, NSVA 
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Båstad kommuns vision 2030 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 
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Inbjudan 
Är du intresserad av att bygga ett nytt 
bostadsområde i Båstads kommun? Då 
önskar kommunen bjuda in dig att tävla 
om byggrätterna i projektet kallat Förslövs 
ängar. 

Förslöv är Båstad kommuns näst största 
tätort och ligger söder om Hallandsås. 
Tävlingsområdet Förslövs ängar är beläget 
i centrala Förslöv, 1 km från järnvägs
stationen och i direkt anslutning till 
Skåneleden med utsikt mot Skälderviken. 
Platsen kännetecknas av det kuperade 
landskapet med stengärdsgårdar samt 
bokskogen med dess slingrande stigar. 

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad! 



Förslöv och omvärlden 
Från Förslöv har du nära till omvärlden, 5 
minuter på cykeln tar dig till stationen och 
vidare till jobbet i Helsingborg, Halmstad, 
Lund eller Göteborg. Sedan tunneln genom 
åsen öppnades har den lilla orten vid havet 
närheten till den stora världen bara ett 
stenkast bort. 



Om rådesbeskrivning 
Förslöv är Båstad kommuns näst största tätort med drygt 2300 invånare och sedan färdigställandet 
av Hallandsåstunneln och Förslövs tågstation planeras det för en expansion av orten. Huvuddelen av 
bostäderna i Förslöv utgörs av friliggande småhus vilket också är den bostadsform som har dominerat 
bostads byggandet sedan mitten av 90-talet. Andelen lägenheter i flerbostadshus är ojämnt fördelat 
i förhållande till småhus vilket leder till låsningar för äldre, begränsar möjligheterna för till exempel 
ensamstående och försvårar för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Båstads kommun arbetar för 
att öka antalet hyres- och bostadsrätter för att kunna erbjuda invånarna en större möjlighet att välja 
ett boende som passar just deras livssituation. 

Förslövs samhälle 

Förslöv har anor tillbaka till 1100-talet då kyrkan först uppfördes. Byn har växt från ett 
lantbrukssamhälle till det villasamhälle det är idag där bebyggelsen är placerad i ett relativt kuperat 
landskap. De äldsta delarna av Förslöv består idag av villor uppförda i början av 1900-talet. Samhället 
har därefter växt österut med en stor andel bostäder uppförda under 60-70.-talet, huvuddelen av 
bostäderna var villor men även radhus och flerbostadshus har byggts ut under perioden. Den senaste 
större utbyggnaden skedde omkring år 2010 då området norr om Förslövs ängar byggdes ut med 
villabebyggelse. 

Servicen är väl utbyggd i Förslöv. Inom 500 meter från tävlings området nås bl.a. mataffärer, 
restauranger, bageri, postombud, vårdcentral, skola, förskolor och äldreboenden. 

Förslövs tågstation ligger ca 1 kilometer väster om tävlings området. Längs Vantingevägen går 
busslinje 503 och 504. Linje 503 går mellan Förslövs tågstation och Ängelholm med hållplats i direkt 
anslutning till tävlingsområdet. Buss 504 går mellan Förslövs tågstation och Båstad med närmaste 
hållplats belägen ca 500 meter norr om tävlingsområdet. 

Båstads kommun 

Hallands 
Väderö 

Torekov Båstad --

L .., .... 
#. -: ...... 
. ~ 



Utbyggnadsområdet 
Förslövs ängar (Förslöv 2:4, Slammarp 64:1 och Slammarp 64:60) ligger i den sydöstra delen av 
Förslöv. Området omfattar byggrätt för flerbostadshus, villor och parhus. Utbyggnadsområdet är 
uppdelat i två delar, se kartbild nedan. 

Grundläggande förutsättningar 

• Gällande detaljplan är nr 1676, del av Förslöv 2:4 m.fl. - Etapp 1 
• Båstads kommun är huvudman för allmän platsmark 
• Fastigheten berörs inte av några kända föroreningar 
• Exploatören löser bil- och cykelparkering, återvinning samt sophämtning inom kvartersmark 
• Parkeringsnormen för området är satt till 1 pljlgh. I flerfamiljshus och radhus är 

cykelparkeringsnormen satt till 2,5 pl/lgh. 
• Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer 
• Markpriset är 850 kr /m2 BTA för hyresrätt och 1 500 kr /m2 BTA för bostadsrätt 
• Markanvisningsavtal/köpeavtal träffas mellan exploatör och Båstads kommun 

Samtliga undersökningar samt detaljplan finns att ladda ner på kommunens hemsida. 

Markanvisningstävling 
Syftet med en markanvisningstävling för Förslövs ängar är att generera goda förslag på hur området 
kan bebyggas utifrån ambitionen att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. 
Förslövs ängar delas upp i två delar där område 1 ska bebyggas med bostäder i form av flerbostadshus 
och/eller en- och tvåbostadshus som inte får vara friliggande. Inom området, som är ca 14000 m2 

stort, ser gärna kommunen att en högre exploateringsgrad eftersträvas. Inom område 2 ska det 
byggas en- och tvåbostadshus där alla typer tillåts. Även inom detta område, som är ca 4500 m2 stort, 
ser kommunen gärna en högre exploateringsgrad exempelvis med sammanbyggda hus. Uppgiften 
för de tävlande är att planera och gestalta ny bebyggelse inom vald del. Det är tillåtet att lämna 
tävlings bidrag för båda delarna. För att få delta i markanvisningstävlingen ska den tävlande uppfylla 
kraven enligt rubriken "inlämningskrav". 



Til ldelningsprocess 
Processen startar med att kommunen publicerar och tillhandahåller en inbjudan till 
markanvisningstävling som godkänts politiskt. Intressenter kan sedan med ledning av denna inbjudan 
utforma och lämna in bidrag till kommunen. 

Kommunen utvärderar inkomna bidrag kontinuerligt tills kommunen funnit ett eller flera 
bidrag att påbörja samarbete kring. Det betyder att kommunen förbehåller sig rätten att avsluta 
tilldelningsprocessen innan den 1 oktober, som är den angivna sluttiden för tävlingen. 

Markanvisningsavtal tecknas med de byggherrar som genom politiskt beslut ges option på byggrätt. 

Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen för alla fastighetsägare, byggherrar och aktörer som kan verifiera och säkerställa 
sin roll som aktör inom bygg- och fastighets branschen. 

Kommunen förbehåller sig rätten, att vid behov, själv inhämta uppgift om motpartens solvens. 

Tidsplan 
• Inbjudan till markanvisningstävlingen offentliggörs under andra kvartalet 2019 
• Bidrag kan lämnas in till och med den 1 oktober 2019 
• Tilldelningen avslutas när kommunstyrelsen tagit beslut om option för byggrätt inom området. 

Detta meddelas samtliga intressenter som lämnat in bidrag. 
• Kommunen bedömer att vinnande exploatör kan påbörja tilltänkt byggnation kvartal 2 2020 



Vad vi tycker är viktigt för området 
Lägenhetsfördel ni ng 

Området ska kunna erbjuda människor med olika 
behov, förutsättningar och önskemål ett brett 
spektra av boendeformer. 

Låg boendekostnad 

För att skapa möjlighet i kommunen till en 
rörligare bostadsmarknad och ge unga och äldre 
möjlighet att bekosta ett eget boende behövs fler 
bostäder med skälig boendekostnad. 

Energiförsörjning 

Att sänka energianvändningen i fastigheter 
ligger i linje med kommunens arbete med ett 
ekonomisk och ekologiskt hållbart samhälle. 

Barnperspektiv 

För att stimulera barn till mer rörelse på fritiden 
ska bostäder ha god kontakt med grönområden 
och ytor avsedda för lek. Barnen ska kunna röra 
sig i området trafiksäkert. Barn är vi från 0 -18 år 
och har således olika behov genom åren. 

Tillgänglighet 

Bostäder och närmiljö som tar hänsyn till alla 
oavsett förutsättningar. 

Uthyrnings lägenhet 

I byggnader med små lägenheter är det svårt 
att erbjuda släktingar och vänner möjlighet att 
övernatta, ett faktum som hindrar de boende att 
bjuda långväga gäster. 

Mötesplatser 

Mötesplatser kan finnas både i och utanför 
bostäderna. Exempel på mötesplatser kan vara 
en gemensamhetslokal, en vinterträdgård, 
odlingslotter, platser för fika/ grill, samlade 
postfack, gemensamt cykelgarage m.m. 

Ljussättning 

Med god ljussättning skapas inte bara trygga utan 
även inbjudande och tillgängliga miljöer. 

Arkitektur 

Gestaltning, fasader, färgsättning, tak, 
planlösningar, markmaterial, disposition av 
utomhusmiljöer och allmänna ytor. Speciellt 
viktigt inom område 1 som blir det första mötet 
med Förslöv och exempelvis kan utformas 
med belysning, utsmyckning eller konst mot 
Vantingevägen. 

Anpassning till landskapet 

Områdets kupering utgör en stor kvalitet. 
Anpassning till landskapets förutsättningar med 
t.ex. suterränghus och minskad användning 
av stödmurar är positivt för upplevelsen av 
landskapet. 

Ekosystemtjänster 

Båstads kommun arbetar aktivt för att skapa ett 
ekologiskt hållbart samhälle. Exempel på åtgärder 
är bland annat öppna dagvattenlösningar, gröna 
tak, grönytor som bidrar till hög biologisk 
mångfald, odlingsytor, gröna väggar, låg andel 
hårdgjorda ytor etc. 

Hur bidraget möter framtiden 

Genom att aktivt försöka möta kommande 
behov kan bostadsmiljön rustas efter vad 
vi bara kan ana idag. Det kan lika väl vara 
beteendeförändringar som digitalisering av den 
fysiska miljön som påverkar hur vi önskar leva 
framöver. Bil pool, laddstolpar för både bil och 
cykel, fritt Wifi både inom- och utomhus, postfack 
anpassade före-handel, digitala tjänster i hemmet 
och styrsystem för energiförbrukning är några 
exempel. 



Tåvlingsbidrag och inlämningskrav 

1. Förteckning över inlämnade handlingar (A4, PDF) 

2. PM Projektbidrag (PDF, skp-fil) 

• Beskrivning av bidraget i text 

• Representativa fasader och sektioner av byggnader 

• Parkeringslösningar för bil och cykel 

• SketchUp-modell över aktuellt kvarter i enkel vit volymskiss där våningsantalen är markerade, 
utan materialtexturer 

3. Anbud (PDF) 

• Val av delområde - 1, 2 eller båda 

• En uppskattning av antal m2 BTA i bidraget jämte en uppskattning av antal bostäder 

• Upplåtelseform 

• Lägenhetsfördelning (antal 1, 2, 3 och 4:or) 

• Preliminär tidplan för byggnation av föreslagen bebyggelse 

• Referensobjekt 

4. Formella handlingar (PDF) 

• Byggherrens namn, adress och organisationsnummer 

• Namn på byggherrens kontaktperson, telefonnummer och e-mail 

• Registrerings bevis, högst tre månader gammalt 

Allt material lämnas in i digitalt utskrivbart format (max A3) via e-mail. Tävlings bidrag ska lämnas på 

svenska. 



Inlämning 
Tävlings bidraget ska vara Båstads kommun 
tillhanda senast 2019-10-01. 

Bidrag ska skickas till 

samhallsbyggnad@bastad.se 

Märk mailet med rubriken Förslövs ängar -
markanvisningstävling 

Stora filer kan med fördel laddas upp till 
molntjänster. 

Frågor 
Vid eventuella frågor kontakta 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör eller 
Henrik Eliasson, planarkitekt 

Kontaktuppgifter: 

Susanna 

E-mail: susanna.almqvist@bastad.se 

Telefonnummer: 0431- 770 63 

Henrik 

E-mail: henrik.eliasson@bastad.se 

Telefonnummer: 0431- 773 90 

Information och uppdateringar om 
markanvisningstävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningforslovsangar 
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KS au § 61  Dnr KS 000166/2019 - 200 

Detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv - planuppdrag  
 
Beskrivning av ärendet I syfte att genomföra den utveckling av Förslöv som återges i antaget 

inriktningsdokument för samhället och för att kunna understödja stationsläget 
i Förslöv är det av största vikt att påbörja planarbete för ett avgränsat område 
söder om Förslövs station.  

 
 Planområdet avgränsas i norr av Vistorpsvägen, i väster av Västkustbanan och 

gränsar i öster och söder till befintlig bebyggelse. Planområdets prelimära 
avgränsning redovisas nedan och omfattar ca 24 hektar mark. Planområdet 
kommer till del överlappa områden som redan omfattas av detaljplan.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv - planuppdrag från 

exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-03-06  
 Beställning av planuppdrag för Vistorp 8:60 m. fl. 
 
Förvaltningens förslag 1. Upprätta förslag till detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv med ledning av 

”Inriktningsdokument för Förslöv”, samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad. 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

 
Föredragande  Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.  
 
Yrkande Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till förvaltningens 

förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 
1. Upprätta förslag till detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv med ledning av 
”Inriktningsdokument för Förslöv”, samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad. 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 
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190306\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (4) 

 
Datum:  2019-03-06. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000166/2019 – 200 
 
 

Detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län - 
Planuppdrag 
 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Upprätta förslag till detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv med ledning av ”Inrikt-
ningsdokument för Förslöv”, samt att samråd får hållas 

2. Detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
I syfte att genomföra den utveckling av Förslöv som återges i antaget inriktningsdokument för 
samhället och för att kunna understödja stationsläget i Förslöv är det av största vikt att påbörja 
planarbete för ett avgränsat område söder om Förslövs station.  
 
Planområdet avgränsas i norr av Vistorpsvägen, i väster av Västkustbanan och gränsar i öster 
och söder till befintlig bebyggelse. Planområdets prelimära avgränsning redovisas nedan och 
omfattar ca 24 hektar mark. Planområdet kommer till del överlappa områden som redan om-
fattas av detaljplan.  
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Bakgrund 
Stationen i Förslöv är avgörande för samhällets fortsatta utveckling och för att stödja funktion-
en måste kommunen skapa förutsättningar som kan understödja ett fortsatt gott underlag av 
pendlare. 
 
Planuppdraget har stöd i kommunens bostadsförsörjningsprogram, antaget av kommunfull-
mäktige den 23 mars 2016, stations- och kollektivtrafiknära byggande samt förtätning av kom-
munens tätorter ska prioriteras. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som utbygg-
nadsområde.  
 
Den 13 oktober 2017 antogs ”Inriktningsdokument Förslöv”, en handling som är vägledande i 
kommande detaljplanearbete. Detaljplanen för området förväntas generera en blandning av 
bostäder (lägenheter och villor).  
Det ska också prövas i planarbetet huruvida utrymme för allmänna ändamål såsom barnom-
sorg behöver säkras och om det är lämpligt att även skapa utrymme för handel och centrum-
ändamål i närheten av stationsläget. I planprocessen ska hänsyn tas till befintligt aktivitetsom-
råde samt grönstråk och en utveckling av dessa. Då planområdet är omfattande kan det också 
vara lämpligt att pröva huruvida en etappindelning är fördelaktig. I planarbetet kommer av-
vägningar mellan olika intressen göras. Ianspråktagande av jordbruksmark är ett exempel på 
intressen som ska utredas och avvägas. Vidare kommer frågor rörande exempelvis VA, dagvat-
ten, buller, trafiksäkerhet, infrastruktur, geoteknik även att hanteras. 
 
Området är strategiskt lokaliserat strax söder om Förslövs station. Det är viktigt att kommunen 
planerar sitt markinnehav på ett effektivt sätt så att så många intressen som möjligt tillvaratas. 
 

 
Bild: Kommunens markinnehav markerat i rosa 

 
Aktuellt 
För att en utbyggnad av orten ska kunna ske i linje med antaget Inriktningsdokument för Förs-
löv (KF den 13 oktober 2017) måste nya detaljplaner upprättas. 
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Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår teknik 
och service att avdelningen för samhällsbyggnad ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för 
fastigheten Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Planområdet är beläget i anslutning till Förslövs station. Till och från stationen kan man 
numera resa med ”Pågatågen” både norr och södrerut vilket ger Förslöv mycket goda 
förutsättningar att utvecklas som boendeort. 
 
En planlägggning i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet och ”Inriktningsdokumentet 
Förslöv” innebär långsiktigt att ca 11 hektar ej sammanhållen jorbruksmark kommer att tas i 
anspråk för nya användning. Intresset av att behålla jordbruksamrken vägs mot behovet att 
utveckla och förtäta Förslövs samhälle i detta strategiska läge. En ändrad markanvändning 
stöds både av gällande översiktsplan ,ÖP2008, samt föreslagen ny översiktsplan ÖP2030 (i 
skrivande stund samrådsförslag som förväntas gå ut på granskning under 2019 
 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl bostäder i olika former och kommunal service, i 
form av exempelvis; äldreomsorg, förskola och/eller gruppboende, jämte nya möjligheter att 
stärka  befintligt idrottsområde och grönstråk ges Förslövs samhälle nya förutsättningar. 
Genom förtätning och utveckling kommer området tillgängliggöras, människor kan vistas i 
området näst intill dygnet runt under veckans alla dagar vilket skapar trygghet. En blandad 
bebyggelse, fler arbetstillfällen samt utveckling av befintligt idrottsområde/grönstråk stärker 
Förslöv som samhälle.  
Genom föreslagen planläggning förtätas Förslöv vilket innebär god hushållning och effektivt 
nyttjand av mark. 
 

Bild: 
Utdrag ur Inriktningsdokument Förslöv, antaget av KV 13 oktober 2017, Ungefärlig planområdesavgränsning med röd 
”moln-linje” 
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Verksamhet 
Detaljplanens syfte följer antagen vision samt kommunens gällande mål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen exempelvis till att uppfylla 
följande kommunala målsättningar;  
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner”  

 
Ett nytt planuppdrag kräver att nödvändiga resurser finns till förfogande. Uppdraget ska 
överlämnas till ansvarig planarkitekt. Detaljplanen föreslås inordnas med prioritet 1 i 
kommunstyrelsens prioriteringslista då den i förlängningen skapar det reseunderlag som 
krävs för  att stationen fortsättnignsvis ska kunna konkurrera med övriga stationslägen i 
närområdet.   
 

Ekonomi 
För planarbete och genomförande öppnas ett exploateringskonto att föra kostnader och 
inkomster mot. För byggrätter som tillskapas på mark som inte är i kommunens ägo kommer 
planavgift tas ut vid bygglov.  
 
 
Miljökonsekvensanalys 
En behovsbedömning kommer att göras inledningsvis i planprocessen. Där görs 
ställningstagande om planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om 
bedömningen är att planen medför betydande miljöpåverkan kommer en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att upprättas. 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service 
Sara Borglin, NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beställning av planuppdrag för Vistorp 8:60 m. fl. 
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson-teknik och servicechef, Susanna Almqvist-exploateringsingenjör, Roger Lar-
sson-samhällbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Mårten Sällgren-tf miljöchef, Camilla Ner-
mark-planarkitekt, Sara Borglin-NSVA  
 
 



Planuppdrag för Vistorp 8:90 m. fl 

Teknik och service beställer hä rigenom 

planuppdrag av samhällsbyggnadskontoret för 

fastigheten Vistorp 8:90 m.fl. Båstads kommun 

äger fastigheterna Vistorp 8:90, Slammarp 1:115, 

Slammarp 64:1, Slammarp 2:72 och Viarp 5:70. 

Resterande fastigheter är i privat ägo. 

Planuppdraget bör prioriteras i relation till övriga 

projekt främst för att understödja det stationsläge 

som ordnats i Förslöv. Planarbetet bör startas upp 

redan kvartal 2, 2019 med målsättning att 

utmynna i färdig detaljplan kvartal 2, 2021. 

Stationen i Förslöv är avgörande för samhällets 

vidare utveckling och för att behålla funktionen 

måste kommunen skapa förutsättningar som kan 

understödja ett fortsatt gott underlag av pendlare. 

Den 13 oktober 2017 antogs " lnriktningsdokument 

Förslöv", en handling som är vägledande i 

kommande detaljplanearbete. 

Detaljplanen för området förväntas generera en 

blandning av bostäder (lägenheter och villor), centrumverksam het och handel. Det ska också prövas i 

planarbetet huruvida utrymme för allmänna ändamål såsom barnomsorg behöver säkras. Då 

planområdet är omfattande kan det också vara lämpligt att pröva huruvida en etappindelning är 

fördelaktig. 

Området är strategiskt lokaliserat söder om Förslövs station. Det är viktigt att kommunen planerar 

sitt markinnehav på ett effektivt sätt och att så många intressen som möjligt tillvaratas. 

För teknik och service 

Båstad 2019-

Jan Bernhardsson 
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KS au § 54  Dnr KS 000153/2019 - 300 

Namnsättning av utbyggnaden av Klövervägen 
 
Beskrivning av ärendet Detaljplan 1629 (Del av Böske 38:1) är under utbyggnad, som innebär att 

Klövervägen förlängs norrut, se kartbilaga. Därmed behövs ett beslut för att 
även ge den nya delen namnet Klövervägen. 

  
 I enlighet med namnsättningen i området väster om aktuellt planområde 

(Ljungvägen och Konvaljvägen) och tidigare utbyggnad av Klövervägen sätts 
inga nya namn på förgreningar av vägen utan befintligt vägnamn används. 

 
 Namnkommittén bedömer att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler 

om god ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Namnsättning av utbyggnaden av Klövervägen från 

Geodatatchef Annika Jern, 2019-02-19  
 Bilaga 1 - karta  
 
Förvaltningens förslag Ge utbyggnaden av vägen namnet Klövervägen.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
Ge utbyggnaden av vägen namnet Klövervägen.  
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Datum: 2019-02-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Namnkommittén via Annika Jern 

Dnr: KS 000153/2019-300 

 
 

Namnsättning av utbyggnaden av Klövervägen 

 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen förslås besluta att: 
 

1. ge utbyggnaden av vägen namnet Klövervägen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan 1629 (Del av Böske 38:1) är under utbyggnad, som innebär att Klövervägen förlängs 
norrut, se kartbilaga. Därmed behövs ett beslut för att även ge den nya delen namnet Klövervä-
gen. 
  
I enlighet med namnsättningen i området väster om aktuellt planområde (Ljungvägen och 
Konvaljvägen) och tidigare utbyggnad av Klövervägen sätts inga nya namn på förgreningar av 
vägen utan befintligt vägnamn används. 
 
Namnkommittén bedömer att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ort-
namnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 
 
 
Namnkommittén genom 
 

 
Annika Jern 
Geodatachef 
 
Beslutet ska expedieras till 
Namnkommittén genom kulturstrategen, Heléne Steinlein 
Geodata-avdelningen 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Kartbilaga 
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KS au § 39  Dnr KS 001060/2018 - 901 

Demokratiutveckling i Båstads kommun  
 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 om att avveckla 

demokratiberedningen i Båstads kommun. Förvaltningen fick därefter i 
uppdrag att ta fram ett förslag om hur demokratiberedningens pågående 
ärenden skulle hanteras samt att lämna förslag hur uppdraget med 
demokratifrågor skulle hanteras framöver. 

 
 Demokratiberedningens har två pågående ärenden: Regler för styrdokument 

och revidering av reglementen. Det förstnämnda föreslås att skickas åter till 
förvaltningen för vidare beredning innan beslut i kommunfullmäktige och det 
sistnämnda föreslås att avskrivas. Beredningens framtagna material och 
utgångspunkter beaktas i det fortsatta arbetet. 

 
 Ansvaret för demokratiuppdraget bör fortsatt vara hos kommunfullmäktige då 

det är det enda politiska organet av folkvalda. Därav föreslås att ansvaret flyttas 
till kommunfullmäktiges presidium, som har möjlighet att initiera ärenden och 
driva frågor tillsammans med bland annat gruppledarna.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Demokratiutveckling i Båstads kommun från kanslichef Olof 

Nilsson, 2019-03-04  
 
Förvaltningens förslag  1. Uppdrag gällande regler för styrdokument skickas åter till kommunstyrelsen 

för beredning. 
2. Uppdrag gällande revidering av reglementen avslutas. 
3. Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning gällande presidiets uppgift 
med följande: 
- Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande 
och arbetar aktivt för nödvändiga åtgärder inom områdena. 
- Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen och 
aktualiserar ärenden inom området. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 
1. Uppdrag gällande regler för styrdokument skickas åter till kommunstyrelsen 
för beredning. 
2. Uppdrag gällande revidering av reglementen avslutas. 
 
 
3. Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning gällande presidiets uppgift 
med följande: 
- Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande 
och arbetar aktivt för nödvändiga åtgärder inom områdena. 
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- Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen och 
aktualiserar ärenden inom området. 
 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  

 

1 (2) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001060/2018 – 901 
 
 

Demokratiutveckling i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Uppdrag gällande regler för styrdokument skickas åter till kommunstyrelsen för beredning. 
2. Uppdrag gällande revidering av reglementen avslutas. 
3. Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning gällande presidiets uppgift med följande: 
 
- Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och arbetar aktivt 
för nödvändiga åtgärder inom områdena. 
 
- Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen och aktualiserar ärenden 
inom området. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 om att avveckla demokratiberedningen 
i Båstads kommun. Förvaltningen fick därefter i uppdrag att ta fram ett förslag om hur 
demokratiberedningens pågående ärenden skulle hanteras samt att lämna förslag hur 
uppdraget med demokratifrågor skulle hanteras framöver. 
 
Demokratiberedningens har två pågående ärenden: Regler för styrdokument och revidering av 
reglementen. Det förstnämnda föreslås att skickas åter till förvaltningen för vidare beredning 
innan beslut i kommunfullmäktige och det sistnämnda föreslås att avskrivas. Beredningens 
framtagna material och utgångspunkter beaktas i det fortsatta arbetet. 
 
Ansvaret för demokratiuppdraget bör fortsatt vara hos kommunfullmäktige då det är det enda 
politiska organet av folkvalda. Därav föreslås att ansvaret flyttas till kommunfullmäktiges 
presidium, som har möjlighet att initiera ärenden och driva frågor tillsammans med bland 
annat gruppledarna.  
 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har aktivt arbetat med demokratifrågor under perioden 2010-2018. 
Under den tiden har beredningen hanterat ett antal ärenden som har anknytning till 
medborgarinflytande eller villkor för förtroendevalda. 
 
Under mandatperioden 2010-2014 arbetade demokratiberedningen med att ta fram former för 
medborgardialoger, initierade frågan om ungdomsråd, informerade om supervalåret 2014 och 
var huvudman för ett EU-finansierat politiker- och ungdomsprojet. 
 
Mandatperioden 2015-2018 arbetade demokratiberedningen med nytt arvodesreglemente, 
översyn av partistöd, utvärdering av medborgarförslag, de politiska organens reglementen och 
regler för styrdokument. 
 



 

 

 

2 (2) 

 

Aktuellt 
Förslag till hantering av pågående uppdrag 
Demokratiberedningen har två pågående ärenden: Regler för styrdokument, och revidering av 
kommunens reglementen. Den förstnämnda är i behov av revidering på grund av 
målstyrningsarbetet och det beredande organet är kommunstyrelsen. Det sistnämnda, 
revidering av reglementen, bör aktualiseras av nämnderna när det finns behov. Arbetet som 
demokratiberedningen har gjort finns kvar som stöd i den processen. 
 
Ärende:  Regler för styrdokument 
Åtgärd:  Uppdraget skickas åter till förvaltningen med kommunstyrelsen som beredande 
 organ. 
 
Ärende:  Revidering av reglementen 
Åtgärd:  Uppdraget avslutas och aktualiseras åter av nämnder, kommunstyrelse, 

kommunfullmäktige eller förvaltningen när behov uppstår.  
 
Förslag till hantering av demokratiuppdraget 
Sedan lång tid tillbaka har frågan om kommunernas roll för att vitalisera den lokala 
demokratin varit föremål för utredning. Den tidigare organisationsmodellen (2010-2014) 
fokuserade på det genom att bland annat anordna medborgardialoger. Under senaste 
mandatperioden (2015-2018) har fokus varit på övergripande demokratifrågor, och då främst 
de förtroendevaldas och kommunens politiska organs villkor – partistöd, arvodesfrågor och 
reglementen. 
 
Kommunfullmäktiges presidium – demokratimotorn 
Presidiets roll är idag att planera och samordna kommunfullmäktiges arbete, samt att ansvara 
för partiernas gruppledare. Då kommunfullmäktige är det enda politiska organet i Båstads 
kommun som uteslutande består av folkvalda representanter är det naturligt att presidiets 
uppdrag också handlar om att värna den lokala demokratin.  
 
Steget från att värna om till att utveckla är inte särskilt stort, varvid förslaget är att presidiets 
uppdrag utvidgas till att utveckla den lokala demokratin med syfte att öka medbogarnas 
deltagande mellan valen, motverka utanförskap och stärka samverkan med den idéburna 
sektorn. Vidare bör kommunfullmäktiges presidium även initiera ärenden som gäller 
förtroendevaldas villkor inom organisationen, så att samtliga politiska organ har rätt 
förutsättningar. 
 
Ärende: Hantera demokratiberedningens uppdrag om övergripande demokratifrågor. 
Åtgärd:  Tillägg till Kommunfullmäktiges arbetsordning (under presidiets uppgifter) att: 
 

1. Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och 
arbetar aktivt för nödvändiga åtgärder inom områdena.  

2. Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen och aktualiserar 
ärenden inom området. 

 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektör och kanslichef. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges ordförande och kommundirektör. Samråd med kommunfullmäktiges 
presidium sker 2019-03-14 
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KS au § 53  Dnr KS 000230/2018 - 600 

Svar på motion - Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i 
skolans vardag varje dag för alla elever 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 20 februari 2018 att förvaltningen tar fram ett 

förslag om hur fysisk aktivitet kan finnas med i skolans vardag, varje dag för 
alla elever.  

 
 Förvaltningen arbetar med frågan om ökad fysisk aktivitet i skolan. Eftersom 

det är ett pågående arbete föreslås att förvaltningen redovisar det arbetet för 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Mot bakgrund av det kan 
motionen anses vara besvarad. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns 

med i skolans vardag varje dag för alla elever från kanslichef Olof Nilsson, 
2019-03-04 

 Motion - Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje 
dag för alla elever, 2018-02-20  

 
Förvaltningens förslag  1. Motionen avskrivs från vidare behandling. 

2. Förvaltningen redovisar sitt arbete med fysisk aktivitet i skolorna för 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 
1. Motionen avskrivs från vidare behandling. 
2. Förvaltningen redovisar sitt arbete med fysisk aktivitet i skolorna för 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 

 
 
 

 



  Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000230/2018 –600 
 
 

Svar på motion – Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i skolans 
vardag varje dag för alla elever 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen avskrivs från vidare behandling. 
2. Förvaltningen redovisar sitt arbete med fysisk aktivitet i skolorna för utbildningsnämnden 
och kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 20 februari 2018 att förvaltningen tar fram ett förslag om hur 
fysisk aktivitet kan finnas med i skolans vardag, varje dag för alla elever.  
 
Förvaltningen arbetar med frågan om ökad fysisk aktivitet i skolan. Eftersom det är ett pågående 
arbete föreslås att förvaltningen redovisar det arbetet för utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. Mot bakgrund av det kan motionen anses vara besvarad. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



Motion 

BÅSTADS KOMMUN 
Kornmunstyr~leen 
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Liberalerna 

Båstads kommuns skolor - Där kunskap och hälsa växer! 

Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering- inte 
bara för vår kommun men för hela samhället. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan under hela livet. Det finns oroande signaler angående utvecklingen av barns och ungdomars 
hälsa, framförallt den psykiska hälsan. Det rör sig om nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och 
huvudvärk bland unga i skolåldern. Dessutom dokumenteras stressrelaterade symtom bland framför 
allt flickor. Detta gäller hela landet och även vår kommun. 

Att trivas och må bra är en förutsättning för att utveckla förmågan att lära. En grundläggande 
utgångspunkt kan vara att alla barn och unga erbjuds daglig/regelbunden fysisk aktivitet och att den 
delen av läroplansuppdraget riktar sig till alla verksamma i skolan. Eftersom alla elever tillbringar 
en stor del av sin tid i skolan har den en viktig roll för elevers hälsa. Därför bör fysisk aktivitet 
naturligt finnas med i skolans vardag- vaije dag! ·" 

Därför vill Liberalerna att: 

Skolförvaltningen för Förskolan, Grundskolan och Gymnasiet tar fram ett förslag till 
hur fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för alla elever. 

Det är viktigt att undervisningen i Idrott och Hälsa bidrar till att alla elever får kunskapen om 
sambandet mellan välmående/lärande och fysiskt aktivitet samt ett livslångt intresse för att vara 
fysiskt aktiv. 

Båstads kommuns skolor ska vara platsen där KUNSKAP OCH HÄLSA VÄXER. 

Båstad februari 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

c/t!U-
Birgitte Dahlin Mats Lundberg 

Liberalerna i Båstad · Vångavägen 2 · 269 80 Båstad · 070-5185212 · www.bastad.liberalerna.se · bastad@liberalerna.se 
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KS au § 49  Dnr KS 000506/2018 - 700 

Svar på motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden 
 
Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) motionerade den 9 maj 2018 om att ta fram ett program 

för att minska stillasittandet på kommunens gruppboende genom att aktivera 
de äldre mer.  

 
 Medel finns avsatta i budget 2019 för balans- och rörelseträning för 

kommunens äldre. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan 
avskrivas från vidare behandling. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden 

från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04 
 Motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden, 2018-05-09 
 
Förvaltningens förslag Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 
Motionen avskrivs från vidare behandling.  

 
 
 
 
 

 



  Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000506/2018 –700 
 
 

Svar på motion – Mindre stillasittande på våra äldreboenden 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Andersson (L) motionerade den 9 maj 2018 om att ta fram ett program för att minska 
stillasittandet på kommunens gruppboende genom att aktivera de äldre mer.  
 
Medel finns avsatta i budget 2019 för balans- och rörelseträning för kommunens äldre. Därmed 
är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från vidare behandling. 
  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionären 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



Motion 

MINDRE STILLASITTANDE PÅ VÅRA ÄLDREBOENDEN 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -05- 0 9 
Dnr. K~.Q.9.P.~~.~/'?.9..'.?. -t-ccs:i 
..................................... 

Vi Liberaler anser att fysisk inaktivitet på äldreboenden är ett hälsoproblem. Äldre personer 

med stora vård behov mår bra av fysisk aktivitet och träning. Forskningen visar att träning 

och fysisk aktivitet för äldre personer med vårdbehov inte bara kan ge stora hälsovinster för 

individen utan också skulle kunna ge samhällsekonomiska vinster. 

En hel del aktiviteter av social samvaro sker regelbundet på våra äldreboenden men de 

äldres fysiska behov tillfredsställs i mindre grad. 

Därför vill Liberalerna med denna motion 

Att Förvaltningen får i uppdrag att ta fram program för att minska stillasittandet 
på våra gruppboenden genom att aktivera de äldre mera. 

Båstad maj 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD 
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KS au § 50  Dnr KS 000677/2018 - 100 

Svar på motion - Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar 
 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 12 juli 2018 om att ta fram regler för att 

möjliggöra för pensionärsföreningar att få ekonomiskt stöd samt att beräkna 
kostnaderna för regelverket. 

 
 Regler för stöd till pensionärsföreningar är beslutade och medel finns avsatta i 

budget. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från 
vidare behandling.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar 

från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04  
 Motion - Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar, 2018-07-12  
 
Förvaltningens förslag Motionen avskrivs från vidare behandling. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 
 

      
 
 

 



  Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000677/2018 –100 
 
 

Svar på motion – Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 12 juli 2018 om att ta fram regler för att möjliggöra för 
pensionärsföreningar att få ekonomiskt stöd samt att beräkna kostnaderna för regelverket. 
 
Regler för stöd till pensionärsföreningar är beslutade och medel finns avsatta i budget. Därmed 
är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från vidare behandling.  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



.. :ta 
·~) 
• socialdemokraterna 

Motion 

Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar. 

BÅSTADS KOMMUN 

18 07 06 

Kommunstyre~ell 

2018 -07- 1 ~2 
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Pensionärsföreningarna i Båstads kommun utför ett mycket gott arbete för 
våra äldre innevånare. Verksamheten består av bildning genom föredrag, 
vandringar, utfärder och trivselträffar mm. Detta ideella arbete skapar gemen
skap och trivsel och förhindrar ensamhet och isolering samt befrämjar en god 
hälsoutveckling och en förbättrad levnadskvalitet för många. 

Verksamheten är dock inte kostnadsfri för föreningarna. Trots ett stort ideellt 
engagemang finns kostnader för lokalhyror, föredragshållare och medlemsin
formation. 

En hel del andra föreningar i kommunen erhåller ekonomiskt stöd för sin verk
samhet, vilket är bra då deras verksamhet är betydelsefull och ger ett mervärde 
för kommuninnevånarna. 

Många andra kommuner stödjer sina pensionärsföreningar vilket ger en god ut
delning i form av minskade kostnader på annat håll. 

Därför yrkar vi att: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som gör det möjligt 
för pensionärsföreningarna att under vissa förutsättningar få ett ekonomiskt 
stöd till sin verksamhet 

2. Kommunstyrelsen ska beräkna kostnaden för ett genomförande av bidrag 
till pensionärsorganisationer enligt det föreslagna regelverket. 

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp 
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KS au § 51  Dnr KS 000510/2018 - 200 

Svar på motion - Riktlinjer för exploateringsavtal och 
markanvisningar 

 
Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) motionerade den 17 maj 2018 om att ta fram riktlinjer 

för exploateringsavtal och markanvisningar.  
 
 Den 4 juni 2018 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för 

exploateringsavtal. Då motionens frågeställning redan är hanterad ska den 
avskrivas från vidare behandling.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Riktlinjer för exploateringsavtal och 

markanvisningar från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04  
 Motion - Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar, 2018-05-17  
 
Förvaltningens förslag Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 
Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
 

 



  Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000510/2018 –200 
 
 

Svar på motion – Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Andersson (L) motionerade den 17 maj 2018 om att ta fram riktlinjer för 
exploateringsavtal och markanvisningar.  
 
Den 4 juni 2018 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för exploateringsavtal. Då motionens 
frågeställning redan är hanterad ska den avskrivas från vidare behandling.  
  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionären 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



MOTION 

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL OCH MARKANVISNINGAR 

Liberalerna i Båstad vill skapa tydlighet och öppenhet när det gäller markanvisningar och 

exploateringsavtal. 

Därför är det angeläget att riktlinjer tas fram som klargör kommunens utgångspunkter och 

mål för överlåtelse av kommunalägda markområden, handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för just markanvisning samt principer för prissättning. 

Liberalerna i Båstad vill med denna motion att 

Båstads kommun tar fram riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. 

Syftet med motionen är skapa riktlinjer som fungerar som vägledning för byggherrar, 

exploatörer, fastighetsägare och kommunen vid markanvisningar och exploateringsavtal. 

Dessutom att skapa underlag för att detaljplaner kan tas fram snabbare och effektivare, men 

ska också leda till ökad transparens och förutsägbarhet hos exploatörerna. 

Har vi tydliga riktlinjer så klargör de fördelning av kostnader och intäkter för genomförande 

av detaljplaner och andra förhållanden som har betydelse för bedömning av konsekvenserna 

att ingå exploateringsavtal med Båstads kommun. 

Båstad maj 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 
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KS au § 52  Dnr KS 000026/2018 - 200 

Svar på motion - Lokalvård i egen regi 
 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 1 oktober 2018 om att kommunen skulle 

förbereda för att ta över lokalvården i egen regi. 
 
 Den 2 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att lokalvården skulle återgå i 

egen regi den 1 oktober 2018. Då frågeställningen i motionen redan är 
hanterad ska den avskrivas från vidare behandling. 

  
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Lokalvård i egen regi från kanslichef Olof 

Nilsson, 2019-03-04  
 Motion - Lokalvård i egen regi, 2018-01-10 
 
Förvaltningens förslag  Motionen avskrivs från vidare behandling. 
   
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 
 

      
 
 

 



  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000026/2018 –200 
 
 

Svar på motion – Lokalvård i egen regi 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 1 oktober 2018 om att kommunen skulle förbereda för att 
ta över lokalvården i egen regi. 
 
Den 2 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att lokalvården skulle återgå i egen regi den 1 
oktober 2018. Då frågeställningen i motionen redan är hanterad ska den avskrivas från vidare 
behandling. 

  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -01- 1 0 

Båstads Arbetarekommun 
~.~'.::~~::~:<?:~~'.:~ 

Motion 

Lokalvård i egen regi 

Kommunens lokaler får fö r lite kärlek. Det är tydligt att vi brister i underhållet av våra lokaler 

på mer än ett sätt. 

Vi ska säkerställa att alla våra lokaler får en likvärdig städning och att den når upp till 

myndighetskraven. Det är uppenbarligen så att kommunen betalar för en tjänst de inte får. 

Städningen av våra lokaler blir lidande när fokus ligger på att pressa priserna. 

Städpersonalen ska ständigt klara fler ytor på allt kortare tid med sämre utrustning. Vilket 

naturligtvis innebär att de måste göra avkall på kvaliten . 

I den senaste ekonomirapporten går att läsa att lokalvården har en positiv avvikelse på 

700 000 kronor som delvis beror på förmånligt entreprenadavtal. I själva verket handlar 

detta om besparingar, d.v.s. städning som inte blir utförd . 

Kommunen skulle få en betydligt bättre kontroll över städningen i sina lokaler om denna 

utfördes i egen regi med egen anställd personal. 

Vi yrkar 

Att förvaltningen får i uppdrag att förbereda sig för ett övertagande av lokalvård i egen regi 

när nuvarande avtal löper ut den 30 september 2018 

Socialdemokraterna i Båstad 
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KS au § 42  Dnr KS 000290/2018 - 200 

Svar på motion - Ny brandstation i Båstad 
 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 7 mars 2018 om att undersöka 

möjligheten att förvärva en tomt i syfte att uppföra en ny brandstation.  
 
 Motionärerna vill att kommunen undersöker möjligheten att köpa en specifik 

tomt för uppförande av ny brandstation. Behov av ny brandstation behöver 
dock utredas före beslut fattas om eventuellt tomtköp.  

 
 Förslaget är därför att motionen avskrivs, då den rör inköp av tomt. 

Behovsanalys av ny brandstation får hanteras av kommunstyrelsen som 
ansvarigt politiskt organ. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Ny brandstation från kanslichef Olof 

Nilsson, 2019-03-04  
 Motion - Ny brandstation, 2018-03-07  
 
Förvaltningens förslag  Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 
Motionen avskrivs från vidare behandling.  

       
 
 

 



  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000290/2018 –200 
 
 

Svar på motion – Ny brandstation 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 7 mars 2018 om att undersöka möjligheten att förvärva 
en tomt i syfte att uppföra en ny brandstation.  
 
Motionärerna vill att kommunen undersöker möjligheten att köpa en specifik tomt för 
uppförande av ny brandstation. Behov av ny brandstation behöver dock utredas före beslut 
fattas om eventuellt tomtköp.  
 
Förslaget är därför att motionen avskrivs, då den rör inköp av tomt. Behovsanalys av ny 
brandstation får hanteras av kommunstyrelsen som ansvarigt politiskt organ. 

  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Motion om ny Brandstation. 2018.03.06. 

Vår nuvarande brandstation, som byggdes 1963, lämnar mycket övrigt att önska. 

Lokalerna är slitna. Räddningstjänsten är idag trångbodda och dagens brandbilar är 
fler till antalet, större och tyngre. 

Brandstationen är centralt placerad idag, vilket inte bara är en fördel då de flesta 
utryckningar sker ut mot E6:an till. Nackdelen finns speciellt sommartid då det kan 
ställa till det trafikmässigt. Det är viktigt att komma fort fram. Varje sekund är 
livsviktig. 

Företaget Beslag Design står i begrepp att bygga nytt och deras nuvarande lokaler 
skulle kunna vara intressanta för vår kommun. Om vi placerade en ny brandstation 

där skulle det bli lättare för vår räddningstjänst att rycka ut till motorvägen. 
Stationen skulle ligga nära kommunens gemensamhetsservice med gata, park, 
vilket .kan skapa samordningsvinster. 

Tomten där brandstationen är placerad idag skulle kunna bli mark där exempelvis 
vårt kommunala bostadsbolag Båstadhem, kan utöka sitt fastighetsbestånd med fler 
hyresrätter i ett centralt läge. 

(S) yrkar att: 

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att förvärva Beslag Designs 
lokaler för placering av en ny och ändamålsenlig brandstation. 

För Socialdemokraterna i Båstad 
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KS au § 41  Dnr KS 001139/2018 - 900 

Svar på motion - Förstärka regelverket kring fyrverkerier/smällare i 
Båstads kommun  

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om att förstärka regelverket kring 

fyrverkerier och smällare i kommunen. 
 Centerpartiet yrkar att: 
 - Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag till 
 åtgärder för att värna djur, vilda och tama, i perioder av fyrverkerier. 
 - Förvaltningen även ger förslag till förbättringar i kommunens regler för 

fyrverkerier. 
 - Båstads kommun inför ett ljusspel på allmän plats förslagsvis i hamnen som 

ett alternativ till fyrverkerierna på Nyårsafton. 
 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Förstärka regelverket kring 

fyrverkerier/smällare i Båstads kommun från park- och gatuchef, Marie 
Eriksson, 2019-03-15 

 Motion - Förstärka regelverket kring fyrverkerier/smällare i Båstads kommun, 
2018-12-05       

 
Förvaltningens förslag Motionen anses besvarad. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  
 

Motionen anses besvarad. 
 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2019-03-15 Till: Komunfullmäktige  

Handläggare: Marie Eriksson  

Dnr: KS001139/2018 

 
Svar på motion om regelverk kring fyrverkerier.  
 
Förslag till beslut 
 

1. Motionen anses besvarad. 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartier har inkommit med en motion om att förstärka regelverket kring fyrverkerier och 
smällare i kommunen. 
Centerpartiet yrkar att: 

 Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag till 
åtgärder för att värna djur, vilda och tama, i perioder av fyrverkerier. 

 Förvaltningen även ger förslag till förbättringar i kommunens regler för fyrverkerier. 
 Båstads kommun inför ett ljusspel på allmän plats förslagsvis i hamnen som ett alter-

nativ till fyrverkerierna på Nyårsafton. 
 
Bakgrund 

De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna reglerar när fyrverkerier och andra pyrotekniska 
varor får lov att avfyras på offentlig plats inom kommunen, utan tillstånd från polisen. Gällande 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter medger att fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får 
lova avfyras utan polistillstånd på påskafton och nyårsafton mellan klockan 20.00–01.00. Övrig 
tid på året är all användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på offentlig plats 
tillståndspliktig. Förutom att upprätthålla den allmänna ordnigen på offentlig plats syftar även 
regleringen av fyrverkerier att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd 
av användningen av pyrotekniska varor.  
 
Aktuellt 
Under hösten och vintern 2018/2019 har det pågått ett arbete med att revidera de Allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna.  I de omarbetade ännu ej antagna föreskrifterna föreslår förvalt-
ningen att tidsspannet då fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får avfyras minskas till att 
bara omfatta nyårsafton. Totalförbud för fyrverkerier införs runt kommunens äldre- och vård-
boende.  
Kommunen har rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. Genom ordningsförskrifterna får kommunen inte lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Därför 
har förvaltningen i sitt förslag i de omarbetade Allmänna lokala ordningsföreskrifterna valt att 
minska omfattningen av den tidsrymd man får lov att avfyra fyrverkerier och andra pyrotek-
niska varor utan tillstånd. Att de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna upprätthålls är en 
polisiär uppgift. 
 
Ett ljusspel kan ej anses falla inom ramen för kommunens kärnverksamhet. Men kan exempel-
vis hanteras i samverkan med andra intressenter, som en fråga till Tillväxtrådet. 
 
 



 
 

 

2 (2) 

 

 
Marie Eriksson, Park och gatuchef 
Teknik & Service 
 
 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna, Tillväxtrådet 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
Samråd har skett med: 
Olof Nilsson , Nämndsekreterare 
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Motion från Centerpartiet om att förstärka regelverket kring fyrverkerier/ smällare i 
Båstads Kommun 

Det skådespel som nyårsraketer och fyrverkerier vid andra tillfällen erbjuder är magiskt 
och något merparten njuter av. 
Vi i Centerpartiet vet detta och förstår att fyrverkerier skänker många glädje. Men tyvärr 
är det minst lika många som det inte skänker glädje till. Vi tänker nu primärt på våra 
fyrbenta vänner och alla djurägare som blir drabbade. 
Varje år runt jul och nyår så skjuts det fyrverkerier under flera veckor vilket gör att det 
blir svårt för djurägare att förutse när de ska ge sina djur dövande medicin för att de inte 
ska få sådan panik att det är fara för deras liv. För tyvärr sker det varje år dödsfall av 
djur på grund av den stress som fyrverkerierna skapar hos djuren. 
En annan aspekt är alla de skador som sker hos oss människor på grund av oaktsamt 
hanterande av raketer. Men tyvärr har raketer även blivit ett otyg bland kriminella att 
använda mot blåjuspersonal. 
I tillägg till detta har vi miljöaspekterna att ta hänsyn till. Det finns kommuner som 
infört miljövänliga alternativ till fyrverkerierna så som ljusspel, något som vi i 
Centerpartiet ställer oss positiva till. 

Vi i Centerpartiet yrkar 

ATT: kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag till 
åtgärder för att värna djur, vilda och tama, i perioder av fyrverkerier. 
ATT: förvaltningen även ger förslag till förbättringar i kommunens regler för 
fyrverkerier. 
ATT: Båstads kommun inför ett ljusspel på allmän plats förslagsvis i hamnen som ett 
alternativ till fyrverkerierna på Nyårsafton. 

Centerpartiet i Båstad 

Ebba Krumlinde 

~~ 

Centerpartiet 
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KS au § 43  Dnr KS 000950/2017 - 100 

Svar på motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i 
kommunen 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 9 november 2017 om att kommunen inrättar en 

säkerhets- och brottsförebyggande funktion i kommunen.  
 
 Rekrytering av säkerhetssamordnare är pågående och medel finns avsatta för 

tillsättande av tjänsten. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan 
avskrivas från vidare behandling.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i 

kommunen från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04  
 Motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommunen, 2017-09-11       
 
Förvaltningens förslag Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 
Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
 

 



  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000950/2017 –100 
 
 

Svar på motion – Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommunen 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 9 november 2017 om att kommunen inrättar en säkerhets- och 
brottsförebyggande funktion i kommunen.  
 
Rekrytering av säkerhetssamordnare är pågående och medel finns avsatta för tillsättande av 
tjänsten. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från vidare behandling.  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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·-.. .......... , .. .. ..... ....... .. - 1 OC) SÄKERHETS- OCH BROTTSFÖREBYGGANDE-ARBETE I KOMMUNEN 

Under de senaste åren har kommunen tyvärr dragit ner på resurserna till det brottsförebyggande 

arbetet och säkerhetsarbetet i vår kommun, såsom 

Att minska på resurserna för fältsekreterarna, som jobbar förebyggande ute bland ungdomar 

i vår kommun 

Borttagande av tjänst som kommunens säkerhetsansvarig som jobbar med säkerhetsfrågor, 

krisberedskap och utbildning i säkerhet. 

Avveckling av det brottsförebyggande rådet (välbefinnanderådet), en resurs som 

samarbetade aktivt med polis och såg till att kommunens olika delar samverkar i det 

förebyggande arbetet med trygghet och säkerhet. 

Att dra ner sådana resurser och sådant arbete när vi i samhället samtidigt upplever att vi får 

ökad otrygghet, ökade bostadsinbrott och ökad ungdomsbrottslighet i vår kommun är 

mycket olyckligt. 

Samhället har till uppgift att skapa trygghet och säkerhet för sina medborgare. Främst är det 

polisens uppgift men kommunen har en viktig roll att spela när det gäller att långsiktigt skapa 

en tryggare och säkrare kommun att leva och verka i. 

Att skapa trygghet och säkerhet för våra medborgare är ett långsiktigt arbete som kräver 

insatser från alla delar av samhället. 

Liberalerna vill med denna motion 

Att kommunen inrättar en säkerhets och brottsförebyggande 

funktion/tjänst i vår kommun med uppgifter att bland annat: 

Stödja och stötta frivilliginsatser för ökad säkerhet i samhället såsom grannsamverkare, 

nattvandrare, polisvolontärer mm. 

Medverka t ill utbildnings- och informations-insatser till våra medborgare i personlig 

säkerhet, bostadssäkerhet och förebyggande trygghetsinsatser mm. 

Se till att kommunens alla delar samverkar för att långsiktigt skapa ett tryggare samhälle, 

såsom inom skolan, socialtjänst, hemvård, räddningstjänst mm - samverka och informera 

varandra om sina insatser för att skapa ett tryggare samhälle. 

Analysera och kartlägga säkerhetsbrister i kommunen och föreslår möjliga åtgärder och 

insatser. 

Genom samverkan och samarbete kan vi tillsammans - kommun, myndigheter och medborgare -

skapa ett bättre, tryggare och säkrare Båstad att bo och verka i. 

Båstad den 10 september 2017 

~LE~~2~ 
'Th~~fs'~on Sven-Olof Bengtsson Sten Moberg 
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KS au § 44  Dnr KS 000656/2018 - 900 

Svar på motion - Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare 
 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 5 juli 2017 om att kommunen tillsätter 

en säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare. 
 
 Rekrytering av säkerhetssamordnare är pågående och medel finns avsatta för 

tillsättande av tjänsten. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan 
avskrivas från vidare behandling.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Säkerhets-, kris- och 

beredskapssamordnare från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04  
 Motion - Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare, 2018-07-05 
 
Förvaltningens förslag Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 
Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
 

 



  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000656/2018 – 900 
 
 

Svar på motion – Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare 

 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 5 juli 2017 om att kommunen tillsätter en säkerhets-, 
kris- och beredskapssamordnare. 
 
Rekrytering av säkerhetssamordnare är pågående och medel finns avsatta för tillsättande av 
tjänsten. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från vidare behandling.  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna och kommunstyrelsens ordförande. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Motion Säkerhet, kris och beredskaps samordnare. 2018.07.04 ......... t?. ................ .. 

Under denna mandatperiod har säkerhetsarbetet bantats ned. 
- tjänsten som kommunens säkerhets, kris och beredskaps-ansvarige togs bort. 
- Fältsekreterare har avvecklats - de som gjorde ett viktigt arbete kvällar och nätter och 

har ett förebyggande arbete främst mot ungdomar och andra som rör sig ute på kvällar 
och nätter. Men även samverkar med skolan, ungdomsgårdar mfi. 

-Brottsförebyggande rådet har avvecklats= Välbefinnanderådet. 
Här ingick trygghet, hälso- och brottsförebyggande arbete. 

Oppositionen har högljutt påtalat vikten att prioritera upp detta arbete, för att Båstads 
kommun skall fortsätta att vara en trygg plats där alla tillsammans kan trivas och känna sig 
t~ygga. 

Dna-projektet som kommunen drivit tillsammans med Stiftelsen Gripen är däremot ett 
lyckosamt nytt projekt. 

Men som sagt vi behöver ha en anställd med kompetens i dessa frågor som driver arbetet 
framåt. 

Alla partier verkar nu överens att tjänsten skall tillbaka och även förvaltningens 
budgetförslag har denna tjänst som högsta prioritering inför höstens reviderade budget 2019. 

(S) yrkar att förvaltningen undersöker hur mycket pengar som finns att söka till denna 
tjänst? 

• Överenskommelserna omfattar ekonomisk ersättning för de uppgifter som 
kommuner och landsting åläggs i lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). 
Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och landsting ska få ersättning av 
staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH. 

Vidare vill vi att förvaltningen undersöker om det skall vara en 1 OOo/o tjänst 
eller om det går att dela tjänsten med en närliggande kommun? 

~~ 
För (S) Ingela Stefansson. 
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KS au § 45  Dnr KS 000171/2017 - 350 

Svar på motion - Trygg parkering vid de nya stationsområdena 
 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 13 februari 2017 om att förvaltningen skulle 

utreda hur bilinbrott, skadegörelse och känslan av otrygghet kan minimeras vid 
kommunens stationsområden. 

 
 Den 6 februari 2019 ansökte kommunen om kamerabevakningstillstånd vid 

kommunens stationsområden, dnr 000113/2019 -350. I ansökan framkommer 
att syftet är att motverka vandalism och skapa tryggare miljöer för besökarna – 
vilket ligger i linje med motionärernas intention. Utöver det pågår rekrytering 
av kommunal säkerhetssamordnare som kommer att arbeta med säkerhets- 
och trygghetsfrågor i kommunen. 

 
 Mot bakgrund av ovanstående kan motionen anses vara besvarad. 
 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Trygg parkering vid de nya 

stationsområdena, 2019-03-04  
 Motion - Svar på motion - Trygg parkering vid de nya stationsområdena, 2017-

02-13  
       
Förvaltningens förslag  Motionen anses vara besvarad.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 
Motionen anses vara besvarad.  
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000171/2017 – 350 
 
 

Svar på motion – Trygg parkering vid de nya stationsområdena 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen anses vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 13 februari 2017 om att förvaltningen skulle utreda hur 
bilinbrott, skadegörelse och känslan av otrygghet kan minimeras vid kommunens 
stationsområden. 
 
Den 6 februari 2019 ansökte kommunen om kamerabevakningstillstånd vid kommunens 
stationsområden, dnr 000113/2019 -350. I ansökan framkommer att syftet är att motverka  
vandalism och skapa tryggare miljöer för besökarna – vilket ligger i linje med motionärernas 
intention. Utöver det pågår rekrytering av kommunal säkerhetssamordnare som kommer att 
arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor i kommunen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kan motionen anses vara besvarad. 

 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Trygg parkering vid de nya stationsområdena. 

För lite mer än två år sedan invigdes tågtunneln genom Hallandsåsen och de två 
nya stationsområdena en vid södra mynningen och en vid norra mynningen. 
Genom de nya stationsområdena och den ökade turtätheten med tåg både 
söderut och norrut har pendlingsmöjligheterna ökat drastiskt för alla boenden i 
Båstad kommun. Något som vi i centerpartiet välkomnar. 

INBROTT, SKADEGÖRELSE OCH EN KÄNSLA AV OTRYGGHET 
Tyvärr har det visat sig att en del av pendlarna, såväl de som dagspendlar med tåg som de som 
av olika anledningar reser bort längre perioder och nyttjar tåget för detta ändamål har utsatts för 
bilinbrott och skadegöre lse på sina fordon. Men det är även en del som upplever områdena kring 
både södra och norra stationsområdena som ensliga och otrygga. Något som vi i Centerpartiet 
anser att Båstad kommun måste ta på allvar och se vad för åtgärder som kan göras för att skapa 
en större känsla av trygghet men även för att minimera skadegörelser och bilinbrott. Hela syftet 
med att främja mljön men även kunna nyttja tåget som färdmedel försvinner om gemene person 
inte kan ta sig till eller från stationen och stä lla sin bil där i tryggt förvar. 

Utred och kom med åtgärdsförlag 
Centerpartiet förordar att vi ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur bilinbrotten, 
skadegörelsen och känslan av otrygghet kan minimeras. Förslagsvis kan olika referensgrupper 
tillfrågas där såväl kvinnor som män som varierande åldrar ingår. Vidare ser vi en vinst med att 
ha områdena bevakade men ger i uppdrag till tjänstemännen att utreda vad som sku lle vara det 
mest effektiva för att minimera inbrott och skadegörelsen. 

Centerpartiet föreslår: 

Att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur bilinbrotten, skadegörelsen och känslan av 
otrygghet kan minimeras för stationsområdena i Båstad och Förslöv. 

B~åstad 201;~-02-12 
V/t-/,zz~ 

U ansson 

Gruppledare Centerpartiet 

Ebba Krumlinde 

Centerpartiet 
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KS au § 47  Dnr KS 001355/2017 - 350 

Svar på motion - Ta fram en fordonspolicy 
 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 6 december 2018 om att kommunen 

skulle ta fram en fordonspolicy som behandlar olika trafiksäkerhetsfrågor – 
hantering av mobiltelefoner, alkolås, skötsel med mera. 

 
 Socialdemokraternas intention är att ta fram en policy för att öka 

trafiksäkerheten i kommunen. Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett 
nytt styrdokument för kommunens fordonshantering. I styrdokumentet 
kommer trafiksäkerheten inbegripas, och den ska sedan beslutas i den politiska 
organisationen – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

 
 Mot bakgrund av att Socialdemokraternas fråga tangerar ett pågående uppdrag 

föreslås att motionen får beaktas i det pågående uppdraget. Motionen ska 
därmed anses vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Fordonspolicy från kanslichef Olof Nilsson, 

2019-03-04  
 Motion - Fordonspolicy, 2017-12-06 
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 
 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  
 
1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001355/2017 –350 
 
 

Svar på motion – Fordonspolicy 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordonshantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 6 december 2018 om att kommunen skulle ta fram en 
fordonspolicy som behandlar olika trafiksäkhetsfrågor – hantering av mobiltelefoner, alkolås,  
skötsel med mera. 
 
Socialdemokraternas intention är att ta fram en policy för att öka trafiksäkerheten i kommunen. 
Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för kommunens 
fordonshantering. I styrdokumentet kommer trafiksäkerheten inbegripas, och den ska sedan 
beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att Socialdemokraternas fråga tangerar ett pågående uppdrag föreslås att 
motionen får beaktas i det pågående uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



Motion om att ta fram en fordons-policy. 

I policyn skall det ingå . 

* Hantering av mobiltelefon under körning. 

* Alkolås. 

* Skötsel av fordonet. osv. 

För Socialdemokraterna: Ingela Stefansson 

-1-L 
o. 1 

BÅSTADS l<Olv1i\1iUN 
Kommunstyrelsen 

-
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··· ·· ······ ··· ·· ····· ·· ·· ·· ·· ················· . 

22 november 201 7 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-03-21 1 av 1 

 

 

KS au § 46  Dnr KS 001120/2017 - 100 

Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 
 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av 

kommunens och Båstadhems fordon utrustas med alkolås för att öka 
trafiksäkerheten. 

 
 Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka trafiksäkerheten i 

kommunen. Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt 
styrdokument för kommunens fordonshantering som sedan ska beslutas i den 
politiska organisationen – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

 
 Mot bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag 

föreslås att motionen får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses 
vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon, 2019-03-04  
 Motion - Alkolås i kommunala fordon, 2017-10-18  
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 
1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001120/2017 – 100 
 
 

Svar på motion – Alkolås i kommunala fordon 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordonshantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av kommunens och 
Båstadhems fordon utrustas med alkolås för att öka trafiksäkerheten. 
 
Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka trafiksäkerheten i kommunen. 
Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för kommunens 
fordonshantering som sedan ska beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen 
får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna och teknik och service. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Centerpartiet värnar trafiksäkerheten och inser att kommunen är ett föredöme för 
oss alla som lever här. 

Kommunens politiker har avskaffat den politiska rådet för folkhälsofrågor och vi ser 
få politiska initiativ i området. Det är förståeligt då det är stor spännvidd som kräver 
såväl engagemang som initiativ och genomförandekraft. 

Ett steg i folkhälsan är att satsa på åtgärder för trafiksäkerheten. Här kommer också 
det goda exeemplet in. 

Båstad kommun ska verka för goda förutsättningar för folkhälsa och trafiksäkerhet 
och Centerpartiet föreslår därför 

Att kommunens, och dess helägda företag, utrustar samtliga fordon med alkolås. 

Då det kan vara en budgetpåverkande åtgärd föreslår vi vidare att en införandetid 
beslutas omfattande fler, men minsta möjliga antal, kalenderår. 

Båstad 20171009 

~/?~ ~~~ 
&r;partiet Båstadkretsen 
Rune Andersson 
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Datum: 2019-04-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001166/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Tillgänglighetsanpassning av Båstads station enligt Trafikverkets stationsklassning. 
 
b). Protokoll från pensionärsrådet 2019-02-14. 
 
c). Årsredovisning 2018 från NSVA. 
 
d). Hållbarhetsredovisning 2018 från NSVA. 
 
e). Budgetuppföljning för Bildning och arbete januari-februari 2019. 
 
f). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-03-19. 
 
g). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik t o m mars 2019. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Tillgänglighetsanpassning av Båstads Station enligt Trafikverkets 
stationsklassning 

Båstads nya station belägen vid Hemmeslövsområdet som invigdes 13 dec 2015 är strategiskt 
placerad vilket är till mycket nytta för både invånare i Båstads kommun samt grannkommunen 
Laholm. Båstads station ligger ca 4 km från Centrala Båstad och utgör ett nav i 
kollektivresandet. 

Redan vid projekteringsskedet borde stationen med stationsklass 3 utformats för att 
möjliggöra enkelt och effektivt resande för alla människor i en befolkningsgrupp oavsett ålder 
och rörelseförmåga. De behov som nu föreligger och bör åtgärdas kan sammanfattas i 
nedanstående punkter: 

• Att Båstads station salmar hiss skapar problem för personer som inte kan gå i 
trappor /ramper på grund av olika rörelsehinder eller de som har mycket bagage. Om man 
tittar på avstånd och jämför med Laholms station, har man i Laholm mindre avstånd från 
busshållplats till södergående spårs plattform jämfört med Båstad. I Laholm ligger 
södergående plattform i nivå med busshållplats. I Båstad finns det nivåskillnader mellan 
plattformarna och omgivningen. 

• Utifrån resandestatistik från Skånetrafiken för Båstads kommun som vi tagit del av är 
Båstads station en klass 3 station( mer än 1000 resande per dag). En klass 3 station ska 
enligt TRV:s riktlinjer ha hiss. Antalet resenärer per dag vid Båstads station är enligt 
Skånetrafiken 1190 stycken personer. 

• Avstånden för de resande med tex. funktionshinder skapar problem eftersom de inte 
sällan riskerar att missa bussen då man ska ta sig från plattformen till väntande buss. Idag 
behöver de ta sig upp via ramp( er) som går uppåt i en spiral. Detta tillgänglighetsproblem 
leder till att äldre och rörelsehindrade inte kan åka kollektivt på samma villkor. 

• Väntkurarna uppe vid plattformarna är inte anpassade för större antal sittande resenärer. 
Det finns idag inte tillräckligt med sittplatser uppe på plattformarna vilket gör att 
rörelsehindrade riskerar att inte kunna sätta sig ned i väntan på tåget Det behövs få till fler 
bänkar där passagerare kan sitta i väntan på tåget. 

Båstads kommun anser att Trafikverket omgående bör göra en översyn av Båstads station 
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för att se vilka anpassningar som är nödvändiga. Resandet 
måste vara enkelt, tryggt och effektivt för alla människor oavsett ålder och rörelseförmåga. 

0 

Kommunstyrelsens or 

- 7?? /~2-~~~ 
.- Jan Bernhardsson 

,/ 
1 Teknik- och Servicechef /. ... 
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Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2019-02-14, kl. 10.00-12.00 

Arorna, kommunhuset i Båstad 

Lars Elofson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Barbro Hansson, ledamot 
Karin Sörensson, ledamot 
Kenneth Larsson, tjänstgörande ersättare för Inger Westin 
Karin Aurell Paulsson, ersättare 
Ann-Katrin Werner Forssell, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Taina Virmalainen, sekreterare 
Ulf Jiewertz, ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 

Frånvarande Inger Westin, ledamot 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
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Ordföranden öppnar mötet och mötet inleds med en tyst minut för Tore Schersten. 
Karin Wilson utses till att justera protokollet. 

2. Godkännande av dagordningen 
Ordföranden föreslår annan ordning än vad som presenteras i dagordningen med 
hänsyn till Emmas närvaro. Rådet beslutar att godkänna dagordningen utifrån 
ordförandes förslag till ny ordningsföljd. 

3. Presentation 
Ordföranden presenterar sig och samtliga presenterar sig och berättar vilken 
förening de företräder. 

4. Information från Vård och omsorg 
Ulf Jiewertz och Emma Pihl presenterar sig. Emma informerar om det som är 
aktuellt gällande trygghetslarm på Åsliden: 
De boende på Åsliden har testat ett helt nytt personlarm med AI som ursprungligen 
är anpassade för personer i eget boende. Testet föll tyvärr inte så väl ut som man 
tänkt sig och företaget som nu utvecklat nya produkter vill gärna testa larmen för 
personer i eget boende. Frågan lyfts om några kan tänka sig att vara försöks
personer och i så fall vem som kan tänka sig vara kontaktperson gentemot 
företaget. Christer ska kolla upp om intresse finns och i så fall kan Emma förmedla 

företaget kontaktuppgiftema. Försökverksamheten ligger utanför KP~ .J.d f{j 
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För kännedom: 
Statliga stimulansmedel för 2019 kommer inte att betalas ut varför beslut fattats om 
nerdragning för socialt innehåll för de som bor i ett särskilt boende. 
Träffpunkten i Grevie kommer att successivt avvecklas från nämndens del utifrån 
ett ekonomiskt ansträngt läge. Nästa vecka kommer beslutet att kommuniceras till 
allmänheten. 
Digidel - förslag finns att ungdomar genom kommunalt sommarjobb ska kunna 
bidra med teknisk support/stöd genom digitala kafeer till äldre. 

5. Genomgång av rådets protokoll från förra sammanträdet 
Förtydligande gällande punkten ekonomin på första sidan: avser årsbokslut 2018. 
Ulf vill lyfta fram under punkt 9 om att det finns en ansökan om kameraövervakning 
vid bl a parkeringarna vid stationerna. 

Protokollet från mötet den 6 december 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Rådets arbete och genomgång av reglemente 
Ordföranden går igenom rådets reglemente i syfte att tydliggöra rådets arbete, 
sammansättning, arbetsformer och befogenheter. Även relationen till deltagande 
föreningar och till kommunen i övrigt. Rådet beslutar om att ändra namnet Lilla 
gruppen till arbetsutskott och att ordförande i respektive SPF i kommunen ska ingå 
i arbetsutskottet tillsammans med ordförande och vice ordförande i KPR. 
Ordföranden ska diskutera med kansliet för att ta reda på hur mycket medel som är 
avsatta för rådet och rådets ekonomi. Diskussion även om ersättningsnivån för 
närvaro under rådets möten. Ska vara samma som vad ledamöterna har vid 
kommunfullmäktiges sammanträden: 600 kr /tillfälle. Redovisning om ersättnings
nivån kan vid behov göras. Till nästa möte ska ledamöterna fundera ut lämpliga 
punkter till aktivitetsplan för 2019 och diskutera detta på nästa möte för att 
därefter under kommande möte i juni fatta beslut om en aktivitetsplan. 

7. Rådets sammansättning 
Rådet ska bestå av åtta ledamöter samt en ordförande. En av varje förening ska 
representeras i rådet och resterande ledamöter fördelas efter medlemsantalet. PRO 
är på gång med en förening och för att kunna få en ledamot krävs beslut om en 
styrelse, att föreningen är verksam i kommunen och har minst tio aktiviteter/ år på 
lokal nivå. Idag består rådet av sju ledamöter. Rådet beslutar om att avvakta med 
om PRO bildar en lokal styrelse. Annars går den åttonde platsen till befintlig 
förening. Efter årsmöte ska förteckning lämnas. Önskemål om att lista på 
ledamöter med kontaktuppgifter ska uppdateras och kompletteras. 

8. Val av vice ordförande 
Inkomna förslag inför val av vice ordförande: Gunilla Linghoff och Christer Nordin. 
Efter sluten omröstning har Gunilla fått tre röster och Christer fem röster. Rådet 
beslutar därefter att välja Christer Nordin som vice ordförande för 2019-2022. 

9. Val av representanter till lilla gruppen/arbetsutskottet 
Rådet beslutar om att ändra namn från lilla gruppen till arbetsutskott. Vidare 
beslutar rådet att välja ordförande för varje förening, ordförande och vice 
ordförande. Beslutet innebär att Karin Wilson, Gunilla Linghoff, Karin Sörensson, 
Christer Nordin och Lars Elofson ingår i arbetsutskottet. 



10. Rådets sammanträdesplan 2019 
Rådet beslutar om att fastställa följande sammanträdesdagar: 
11april,13 juni, 29 augusti, 31 oktober, 5 december. 
Mötena ska ske mellan kl. 10.00 - 12.00. 

11. Rapport om möte angående bidrag för lokalkostnader 
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Christer rapporterar om KPR Lilla gruppens möte med Mia Lundström och Johan 
Olsson Swanstein gällande föreningarnas kostnader för lokaler. Varje förening ha 
rätt att ansöka om kostnader till lokaler som Teknik och service godkänner upp till 
70 %. Bidraget kan max uppgå till 10 000 kr /år och ersätts i efterhand. Beslut om 
detta ska fattas i kommunstyrelsen och detta är ett besked som gynnar föreningar
na genom att de dels kan få förenings bidrag men även bidrag för lokalkostnader. 

12. Samrådshandlingar 
Det har inkommit två olika samrådshandlingar; Tunet 1 och Hemmeslöv 5:9. 
Ordföranden har inga synpunkter kring handlingarna. Önskemål om att 
handlingarna skickas via e-post och att eventuella synpunkter kan skickas till 
ordföranden som sedan skickar dem vidare till kommunen. 

13. Stationen i Båstad 
Claes Wastensson har på uppdrag av lilla gruppen skrivit en inlaga till kommun
styrelsen gällande stationen i Båstad. Ärendet ska tas upp av KS au. Tills nästa möte 
föreslås att man tar upp frågan och återrapporterar ärendet. Förslag om att göra ett 
studiebesök tillsammans med tillgänglighetsrådet på stationen. 

14. Gratis bussresor - Rapport 
Johan Olsson Swanstein har rapporterat att det i nuläget inte är aktuellt med gratis 
bussresor för äldre men att både Familjen Helsingborg och Region Skåne jobbar 
med frågan. 

15. Anmälan av funderingar 
- Mörka gång- och cykelvägar: Man har tagit bort belysning i Förslöv vid ett över
gångsställe nära Margretetorpsvägen-Ängelholmsvägen, dvs nära Förslövs skola. 
Även belysningen är bristande vid gång- och cykelvägen på nya Banvallen. Förslag 
att Ann-Katrin och Christer genom SPF Södra Bjäre ska ta fram ett underlag så att 
KPR kan driva frågan vidare. 
- Busshållplats Hovs kyrka: Trafikverket har placerat en busshållplats och det går 
inte att flytta den till ett lämpligare ställe då det är privat mark som inte går att 
köpa. Beslut om att arbetsutskottet ska skicka en skrivelse till Skånetrafiken. 
- Övriga frågor: Till nästa möte behövs synpunkter till KPR göras mer i organiserad 
form och det är bra att det kommer både initiativ och skrivelser. 

16. Information från Polisen 
Polisen varnar för bedrägerier genom falska telefonsamtal. Både Karin Wilson och 
Gunilla Linghoff vill varna andra då de själva fått falska e-postmeddelanden som ser 
äkta ut där bekanta avsändare begär pengar. 

/ 
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17. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
På grund av tidsbrist flyttas ärendet fram till nästa sammanträde. 

18. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 11 april kl. 10.00 i Ingrid Marie, kommunhuset i Båstad. 

,//,,;" 6 '17m\\)n~ w~ b7s~ 
~fso \~~~malainen Karin Wilson 

Ordförand Sekreterare Justerare 
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Förvaltningsberättelse 
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Styrelsen och verkställande direktören för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (556765-3786) 
får härmed avge följande förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2018 . Bolaget har sitt säte i 
Helsingborgs kommun, Skåne län. 

Styrelse 

Styrelsen består av en ledamot med en suppleant utsedd av vardera delägares kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige i Lands
krona utser vice ordförande i bolagets styrelse. 

Därutöver finns två arbetstagarrepresentanter. Dessa är adjungerade till styrelsen men är ej formella 
ledamöter. 

Styrelsen har sedan föregående bolagsstämma haft följande sammansättning: 

Magnus Jälminger (M), Helsingborgs stad 
Björn Persson (M), Landskrona stad 
Jan Zielinski {S), Svalövs kommun 
Anders Månsson (S), Bjuvs kommun 
Jan Nilsson (S), Åstorps kommun 
Bo Wendt (BP), Båstads kommun 

UlfThysell 

Suppleanter har varit följande: 

Maria Berglund (KD), Bjuvs kommun 
Hans Grönqvist (BP), Båstads kommun 
Anna Ingers (S), Helsingborgs stad 
Teddy Nilsson (SD), Svalövs kommun 
Rolf Ottosson (SO), Åstorps kommun 
Hellin Taskinen (S), Landskrona stad 

Revisorer 
Revisorer sedan föregående bolagsstämma har varit följande: 
Thomas Hallberg, Ernst & Young 
Magnus Helmfrid, Ernst & Y oung 

Lekmannarevisorer 

ordförande 
vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Verkställande direktör 

för Anders Månsson 
för Bo Wendt 
för Magnus Jälminger 
för Jan Zielinski 
för Jan Nilsson 
för Björn Persson 

ordinarie 
suppleant 

Kommunfullmäktige i Helsingborg och Landskrona utser vardera en lekmannarevisor. Därutöver har 
Helsingborgs stad utsett en suppleant. 

Lekmannarevisorer har sedan föregående bolagsstämma varit följande: 
Aina Modig Lindell, Helsingborgs stad 
Gunnar Ottosson, Landskrona stad 
Mikael Molin, Helsingborgs stad 

ordinarie 
ordinarie 
suppleant / 

/11 

1 



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Ägarförhållanden 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ägs till lika delar av de sex nordvästskånska 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. 

Allmänt om verksamheten 

2 (16) 

NSV A ansvarar för förvaltning och drift av delägarnas allmänna VA-anläggningar. Syftet med bolaget 
är att inom verksamhetens geografiska område vidmakthålla en effektiv organisation genom att ut
nyttja stordriftsfördelar och ta underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 

Förutom drift och underhåll skall NSV A även ansvara för förnyelse och förbättring av delägarnas 
VA-anläggningar. Verksamheten omfattar produktion och distribution av dricksvatten, avledning av 
dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt 
slam. Bolaget skall dessutom biträda delägarna vid planeringen av VA-verksamheten. 

Då bolaget är en utförarorganisation för ägarnas VA-verksamhet redovisas den totala VA-verksam
heten av respektive delägare. Arbetet utförs till självkostnadspris, varför bolaget i normalfallet ej gene
rerar någon vinst. 

Forskning och utveckling 
NSVA äger tillsammans med VA Syd ·och Sydvatten AB forsknings- och utvecklingsbolaget Sweden 
Water Research AB (SWR). Syftet med bolaget är att samverka och nyttja delägarnas gemensamma 
resurser inom detta område för att skapa långsiktig hållbarhet i våra verksamheter. 

Ett nytt aktieägaravtal antogs 2016 där aktieägarna under vaije verksamhetsår propo1tionerl igt skall 
finansiera ett maximalt belopp enligt fördelningsnyckel i aktieägaravtalet. Under 2018 uppgår NSVA:s 
andel till 3 .612 tkr. Den del som vid bokslutet understiger de avtalade procentsatserna skall anges som 
eventualförpliktelse hos respektive aktieägare, och överstigande skall minska eventualförpliktelsen . 
SWR har rätt till finansiering enligt avtalet och denna rätt skall finnas i upp till tre år. Under 2018 
översteg SWR:s fakturering det avtalade beloppet med 392 tkr. Kvar som eventualförpliktelse från 
2016 för NSV A är 73 I tkr. 

Miljöinformation 

Bolaget har tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen avseende reningsverk. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, utom gällande anläggningarna i Svalövs och Bjuvs kommuner, där 
Söderåsens Miljöförbund är tillsynsmyndighet. En hållbarhetsredovisning lämnas i separat dokument. 

Väsentliga förhållanden och händelser 
Under 2017 bestämde sig Klippan, Perstorp, och Örkelljunga för att utreda om samverkan inom 
vatten- och avloppsverksamheten är något även för dem för att klara de stora utmaningarna som va
verksamheterna i Sverige står inför framöver. Strax innan jul 2017 meddelade KJippan att man inte går 
vidare med utredningen, då man gjort bedömningen att man klarar de framtida utmaningarna för va
verksamheten i egen regi . Utredningsarbete har pågått i både Perstorp och Örkelljunga under hela 
2018 med rapportframtagande och gemensamma träffar, både politiskt och med personal från 
kommunerna. Efter valet har arbetet vilat ett tag i Örkelljunga, medan Perstorp väntas fatta beslut 
under januari eller februari 20] 9. 

Under 2018 har arbetet med att säkerhetsklassa personal som innehar säkerhetsklassade tjänster pågått 
och vattenverket på Örby i Helsingborg är numera ett civilt skyddsobjekt. 

1 samband med att en entreprenör med en logotyp förvillande lik NSV As etablerade sig i Helsing
borgsregionen uppmärksammades att NSV A saknade varumärkesskyddat hos Patent- och 
Registreringsverket. Under processen att regislrnra ett varumärkesskydd pågår ett ärende, då en anM 

1 



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisalionsnummer 556765-3786 

part har haft synpunkter på logotypen. 
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Nya Vattentornet i Helsingborg växer långsamt upp mot höjden och öve1täckningen av reningsverket 
pågår med full fait för att möjliggöra stadens planerade exploateringar i Oceanhamnen. 

I Båstad har arbetet med att ansluta sydsidan till Sydvatten kommit igång och projektet drivs i nära 
samarbete med Sydvatten. 

Åstorp har fattat beslut om att bygga ett nytt vattenverk i Kvidinge och projektet startade upp under 
hösten. 

Sweden Water Research, det med Sydvatten och VA SYD gemensamma forskningsbolaget fortsätter 
att prestera och utvecklas över förväntan. 

Framtida utveckling 

Under 2019 förväntas beslut från Perstorp om de väljer att ansöka om delägarskap i NSV A. 

Flerårsjämförelse 

Se not 25 för definition av nyckeltalen. 

Belopp i tkr eller procent 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 802.789 595.789 539.537 
Resultat efter finansiella poster 122 90 158 

Balansomslutning 259.290 214.794 193.211 
Sysselsatt kapital 6.000 6.000 6.000 
Avkastning på sysselsatt kapital 2,1% 1,6% 2,7% 

Kassalikviditet 96,9% 96,8% 95,5% 
Soliditet 2,3% 2,8% 3,1% 

Förändring av eget kapital 

Aktie- Balanserat 
Belopp i tkr kapital resultat 

Belopp vid årets ingång 6.000 
Disposition av föregående års resultat 
Arets resultat 
Belopp vid årets utgång 6.000 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 

Inga vinstmedel står till bolagsstämmans förfogande. 

2015 

557.093 
68 

188.615 
6.000 
1,2% 

95 ,2% 
3,2% 

Årets 
resultat 

2014 

505.204 
64 

122.520 
6.000 
2,3% 

96,3% 
4,9% 

Totalt 
6.000 

6.000 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balans
•·äkn ;ngm· med tillhörnnde boks I utskommeotnre~ 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 
Summa rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 
Summa resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 
Årets resultat 

Not 

5 

6 

7-9 

10 

11 

23 

12 
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2018 2017 

802 789 595 789 
71932 37 755 

874 721 633 544 

-733 869 -503 965 
-138 021 -127 057 

-2 584 -2 422 
-121 -2 

-874 595 -633 446 

125 98 

-4 -8 
-4 -8 

122 90 

-122 -90 
0 

~ 
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Balansräkning 

Belopp i tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 
Andra andelar 
Uppskjuten skattefordran 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Varulager m.m. 
Förnödenheter och handelsvaror 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Övriga kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstilJgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

13 

14 

15 

16 

17 

10 
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2018 2017 

9 908 9 047 
9908 9047 

17 17 
40 40 

138 135 
195 192 

10103 9239 

3 811 3 532 
3 811 3 532 

47 951 42 292 
3 414 12 243 

19 879 25 091 
71244 79626 

174132 122 397 

249187 205 555 

259 290 2147~0 
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Balansräkning 

Belopp i tkr 

SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (6.000 aktier a 1.000 kr) 

Fritt eget kapital 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

19 

21 

22 

6 (16) 

2018 2017 

6 000 6 000 
6 000 6000 

0 0 

0 0 

6 000 6000 

0 0 

50 466 85 083 
150 714 77155 

1843 841 
18 246 14 560 
32 021 31155 

253 290 208 794 

259 290 2147~ 
A.'f 
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Kassaflödesanalys 

Be/opp i tkr 

Den lö~ande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, 
m.m. 

Betald inkomstskatt 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(· )/Minskning(+) av varulager 
Ökning(· )/Minskning(+) av rörelsefordringar 
Ökning(+ )/Minskning(-) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 

24 

2018 

122 

2 703 

2 825 
-125 

2 701 

-279 
8 381 

44496 
55 299 

-3 564 
-3 564 

51735 
122 397 
174132 

7 (16) 

2017 

90 

2 422 

2 512 
-113 

2 399 

2 000 
-36 673 
21583 

-10 691 

-40 
-2 659 
-2 699 

-13 390 
135 787 
122 397/ 

/i-1 
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Noter till resultat- och balansräkningarna 
Not 1. Redovisningsprinciper 
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012: I Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna 
är oförändrade jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäkter 

Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna 
kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inklude
rar endast det bruttoflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räk
ning. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Varulager 

Varulagerna har värderats till anskaffningsvärde. Avdrag för inkurans har ej skett. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I an
skaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

För att en anläggning skall aktiveras krävs att utgiften uppgår till minst 0,5 prisbasbelopp. I annat 
fall omkostnadsförs utgiften. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fordon 8 år 
Datorer med kringutrustning 5 år 
Övriga inventarier 5-10 år 

Skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter har ej bedömts vara väsentlig. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Innehav av aktier i intressebolag värderas till nominellt värde (anskaffningsvärde). Uppskjuten skatte
fordran värderas till det belopp vam1ed det förväntas kunna utnyttjas under kommande år. 

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Skatt 

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidi
gare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händel
ser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skatte
fordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda 
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvaran~ 

1 



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

9 (16) 

tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på i1mevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas va1je balansdag. 

Utvecklingskostnader 

Bolagets utgifter för utvecklingsarbete kostnadsförs löpande. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Ersättningar till anställda 

Bolaget är anslutet till det kommunala pensionsavtalet KAP-KL 2006, samt AKAP-KL 2014 avseende 
anställda födda 1986 eller senare. Den fö1månsbestämda pensionen enligt dessa avtal har försäkrats 
via KPA. Kostnaden betalas via löpande premier, varför inget behov av avsättning i balansräkningen 
föreligger. 

Not 2. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser som påverkar bolagets ekonomiska ställning har inträffat efter räkenskaps
årets si ut. 

Not 3. Ställda säkerheter 

Belopp i tkr 

Ställda säkerheter 

Not 4. Eventualförpllktelser 

Belopp i tkr 

Finansiering Sweden Water Research enligt aktieägaravtal 
Kapitaltäckningsgaranti för Sweden Water Research 

2018 

Inga 

2018 

731 
500 

1231 

2017 

Inga 

2017 

1122 
500 

1622 

Finansiering Sweden Water Research (SWR) är den del av medel som NSVA enligt aktieägaravtal är 
förpliktigat att tillhandahålla SWR som ej utnyttjats under året. Förpliktelsen kvarstår under tre år. Då 
aktieägaravtalet slutits 2016 består beloppet enba1t av medel avseende 2016. 

Ägama har tecknat ett avtal om kapitaltäckningsgaranti för SWR uppgående till 1.500 tkr. Avtalet 
har formulerats på så sätt att ägarnas förpliktelse begränsas till 500 t'/::J 

·' 
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Not 5. Nettoomsättning 

Be/oeE_ i tkr 2018 2017 

Intäkter drift och underhåll 336 344 315 741 
Intäkter investeringar 466 259 279 873 
Rörelsens sidointäkter 186 175 

802 789 595 789 

Not 6. Övriga rörelseintäkter 

Betoee i tkr 2018 2017 

Gasproduktion 2 479 8197 
Omhändertagande slam 1428 1505 
Värmepump 1136 1452 
Externa tjänster 61 701 22 551 
Fakturerade kostnader till intresseföretag 1 797 2 520 
Övriga intäkter 3 391 1530 

71932 37 755 

Not 7. Utvecklingskostnader 

Belopp i tkr 2018 2017 

Årets utvecklingskostnader 5 335 3 792 
5 335 3 792 

Utvecklingsarbete bedrivs från 2014 huvudsakligen inom ramen av Sweden Water Research AB. 

Not 8. Leasingkostnader 

Belowi tkr 2018 

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 

Inom ett år 
Mellan ett och fem år 
Senare än fem år 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 

8 952 
22 123 

31075 

11036 

2017 

9 689 
20146 

29 835 

9 759 

Beloppen som redovisas är hyresavtal avseende lokalhyra samt leasingavtal. Huvuddelen av leasing
avtalen avser billeasing. Resterande del utgörs av avtal gällande datorutrustning. 

Avgifterna för billeasing har justerats för att ta hänsyn till att endast halva momsbeloppet är av-

. dragsgillt för billeasingavgifte1/lf. 

1 
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Not 9. Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 

Belopp i tkr 

Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag 
Andra uppdrag 

Lekmannarevision 
Revisionsuppdrag 

Not 10. Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

Medelantaletanställda i Sverige 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Antal styrelseledamöter på balansdagen 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

Antal ledande befattningshavare på balansdagen 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

2018 

65 
33 

18 

2018 

52 
143 

195 

6 
6 

3 
5 
8 
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2017 

61 
95 

11 

2017 

50 
145 

195 

1 
5 
6 

2 
6 
8 

Medelantalet anställda har beräknats som antalet arbetade timmar inklusive semester, sjukfrånvaro och 
tjänstledighet dividerat med årsarbetstid enligt schablon 1.920 timmar. Öve1tid har ej medräkna~ 

1 
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Belopp i tkr 

Styrelse och VD 
Övriga anställda 
Totala löner och ersättningar 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 

Pensionskostnader till styrelse och verkställande direktör 
Pensionskostnader till övriga anställda 
Totala pensionskostnader 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

Ledande befattningshavares förmåner 

2018 

1577 
88 067 

89 644 

30 799 

474 
12 053 
12 527 

132 970 
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2017 

1515 
84 939 

86454 

28 674 

159 
6 740 
6 899 

122 027 

Belopp i tkr Grundlön/arvode Pensionskostnad 

Styrelsens ordförande 
Övriga styrelseledamöter 
Verkställande direktör 
Övriga ledande befattningshavare 

141 
216 

1220 
5178 

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till 
verkställande direk1:ören (VD) fastställs av styrelsen. Inget tantiem eller därmed jämförlig ersättning 
finns till styrelse och verkställande direktör. 

Förutom grundlön disponerar VD en tjänstebil. Styrelsens ordförande samt övriga styrelseledamöter 
har inte erhållit någon ersättning utöver beslut av bolagsstämma. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare fastställs av VD efter samråd med styrelsens ordfö
rande. Ersättning utgörs av grund lön och avtalspension. Med ledande befattningshavare avses de per
soner som tillsammans med VD utgör företagets ledning. Utöver VD har ledningen under året bestått 
av följande personer: 

Ekonomichef 
HR-chef 
Chef avdelning Dricksvatten 
Chef avdelning Av loppsrening 
Chef avdelning Ledningsnät och projekt 
Chef avdelning Rörnät 
Chef avdelning Kundnära tjänster 

Pensionsvillkor 

För ledande befattningshavare uppgår pensionsåldern till 65 år. Bolaget är anslutet till de kommunala 
pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL. Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkar årets 
resultat. Inga pensionsavtal utöver KAP-KL finns tecknade i bolaget. 

Avgångsvederlag 

Vid uppsägning av VD gäller en uppsägningstid på 12 månader. Vid uppsägning av andra ledande be
fattningshavare gäller uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal. 

Vid uppsägning utgår lön under uppsägningstiden. Bolaget har ej tecknat några avtal om avgångsve-

derlag därutöver/,:t, /1 
, ~" 

474 
3 071 
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Not 11. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 

Maskiner och inventarier 

Not 12. Skatt på årets resultat 

Belopp i tkr 

Aktuell skattekostnad för perioden 
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader 

Avstämning av effektiv skatt 

Procent 

Resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% 

Ej avdragsgilla kostnader 74,7% 

Ej skattepliktiga intäkter -0,4% 

Skatt hänförlig till tidigare år 3,7% 

100.0% 

Not 13. Inventarier 

Belopp i tkr 

Ackumulerade anslrnffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärden 

Arets förändringar 
- Inköp 
- Omklassificering 
- Försäljningar/utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 

Arets förändringar 
- Försäljningar/utrangeringar 
- Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 
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2018 2017 

-2 584 -2 422 

-2 584 -2 422 

2018 2017 

-127 -115 
2 2 
3 23 

-122 -90 

2018 2017 

Belopp Procent Belopp 

122 90 

-27 22,0% -20 

-97 80,0% ·72 

2 ·2,0% 2 

-122 100,0% -90 

2018 2017 

18 356 15 696 

3 564 2 660 

-1 383 

20 537 18356 

-9 309 -6 887 

1264 
-2 584 -2 422 

-10 629 -9 309 

9908 90% 
~ 
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Not 14. Andelar i intresseföretag 
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Bolagets andelar består av 1.700 aktier å 10 kr i 556945-8945 Sweden Water Research AB med säte i 
Lunds kommun, Skåne län. Kapital- och röstande! uppgår till 33,33%. 

Not 15. Uppskjuten skattefordran 

Belopp i tkr 

Ej avdragsgill avsättning avtalsförsäkringar och 

pensioner för semesterlöneskuld m.m. 
Skattesats 
Temporära skillnader i skulder 

Not 16. Övriga kortfristiga fordringar 

Belopp i tkr 

Båstads kommun 
Landskrona stad 
Åstorps kommun 
Övriga poster 

Not 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Belopp i tkr 

Köpt vatten 
Övriga poster 

Not 18. Likvida medel 

Belopp i tkr 

Följande de/komponenter ingår i likvida medel: 

Banktillgodohavanden 
Banktillgodohavanden, VA-avgifter 

2018 

627 
22% 

138 

2018 

149 
2 822 

443 
3414 

2018 

13 604 
6 276 

19879 

2018 

84 093 
90 038 

174132 

2017 

616 
22% 

135 

2017 

7 239 

4 543 
461 

12 243 

2017 

19 298 

5 793 
25 091 

2017 

42 933 
79464 

122 397 

Banktillgodohavanden avseende VA-avgifter är de av slutkunderna inbetalda VA-avgifter vilka NSVA 
fakturerar för ägarkommunernas räkning. Dessa medel överförs till respektive kommun en gång per 
månad. Dessa tillgodohavanden är närmast att likna vid klientmedel. 

Not 19. Aktiekapital 

6.000 aktier a 1.000 k/f1 
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Not 20. Disposition av vinst eller förlust 
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Då bolaget verkar enligt självkostnadsprincipen och därmed ej gör någon vinst eller förlust saknas fritt 
eget kapital. Någon disposition av vinst eller förlust är därmed inte aktuell. 

Not 21. Förskott från kunder 

Beloe_e_ i tkr 2018 2017 

Bjuvs kommun 12 043 16 552 
Båstads kommun 6 077 
Helsingborgs stad 27 302 41807 
Landskrona stad 19 623 
Svalövs kommun 5 044 7101 

50466 85 083 

Not 22. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Be/oe_p i tkr 

Personalrelaterade kostnader 
Förutbetalda bidrag 
Elkostnader 
Entreprenadkostnader 
Övriga poster 

2018 

13 856 
5 782 
2 275 
5 530 
4578 

32 021 

2017 

13 465 
2161 
2 421 
4967 
8141 

31155 

Not 23. Betalda räntor och erhållen utdelning 

Belo{J{) i tkr 

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

2018 

-4 

2017 

-8 

Not 24. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 

Beloe_e_i tkr 

Avskrivningar på tillgångar 
Utrangering av tillgångar 

Not 25. Nyckeltalsdefinitioner 

Balansomslutning 
Sysselsatt kapital 
Genomsnittligt sysselsatt kapital 
Avkastning på sysselsatt kapital 

Kassalikviditet 
Soliditet 

Totala tillgångar 
Totala tillgångar - räntefria skulder 

2018 

2 584 
119 

2 703 

2017 

2 422 

2422 

Genomsnitt av ingående och utgående sysselsatt kapital 
(Rörelseresultat+ finansiella intäkter) I genomsnittligt sysselsatt 
kapital 
(Omsättningstillgångar - lager) I kortfristiga skulder 
Eget kapital I balansomslutning./, 

~;/1 
, ' ) 



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Helsingbor/ -03-14 

~~~~~~~-::E·::~:=·i1=~=·i;=;~~-~:·~·= .. = .. = .. : ... > .. -... ............... . 

~~·~··· ·~··· · · : .. .. . 
c··~,'f11 /I)_ vl1 ji?i N·i·i~~~~· ····· ····· · .. .......... .. ...... ......... . 

<~ / 
.····~·······~·· ··· · ·· · ···· .. ··········· .. ····· ·· ····· 
Ulf sell 
Ve ·ställande direktör 

16 (16) 

4~. : . ~i Månsson ,, 

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2019-03-14. 

z:~b~~ 
Auktoriserad revisor 

Vår granskningsrapport har avgivits 2019-03-14. 

Aina Modig Lindell 
Lekmannarevisor ut edd av ägarna 

~;;~~ ....... ~ ...... ~'---.. -.. ---~ 
Lekmannarevisor utsedd av ägarna 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, org.nr 556765-3786 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utrört en revision av årsredovisningen för Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt· 
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års
redovisningen som helhet Inte innehåller några väsentliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel , 
och att lämna en revisionsberättelse som Innehåller våra utta
landen. Riml ig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo
visningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär
der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi· 
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig· 
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill om
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi
teten i den interna kontrollen . 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk
samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys
ningarna, och om årsredovisningen återger de under
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt· 
ning av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB för år 2018 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund fiir uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi· 
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medels förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär
der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent· 
ligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig til I någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovlsningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget. eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken· 
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Helsingborg den 14 mars 2019 

Ernst & Young AB 

~"'"''~/kel~ 
Auktoriserad revisor 
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Själva grunden för NSVAs existens, att tillhandahålla rent dricksvatten till invånare och företag i 
ägarkommunerna och sedan ta hand om avloppsvattnet och rena det innan det åte1förs till naturen, är 
en del av fundamenten för ett hållbart samhälle, vattnets lffetslopp. 

Bolagets anställda arbetar va1je dag med arbetsuppgifter som direkt appellerar till flera av de områden 
som definierats i FNs globala hållbarhetsmål. 

Övergripande a:ffårsmodcll och information bolagets arbete med miljö, sociala 
förhållanden och personal 

Grunden för NSV As handlar om att vi ska 

• Säkra VA-kompetens i regionen 

• Skapa en optimal utveckling av det regionala VA-systemet 

• Vara ett föredöme för samverkan i nordväsh·a Skåne 

Utifrån vårt ursprungliga syfte har vi formulerat en Vision, en Affärside och våra Värdeord. 

Visionen (vad vi vill uppnå): 

NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade 
frågor i Nordvästra Skåne. 

Våra strategiska mål för att röra oss mot visionen är 

Att våra reningsverk klarar villkor och utsläppskrav, vilket redovisas i bolagets 
miljöredovisning 
Att det dricksvatten vi levererar uppfyller Livsmedelsverkets villkor 
Att våra ledningsnät uppfyller de dimensioneringskrav som gäller 
Att vi planerar och är redo för framtida utmaningar såsom kraftigare regn, stigande 
havsnivåer, sämre råvatten, ökande vattenförbrukning och krav på rening av fler ämnen i våra 
reningsverk. 
Att va-systemen och vår verksamhet är långsiktigt hållbara och det mäter vi genom att vara 
gula eller gröna i alla parametrar i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex. 

De mål vi sätter upp i vår Affärsplan för drift, underhåll och utveckling av de allmänna va
anläggningarna följer våra strategier och leder oss mot vår Vision. 

Som indikatorer på att vi rör oss i rätt riktning använder vi Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI). 
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Hållbarhetsindex visar på verksamhetens långsiktiga hållbarhet ur ett antal parametrar. Värderingen 
är grönt, gult och rött där röd färg indikerar att parametern inte är långsiktigt hållbar. Vi anser att en 
verksamhet som ska vara "garanten för en hållbar utveckling" ska vara grön eller gul i samtliga 
parametrar. I dagsläget finns några medvetna undantag, där kostnad/nytta eller platsens 
fömtsättningar omöjliggör ett gult eller grönt resultat. 

Vår Affärside (vårt uppdrag) är att: 

På affärsmässiga gt'Under leverera och utveckla hållbara vattentjänster som skapar 
samhällsnytta för delägarna och kundnytta för deras kunder. 

Våra sh·ategier för att uppfylla vår Affärside är: 

Att vara kostnadseffektiva i det arbete vi utför 
Att ha en god balans i arbete utfört i egen regi respektive med externa resurser 
Att leverera de produkter som efterfrågas av våra ägare och kunder 
Att vår leverans uppfyller de servicelöften som vi utlovat 
Att våra kunder alltid får ett professionellt bemötande och vi följer kundens ärenden i hela 
processen vid kontakt med oss 
Vi kommunicerar i första hand proaktivt vad vi gör så att våra kunder både vet när vi påverkar 
dem och på vilket sätt de påverkar vår verksamhet. 

I Affärsplanen sätter vi upp mål för utvecklingen av bolagets verksamhet, i grunden arbetar vi med att 
definiera hur våra produkter ska utvecklas. Dessa målsättningar stödjer vår affärside. 

Som indikatorer för hur väl vi arbetar efter vår affärside använder vi våra produktblad, 
effektivitetsnyckeltal, våra servicelöften och NIG-mätningar. 

För att definiera vad en hållbar vattentjänst är har vi utvecklat produkter som var och en beskriver 
delar av hela tjänsten. I produkterna beskriver vi detaljerat vad som ingår i den tjänst vi levererar. 

Utifrån våra produkter har vi tagit fram pris/enhet för att mäta vår affärsmässighet. Dessa nyckeltal 
visar på hela produktens effektivitet och mäter den output vi får från en given input. En produkt kan 
bli effektivare på många sätt; ändrade arbetsprocesser, bättre inköp, nya metoder och automatisering 
är några exempel. 

Kundnyttan definierar vi dels utifrån NK.I-mätningar och dels utifrån våra servicelöften och hur väl vi 
uppfyller dem. Vi mäter uppfyllandegraden av våra löften och gör en översyn i samband med 
affårsplaneprocessen om de måste justeras utifrån externa eller interna krav. 

Våra servicelöften vid driftsstörningar är: 

Vid akuta händelser uppdaterar vi driftinformationen inom 30 minuter från det att felet är 
bekräftat av oss. 
Vid planerade VA-arbeten informerar vi berörda kunder senast tre dagar innan arbetet ska 
utföras. Informationen kan skickas med vykort, sms eller lapp i er brevlåda eller i dörren på er 
fastighet 
Vid tekniska problem med kommunens vattenledningar ska ingen kund vara utan vatten 
längre än tio timmar efter att vi har fått kännedom om felet. Om felet inte kan åtgärdas 
inom tio timmar kommer vi att sätta ut tillfälliga vattentankar eller vattenposter i närområdet 
inom sex timmar från det vi fått kännedom om läckan. 
Vid tekniska problem med kommunens avloppsledningar ska ingen kund vara utan avlopp i 
mer än fyra timmar efter vi har fått kännedom om felet såvida felet inte beror på 
översvämning. 
Vid tekniska problem med LTA-pumpen, kontakta NSVA. Vi tar emot din anmälan och 
kontaktar dig för åtgärd senast nästkommande vardag. 
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Vid mätningar under 2018 har de allra flesta kunder varit nöjda med vått bemötande: 

Hur nöjd är du med vårt be111öta11cle när du framförde ditt i\ rende? Hur nöjd ä1 du med vå1 t bemötande i samband med mätarbytet? 

97.71... 0,42+. 

'• '·"' . .... ~ ... :. 

I våra Värdeord talar vi om vilken typ av bolag vi vill vara. 

För oss är 

Ansvar, Kompetens och Arbetsglädje 

centrala begrepp. 

Vi tar ansvar både för vår egen och bolagets utveckling. Vi utvecklar vår kompetens så att den är 
relevant för varje tids utmaningar och behov. Genom att både bidra till och uppleva arbetsglädje kan vi 
prestera bätb:e och må bra på vår arbetsplats. 

Som verktyg för utvecklingen av bolagets personal använder vi VÅGEN. VÅGEN är vårt system för att 
ta tempen på organisationen. Utifrån resultatet arbetar varje grupp med egna aktiviteter för att 
förbättra sin egen situation och prestation. 

Som indikatorer på hur väl vi uppfyller förutsättningarna för att må bra och prestera på NSVA följer vi 
index för Prestation (APCI), Dialog (ADI) och Ledarskap (ALI). 

APCl·VÄRDE ADl-VÄRDE 

Mål:75% Mål: 75 o/o 

65 .. 81 
2018·05-31 2018·05·31 

ALi-VÄRDE 

Mål: 75 o/o 

60 
2018-05·31 

APCI och ALI är sammanslagna index som anger hur många procent av alla medarbetare i bolaget som 
placerar sig i den översta 16-delen av dessa index. Vår strävan är att ligga över 75% på alla tre indexen. 
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Vattenvett Chur vi agerar) 

I NSVA:s VAttenvett finns riktlinjer för vårt förhållningssätt gentemot varandra och andra. 

På NSV A respekterar jag mina kolleger och deras arbete 
På NSVA frågar jag efter information om jag saknar den 
På NSV A får jag hjälp om jag frågar efter det, även över avdelningsgränserna 
På NSVA tar jag reda på fakta och skapar inga rykten 
På NSV A pratar jag med dig och inte om dig 
På NSVA är god humor när alla är lite gladare efteråt 
På NSVA följer jag regler och rutiner, rpporterar avvikelser och åtgärdar fel och brister 
På NSVA ger ja beröm och uppskattning när det är befogat 
På NSVA kommer jag med konstruktiv kritik och undviker att gnälla 
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På NSV A är jag en del i helheten och är medveten om att jag påverkar stämningen med mitt 
sätt 

I vårt verksamhetssystem finns rutiner, manualer och checklistor som beskriver vad som gäller i både 
stort och smått 

Den huvudsakliga informationskanalen internt på NSVA är vårt intranät. Förutom information från 
ledningen som är viktig för alla finns även möjlighet att i det sociala flödet dela med sig av sin vardag 
och dela information i inom olika grupper. 

Mål och måluppfyllelse 

I Affärsplanen finns samtliga mål som vi har i bolaget. Dessa följs upp månadsvis på ledningsnivå och 
måluppföljningen finns för alla att ta del av på intranätet. Affärsplaneprocessen är en av fem 
övergripande planeringsprocesser som ingår i bolagets årscykel. De andra är VÅGEN, 
budgetprocessen, löneprocessen och verksamhetssystemet. 

Verksamhetsstyrning och policys 

NSVA är ce1tifierat i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. 

De huvudprocesser som finns i bolaget redovisas nedan, till varje sådan finns syfte, mindset, kunders 
uppfattning, nyckeltal och utmaningar specificerade: 
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--------------------------, Sk11 11 re nt vatte n ~ 

Planera och sk apa ett milj ö m iisslgt- och 
ekonomiskt h 6 11 bart VA-system som uppfyller .·g. lag krav 

- ··· --.. ,,,_ 

Skapa överenskommelse m ed 
ägarkomm une r och kommunicera 

v 6rt v ärdeskapande 

.... -

Omhiinde- d agvette n för en 
bekymmersfr i va rdag 

Rene sp illvatten f ö r renare hav 
och miljö 

Le.ve rer• ett säkert och 
ren t d r icksvatten 

' ' ' ' ' ' • • • 
' • 
' ' • ' 

I miljö- och kvalitetsstyrningen ingår analys av kunder och kundkrav, identifiering av betydande 
miljöaspekter och uppföljning av dessa samt avvikelserapp01tering för ständig förbättring. 

Nedan beskrivs de kundkrav som har identifierats som generella i 
verksamheten. 

i. Leveranssäkerhet vatten. spill och dagvatten 
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Leverans av dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten är något som de flesta inte 

tänker på så länge det fungerar, men som får omedelbart stora konsekvenser då det inte fungerar. 

Privatpersoner, sjukvårdsinrättningar, industrier m.fl. är i ständigt behov av rent vatten och 

oml1ändertagande av spill- och dagvatten är nödvändigt för att förhindra översvämningar både på gata 

och i fastighet. Leveranssäkerheten för dessa tjänster kan därför antas vara av stor vikt för kunden. 

2. God och jämn och kvalitet på dricksvattnet 

Kunderna antas kräva en god dricksvatten kvalitet på det vattnet som levereras. En jämn kvalitet är 

också viktigt inte minst för en del av de företag som använder vatten i olika typer av processer, 

dialyspatienter m.m. 

3. God kvalitet P.å det vatten och slam som vi släpper ut i recipient samt det slam som uppstår i 

processen 

Myndigheter, kommuner och abonnent ställer krav på det vatten och slam som släpps ut från 

avloppsreningsverken. Kvaliteten på det slam som produceras är föremål för offentliga diskussioner, 

särskilt i de fall slammet sprid på åkermark. 

4. Bemötande av kund vid både extraordinära och icke extraordinära händelser 

De allra flesta kunder förväntar sig ett professionellt bemötande då de kontaktar företaget i något 

ärende. De kan antas vilja fä hjälp med sitt ärende utan dröjsmål och utan att behöva ringa eller 



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

6 (6) 

besöka oss mer än en gång med samma fråga. Extraordinära händelser så som utebliven 

vattenleverans eller översvämning är en situation då många kunder kan förväntas bli stressade. 

Därmed ökar kraven på bemötande och hantering av situationen. Kunden kan förväntas ställa extra 

stora krav på bemötande och hjälp i dessa situationer. 

5. Fungerande kommunikation och professionell hantering av frågor där vi samarbetar med 

kundkommuner 

Det finns ärenden då vi interagerar med våra kundkommuner i olika frågor, så om exempelvis 

remisshantering och exploateringsfrågor. Man kan anta att kommunerna i dessa frågor förväntar sig 

professionell hantering av de frågor där vi samarbetar. Vidare antas de förvänta sig en fungerande 

kommunikation samt att NSVA hanterar likartade frågor på ett likartat sätt oavsett vilken kommun 

som ärendet berör. 

Betydande Miljöaspekter 

De betydande miljöaspekter bolaget fokuserar på utifrån analysen är: 

MA1-17 Dricksvatten 

MA2-17 Dricksvatten 

MAa-17 Spillvatten 

MA4-17 Spillvatten 

MA5-17 Spillvatten 

MA6-17 Spillvatten 

Vattentäkter har inte gällande vattensk-yddsområden 

Vattentäkter har gamla eller felaktiga vattendomar 

Reningsverk ej dimensionerat enligt ti11stånd. 

Mottag av processavloppsvatten från verksamheter/ 
industrier som innehåller giftiga ämnen. 

Mottag av externslam som har dålig kvalitet till 
verksamhetens reningsverk 

Belastning på reningsverk som riskerar att överskrida 
befintligt tillstånd 

Målsättningar kring dessa aspekter finns i Affärsplanen och följs upp regelbundet. Se bilaga 1 

Måluppfyllning till Verksamhetsberättelse 2017. 

Bolagets arbete med mänskliga rättigheter och antikorruption 

NSVA bedriver ingen verksamhet utanför det regionala området i Skåne Nordväst och arbete pågår i 
samverkan med bl a Helsingborg stad kring vilka krav som ska ställas på leverantörer och 
entreprenörer i upphandlingar enligt LOU och LUF. 

NSV As policy mot mutor är lätt åtkomlig för samtliga medarbetare och innehåller en beskrivning av 
vad som är "Normalt sett godtagbara förmåner" respektive "Inte godtagbara förmåner". 

Bolaget revideras av ägarnas lekmannarevisorer på området Mutor senast år 2013 och bedömningen 
var att policyn är väl känd i bolaget och att det finns en god kunskap om vilka regler som gäller och 
dessa efterlevs på ett mycket bra sätt. 
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, org.nr 556765·3786 

Uppdraq och ansvarsfördelnlnq 

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 för att den är upprättad i enlighet med årsredovisnings
lagen. 

Gransknlnqens lnrlktnlnq och omfattning 

Vår granskning har skett enligt FARS rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Helsingborg den 14 mars 2019 

Ernst & Young AB 

;;:'~,,4~ ('--=:i 
Auktoriserad revisor 
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Budgetuppföljning för Bildning och arbete januari-februari 

Beskrivning av ärendet Under senare år har Individ- och familjs kostnader för placeringar stigit 
kraftigt och därmed överstigit budget. Förvaltningen har under 2018 sänkt 
kostnaderna med ca 4.5 miljoner kronor genom att arbeta med förebyggande 
åtgärder. I 2019 års budget har en förstärkning gjorts med 4 miljoner kr. 
Trots det prognostiserar förvaltningen ett underskott för 2019 på 7,lmkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Henrik Andersson, bildningschef, daterad 2019-03-15. 

Föredragande Henrik Andersson, bildningschef 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Utbildningsnämnden beslutar att sända informationen vidare till 
kommunstyrelsen .. 
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Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Budgetuppföljning Bildning och arbete för jan-febr 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att sända informationen vidare till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
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Under senare år har individ- och familjs kostnader för placeringar stigit kraftigt och därmed 
överstigit budget. 2017 var avvikelsen som störst och uppgick till ca 12 miljoner kr. Någon 
möjlighet att budgetera dessa ökade kostnader redan under 2018 var inte möjligt. Förvaltning
en har under 2018 sänkt kostnaderna med ca 4.5 miljoner kr genom att arbeta med förebyg
gande åtgärder. I 2019 års budget har en förstärkning gjorts med 4 miljoner kr. 
Avseende gymnasiesärskolan gjordes en budgetbesparing 2017 och en budgetförstärkning om 
500 tkr 2019. 

Aktuellt 
Verksamheterna prognostiserar totalt en negativ avvikelse om -7,1 mkr. Underskott om -
6,lmkr prognostiseras inom individ- och familjeomsorgen med anledning av högre kostnader 
för familjehems-, HVB- samt institutionsplacerade barn- och vuxna utöver budget. Placerings
kostnaderna förväntas bli högre än för 2018 men med anledning av att Individ och familj inför 
budget 2019 fick ett extra budgetanslag om 4 mkr blir avvikelsen mot budget lägre än 2018. 
Verksamheten upplever bland annat mer kvinnofridsärenden och hedersproblematik vilket 
förväntas medföra högre placeringskostnader. 

Att sänka placeringskostnader inom individ och familj handlar bland annat om att långsiktigt 
arbeta främjande och förebyggande inom såväl förskola, skola som socialtjänst samt att bed
riva ett högkvalitativt öppenvårdsarbete på hemmaplan. Verksamheten har kommit långt un
der 2018 med gällande att bygga upp en sådan öppenvård. För att minska kostnader för place
ringar krävs dock sannolikt långsiktigt ytterligare resursförstärkning. Vad gäller familjehems
placeringar har betalats höga ersättningar för konsulentstödda familjehem. Målet är att ha alla 
familjehemsplaceringar i egen regi. Sedan den 1 juli 2018 finns en familjehemssekreterare som 
kan arbeta med att ge handledning åt familjehemmen. Målsättningen är att alla placeringar ska 
ske i familjehem i egen regi vilket skapar möjlighet att minska kostnaderna. Under året 2018 
har högre kostnader för kvinnojoursplaceringar undvikits genom att hjälpa de utsatta kvin
norna till egen bostad vilket ofta är ett tillräckligt skydd. Prognosen är att dock att som ovan 
angivits att skyddsärenden fortsatt kommer att öka. 

Även gymnasiesärskolan prognostiseras avvika negativt med 800 tkr mot budget trots budget
förstärkning med anledning av fler elever på helårs basis än föregående år. Båstads kommun 
köper alla gymnasiesärskoleplatser vilket försvårar möjligheterna att påverka kostnaden. De 
närmaste åren prognostiseras en ökning av elevantalet som har behov av gymnasiesärskola. 

Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson Bildningschef 
Solveig Strebel Ekonom 
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Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2019-03-19, kl. 16.00 - 18.10 

Plats Arorna, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Åsbo 
Karl Lundgren, FUB 
Lena Jönsson, RBU 
Britt-Marie Rosander, DHR 
Göran Kjellerstedt, Parkinsonföreningen 
Marianne Sutinen, ersättare Parkinsonföreningen 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
Ulf Jiewertz, ordförande Vård och omsorgsnämnden 
Ingrid Berg Brynje, chef för Stöd- och utvecklingsenheten/Elevhälsan 

Frånvarande Representant från Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Representant från NHR 
Representant från SRF 

1. Mötets öppnande och upprop 
Val av sekreterare 
Birgitte Dahlin valdes. 

J usteri ngsperson 
Karl Lundgren valdes. 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och dess nämnd 

1 (3) 

Ingrid Pettersson gör en kort sammanfattning av de två viktigaste frågorna under 2018. 
Fråga 1. Arbetsmiljöverkets tillsyn. Konsekvenserna har blivit bättre rutiner, utbildningshjul 
för personalen, introduktion av vikarier- helt enkelt ordning och reda. Verksamheten har 
använd tillsynen för att förbättra verksamheten. 
Fråga 2. Haga Park Beslut om att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv med 
48 lägenheter. Nu är bygget i gång! 

4. Information från Stöd- och utvecklingsenheten/Elevhälsan 
Ingrid Berg Brynje informerar om "Tillgänglig lärmiljö för alla". Ingrids presentation kommer 
att bifogas. 

5. Val av viceordförande i råden 2019- 2022 
Frågan tas upp vid nästa sammanträde. Åsa Höj man föreslås men väljs inte då hon inte var 
närvarande. 



6. Revidering av reglemente. 
Frågan tas upp vid nästa sammanträde. 

7. Genomgång av mötesanteckningar/ protokoll från förra mötet 
Inga kommentarer och de läggs till handlingarna. 

8. Prioritera och tidsbestämma aktivitetsplan för mandatperioden 
Vid förra mötet tog ledamöterna upp dessa förslag till aktiviteter. Nu ska dessa 
tidsbestämmas. 
1. Utgången till kommunhusets huvudingång är inte rätt anpassad. Under 2019. 
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2. Ingången och utgången till biblioteket behöver få en beröringsfri funktion för dörröppning. 
Under 2019. 
3. Markytan på Mariatorget är inte anpassad för de som använder barnvagn, rullator eller 
rullstol. Det gäller även ytan kring parkeringsplatsen för handikappade. Under 2020. 
4. Tuvelyckans förskola. Funderingar om det finns hiss till andra våningen. Klart då det finns 
hiss. 
5. Tillgänglighet för alla på Allaktivitetshuset i Förslöv. Ingen vid mötet vet vilken fastighet 
det rör sig om, så frågan måste återkomma. 
6. Information/föreläsning om olika handikapphjälpmedel. Bjuda in Medelpunkten eller 
representant från Vård och omsorg under 2019. 
7. Användartips och inställningar för inbyggda hjälpmedel i mobil, dator och läsplatta. Under 
2019. Frågan är vem? Kanske kommunens IT-avdelning? 
8. Handikappanpassad toalett i hamnområdet. Dörröppnare saknas! Under 2019. 
9. Dörröppnare till Turistbyrån. Under 2019. 
10. Studiebesök på Norrvikens trädgårdar. Under 2020. 
11. Rullstolsburnas tillgång till naturen som exempelvis banvallen. Klart. 
12. Fler ska få tillfälle att forska i/känna på hur det är att sitta i rullstol och ta sig fram med 
rullstol. Bjuda in Kommunstyrelsen under 2020. 
13. Omprioritering av snöröjning av gångväg, cykelväg, övergångsställe och vägar. Bjuda in 
representant från Teknik och service. Under 2019. 
14. Ingångar till hus och trappor som sticker ut på trottoarer behöver en bättre markering för 
synskadade. Bjuda in någon som kan regelverket. Under 2019 eller 2020. 
15. Skyltar som står i vägen. Ordförande får i uppdrag att tillskriva kommunen om detta. 
Behövs det tillstånd för att sätta ut skyltar? 
Denna lista kan rådet fylla på under kommande möten. Alla funderar! 

9. Förväntningar på våra möten 
Ordförande ställer frågan om vilka förväntningar ledamöterna har på våra möten. 
Alla överens om att det är bra att vi lär oss! 

10. Ledamöterna informerar 
Den otillgängliga Båstads station tas upp. Alla är överens om att det är bedrövligt. 
Vi uppmanas att åka kollektivt, men stationens utformning är ett stort hinder. Ordförande 
informerar om att kommunledningen har tillskrivit Trafikverket och Skånetrafiken med 
syftet att förbättra tillgängligheten. Frågan lär återkomma. 
Tyresö kommun har tagit fram en Tillgänglighetshandbok. Något för Båstads kommun? 



11. Övriga frågor och information 
Inga övriga frågor. 

12. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 28 maj kl. 16.00 i Arorna, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 22 mars 2019 

~~\. 
Birgitte Dahlin 

l/i.it( '~~'--
Karl LunctYe~ 

Ordförande/sekreterare Justerare 
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Måndag Tisdag O nsdag Torsdag p;r-edag 

09:40-10:00 Lek ditt namn Dragkamp! Fånga vanten! Under hökens spel hörna 
med Petra med Victor med Frida vingar ! med Petra 

med Jesper 

11:20-11 :45 Water pong! Gör sä gör si! Djurduellen! 
med Jesper med Jesper med Jesper 

11:50-12:15 Basket Bollen i hinken 
Victor med Victor 

12:20-12:45 Musikhäng Fotboll 
med Petra med Victor 

13:30-13:45 Musikhäng Musikhäng 
med Frida med Petra 

ö Karup F-6 

Det här tränar Glädje Motorik G emenskap Koncentration Utmaning 
vi på: 





I 

ESTETISKT ELLER TILLGÄNGLIGT . 





0 Birgitta, Nicklas, Malin, Ingrid 

Karin, Peter, Ann 

Elisabeth, Berit, John 

Camilla, Eva, Ulrika 



.:::>LTällUällY ,q.-';t 

4-9 5 min 

Förslöv 1-9 
9-12 5 min 

Östra Karup F-6(fritidshem) 
5min 

Västra Karup 
min 5 min 

Strandäng F-6 
5 min 

Cä /-LITl/11/UllU 

ca 1-2 min bild 

bild 13-14 

bild 15/film 4 

bild 15 



BÅST;-\DS I :_GM MUN 
Kornmu'l styrelsen 

SOCIALBIDRAGSSTATISTIK Integration vuxna 
)J19 , C 

2017 2018 2019 ~~8"'73 : 
Januari 199 729 181 224 218 067 

Februari 107 914 253 976 210 130 

Mars 224 412 269 635 230 879 

April 152 889 243 317 

Maj 334 099 229 289 

Juni 291 003 192 335 

Juli 247 393 188 984 

Augusti 196 186 223 787 

September 207 648 169 162 

Oktober 258 864 209 687 

November 215 918 181 913 

December 276 958 243 413 

totalt 2713013 2 586 722 659 076 

ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL Integration vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 67 60 50 

Februari 74 51 37 

Mars 70 52 36 

April 68 54 

Maj 70 53 

Juni 70 53 

Juli 70 56 

Augusti 76 54 

September 73 54 

Oktober 61 53 

November 61 49 

December 54 53 



 Tjänsteskrivelse  
 

181221\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-04-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001182/2018 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade t o m 2019-02-28. 
 
b). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-02-01 - 2019-02-28. 
 
c). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 2019-03-11. 
 
d). Delegationsbeslut - Samhällsbyggnadschefen t o m 2019-03-06. 
 
e). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2019-03-12. 
 
f). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan t o m 2019-03-25. 
 
g). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2019-03-21. 
 
h). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2019-03-25. 
 
i). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 2019-03-27. 
 
    
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 

file:///C:/Users/henand2/AppData/Local/Temp/Dokumentarkiv/102566/Tjänsteskrivelse%20HLS.doc%23_top
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( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyre lsen 

J!.ö.~iKV-......... s ....................... a 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T003 2019-01-08 14/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2282) 

T003 2019-01-14 1184/18--3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2283} 

T003 2019-01-14 1183/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2284) 

T003 2019-01-14 1175/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 nytt (2285) 

T003 2019-01-14 40/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2286) 

T003 2019-01-14 39/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2287) 

T003 2019-01-21 33/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2288) 

T003 2019-01-21 42/19-350 PT för rörelsehindrad Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2289) 

T003 2019-01-21 31/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2290) 

T003 2019-01-22 57/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2291) 

T003 2019-02-01 62/19-350 PT för rörelsehindrad Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2292) 

T003 2019-02-07 95/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2293} 

T003 2019-02-07 115/19-350 PT för rörelsehindrade Avslag Valeria Andersson 

T003 2019-02-12 105/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2294) 

T003 2019-02-25 107/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2295) 

T003 2019-02-25 126/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2296} 

T003 2019-02-25 164/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2297) 

T003 2019-02-28 144/19-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2298) 



Underskrift 
Datum 

2019-02-28 
Namnförtydligande 

Valeria Andersson 

Underskrift 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2019-02-01-2019-02-28 



Beslutsdatum 

2019-02-01 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-02-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-02-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-01 Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

2019-02-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-04 Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

2019-02-04 Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

2019-02-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190201 - 20190228 
Organisation: Vuxenenheten 
Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhj elm 

Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Anita Marijic 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

13317,00 

8 047,00 

1 192,00 

Sida 1I19 



Beslutsdatum 

2019-02-04 Ek Tandvård, bifall 

2019-02-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-04 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-02-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-04 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-02-04 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: 20190201 
Ornanisation: Vuxenenheten 

Undernivåer: 

Handläggare-

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-03-08 

- 20190228 Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 900,00 

443,00 

Sida2/19 



Beslutsdatum 

2019-02-04 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-02-04 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-02-04 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-02-04 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-02-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-02-05 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-02-05 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-02-05 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-02-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalsparametrar: 20190201 - 20190228 
Organisation· Vuxenenheten 

Vndernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare· 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Nicolina Carlsson 

Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Helene Löfgren 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 284,00 

Sida3I19 



Beslutsdatum 

2019-02-05 

2019-02-05 

2019-02-06 

2019-02-06 

2019-02-06 

2019-02-06 

2019-02-06 

2019-02-06 

2019-02-06 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation" 

Undemivåer 

Handläggare: 

20190201 - 20190228 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Bes) utsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 556,00 

228 171,00 

4 000,00 

Sida4/19 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-02-06 

2019-02-06 

2019-02-06 

2019-02-07 

2019-02-07 

2019-02-07 

2019-02-07 

2019-02-07 

2019-02-07 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Kostnader i utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

20190201 - 20190228 
Organisatioff Vuxenenheten 
Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-03-08 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Helene Löfgren 

Maria Ivarsson 

Per-Martin Boklund 

Alexandra Borbelj 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria Ivarsson 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Nicolina Carlsson 

Uryalsdattuu = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 100,00 

4 201,00 

2 000,00 

2 000,00 

433,00 

Sida 5 / 19 



Beslutsdatum 

2019-02-07 

2019-02-08 

2019-02-08 

2019-02-08 

2019-02-08 

2019-02-11 

2019-02-11 

2019-02-11 

2019-02-11 

Urvalsparametrar: 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Organisation

Undemiyåer: 

Handläggare· 

20190201 

Vuxenenheten 

- 20190228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

Arbetar heltid - Otillräcklig inkc 
Nicolina Carlsson 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

UrvalsdahJID = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

141 050,00 

65 214,00 

1 903,00 

725,00 

450,00 

300,00 

Sida 6 I 19 



Beslutsdatum 

2019-02-12 

2019-02-12 

2019-02-12 

2019-02-12 

2019-02-12 

2019-02-12 

2019-02-12 

2019-02-12 

2019-02-13 

Urvalspararnetrar: 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Justering av förskott på förmån 

Organisation· 

Undernivåer· 

Handläggare· 

20190201 - 20190228 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Helene Löfgren 

Helene Löfgren 

Magnus Andersson · 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Inbetalning från annan myndigh1 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 275,00 

9 699,00 

Sida 7 I 19 



Beslutsdatum 

2019-02-14 

2019-02-14 

2019-02-14 

2019-02-14 

2019-02-15 

2019-02-15 

2019-02-18 

2019-02-18 

2019-02-18 

Urvalsparametrar: 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Utredn enl 11 kap 1 §avslutas utan åtgärd 

Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Skyddat boende bifall 

Organisation-

Undernivåer 

Handläggare· 

20190201 

Vuxenenheten 

- 20190228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Ann-Britt Nilsson 

Annelie Zerman 

Magnus Andersson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

7 327,00 

1 200,00 

Sida 8/19 



Beslutsdatum 

2019-02-18 

2019-02-18 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation· 

Underniväer 

Handläggare· 

20190201 

Vuxenenheten 

- 20190228 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-03-08 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urva)sdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

354,00 

902,00 

75,55 

4 021,00 

172,00 

Sida 9/19 



Beslutsdatum 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

2019-02-19 

Uryalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

OrganjsatioQ" 

Undernivåer 

Handläggare· 

20190201 

Vuxenenheten 

- 20190228 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-03-08 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Inbetalning från annan myndighi 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Josephine Tegner 

Ensamkommande ungdom (18-2 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Ensamkommande ungdom (18-2 
Josephine Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

8 613,00 

1 493,00 

8 136,00 

8 593,00 

3 130,00 

5 830,00 

885,00 

Sida 10I19 



Beslutsdatum 

2019-02-19 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

2019-02-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-19 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-02-19 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

2019-02-19 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-02-19 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-02-19 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

2019-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190201 - 20190228 
Organisation· Vuxenenheten 
Undernjvåer-

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-03-08 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Ensamkommande ungdom (18-2 
Josephine Tegner 

Föräldraledig - Väntar på föräld 
Josephine Tegner 

Återkrav sker ej,beslut enl deleg 
Josephine Tegner 

Föräldraledig - Väntar på föräld 
Josephine Tegner 

Återkrav sker ej,beslut enl deleg 
J osephine Tegner 

Återkrav sker ej,beslut enl deleg 
Josephine Tegner 

Föräldraledig - Väntar på föräld 
Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 600,00 

27 177,00 

10 166,00 

7 396,00 

7 478,00 

695,00 

12 144,00 

Sida 11 I 19 



Besluts datum 

2019-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190201 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

- 20190228 Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Maria I varsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

200,00 

1 557,00 

9 577,00 

5 972,00 

10 099,00 

Sida 12 / 19 



Beslutsdatum 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-21 

2019-02-21 

2019-02-21 

2019-02-21 

Urvalsparametrar; 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Organisation" 

Underniyåer 

Handläggare: 

20190201 

Vuxenenheten 

- 20190228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 900,00 

Sida 13 I 19 



Beslutsdatum 

2019-02-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-02-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-21 Vux L VM-utredning leder till SoL-insats 

2019-02-21 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-02-21 Vux Ansökan om bistånd 4 kap 1 § (P-34) avslag 

Urvalsparametrar: 20190201 - 20190228 
Organisation- Vuxenenheten 
Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 010,00 

6 080,00 

10 846,00 

Sida 14/ 19 



Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsdatum 

2019-02-22 BoU LVU Polishandräckning enl 43 § 

2019-02-22 BoU L VU Placering i HVB enl 11 § 

2019-02-22 Bo U L VU Omedelbart omhändertagande 6 § beteende Ordf beslut 

2019-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-02-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-22 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Uryalsparametrar; 20190201 - 20190228 Beslutsfattare· 

Ornanisation· Vuxenenheten 
Underniväer 

Handläggare: Personnummer * 

Beslutsfattare 

SN:s 2:e vice ordf 

SN:s 2:e vice ordf 

SN:s 2:e vice ordf 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

7 774,00 

Sida 15 I 19 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-25 

2019-02-25 

2019-02-25 

2019-02-25 

2019-02-25 

2019-02-25 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

20190201 - 20190228 
Organisation: Vuxenenheten 
Underniväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Maria Ivarsson 

Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Bidrar ej till sin försörjning 
Anna Berg 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 662,00 

6 011,00 

Sida 16 I 19 



Beslutsdatum 

2019-02-25 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-02-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-02-25 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-02-25 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-02-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-02-26 Vux Beslut Boende, tillfälligt 

2019-02-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

Urvalspararnetrar: 20190201 - 20190228 
Organisation· Vuxenenheten 
Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare· 

Personnurnmef' * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcldig ersättnin 
Anna Berg 

Magnus Andersson 

Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna.Berg 

Magnus Andersson 

Nicolina Carlsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

34 457,00 

3 611,00 

3 128,00 

1 997,00 

Sida 17 I 19 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-02-26 

2019-02-27 

2019-02-27 

2019-02-27 

2019-02-27 

2019-02-27 

2019-02-27 

2019-02-27 

2019-02-27 

Urvalspararnetrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20190201 

Vuxenenheten 

- 20190228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Maria I varsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

200,00 

5 480,00 

17 182,00 

Sida 18 / 19 



Beslutsdatum 

2019-02-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-02-28 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-28 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-02-28 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-02-28 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Urya !spa rametra r: 20190201 - 20190228 
Organisation: Vuxenenheten 

Underniväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare: 

Personnummer. * 

Beslutsfattare 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Josephine Tegner 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 036,00 

Sida 19 / 19 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-02-05 

2019-02-05 

2019-02-06 

2019-02-06 

2019-02-07 

2019-02-08 

2019-02-08 

2019-02-08 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

BoU Utredningskostnad 

FR TR beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavre 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU L VU Särskilda kostnader 

OrganisatioD" 

Underniyåer 

Handläggare· 

20190201 

Barnenheten 

- 20190228 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

2019-03-08 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Tingsrätt 

Nicolina Carlsson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

14 521,00 

20 700,00 

141 050,00 

91 000,00 

Sida 1I8 



Beslutsdatum 

2019-02-08 

2019-02-08 

2019-02-08 

2019-02-08 

2019-02-11 

2019-02-11 

2019-02-12 

2019-02-12 

2019-02-13 

Urvalspararnetrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

BoU Extern Öppenvård bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Organisation

Undernjvåer 

Handläggare· 

20190201 

Barnenheten 

- 20190228 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

2019-03-08 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

35 000,00 
Linda Hedman 

27 600,00 
Linda Hedman 

48 000,00 
Linda Hedman 

57 270,00 
Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

Nicolina Carlsson 

Cecilia Svensson 

Urva]sdatum = Beslutsdatum Sida2 I 8 



Beslutsdatum 

2019-02-14 

2019-02-14 

2019-02-15 

2019-02-15 

2019-02-15 

2019-02-15 

2019-02-18 

2019-02-18 

2019-02-20 

Urvalsparametrar: 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20190201 

Barnenheten 

- 20190228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Väntar på etableringsersättning 
Josephine Tegner 

Linda Hedman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Arbetshinder, sociala skäl 
Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

tJryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

400,00 

9 400,00 

1 596,00 

47 275,00 

47 275,00 

391,00 

840,00 

3 147,00 

Sida 3 I 8 



Beslutsdatum 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

U rva lsparam etra r: 

Gem Kostnader i sam.band med insats bifall 

Gem Kostnader i sam.band med insats bifall 

Gem Kostnader i sam.band med insats bifall 

Gem Kostnader i sam.band med insats bifall 

Gem Kostnader i sam.band med insats bifall 

Gem Kostnader i sam.band med insats bifall 

Gem Kostnader i sam.band med insats bifall 

Gem Kostnader i sam.band med insats bifall 

Gem Kostnader i sam.band med insats bifall 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20190201 

Barnenheten 

- 20190228 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

Qru.k:. 

lWM;. 

Personnummer· * 

2019-03-08 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdatnm = 

A vslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Besluts datum Sida 4 I 8 



Beslutsdatum 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-20 

2019-02-21 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-22 

Urvalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation· 

Vnderniväer 

Handläggare· 

20190201 - 20190228 

Barnenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Avslags belopp 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

Arbetshinder, sociala skäl 5 813,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

Beslutsfattare· 
Walsdatum = Beslutsdatum Sida 5 I 8 

Personnummer· * 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-22 

2019-02-25 

2019-02-26 

Urvalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

~ 

Organisation

I.!ndernivåer 

Handläggare· 

20190201 

Barnenheten 

- 20190228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

Beslutsfattare: 

Personnummer- * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

I.Irval~da!l1m ~ Besluts datum 

A vslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

145,00 

Sida 6 / 8 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-02-26 

2019-02-26 

2019-02-26 

2019-02-27 

2019-02-28 

2019-02-28 

2019-02-28 

2019-02-28 

2019-02-28 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU L VU Särskilda kostnader 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Organjsatjon

Undernivåer· 

Handläggare· 

20190201 

Barnenheten 

- 20190228 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

2019-03-08 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

109,00 
Linda Hedman 

29 365,00 
Linda Hedman 

89 460,00 
Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Uryalsdatum ~ Beslutsdatum Sida 7 I 8 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-02-28 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-03-08 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20190201 

Barnenheten 

- 20190228 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Magnus Andersson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 8 / 8 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T006 2019-01-24 16/2019 Ö1-2019: Grävningstillstånd godkänd Alexander Johanzon 
Lindallen 8/1 

T006 2019-01-24 16/2019 BK1-2019 Grävningsstillstånd godkänd AlexanderJohanzon 
till Bjärekraft för grävning i 
Färgerivägen mfl. 
Förlängning. 

T006 2019-02-04 16/2019 BKS-2019 Grävningsstillstånd godkänd Alexander Johanzon 
till Bjärekraft bredband för 
grävning /projekt 
Hindbärsvägen. 

T006 2019-02-04 21/2019 Trafikanordningsplan godkänd AlexanderJohanzon 
Bjärekraft projekt 
Hindbärsvägen 

T006 2019-02-04 16/2019 NSVA1-2019: godkänd Alexander Johanzon 
Grävningstillstånd till NSVA 
för grävning i Junkersgatan i 
Torekov. 

T006 2019-02-04 16/2019 BK4-2019 Grävningsstillstånd godkänd Alexander Johanzon 
till Bjärekraft ek.för. för 
grävning Mor Olenas väg 3 

T006 2019-02-04 16/2019 BK3-2019 Grävningsstillstånd godkänd Alexander Johanzon 
till Bjärekraft ek.för.för 
grävning- Linda lien. 

T006 2019-02-04 16/2019 BK2-2019 Grävningsstillstånd godkänd AlexanderJohanzon 
till Bjärekraft bredband för 
projekt trädgårdsvägen (del 
Feriev.) 

T006 2019-02-04 21/2019 Trafikanordningsplan godkänd Alexander Johanzon 
Bjärekraft projekt 
trädgårdsvägen 

T006 2019-02-12 16/2019 BK27-2019 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningsstillstånd till 
Bjärekraft ek.för.för 
Starndspromenaden 80 
Båstad 

T006 2019-02-27 16/2019 BK9-2019 Grävningsstillstånd godkänd Alexander Johanzon 
till Bjärekraft bredband för 
grävning /Båstad 109:49 

T006 2019-02-27 16/2019 BK6-2019 Grävningsstillstånd godkänd Alexander Johanzon 
till Bjärekraft bredband för 
Stationsvägen Förslöv. 

T006 2019-02-27 Ö3-2019: Grävningstillstånd godkänd AlexanderJohanzon 
Lindallen 1/2. 
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Underskrift 
Datum 

2019-03-11 
Namnförtydligande 

AlexanderJohanzon 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhälls byggnad 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrels!iln 

2019 -03~ 1 J y 
DnR.%.Q.9,/(P...?:. 
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Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum 
tions-
ordning 
PL002 2018-04-10 

PL002 

Underskrift 
Datum 

2019-03-06 
Namnförtydligande 

Roger Larsson 

Diarienr 

B17-1046 

Underskrift 

Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 

Planavtal - Detaljplan för Bifall Roger Larsson 
Västra Karup 1:36, 
Prästgården i Västra Karup 

Planavtal - Detaljplan för Bifall Roger Larsson 
Östra Karup 24:2 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ornrnurstyrelsen 

}~19 -03- 12 
Dnl.(-f.g.r;;/l.f.J! 
~,t:;?l. 2. .. ~. <J. (!.??. ..... .. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2019-01-07 Anställning. Receptionist. 54 A 181210 Rektor Ewa Nilsson 
7. 

P003 2019-01-01 Anställning.Delt.brandman. 181213 Räddnings chef Pelle 
59A4. Pettersson 

P003 2019-01-01 Anställning. Delt.brandman. 181213 Räddnings chef Pelle 
59A5. Pettersson 

P003 2018-11-04 Anställning. Undersköterska. 181203 Enhets chef Åsa 
52A 12. Möller 

P003 2019-02-01 Anställning. Förskollärare. 8 A 181116 Rektor John Brogård 
12. 

P003 2019-02-04 Anställning. Specialpedagog. 8 181211 Rektor John Brogård 
A 13. 

P003 2018-11-12 Anställning. Stödassistent. 57 181024 Enhetschef Persson 
A 12. Eva-Marie 

P003 2019-01-01 Anställning. Förskollärare. 13 181219 Skolchef bi 
A 19. Margaretha Ekelund-

Svensson 

P003 2019-01-01 Anställning. Barnskötare. 13 A 181219 Skolchef bi 
20. Margaretha Ekelund-

Svensson 

P003 2018-12-01 Anställning. Vårdbiträde. 86 A 181205 Enhetschef Karin 
1. Nelson 

P003 2018-12-13 Anställning. Grundskollärare. 181123 Rektor Camilla 
56A 15. Persson 

P003 2019-01-05 Anställning. Förskollärare. 56 181019 Rektor Camilla 
A 16. Persson 

P003 2019-01-07 Anställning. Elevassistent. 56 181016 Rektor Camilla 
A17. Persson 

P003 2019-01-07 Anstäl lning. 181221 Köksområdeschef 
Restaurangbiträde. 37 A 6. Ingrid Johnsson 

P003 2019-01-07 Anställning. Kock. 37 A 7. 181220 Köksområdeschef 
Ingrid Johnsson 

P003 2019-01-07 Anställning. Kock. 37 A 8. 181220 Köksområdeschef 
Ingrid Johnsson 

P003 2019-01-07 Anställning. Kock. 37 A 9. 181220 Köksområdeschef 
Ingrid Johnsson 

P003 2019-01-07 Anställning. 181220 Köksområdeschef 
Restaurangbiträde. 37 A 10. Ingrid Johnsson 

P003 2018-12-31 Anställning. Stödassistent. 36 181218 Enhetschef Anna 
A26. Johansson 

P003 2018-12-31 Anställning. Stödassistent. 36 181218 Enhetschef Anna 
A27. Johansson 

P003 2018-12-31 Anställning. Stödassistent. 36 181218 Enhetschef Anna 
A28. Johansson 



P003 2018-12-31 

P003 2018-12-31 

P003 2018-12-31 

P003 2019-01-01 

P003 2019-01-01 

P003 2018-12-21 

P003 2019-01-01 

P002 2019-01-14 

P002 2019-03-18 

P002 2019-03-15 

Underskrift 
Datum 

Namnförtydligande 

A-,-,na 

Anställning. Stödassistent. 36 
A29. 

Anställning. Stödassistent. 36 
A30. 

Anställning. Stödassistent. 36 
A31. 

Anställning. Ekonomibiträde. 
75A 15. 

Anställning. Kock. 75 A 16. 

Anställning. Lokalvårdare 75 A 
17. 

Anställning. 
Kundcentermedarbetare.43 A 
1. 

Anställning. Kanslichef. 18 B 1. 

Anställning. Skolchef. 18 A 2. 

Anställning. K. chef. 18 A 3. 

181218 Enhetschef Anna 
Johansson 

181218 Enhetschef Anna 
Johansson 

181218 Enhetschef Anna 
Johansson 

181214 Lokalvårdschef 
Terese Wennerstrand 

181211 Lokalvårdschef 
Terese Wennerstrand 

181106 Lokalvårdschef 
Terese Wennerstrand 

181210 Chef för 
verksamhetsstöd 
Fredrik Hedesand 

181203 Kommundirektör Erik 
Lid berg 

181220 Kommundirektör Erik 
Lid berg 

181204 Kommundirektör Erik 
Lid berg 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Ko mm unl edningskon to ret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -OJ~ 1 2 . 
Dnr .. ....... ...... ............... .. 

······ ········ ······················· 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2019-02-25 

P003 2019-01-21 

P003 2018-12-22 

P003 2019-01-22 

P003 2019-01-01 

P003 2019-01-07 

P003 2019-01-08 

P003 2019-01-08 

Underskrift 
Datum 

V°l--08-! I 
Namnförtydligande 

nna 

Anställning. Stöd pedagog. 33 190117 Enhe~chefJohannes 

Al. Häll 

Anställning. Stödassistent. 36 190110 Enhetschef Anna 
A 1. Johansson 

Anställning. Undersköterska. 190109 Enhetschef Cecilia 
65A 1. Sixten 

Anställning. Vårdbiträde/F. 65 190115 Enhetschef Cecilia 
A2. Sixten 

Anställning. Lärare i 190104 Rektor John Brogård 
fritidshem. 11 A 1. 

Anställning. 190103 Köksområdeschef 
Restaurangbiträde. 76 A 1. Ingrid Johnsson 

Anställning. Kock. 76 A 2. 190107 Köksområdeschef 
Ingrid Johnsson 

Anställning. Kock. 76 A 3. 190107 Köksområdeschef 
Ingrid Johnsson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Delegationsbeslut BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A026 2019-03-19 

KS/A026 2019-03-11 

KS/A026 2019-03-25 

Underskrift 
Datum 

2019-03-25 
Namnförtydligande 

Ann-Britt Nilsson 

Dödsboanmälan 

Dödsboanmälan 

Dödsboanmälan 

ÄB 20 kap Sa§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
Skatteverket 

ÄB 20 kap Sa§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
Skatteverket 

ÄB 20 kap Sa§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
Skatteverket 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -03- 2 7 
Dnr.b.?..QQ.! ).~~~6~ 
......... ·················· · ....... . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
ltions-
ordning 
P003 2019-01-07 Anställning. Elevassistent. 56 181016 Rektor Camilla 

A18. Persson 

P003 2019-01-05 Anställning. Förskollärare. 56 181019 Rektor Camilla 
A19. Persson 

P003 2018-12-13 Anställning. Grundskollärare. 181123 Rektor Camilla 
56A20. Persson 

P003 2018-11-12 Anställning. Vårdbiträde. 79 A 181105 Enhetschef Albana 
1. Veseli 

P003 2019-03-06 Anställning. Vårdbiträde 79 A 190226 Enhetschef Al bana 
2. Veseli 

P003 2019-02-04 Anställning. Sjuksköterska 88 190123 Avdelningschef Lena 
A1 Täringskog 

P003 2019-01-01 Anställning. Miljö och 190116 Miljöchef Mårten 
hälsoskyddsinspektör. 17 A 2. Säll berg 

P003 2019-02-04 Anställning. 190117 Enhetschef Ann-
Poolsjuksköterska. 74A 14. Chrlotte Åvall 

P003 2019-01-31 Anställning. Sjuksköterska. 74 190107 Enhetschef Ann-
A15. Chrlotte Åvall 

P003 2018-11-25 Anställning. Sjuksköterska. 74 181003 Enhetschef Ann-
A16 Chrlotte Åvall 

P003 2019-02-04 Anställning. Undersköterska. 190212 Enhetschef Robert 
89A1. Melkersson 

P003 2019-02-18 Anställning. Undersköterska. 190218 Enhetschef Robert 
89A2. Melkersson 

P003 2019-02-18 Anställning. Vårdbiträde. 89 A 190218 Enhetschef Robert 
3. Melkersson 

P003 2019-02-21 Anställning. Undersköterska. 190212 Enhetschef Robert 
89A4 Melkersson 

P002 2019-01-01 Anställning. Enhetschef. 60 A 190114 Vård och omsorgschef 
3. EmmaPihl 

P003 2018-12-28 Anställning. 181228 Vård och omsorgschef 
Biståndshandläggare. 60 A 4. EmmaPihl 

P003 2019-02-25 Anställning. Stödpedagog. 31 190117 Enhetschef Johannes 
AS. Häll 

P003 2019-04-08 Anställning. Stödpedagog. 31 190109 Enhetschef Johannes 
A6. Häll 

P003 2019-01-07 Anställning. 190103 Köksområdeschef 
Restaurangbiträde. 37A11. Ingrid Johnsson 

P003 2019-01-08 Anställning. Kock. 37 A 12. 190107 Köksområdeschef 
Ingrid Johnsson 

P003 2019-01-08 Anställning. Kock. 37 A 13. 190107 Köksområdeschef 
Ingrid Johnsson 

P003 2019-01-01 Anställning. Vårdbiträde. 64A 190115 Enhetschef Cecilia 
7. Sixten 

P003 2018-12-22 Anställning. Undersköterska. 190109 Enhetschef Cecilia 
64A8. Sixten 



P003 2018-09-17 

P003 2018-09-17 

P003 2018-12-17 

P003 2019-03-01 

P003 2018-10-01 

P003 2018-10-01 

P002 2019-03-15 

P003 2018-12-01 

P003 2019-02-04 

P003 2019-02-01 

P003 2019-01-21 

P003 2019-02-04 

P002 2019-02-11 

Underskrift 
Datum 

· 201?·-0~ '"'.tl 
Namnförtydligande 

Anna Trotzig 

Anställning.Vårdbiträde. 48 A 
10. 

Anställning. Undersköterska. 
48A 11. 

Anställning. Undersköterska. 
48A 12. 

Anställning. Enhetsassistent. 
48A13. 

Anställning. Vårdbiträde. 48 A 
14. 

Anställning.Vårdbiträde. 48 A 
15. 

Anställning. 
Kommunikationschef. 18 B 3. 

Anställning. Vårdbiträde. 86 A 
1. 

Anställning. Undersköterska. 
86A2. 

Anställning. Förskollärare. 87 
A1. 

Anställning. Stödassistent. 36 
A32. 

Anställning. Undersköterska. 
26A5. 

Anställning. Bygglovschef. 42 
A3. 

180914 Enhetschef Annika 
Muller-Hansen 

180913 Enhetschef Annika 
Mul ler-Hansen 

181217 Enhetschef Annika 
Muller-Hansen 

190122 Enhetschef Annika 
Muller-Hansen 

181005 Enhetschef Annika 
Muller-Hansen 

180919 Enhetschef Annika 
Muller-Hansen 

181204 Kommundirektör Erik 
Lid berg 

181205 Enhetschef Karin 
Nelson 

190130 Enhetschef Karin 
Nelson 

190131 Förskolechef Anne Rix 

190110 Enhetschef Anna 
Johansson 

190123 Enhetschef Karin 
Holmgren 

190211 Samhällsbyggnadsche 
f Roger Larsson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

-Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

(~9 ~~l 27 2D l8 
Dnr .................. ~.f/D 
··············. ················· ... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2019-02-01 Anställning. Enhetsassistent 190122 Enhetschef Annika 
49A 1. Muller Hansen 

P003 2019-01-07 Anställning. Undersköterska. 181228 Enhetschef Annika 
49A2. Muller Hansen 

P003 2019-03-04 Anställning. Undersköterska. 190206 Enhetschef Cindy 
12A1. Case Nord 

P003 2019-03-04 Anställning. Undersköterska. 190205 Enhetschef Cindy 
12A2. CaseNord 

P003 2019-03-04 Anställning. Undersköterska. 190206 EnhetschefCindy 
12A3. CaseNord 

P003 2019-03-04 Anställning. Undersköterska. 190205 Enhetschef Cindy 
12A4. Case Nord 

P003 2019-03-04 Anställning. Undersköterska. 190206 Enhetschef Cindy 
12A5. Case Nord 

P003 2019-03-04 Anställning. Undersköterska. 190129 Enhetschef Cindy 
12A6. CaseNord 

P002 2019-01-14 Anställning. Kanslichef. 45 A 1 181203 kommundirektör Erik 
Lid berg 

P002 2019-03-18 Anställning. Skolchef. 45 A 2. 181220 kommundirektör Erik 
Lid berg 

P003 2019-01-01 Anställning. 181210 chef för 
Kundcentermedarbetare. 23 A verksamhetsstöd. 
1 Fredrik Hedesand 

P003 2019-01-01 Anställning. Kock. 71A1. 181211 Lokalvårdschef 
Terese Wennerstrand 

P003 2019-01-01 Anställning. Ekonomibiträde 181214 Lokalvårdschef 
71A2. Terese Wennerstrand 

P003 2019-05-06 Anställning. Sjuksköterska. 74 190121 Enhetschef Ann-
A1. Charlotte Åvall 

P003 2019-01-21 Anställning. Sjuksköterska. 74 181227 Enhetschef Ann-
A2. Charlotte Åvall 

P003 2019-01-01 Anställning. 181221 Enhetschef Ann-
Distriktssjuksköterska. 74 A 3. Charlotte Åvall 

P003 2019-06-01 Anställning. Miljöinspektör. 66 190222 Miljöchef Mårten 
A1 Säll berg 

P003 2019-03-25 Anställning. 190218 Ekonomichef Elisabet 
Ekonomiadminstratör.16A 1. Edner 

P003 2019-01-01 Anställning. Lärare i 190104 Rektor John Brogård 
fritidshem.11A 1. 

P003 2019-02-04 Anställning. Specialpedagog. 181211 Rektor John Brogård 
11A2. 

P003 2019-02-01 Anställning. Förskollärare. 11 181116 Rektor John Brogård 
A3. 

P003 2019-01-07 Anställning. Receptionist. 53 A 181210 Rektor Ewa Nilsson 
1. 



Underskrift 

tf-
Namnförtydligande 

An/)~ r/7<J+z-1-c 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T004 2019-02-06 

T004 2019-02-06 

T004 2019-02-27 

Underskrift 
Datum 

2019-03-27 
Namnförtydligande 

AlexanderJohanzon 

KS000112/ 
2019-350 

KS000092/ 
2019-350 

KS000092/ 
2019-350 

Yttrande tung, bred och lång ingen erinran AlexanderJohanzon 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2019/14207 

Yttrande tung.bred och lång ingen erinran Alexander Johanzon 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2019/12335 

Yttrande tung.bred och lång ingen erinran Alexander Johanzon 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, TRV 
2019/20352 
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