
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 24 juni 2020 

Plats och tid: Grevieparken, kl. 18:30  

 
 
 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Informationsärenden 

Prisutdelning av Årets arbetsplats, HR-avdelningen 

4.  Delgivningar 

5.  Beslutslogg 

6.  Årsredovisning 2019 för Båstads kommun 

7.  Miljöbokslut 2019 för Båstads kommun 

8.  Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2019 

9.  Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025 

10.  Utökat låneutrymme 2020 

11.  Borgensram för lån åt Sydvatten AB 

12.  Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 - AV Media Skåne 

13.  Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

14.  Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi 

15.  Svar på motion - Äldrehälsovårdsprogram 

16.  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skydd för personal och de äldre inom särskilt boende och 
inom hemtjänst från coronasmitta 

17.  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Friskola i Torekov 

18.  Fyllnadsval av ledamöter till John Wulffs donationsfond 

19.  Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans Grönqvist (BP) 

20.  Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Anders Dahlkvist (BP) 

21.  Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Csaba Illyes (BP) 

22.  Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Göran Håkansson (BP) 

 
 
Båstad den 17 juni 2020 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-06-16 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000012/2020 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Adem Qerimaj (M) och Claes Wallin (SD) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Mats Sjöbeck (C) som ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum den 1 juli 2020 kl. 15:00 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. Enligt kom-
munfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa personer tillhöra oppositionen. För 
dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och juste-
ringspersonerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-06-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000013/2020 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef.  
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Datum: 2020-06-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000014/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
A, Prisutdelning av Årets arbetsplats, HR-avdelningen  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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Datum: 2020-06-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000015/2020 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
A, Information gällande motionen Mindre stillasittande på våra äldreboenden, 2020-05-26 
 
B, Krisledningsnämndens protokoll, 2020-05-28 
 
C, Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden - Ej verkställda beslut till IVO, kvartal 1 
2020, 2020-05-25 
 
D, Delårsredovisning - Nämnden för överförmyndare i samverkan, 2020-06-01 
 
E, Budgetuppföljning 2020-04-30 för Båstads kommun, 2020-06-19 
 
F, Protokollsutdrag KS - Budgetuppföljning 2020-04-30 för Båstads kommun, 2020-06-19 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-05-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: KS000506/2018-700 

 
 

Information på motion – Mindre stillasittande på våra äldreboenden  
 
 
Sammanfattning  
Liberalerna motionerade 9 maj 2018 om att ta fram ett program för att minska stillasittandet 
på kommunens gruppboende genom att aktivera de äldre mer. Kommunfullmäktige beslutade 
att avskriva motionen för vidare behandling då det fanns medel avsatta i budget för balans- och 
rörelseträning i budgeten 2019 men beslutade att förvaltningen ska redovisa sitt arbete mot 
stillasittande på kommunens äldreboenden till kommunfullmäktige. 
 

Aktuellt 
Det är viktigt att personer som bor i särskilt boende får fortsätta att njuta av saker de tycker om 
att göra och vad som är meningsfullt för dem, den som deltar i en aktivitet ska själv kunna be-
stämma över den i så hög utsträckning som möjligt.  
 
På kommunens boenden har man schemalagd gemensam aktivitet varje dag. Där ingår olika ak-
tiviteter så som sitt-gymnastik eller kasta boll, olika spel med Towertafel (finns på Almgården 
och Skogsliden). Utevistelse har hög prioritet med promenader, cykla eller en fika utomhus. På 
Åsliden planterar boende och personal i det mycket uppskattade växthuset som skänkts av Will-
lab. 
 
I möjligaste mån görs det individuella aktiviteter med de boende som föredrar ensam social sam-
varo. 
 
På varje boende serveras en gång per vecka en mycket uppskattad hotell-frukost. 
 
Ingrid Pettersson, Sas 
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l<ris ledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-27 

Sida 

1 av 7 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, kommunhuset i Båstad, onsdagen den 27 maj 2020 kl. 11.00 - 11.40. 

Johan Olsson Swanstein (M}, ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingela Stefansson (S), vice ordförande. 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot. 
Bo Wendt (BP}, ledamot. Deltar på distans. 
Inge Henriksson (BP}, ledamot. 

Erik Lid berg, kommundirektör. Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Pelle Pettersson, räddningschef. Jessica Arvidsson, utvecklingsledare. 
Olof Nilsson, kanslichef. Elisabet Edner, ekonomichef. Sandra Sturk, Mas, 
del av mötet. Ingrid Pettersson, Sas, del av mötet. 

Ingela Stefansson. Ersättare: Bo Wendt. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 28 maj 2020 kl. 08.30. 

an Olsson Swanstein 

l I 
t ~ ltt.. 

lngela~nsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Krisledningsnämnden 

2020-05-27 

Från och med 2020-05-29 t ill och med 2020-06-20 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 
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Krisledningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Krisledningsnämnden 2020-05-27 

KLN § 35 

Val av justeringsperson 

KLN § 36 
Godkännande av dagordningen 

KLN § 37 
Ansökan om hyresreduktion 

KLN § 38 
Sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år 

KLN § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-27 

Svar på väckt ärende om skyddsutrustning inom vården 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av 7 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-05-27 3 av7 

KLN § 35 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som nämnden beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt. 

3. Protokollet justeras torsdagen den 28 maj 2020 kl. 08.30 på 
kommunkontoret i Båstad. 

lusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

r;J)7, I> 
I 
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Krisledningsnämnden 

KLN § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-27 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av7 

Beskrivning av ärendet Enligt krisledningsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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l{risledningsnämnden 

KLN § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-27 

Ansökan om hyresreduktion 

Beskrivning av ärendet Mediagruppen i Båstad AB har inkommit med en förfrågan om 
hyresreducering. Man lyfter fram att annonseringsintäkterna sjunkit 
markant under Coronapandemin och att man nyttjat de olika bidrag 
som staten erbjuder. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-26. 

Sida 

5 av7 

Förvaltningens förslag Betalningstiden förlängs med 180 dagar på hyresfakturor till Mediagruppen 
i Båstad AB som driver Radio Båstad under 2020. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Ed ner föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Betalningstiden förlängs med 180 dagar på hyresfakturor till Mediagruppen 
i Båstad AB som driver Radio Båstad under 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-26 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Ansökan om hyresreduktion 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

Tjänsteskrivelse 

Til l: Krisledningsnämnden 

Betalningstiden förlängs med 180 dagar på hyresfakturor till Mediagruppen i Båstad AB 
som driver Radio Båstad under 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Mediagruppen i Båstad AB har inkommit med en förfrågan om hyresreducering. Man lyfter 
fram att annonseringsintäkterna sjunkit markant under Coronapandemin och att man nyttjat 
de olika bidrag som staten erbjuder. 

Bakgrund 
Under 2020 drabbade Coronapandemin Sverige vilket påverkar både den privata och den of
fentliga sektorns finanser. Radio Båstad livnär sig på annonsering av företag och evenemang 
där evenemangsdelen har gått ner med 100 %. Förfrågan inkom till kommunen innan staten 
gick ut med information om omställningsstöd till företag. För att ta del av stödet krävs att före
taget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och 
ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 
jämfört med samma månader förra året. Radio Båstad kan sannolikt söka detta stöd och kan 
därigenom bli kompenserade med 22,5-75 procent av företagets fasta kostnader exklusive 
lönekostnader för mars och april månad 2020. 

Likställighetprincipen reglerad i kommunallagen säger att "Kommuner och regioner ska be
handla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat." I detta fall kan det 
föreligga skäl att skjuta upp hyresinbetalningarna för Radio Båstad. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Detta innebär en mindre försämring av kommunens likviditet. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Mediagruppen i Båstad AB 
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Krisledningsnämnden 

KLN § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-27 

Sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år 

Sida 

6av7 

Beskrivning av ärendet Sommaren 2020 antas behovet av meningsfulla, roliga och varierande 
aktiviteter för barn vara större än vanligt med hänvisning till de sociala 
konsekvenserna av coronapandemin. Samtidigt kommer det statsbidrag om 
250 000 kr för Avgiftsfria sommarlovsal<tiviteterför barn i &ldrarna 6-15 dr 
som tidigare möjliggjort arrangemanget av gratis aktiviteter inte att betalas ut. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Jessica Arvidsson 2020-05-25. 

Förvaltningens förslag 250 000 kronor avsätts fö r att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 
för barn mellan 6-15 år. 

Föredragande Utvecklingsledare Jessica Arvidsson och ekonomichef Elisabet Edner 
föredrar ärendet. 

Yrkande Kerstin Gustafsson (M) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall med följande 
tillägg: Den ökade kostnaden redovisas separat på konto avseende covid-19. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. 250 000 kronor avsätts för att arrangera kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år. 

2. Den ökade kostnaden redovisas separat på konto avseende covid-19. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-25 
Handläggare: Jessica Arvidsson 

Dnr: 

Tjänsteskrivelse 

Ti 11: Krisledningsnämnden 

Sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
250 000 kronor avsätts för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn 
mellan 6-15 år. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Sommaren 2020 antas behovet av meningsfulla, roliga och varierande aktiviteter för barn vara 
större än vanligt med hänvisning till de sociala konsekvenserna av coronapandemin. Samtidigt 
kommer det statsbidrag om 250 000 kr för Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-
15 år som tfdigare möjliggjort arrangemanget av gratis aktiviteter inte att betalas ut. 

Bakgrund 
Ända sedan pandemins första dagar har de stora riskerna för att ett betydande antal människor 
ska drabbas av arbetslöshet och utanförskap betonats. Klyftorna i samhället väntas öka och redan 
utsatta människor drabbas särskilt hårt av arbetslöshet, psykisk ohälsa och ensamhet. I familjer 
där föräldrar permitteras och varslas utgör avbräck i ekonomin en risk för ökad stress och ohälsa. 
Den ökade arbetslösheten märks även i Båstads kommun. 

Antal appet arbetsfasa per ml nad. 
Janue,l,aprll. 2019 och 2020. Hsteds kommui,. 

-------------; 
: +S4;6K 

______ :: 
.... 

Antal nylnskrlvn• sökande ho• Arbttsförmtdllnc•n ptr mlnd. 
Januarl•Aprll. 2019 och 2020. 81.s:tad, kommun 

' ' ! + 22&,lK 

I diagrammen ovan ses statistik för månaderna januari till april 2019 respektive 2020. Det högra 
diagrammet visar antalet öppet arbetslösa per månad och som synes är antalet 54,6% högre i 
april 2020 jämfört med i april 2019. Graferna från de två åren följer dessutom två motsatta möns
ter; ett minskande antal öppet arbetslösa över tid 2019 och ett ökande antal över tid 2020. 

Det vänstra diagrammet visar antalet nyinskrivna sökande hos Arbetsförmedlingen per månad 
och här syns en ännu tydligare skillnad mellan de två åren. I apr il 2020 var det en 226,1 % större 
andel som var nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen jämfört med samma månad 2020. Även gra
ferna i detta diagram rör s ig efter olika mönster; ett stigande antal nyinskrivna över t id 2019 och 
ett ökat antal nyinskrivna över tid 2020. 

Som en följd av ökad arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, isolering och ensamhet befaras även en 
ökning avseende antalet självmord, förekomsten av våld i nära relationer och antalet personer 
som behöver professionell hjälp för missbruk/beroende. 



2 (3) 

Lägg därtill det faktum att i Sverige lever ungefär ett av tio barn i en ekonomisk situation som 
innebär att pengarna inte räcker till i vardagen och att situationen för de barn som har det svårast 
riskerar att förvärras ytterligare (Rädda Barnen). Barnperspektivet är centralt i den här tiden 
eftersom barn påverkas starkt av att föräldrar och nära anhöriga hamnar i socialt och/ eller eko
nomiskt mer utsatta och ovissa situationer. Studier visar att föräldrarnas situation över tid påver
kar om barn hamnar i ett socialt utanförskap. 

Riskfaktorer som kan leda till socialt utanförskap är resursbrister i hemmet, bristande möjligheter 
till delaktighet, påvra konsumtionsmöjligheter, svaga prestationer i skolan, avbruten skolgång, 
missbruk, kriminalitet, dålig fysisk och eller psykisk hälsa. Allt detta är exempel på riskfaktorer 
som kan komma att påverka barnet negativt senare i livet och ju fler riskfaktorer ett barn utsätts 
för, desto större är risken att hon/han själv hamnar i socialt utanförskap. I och med konsekven
serna av coronapandemin antas fler barn än normalt vara utsatta för någon/några riskfaktorer. 
"Kostnaden" för detta drabbar barnet (senare som vuxen) men på sikt också samhället. 

Ett andningshål i en, för många, tuff tid är olika typer av kultur-, idrotts-, eller andra fritidsaktivi
teter. Dock är även föreningslivet hårt drabbat av pandemins framfart och redan tidigare snäva 
ekonomiska ramar är nu ännu mer begränsade. Det är dessutom svårt att arrangera aktiviteter på 
"vanligt" vis eftersom riktlinjerna för att minimera smittspridningen uppmanar till socialt avstånd 
och ett litet antal personer på samma plats. 

Inom några veckor kommer kommunens alla barn få sommarlov. Några brukar kanske spendera 
tid hos mor- eller farföräldrar - det går inte att göra på samma sätt i år. Resor längre än två tim
mar bort avråds vi alla från och en utlandsresa förblir nog endast en dröm för fler familjer än van
ligt i år. Varje sommar brukar Båstads kommun, tack vare ett statsbidrag om 250 000 kronor som 
ska användas till sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år, kunna presentera ett 
digert program med kostnadsfria aktiviteter. Just i år kommer detta statsbidrag dock inte att beta
las ut. Det innebär att de medel som kommunen kunnat använda för att ersätta föreningar och 
andra arrangörer så att de ska kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn saknas. 

Detta riskerar leda till ett mindre utbud av aktiviteter och en ökad förekomst av avgiftsbelagda 
aktiviteter - just denna sommar när behovet av en rik flora av kostnadsfria aktiviteter är som 
störst. Att det finns olika aktiviteter att välja mellan och att de är kostnadsfria är av största vikt ur 
ett inkluderingsperspektiv. 

Ett exempel på hur kostnadsfria aktiviteter når en stor skara barn är de dagar med gratis inträde 
på Malen badet som erbjudits tidigare år. Fem sommarlovstisdagar erbjöds fritt inträde och enligt 
Mia Lundström (Teknik och service) var det år 2017 hela 682 barn som tog del av denna aktivitet. 
Även de aktiviteter som har arrangerats av föreningar, organisationer, biblioteket och kulturav
delningen har varit välbesökta. 

Aktuellt 
Sommaren 2020 antas behovet av meningsfulla, roliga och varierande aktiviteter för barn vara 
större än vanligt med hänvisning till de sociala konsekvenserna av coronapandemin. Samtidigt 
kommer det statsbidrag om 250 000 kr för Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-
15 år som tidigare möjliggjort arrangemanget av gratis aktiviteter inte att betalas ut. 



Konsekvenser av beslut 

Samhälle 

3 (3) 

De primära konsekvenserna för samhället riskerar uppstå om barn och unga inte har några me
ningsfulla aktiviteter att ägna sig åt under sommaren. 

Verksamhet 
Verksamhetsområdena Teknik och service samt Bildning och Arbete har tidigare somrar arrange
rat kostnadsfria aktiviteter för barn och unga upp till 15 år. Det finns ett så pass väl förberett un
derlag att de snabbt kan aktivera ett liknande - men coronaanpassat - aktivitetsprogram även i 
år. 

Ekonomi 
Ett riktat statsbidrag om 250 000 kronor kommer inte att betalas ut i år. Däremot väntas kommu
nerna få ett ökat anslag av generella statsbidrag med anledning av corona-pandemin. Aktuell pro
gnos (200525) gör gällande att Båstads kommun kan tilldelas drygt 27 miljoner kronor i statsbi
drag. Av dessa statsbidrag föreslås 250 000 kronor användas för att arrangera kostnadsfria som
marlovsaktiviteter. 

Barnkonsekvensanalys 
Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter bedöms endast ha positiva konsekvenser för barn och ligger 
väl i linje med Barnkonventionen. Den primära negativa konsekvensen för barn antas vara 
utevaron av meningsfulla aktiviteter under sommaren 2020. 

Miljökonsekvensanalys 
Om aktiviteter ( enligt plan och ambition) arrangeras på olika orter i kommunen antas körandet 
med bil (skjutsning till och från aktiviteter) kunna begränsas. Om föreningar med fokus på miljö
och klimatfrågor (exempelvis Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet) engageras som ar
rangörer av aktiviteter kan en kunskapshöjning på området åstadkommas. 

Jessica Arvidsson, utvecklingsledare 
Avdelningen för hållbar utveckling 

Beslutet ska expedieras till: 
Jessica Arvidsson 
Ekonomiavdelningen 
Bibliotekschefen 
Teknik och service 

Samråd har skett med: 
Mia Lundström 
Catharina Elofsson 
Christofer Thoren 



ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatum Sida 

l{risledningsnämnden 2020-05-27 7 av 7 

I<LN § 39 Dnr: I<S 000312/2020-700 

Svar på väckt ärende om skyddsutrustning inom vården 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde den 
12 maj mot bakgrund av rådande coronapandemi med en fråga om användning 
av skyddsutrustning inom kommunens Vård och omsorg. Samma ärende togs 
upp på senaste krisledningsnämnden den 13 maj, § 33. Där fick vård- och 
omsorgschefen i uppdrag att utreda det väckta ärendet och återkomma 
med ett svar till krisledningsnämnden den 27 maj, med särskild utredning 
avseende möjligheten till användning av munskydd och övrig skyddsutrustning 
inom äldrevården. Vård- och omsorgsnämnden har i sin tur på sitt senaste 
sammanträde den 25 maj haft uppe ett snarlikt väckt ärende från 
Bjärepartiet angående förstärkt skydd mot covid-19. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Chr istin Johansson 2020-05-26, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Krisledningsnämnden ställer sig bakom bifogat beslut med tillhörande 
utredning i ärendet från vård- och omsorgsnämnden den 25 maj 2020, § 42. 

Föredragande Mas Sandra Sturk och Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut I<risledningsnämnden beslutar: 

I<risledningsnämnden ställer sig bakom bifogat beslut med tillhörande 
utredning i ärendet från vård- och omsorgsnämnden den 25 maj 2020, § 42. 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

0v I I 5 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-26 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: KS 000312/2020-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Krisledningsnämnden 

Svar på väckt ärende om skyddsutrustning inom vården 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
Krisledningsnämnden ställer sig bakom bifogat beslut med tillhörande utredning i ärendet 
från vård- och omsorgsnämnden den 25 maj 2020, § 42. 

Sammanfattning av ärendet 
Bjärepartiet har väckt ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj mot 
bakgrund av rådande coronapandemi med en fråga om användning av skyddsutrustning 
inom kommunens Vård och omsorg. 

Samma ärende togs upp på senaste krisledningsnämnden den 13 maj, § 33. Där fick vård
och omsorgschefen i uppdrag att utreda det väckta ärendet och återkomma med ett svar 
till krisledningsnämnden den 27 maj, med särskild utredning avseende möjligheten till 
användning av munskydd och övrig skyddsutrustning inom äldrevården. 

Vård- och omsorgsnämnden har i sin tur på sitt senaste sammanträde den 25 maj 2020 haft 
uppe ett snarlikt väckt ärende från Bjärepartiet angående förstärkt skydd mot covid-19. 
Se bilaga. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Vård- och omsorgsnämnden (delgivning) 
Kommunstyrelsen ( delgivning) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende från Bjärepartiet. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25, § 42, inklusive bilagor. 
Smittskydd och Vårdhygien Skånes ställningstagande angående munskydd och visir. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-25 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000067 /2020-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (5) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på väckt ärende från Bjärepartiet om förstärkt skydd mot covid-19 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Öka säkerheten i vårdnära omvårdnadsarbete genom att använda skyddsutrustning 
i form av visir eller munskydd. 

2. Beslutet delges krisledningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Bjärepartiet har väckt ärende rörande utökad användning av skyddsutrustning i allt vårdnära 
omvårdnadsarbete inom såväl Särskilt boende, Hemtjänst som inom LSS. 

Bjärepartiet anger; "Om Båstad kommun vill skydda sina sköra äldre samt kollegor bör man 
införa munskydd under hela arbetsdagen samt handskar, visir och förkläde vid vård och 
omsorgsarbete som kräver närkontakt (inom särskilt boende, LSS och hemtjänst). Formellt 
beslut kan tas vid Vård och Omsorgsnämndens möte, 2020-05-27." 

Som grund anges riskerna med smitta från medarbetare till vård- och omsorgstagare i de 
situationer där medarbetarna inte har några symtom men ändå kan vara smittade. 

Ärendet är väckt såväl i vård- och omsorgsnämnden som i krisledningsnämnden. 

Bakgrund 
F n pågår en pandemi och samhällsspridning av Coronaviruset, också i Skåne. Stora ansträng
ningar görs för att motverka smittspridningen i samhället av såväl centrala, som regionala och 
lokala parter. Särskilt viktigt är det att motverka spridning av smittan bland äldre och särskilt 
riskutsatta grupper. 

Vård och omsorg har gjort en rad insatser och fattat en rad olika beslut för att motverka smitt
spridning bland våra vård- och omsorgstagare. 

Socialstyrelsens fö reskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg gäller för alla 
verksamheter inom hälso- och sjukvård, hemtjänsten, särskilda boenden, LSS-boenden och 
beskriver reglerna om arbetskläder och skyddskläder. Basal hygien omfattar handhygien och 
användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder - det vill säga åtgärder som 
ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner 
och förhindra eventuell smittspridning. 

Gällande användning av personlig skyddsutrustning så ä r detta reglerat i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2001:3). Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på 
sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan 
det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. 

fJ7 f lf 
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Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i 
aktuell vård- och omsorgssituation. 
En fråga som varit aktuell ur flera olika perspektiv är personlig skyddsutrustning. Såväl till
gång till den som hur och när den ska användas har varit en frekvent fråga i det offentliga 
rummet. 

Tillgång till personlig skyddsutrustning 

Tillgången till skyddsutrustning har hela perioden varit begränsad. Det har funnits brist på 
hand och ytdesinfektion, munskydd/andningsskydd, skyddsrockar /plastförkläden och vi-
sir /skyddsglasögon. Vård och omsorg fick tidigt gå utanför upphandlade avtal för att överhu
vudtaget kunna beställa hem varor och omfördelning av bl a desinfektionsmedel gjordes från 
andra verksamhetsområden till vård och omsorg. Utifrån den uppkomna situationen har rege
ringen gett länsstyrelserna i uppdrag att hjälpa Socialstyrelsen och samordna kommunernas 
läges bilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Detta inom Socialstyrelsens 
uppdrag om att för hela landet säkra tillgången på skyddsutrustning och annat material till 
följd av spridningen av covid-19. 

Vård och omsorg har skapat en egen organisation för att hantera skyddsutrustning och inköp 
av den samma. Samarbete har skett med bland annat lokala näringslivet som på olika sätt har 
varit behjälplig i att förmedla skyddsutrustning. 

Idag bedömer vi att vi har god tillgång till skyddsutrustning, åtminstone på kort sikt, men läget 
kan hela tiden förändras beroende på hur många av våra vård- och omsorgstagare som uppvi
sar symtom och som också kan konstateras smittade av covid-19. Baserat på bl a de veckovisa 
rapporterna till Länsstyrelsen från Skånes kommuner avseende resurstillgången, skriver Läns
styrelsen i sin samlade regionala lägesrapport 22 maj att "Majoriteten av länets aktörer räknar 
med att inom kort få brist på skyddsutrustning, framför allt handsprit och munskydd, visir 
samt hygienartiklar. Beställningar är gjorde men leverans kan inte garanteras. Viss egenpro
duktion av skyddsutrustning är igång." 

Det kan inte uteslutas att tillgången ånyo begränsas beroende på utvecklingen. 

Som det är just nu har vi bra leverantörer av både munskydd och skyddsvisir med förhållande
vis snabba leveranser, det är dock tveksamt om vi kan få fram den kvantitet som skulle bli ak
tuell främst i förhållande till munskydd. Skulle det dock bli ökat antal misstänkta/bekräftade 
smittade så är situationen oviss. I ett ärende med smitta räknar vi med att det går cirka 15 om
byten med skyddsutrustning per dag och dubbelt upp med handskar. Skulle det uppstå en situ
ation med att vår skyddsutrustning tar slut, så är det svårt att gå till Länsstyrelsen eller Social
styrelsen och begära hjälp via deras nödlager om vi varit mer generösa i vår användning är vad 
riktlinjer och rekommendationerna säger. 

Användning av skyddsutrustning 

Vård och omsorg följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Smittskydd 
Skåne och Vårdhygien kring när och hur skyddsmaterial ska användas av våra medarbetare. 

Det allra viktigaste för att förhindra smitta och smittspridning är att efterleva basala hygien
rutiner. Det är också viktigt att ha social distans i de situationer där det är möjligt. 

Av rekommendationer framgår att medarbetare ska använda visir, munskydd/andningsskydd 
och plastförkläde i allt patientnära arbete (avstånd mindre än två meter) när enskild vård- och 
omsorgstagare uppvisar symtom eller är konstaterad smittad av covid-19. Vid risk för kontakt 
med kroppsvätska, eller vid risk för aerosolsmitta, ska i tillägg handskar användas. 
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Smittskydd Skåne har nu delvis kompletterat och tolkat Folkhälsomyndighetens rekommen
dationer genom att ange att munskydd eller visir skulle kunna användas i "ansiktsnära" situat
ioner som en extra åtgärd för att minska risken för smittspridning från personal till vård tagare 
vid ett utbrott med smittspridning på särskilda boendeformer eller korttidsplatser". I nuläget 
rekommenderas inte en generell användning av munskydd eller visir på personal i kommunal 
vård och omsorg" Se bilaga 

I de fall vård tagare inte uppvisar symtom för covid-19 används inte skyddsutrustning för det 
ändamålet, men det kan finnas andra omständigheter eller vårdmoment som gör att 
medarbetare ändå ska använda skyddskläder och personlig skyddsutrustning. 

När medarbetare följt basala hygienrutiner och använt personlig skyddsutrustning så är det 
inget som hindrar att de arbetar också med andra vårdtagare därefter. Vid korrekt utförd ba
salhygien och användande av skyddsutrustning är risken för smittspridning mellan vård- och 
omsorgstagare samt att medarbetare utsätts för smitta obefintlig. Det innebär följdmässigt att 
om basala hygienrutiner följts OCH vid korrekt användning inklusive på- och avklädning av 
skyddsutrustning när skyddsutrustning är avtagen på korrekt sätt, så kan medarbetare gå vi
dare i andra arbetsuppgifter med andra vård- och omsorgstagare. 

Inom hemvården har rutiner tillskapats som ska säkra att vi har "koll" på om vård- och 
omsorgstagaren uppvisar även milda symtom. Också i dessa situationer används 
skyddsutrustning vid vårdnära arbete. 

Medarbetares risk att smitta vård- och omsorgstagare 

Personalen fyller i daglig checklista om sitt eget hälsotillstånd och om följsamhet till basala 
hygienrutiner. Checklistan ska fungera som en påminnelse i vardagen och den följs upp av en
hetschef. Vid minsta symtom ska medarbetare stanna hemma från arbetet. 

Frågor om basala hygienrutiner, hur vi undviker smitta, hur och när skyddsutrustning ska an
vändas och kompletterande utbildningar är viktiga och stående frågor såväl på arbetsplatsträf
far som i enskilda samtal mellan medarbetare och chef. 

I väckt ärende yrkas att medarbetarna ska använda skyddsutrustning i allt vårdnära arbete för 
att minimera risk att medarbetare smittar vård- och omsorgstagare. 

Att använda skyddsutrustning utöver Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes 
rekommendationer 

Att använda skyddsutrustning ställer krav på korrekt hantering, såväl kring på som avklädning. 
Att använda munskydd som en extra försiktighetsåtgärd bedöms tveksamt. Det kan leda till en 
känsla av falsk trygghet och en tro att det kan förhindra smittan i alla situationer. Detta är en 
felaktig slutsats. 

Munskydd kan vara svårt att få att "sitta rätt och tätt" på medarbetarna. Munskydd i sig kan 
bidra till att medarbetaren oftare rör ansiktet för att rätta till munskyddet manuellt, vilket är 
en ökad smittorisk för kontaktsmitta. 

Vid ett generellt införande av munskydd i vårdnära arbete skulle antalet munskydd uppgå till 
mellan 12 - 15 000 per vecka. Idag har vi 16 125 munskydd. 
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Alternativet till munskydd är att införa att visir ska bäras vid allt omvårdnadsnära arbete. 
Risken för felanvändning är mindre. Men det är viktigt med en korrekt av- och påtagning samt 
desinfektion, såvida det inte är visir av engångskaraktär. I hemvården är engångsvisir att före
dra framför flergångs då hanteringen av smutsigt/rent samt desinfektionsprocessen kan bli 
problematisk i den typen av verksamhet. Det finns risk för ökad smittspridning vid 
felaktigt desinficerat visir. Idag har vi 1 4 7 4 skyddsvisir varav 565 är återanvändnings bara 
och övriga är engångs. Enligt Patientsäkerhetsberättelsen 2019 har vi ca 7 60 vård- och 
omsorgstagare varav majoriteten av dem har kontinuerliga insatser av vård och omsorg. 

Omvärld 

De allra flesta kommuner efterlever, precis som Båstads kommun, Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Det finns också några kommuner som har beslutat om utökad användning 
av skyddsutrustning. I vårt närområde kan nämnas att Landskrona har munskydd och visir, i 
alla vårdnära kontakter. Det finns exempel från andra delar av landet att man använder visir i 
allt vårdnära arbete. Någon större kartläggning i landet har inte skett. 

Vid kontakt med Smittskydd Skåne för råd i ärendet så avråder de från generell användning av 
munskydd dels eftersom vi i Båstad inte har någon smittspridning på våra särskilda boende. 

Ekonomi 

Kostnaden för Visir uppgår till 29:-/styck för de som kan återanvändas, för engångsvisir är 
kostnaden till ca 3,50:-/styck. Därutöver krävs ytdesinfektion för rengöring av flergångsvisi
ren. 

Kostnaden för munskydd uppgår idag till 16:-/styck. En förbrukning av 15 000 stycken/vecka 
skulle motsvara en kostnad på 240 000:-/vecka. 

Bedömning 

De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Skåne och Vårdhygien anger 
ska efterlevas. Kunskaperna om covid-19, såväl sjukdomsförlopp, risker, smittspridning och 
behandling utvecklas hela tiden. Det innebär också att rekommendationer förändras över tid 
och i takt med att kunskaperna ökar. Förvaltningen följer nogsamt utvecklingen och anpassar 
hela tiden rutinerna utefter nya rekommendationer inom området. 

I det fall man önskar göra "mer" än vad myndigheterna rekommenderar är det viktigt att det 
bedöms som att det kan tillföra en ytterligare säkerhet. Och såklart behöver det vara ställt 
utom allt tvivel att det inte påverkar smitta och smittspridning negativt. 

Vår bedömning är att en generell användning av munskydd kan riskera att vara kontraproduk
tivt. Risken för falsk trygghet, lägre efterlevnad av andra rutiner och felaktig användning av 
munskydd är en risk vid ett eventuellt införande. I kombination av den brist på skyddsutrust
ning som råder på marknaden så är det inte heller lämpligt. 

Risken för felaktig användning bedöms mindre för visir jämfört med munskydd. Visiren kan 
återanvändas och fungerar som ett fullgott stänkskydd för att minska smittspridning av 
covid-19 som framför allt är en dropp- och kontaktsmitta. Ur ett vårdtagarperspektiv kan det 
vara en fördel då vård- och omsorgstagaren kan se vårdgivarens ansikte, vilket bedöms som en 
fördel, särskilt vid vård av personer med demens. 



S (S) 

De allra viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning är fortsatt att medarbetare alltid 
stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom, att man noggrant och alltid tillämpar basala 
hygienrutiner samt att man i alla situationer där det går tillämpar social distansering. 

Trots allt, rätt använt, kan såväl munskydd som visir i vissa situationer kunna innebära ett 
visst ökat skydd mot smitta i de fall en medarbetare skulle bära på smitta utan att uppvisa 
symtom. Visir är dock i de flesta situationer att föredra av argument som framkommer ovan. 

Däremot att gå så långt att man inför fullständig skyddsutrustning; munskydd, visir och hands
kar, i allt vårdnära omvårdnadsarbete som Bjärepartiet yrkar är enligt vår bedömning inte 
motiverbart. Risk föreligger att stå utan skyddsutrustning längre fram när antalet med 
symtom och/eller smittade kan öka. 

Förslag till beslut är istället att medarbetare ska använda skyddsutrustning i form av visir eller 
munskydd i allt vårdnära arbete (vid ansiktsnära omvårdnadsmoment). Utgångspunkten är att 
använda visir som extra försiktighetsåtgärd. Dock får förvaltningen i uppdrag att avgöra vilken 
form av skyddsutrustning som bör användas i vilka situationer. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Christin Johansson 
Sandra Sturk 
Krisledningsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende från Bjärepartiet om förstärkt skydd mot covid-19 

Samråd har skett med: 
Sandra Sturk, MAS 



Område smittskydd och 
vård hygien 

Datum: 2020-05-13 
Dnr S2020-1005 

Smittskydd och Vårdhygien Skånes ställningstagande till 
Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd 
och visir för att skydda äldre mot covid-19 i Skåne 

Folkhälsomyndigheten har gått igenom kunskapsunderlaget beträffande 
munskydd och visir på personal i kommunal vård- och omsorg för att bedöma om 
detta kan skydda våra äldre mot covid-19. Folkhälsomyndigheten öppnar för att 
man under särskilda omständigheter och som en tillfällig åtgärd, skulle kunna 
använda munskydd eller visir på personal i "ansiktsnära" situationer som ett extra 
skydd mot smitta från personal till vårdtagare under covid-19 pandemin. 

Mot den bakgrunden gör Smittskydd och Vårdhygien i Region Skåne följande 
bedömning: 

• I nuläget rekommenderas inte en generell användning av munskydd eller 
visir på personal i kommunal vård och omsorg 

• Munskydd eller visir på asymtomatisk personal skulle kunna användas i 
"ansiktsnära" situationer som en extra åtgärd för att minska risken för 
smittspridning från personal till vårdtagare vid ett utbrott med 
smittspridning på särskilda boendeformer eller korttidsplatser 

Det är flera grundläggande åtgärder som behöver vara på plats för att förebygga 
smittspridning inom kommunal vård- och omsorg, vilket framgår tydligt i 
Folkhälsomyndighetens genomgång av kunskapsunderlaget. Region Skåne har 
tagit fram rutiner och beskrivit vilka grundläggande förutsättningar som ska vara 
på plats för att skydda våra äldre i kommunal vård och omsorg från covid-19, se 
mer på Smittskydds och Vårdhygiens covid-sidor på Vårdgivare Skåne. 

Smittskydd och Vårdhygien Skåne följer nogsamt utvecklingen och kunskapsläget 
av covid-19. Region Skånes rekommendationer kommer att revideras om 
kunskapsläget ändras eller om det kommer nya rekommendationer från nationella 
myndigheter. 

Postadress: Jan Waldenströms gata 5, 205 02 Malmö Organlsationsnummer: 23 21 00-0255 

Telefon (växel): 040-337180 Fax: 040-337188 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000030/2019 - 700 

Ej verkställda beslut till lVO, kvartal 12020 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, SoL: 

Sida 

10 av 15 

Totalt är 5 ej verkställda beslut rapporterade gällande insatsen Särskilt boende. 
1 av dessa 5 har flyttat in på särskilt boende efter inrapporteringsperioden och 
övriga 4 kommer att göra det inom en månad. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Åtenapportering har skett gällande 12 personer som tidigare varit 
rapporterade som ej verkställda. Samtliga gällde boende och samtliga har 
fått erbjudande om och flyttat in i lägenhet på särskilt boende. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: 
Totalt 0 beslut. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-05-08. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 1 2020 godkänns och delges 
kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-08 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000030 /2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvartalsrapport till lVO - Ej verkställda beslut 2020, kvartal 1 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 1 2020 godkänns och delges kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, Sol 

Totalt är 5 ej verkställda beslut rapporterade gällande insatsen Särskilt boende. 

1 (1) 

1 av dessa 5 har flyttat in på särskilt boende efter inrapporteringsperioden och övriga 4 kommer 
att göra det inom en månad. 

Återrapportering har skett gällande 12 personer som tidigare varit rapporterade som ej 
verkställda. Samtliga gällde boende och samtliga har fått erbjudande om och flyttat in i lägenhet 
på särskilt boende. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt O beslut. 

Vård och omsorg 
Lena Täringskog, Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunfullmäktige ( delgivning) 



NÄMNDEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARE 
I SAMVERKAN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sid 4 av 15 
Sammanträdesdatum 
2020-05-28 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

ÖIS § 52 
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Delårsrapport 1, 2020 
Dnr .. k.;?.Q.QQ.~.9..1/ . 
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Beslut 
Nämnden för överförmyndare i samverkan har tagit emot delårsrapport I för år 2020 och 
lägger den till handlingarna. 

Ärendet 
I kommunens ekonomistyrningsprinciper antagna av kommunfullmäktige framgår att det ska 
ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den 
fastställda budgeten. 

Föreligger av överförmyndarkansliet upprättad delårsrapport januari - april 2020. 

Enligt samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd ska värdkommunen efter de två 
första tertialen redovisa prognos över beräknat ekonomiskt utfall för helåret kompletterat med 
andra uppgifter som är av betydelse för uppföljningen. Efter vmje år ska värdkommunen 
tillställa övriga satnverkanskommuner en verksamhetsberättelse. 

Prognosen för perioden på objektet 2051 är att nämnden gör ett 0 resultat. 

Ärendets beredning 
Målredovisning, nyckeltal är framtagna av Carolinn Winkler och Marie Östlund. Den 
ekonomiska redovisningen är framtagen av Marie Östlund. 

Förslag till beslut 
Nämnden för överförmyndare i samverkan har tagit emot delårsrapport I för år 2020 och 
Wgger den till handlingarna. 

Beslutsgång 
Nämnden för överförmyndare i samverkan beslutar enligt överförmyndarkansliets förslag. 
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-- i samverkan 

T JÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-12 

Delårsrapport 1 - 2020 

Förslag till beslut 
Nämnden för överförmyndare i samverkan har tagit emot delårsrappo1t 1 för år 2020 och lägger 
den till handlingarna. 

Ärendet 
I kommunens ekonomistymingsprinciper antagna av kommunfullmäktige framgår att det ska ske 
rappmtering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda 
budgeten. 

Föreligger av överförmyndarkansliet upprättad delårsrappmt januari - april 2020. 

Enligt samverkansavtal om gemensam öve1förmyndamämnd ska värdkommunen efter de två 
första tertialen redovisa prognos över beräknat ekonomiskt utfall för helåret kompletterat med 
andra uppgifter som är av betydelse för uppföljningen. Efter varje år ska värdkommunen tillställa 
övriga samverkanskommuner en verksamhetsberättelse. 

Prognosen för perioden på objektet 2051 är att nämnden gör ett 0 resultat. 

Ärendets beredning 
Målredovisning, nyckeltal är framtagna av Carolina Winkler och Marie Östlund. Den ekonomiska 
redovisningen är framtagen av Marie Östlund . 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-05-12 
- Delårsrapport 1 - 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen i Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner 
Representanter i referensgruppen 

Carolina Winkler 
Kanslichef 

Överförmyndare i samverkan 
Adress: Box 153. Postadress: 301 05 Halmstad. 
Besöksadress: Rådhuset. Telefon: 035-13 73 01. 
overformyndaren@halmstad.se 
www.halmstad.se/godman 
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1 Inledning 
Överförmyndaren fyller en viktig funktion för de svagaste i vårt samhälle. Överförmyndarens uppdrag är 

att genom tillsyn motverka rättsförlust för underåriga och de som p.g.a. sin sjukdom eller annan 

anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig (huvudman). 

Gode män och fötvaltare ska bevaka rätten för de personer som de företrädet, förvalta deras tillgångat 

och sörja för deras person. 

Ett av övetförmyndarens uppdrag är att rekrytera gode män och förvaltare. Det är en stor utmaning att 

tekrytera tillräckligt många nya lämpliga personer som vill åta sig uppdrag som gode män och förvaltare, 

som det finns behov av. Rekiytetingsbehovet är en så viktig fråga att den utgör verksamhetsmål ett i 

denna verksamhetsplan. 

Den gode mannen och förvaltare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt 

som bäst gagnar den enskilde. Överförmyndaren har i uppdrag att se till att gode männen och 

förvaltarna får den utbildning de är i behov av. Utbildning och stöd utgör verksamhetsmål två. 

Verksamhetsmål tre omfattar överförmyndarens viktigaste tillsynsverktyg över gode män och förvaltare, 

det att granska redovisningshandlingar (förteckning, årsräkning och sluträkning). Granskning ska ske 

effektivt och med hög kvalitet. 

Överförmyndaren vill med de tre verksamhetsmålen få : 

- en rättssäker verksamhet som motverkar rätts förlust för underåriga (barn) och huvudmän, 

- med tillgång till så många lämpliga gode män och förvaltare, att en matchning alltid kan ske mellan 

huvudmannens behov av hjälp och gode mannens eller förvaltarens kompetens. 

Delårsrapport 2020 {T1) 
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2 Grunduppdrag 

2.1 Uppdragsbeskrivning 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Halmstads kommun har 

fullmäktige beslutat om en gemensam överförmyndarnämnd med Halmstads-, Hylte-, Laholms- och 

Båstads kommuner. Halmstads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 

värdkommunens organisation. De uppgifter som ligger under överförmyndaren kan inte läggas under en 

annan nämnd. 

Överförmyndarnämndens uppdrag bestäms av föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen och 

reglementet, som beslutades i kommunfullmäktige 2018. Däri ingår följande huvuduppgifter. 

• att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och fö1valtarskap, 

• att föra register över tillsynsverksamheten 

• att reluytera och utbilda ställföreträdare 

Genom tillsyn ska överförmyndarnämnden motverka rättsförlust för de svagaste i samhället: underåriga 

(barn under 18 år), samt de som p.g.a. sin sjukdom eller annan anledning har en god man eller fö1valtare 

förordnad för sig. 

Kommunledningsfön,altningen med överförmyndarkansliet är överförmyndarnämndens fö1valtning. 

K.ansliets personal är anställd under kommunstyrelsen. Överförmyndarkansliet bereder, administrerar, 

utvecldar och följer upp frågor inom överfö1myndarnämndens ansvarsområde. De flesta av 

överförmyndarnämndens beslut fattas av personalen enligt delegationsordning. 

Delårsrapport 2020 (T1) 
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2.2 Nyckeltal 

2.2.1 Nyckeltal kopplat till grunduppdrag 

Nyckeltal 

Antal tjänster i årsarbetstid hos överförmyndaren 

Överförmyndarens totalkostnad i förhållande till 
ställföreträdarskap och respektive kommuninvånare 

\SIUl'W ••• Halmstad 

Utfall T1 2020 Utfall T3 2019 Utfall T2 2019 

9,5 9,5 9,5 

------------ ---------- --------
Antal ställföreträdare och ställföreträdarskap 
Fördelning av ställföreträdare 

Antalet ställföreträdare som entledigas utan att 
godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör 
(byte) 
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på 
grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte 
kan utses 
Antal nya ärenden 
Antal avslutade ärenden 

Antal ställföreträdare med 10 uppdrag eller fler 
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster 
som ställföreträdarna i kommunerna förvaltar åt sina 
huvudmän 
Antal registrerade förmynderskap och i hur många av 
dessa det förekommer kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 
kap föräldrabalken 

Antal redovisningshandlingar som överförmyndaren har 
granskat och hur många av dem som varit utan 
anmärkning 

Uppgifter om totalkostnad för ställföreträdarnas arvode 
och fördelning av kostnaderna mellan den enskilde och 
kommunen 

Anta l ställföreträdare 2020-01-08 
-

Halmstad, Hylte, Laholm och Båstad 

God man 11:4 535 
God man 11:1-3 28 

Förvaltare 11 :7 91 

Förvaltare 11 :7 och god man 11 :4 31 

Förmynderskap 133 

Utbetalning till spärrat konto 508 

God man ensamkommande barn 14 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 50 
Särskilt förordnade förmyndare 1 

Medförmyndare 1 
Föreläggande efter ansökan 7 

Särskild överförmyndarkontroll 1 
övriga ärenden 0 

Trygga förvaltningen 13: 19 10 

Anmälan 4 

Ansökan 1 

Skuldsatt underårig 3 
Totalt 1 418 
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Antal ställföreträdarskap 2020-01 -02 

Halmstad Hylte Laholm 

God man 11:4 511 58 164 

God man 11:1-3 16 2 2 

Förvaltare 11 :7 81 12 16 

Förvaltare 11 :7 och god man 11 :4 27 3 5 

Förmynderskap 67 5 15 
Utbetalning till spärrat konto FB 

246 18 52 
16:11 

Lag (2005:429) om god man för 
10 2 6 

ensamkommande barn 

Särskilt förordnad 25 7 14 
vårdnadshavare 

Särskilt förordnad förmyndare 1 0 0 

Medförmyndare 0 0 1 
Föreläggande efter ansökan 1 0 0 

Särskild överförmyndarkontroll 0 0 1 

övriga ärenden 0 0 0 

Beslut enligt 13:19 trygga 
3 1 3 

förvaltningen 

Anmälan 0 0 0 

Ansökan 1 0 0 

Skuldsatt underårig 2 0 0 

Totalt 991 108 279 
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Båstad Halmstad Hylte 

98 506 56 

3 20 1 

29 82 10 
2 26 3 

15 67 6 

17 254 20 

3 13 2 

5 23 5 

0 1 0 

0 0 

0 1 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 3 1 

0 0 0 

0 1 0 

0 3 0 
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Laholm Båstad 

165 96 

2 1 

16 24 

4 1 

15 19 

51 17 

4 5 

12 0 

0 0 

1 0 

0 0 

1 0 

0 0 

2 0 

0 0 

1 0 

0 1 

274 164 
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Arvodeskostnad kommunen kommunen 

2020-01-02 2020-04-29 

Halmstad 
God man/förvaltare 2 219 478 1 170 457 

Sociala avgifter 486 523 210 207 

God man ensamkommande barn 345 237 110 502 

Sociala avgifter 101 458 33 297 

Totalt Halmstad 3 152 696 1 524 463 

Hylte 
God man/förvaltare 242 307 92 837 

Sociala avgifter 53 756 19 194 

God man ensamkommande barn 40 703 10 336 

Sociala avgifter 6 626 2 209 

Totalt Hylte 343 392 124 576 

Laholm 

God man/förvaltare 604 053 180 186 

Sociala avgifter 116 270 21 057 

God man ensamkommande barn 113 367 40 572 

Sociala avgifter 27 542 8 358 

Totalt Laholm 861 232 250 173 

Båstad 

God man/förvaltare 423 905 148 065 

Sociala avgifter 76124 22 236 

God man ensamkommande barn 29 238 11 559 

Sociala avgifter 9187 2 384 

Totalt Båstad 538 454 184 244 

Fördelning ställföreträdare 2020-01-02 

Halmstad, Hylte, Laholm och Båstad 

Föreslagen förvaltare 

Föreslagen god man 

Förmyndare 

Förvaltare 

God man 

God man bortavarande 

Medförmyndare 

Särskilt förordnad förmyndare 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 

Totalt 

Antal registrerade förmyndarskap 
och i hur många av dessa det 
förekommer kontrollåtgärder enligt 
13 eller 15 kap föräldrabalken. 

Totalt antal förmynderskap 

Förmyndarskap med kontrollåtgärd 
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0 
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huvudmannen i 

2020-04-29 

1 507 581 

245 449 

0 

0 

1 753 030 

152 045 
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0 

0 

175 137 

547 686 

67 651 

0 

0 

615 337 

129 258 

16 085 

0 

0 
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3 Mål 

3.1 Egna mål 

3.1.1 Verksamhetsmål 1 Rekrytering av nya ställföreträdare 

Kommentar 

Antalet nya ställföreträdare (gode män och förvaltare) som åtar sig sitt första uppdrag har under årets 

första tertial varit 23 personer. Prognosen är att målet med 50 nya ställföreträdare under år 2020 

kommer att uppnås. 

Med stöd av kommunikatör genomförde överförmyndarnämnden under vecka 7 och 8 en 

reki-yteringskampanj för att få fler personer att bli intresserade av att åta sig uppdrag som god man och 

förvaltare. Annonsering skedde i media och på kommunernas hemsidor. En ny plansch "vill du bli en 

vardagshjälte" togs fram för annonsering på stortavlor i Halmstads kommun och användes även för 

övrig annonsering. Efter ett pressmeddelande uppmärksammade TV 4 Halland, Radio Halland och 

Hallandsposten att det fanns ett stort behov av gode män. Ett reldamutskick gick ut till 
kommuninvånare i Hylte kommun i åldern 50-70 år med inbjudan till kostnadsfri utbildning för att bli 

god man. Reki-yteringskampanjen gav bra resultat. 

97 personer har lämnat in intresseanmälan att bli god man under perioden. 57 personer har deltagit i 

grundutbildning ett "godmans uppdrag" och 39 personer har deltagit i grundutbildning två 

"redovisning''. 23 personer har åtagit sig sitt första uppdrag under perioden. 

Trots att 23 personer åtagit sig sitt första uppdrag finns ett stort behov av fler personer som vill åta sig 

uppdrag. I 23 nya ärenden eftersöks just nu god man, enligt följande: 15 ärenden Halmstads kommun, 1 

ärende Hylte kommun, 1 ärenden Laholms kommun och 6 ärenden Båstads kommun. Därutöver 

eftersöks gode män och fötvaltare till 18 st ärenden där nuvarande god man och fötvaltare begätt sig 

entledigad från uppdraget, se redovisning mål 2. 

Tingsrätten har under perioden avslagit tre ansökan om god man, trots att sökanden haft behov av hjälp 

på grund av att överförmyndarnämnden inte funnit någon som velat åta sig uppdragen. Samtliga ärenden 

avsåg Halmstads kommun. 

Då det inte finns tillräcldigt med frivilligarbetare som vill åta sig uppdrag som god man och förvaltare 

för de svagaste i samhället, ser överförmyndarnämnden ett behov av att förvaltarenheten i Halmstads 

kommun åtar sig fler uppdrag än dagens 20 uppdrag. Behovet stärks ytterligare av att "socialtjänsten" i 

Halmstads kommun inte längre hat insatsen "fö1medlingsmedel" som utfördes av socialtjänstens 

personal. Istället ansöks eller anmäls behov av god man eller förvaltare. Behov av en fötvaltarenhet som 

åtar sig godmans- och fö1-valtaruppdrag finns även för Hylte, Laholms och Båstads kommuner. 

Det finns ett stort behov av kontinuerligt stöd av kommunikatör för att bland annat rekrytera fler nya 

personer som vill åta sig uppdrag och göra överförmyndarnämndens utbildningar till e-utbildning. 

Delårsrapport 2020 (T1) 
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Målindikatorer Utfall T1 2020 Målvärde 

■ Antal nya ställföreträdare som åtar sig sitt första uppdrag. 23 

■ Antal personer som deltagit i grund utbildning 1 God mans uppdrag. 57 

■ Antal personer som deltagit i grund utbildning 2 Redovisning 39 

Insatser Kommentar 

0 Rekryteringskampanj 

0 Grundutbildningar 

3.1.2 Verksamhetsmål 2 Behålla och kompetensutveckla befintliga 
ställföreträdare 

Kommentar 

50 

Överförmyndarnämnden har erbjudit stöd och utbildning till nya ställföreträdare under perioden i 

enlighet med nämndens mål. De nya ställföreträdarna har inbjudits till en fördjupad godmansutbildning. 

Däremot har inte aktiviteten att nya ställföreträdare ska ringas upp inom en månad från att uppdraget 

startades fungerat. Ingen av de 23 nya ställföreträdarna har blivit uppringda inom en månad. Åtgärd 

behöver vidtas genom att rutinen för aktiviteten ses över. 

Målet att genom stöd och utbildning minska antalet ansökan om entledigande från uppdraget med 10% 

har nåtts tertial 1. Under perioden har 43 gode män och förvaltare ansökt om att bli entledigade från 

uppdraget. Det är förvisso en ökning i jämförelse med samma period förra året då antalet var 39 stycken. 

Men om de 9 ansökan om entledigande som beror på tjänstepersonsbyte på kommunens förvaltarenhet 

dras ifrån, har en minskning skett mot föregående år. 

Byte av ställföreträdare ska ske inom tre månader från ansökan om entledigande. Av de ställföreträdare 

som begärt sig entledigade i år har samtliga sju beslut om byte gjorts inom tre månader. Trots att målet 

uppnåtts första delen av året är prognosen att målet inte kommer att nås. 

Just nu saknas det god man och förvaltare till 18 ärenden där gode mannen eller förvaltaren har ansökt 

om att bli entledigad. Fördelningen per kommun är: Halmstads kommun 5 st, Hylte kommun 1st, 

Laholms kommun 3 st och Båstads kommun 9 st. 

Det har sedan Coronaepidemin blivit svårare att få de som redan är ställföreträdare att åta sig nya 

uppdrag. Ett flertal av ställföreträdarna är i 65-70 årsåldern. 
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En god man eller förvaltare har på begäran rätt att bli entledigad från sitt uppdrag men är tvungen att 

kvarstå till dess att ny god man eller förvaltare utsetts. I de ärenden överförmyndarnämnden inte kan 

finna någon som är villig att åta sig uppdraget ansöker överförrnyndarnämnden till tingsrätten om 

upphörande av ärendet. Även i de ärenden det finns behov av hjälp av en god man eller förvaltare. 

Tingsrätten har beslutat i ett ärende att de ska upphöra, trots att den enskilde har behov av god man, då 

överförmyndarnämnden inte lyckats rekrytera ny god man till ärendet. 

Som beskrivits tidigare under mål 1 "rekrytering av nya ställföreträdare" finns behov av att 

förvaltarenheten åtar sig fler uppdrag. 

Målindikatorer Utfall T1 2020 Målvärde 

■ Antal procent av de nya ställföreträdarna som blir uppringda inom en 
månad från att uppdraget startades. 

0 100 

■ Antal ställföreträdare som ansökt om entledigande från uppdraget i 
jämförelse med motsvarande period 2019 . 

43 35 

• Procentandel som blir entledigade från uppdraget inom tre månader från 
ansökan om entledigande 

100% 100% 

Insatser 

0 Utbildning och stöd till nya 
ställföreträdare 

Fortbildning för samtliga ställföreträdare 

0 Hög tillgänglighet och service 

Utvärdering av utbildning och stöd till 
nya ställföreträdare. 

Utvärdering varför ställföreträdare 
ansöker om entledigande från 
uppdraget 

Delårsrapport 2020 (T1) 
Nämnden för överförmyndare i samverkan 

Kommentar 

Samtliga nya ställföreträdare ska inbjudas till uppföljningsutbildning. 
Uppföljnings utbildning kommer att genomföras vid fyra tillfällen under 
året i Halmstad. Och tre gånger i Laholm. Handläggare ska även ha 
ett uppföljningssamtal med ställföreträdaren inom en månad frän att 
de åtagit sig sitt första uppdrag. I slutet av året inför att 
ställföreträdarna ska lämna sin första ärsräkningen kommer de att 
inbjudas till redovisningsutbildning. Det finns även möjlighet att boka 
personligt besök för stöd. 

En heldags fortbildning i god mans och förvaltares uppdrag är 
inplanerat lördagen den 3 oktober.2020. Gästföreläsare är Jan 
Wallgren. Om restriktionerna med anledning av Coronaepidemin 
fortsätter under hösten behöver alternativ till fysisk storföreläsning 
utredas. 
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3.1.3 Verksamhetsmål 3 Kontroll av ställföreträdarnas förvaltning samt 
arvodering i tid 

Kommentar 

Det är osäkert om målet att årsrälmingar ska granskas och arvoderas inom 6 månader från att de kommit 

in till överförmyndaren uppnås. Granskning av årsräkningar pågår. 19% färre redovisningshandlingar 

(årsräkningar och sluträkningar) är granskade under första tertialet 2020 i jämförelse med samma period 

föregående år. 

84 % av sluträkningarna har granskats inom en månad från att de varit kompletta. 

Under perioden har överförmyndakansliet fått flytta till andra lokaler då renovering av värme och 

ventilation genomförts samt flytta tillbaka. Flytten har resulterat i färre genomförda granskningstimmar. 

Coronaepidemin har även påverkat antalet granskningstimmar. 

Överförmyndarkansliet har haft en dialog om vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå 

verksamhetsmål 3. Rutinen för förkontroll och granskning har setts över för snabbare granskning av de 

årsräkningar som inte genomförs med fördjupad granskning. Ett särskilt dokument med samlad 

information angående granskningen, utöver rutinen, kommer att tas fram och vara tillgängligt för alla 

som granskar. Övertidsarbete kommer även att ske. 

Samtliga ställföreträdare som önskar personligt stöd genom workshop eller personligt besök har 

erbjudits det. 

Målindikatorer Utfall T1 2020 Målvärde 

- Procentandel av antalet årsräkningar som granskats inom sex månader 

■ Procentandel av antalet sluträkningar som granskats inom en månad. 84% 100% 

- Procentandel av nya ställföreträdares årsräkning som granskats med 
fördjupad granskning 

- Procentandel av ställföreträdare med fem uppdrag eller fler där 
årsräkning granskats med fördjupad granskning 

Insatser 

0 Tillräcklig fördelning av personella 
resurser till granskning under våren inom 
budgetram 

~ Workshops 

0 Personligt stöd efter förfrågan 

0 Förgranskning 

· Extra redovisningsstöd 

Delårsrapport 2020 (T1) 
Nämnden för överförmyndare i samverkan 

Kommentar 

19% färre årsräkningar och sluträkningar är granskade i jämförelse 
med samma period föregående år. 

54 personer fick stöd vid workshops med sin årsräkning . 

överförmyndarkansliet erbjuder löpande personligt stöd med 
redovisning efter förfrågan. 

Arbetet med att göra förkontroller av årsräkningarna pågår. 

Redovisas vid årsbokslut. 
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4 Resurser och förutsättningar 

4.1 Ekonomi 

4.1.1 Ekonomisk uppföljning 

Delårsbokslut 2020-04-30 

OBJEKT 2051 

Nedanstående visar hur nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholms och 

Båstads medel har använts under perioden januari - april 2020. 

Budgetramen för 2020 är 4 776 183 kr. 

Bokslutet tar inte hänsyn till arvoden till gode män och fötvaltare (objekt 20512) samt atvoden till 
gemensamma nämndens politiker (objekt 20513) då respektive kommun hanterat dessa kostnader föt 

sig. 

INTÄKTER OCH KOSTNADER - i kr 

Objekt 2051 Utfall 2019-04-30 Årsbudget 2019 Utfall 2020-04-30 Årsbudget 2020 

Intäkt -764 425 -2 292 017 -844 911 -2 360 945 
samverkansavtal 

Intäkt administrativ 
avgift 

-1 693 693 0 -1 693 693 0 
ensamkommande 
barn 

övriga intäkter -41 890 0 -11 600 0 
Summa intäkter -2 500 008 -2 292 017 -2 550 204 -2 360 945 

Lönekostnader 1974849 6 074 100 2137104 5 994 200 

övriga kostnader 309 949 860 067 249 153 1 142 928 
Summa kostnader 2 284 798 6 934 167 2 386 257 7 137 128 

RESULTAT -215210 4 642150 -163 947 4 776 183 
Förutbetalda intäkter 

Summa -215 210 4 642150 -163 947 4 776 183 

Kommentar: 

Intäktema beståt till största delen av intäktet från samverk.ansavtal och administrativ avgift föt 

ensamkommande barn. Intäkten avseende administrativ avgift ensamkommande barn är medflyttat från 

2019. 

Kostnaderna beståt till största delen av lönekostnader. Övriga kostnader består bland annat av kostnader 

för utbildning, IT-program, rekrytering ect. Överförmyndarnämnden köper nämndsekreterartjänst av 

kommunledningsfö1valtningen med 25% (162 000kr på helår). 

Samtlig personal har varit på en dags vidareutbildning avseende nyheter inom överförmyndarområdet. 

Ett antal info1mationsträffar har under perioden hållits för ställföreträdarna såsom grundutbildning, 

redovisningsutbildning. 

A1vodeskostnad för gode män och fö1valtate som betalas av respektive kommun avseende perioden 

janua1-i-april är för Halmstad 1 524 463kr, Hylte 124 576kr, Laholm 250 173kr och för Båstad 184 244kr. 

I 
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4.2 Personal 

4.2.1 Sammanfattande analys 

Redovisas av kommunstyrelsen. 

5 Internkontroll 

5.1.1 Nämnden har bristande insyn i de delegationsbeslut som fattas 

Risktal 

8 

- Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommentar 

En sammanställning över samtliga delegationsbeslut 
avseende beslut om uttag från spärrat konto delges 
nämnden. Överförmyndarnämnden väljer på varje 
sammanträde ut beslut fattade månaden innan som ska 
redovisas på nästkommande nämnd. Delegationsbeslut 
har redovisats avseende handläggning och beslut om 
ansökan om samtycke till arvskifte samt granskning av 
årsräkning och tillhörande arvodesbeslut. 

6 Väsentliga händelser 
Redovisas i delårsbokslut och årsbokslut. 

Delårsrapport 2020 (T1) 
Nämnden för överförmyndare i samverkan 

Ar 
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Miljöredovisning 

Miljöredovisning

Miljömålsättningar 

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 ska 
Båstads kommun ha en rik natur- och kultur-
miljö och arbeta klimatsmart för ett hållbart 
samhälle.   

I Båstads Kommuns miljö- och energiprogram 
2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i 
kommunen ut inom fem övergripande områden 
vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmå-
len. Under varje område finns ett antal lokala 
mål identifierade. 

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp 
på regional nivå bedöms kunna nås till 2020 i 
Skåne län vilket går igen på lokal nivå. Endast 
två mål, Frisk	luft och God	bebyggd	miljö, bedöms 
ha en positiv utveckling. Två mål, Ett	rikt	odlings‐
landskap och Ett	rikt	växt‐	och	djurliv, har en 
fortsatt negativ utveckling (Källa: Länsstyrelsen 
Skåne).  

I Aktuell Hållbarhets ranking av miljökommuner 
2020 hamnar Båstads kommun på plats 14 av 
136 i vår kommungrupp och på plats 9 av 33 i 
Skåne vilket är samma placering som för 2019. 
På den totala nationella listan tappar vi 6 place-
ringar och hamnar på plats 59 av 290 (Källa: Ak-
tuell Hållbarhet).  

Vad har hänt  

Arbete och åtgärder kopplade till miljömålsätt-
ningarna har fortsatt. Under första delen av 
2020 har till exempel en våtmark färdigställts i 
Sinarpsdalen, anläggning av ängsmark vid ban-
vallen i Grevie startas upp och en ny del av gång- 
och cykelleden på gamla banvallen öppnats. 
Kommunens skolor och måltidsverksamheten 
har haft en klimatvecka med fokus på klimat-
smart mat och även deltagit i skräpplockardagar. 

En förstudie med syfte att undersöka bästa sät-
tet ur kund- och miljösynpunkt att samla in 
grovavfall och trädgårdsavfall med fokus på ser-
vice nära bostaden har startats upp. Målbilden är 
att öka service och tillgänglighet, minska trans-
porter, förbättra sortering och öka återbruk. An-
delen lokalproducerade livsmedel i måltidsverk-
samheten har ökat genom nya upphandlingar. 
Framtagande av styrdokument för resor i tjäns-
ten och fordonshantering samt klimatanpass-
ning och cykelstrategi har initierats.   

Orsaker och åtgärder framåt 

Med nuvarande resurser i personal samt eko-
nomi ligger vi förhållandevis bra till i vårt miljö-
målsarbete men för att upprätthålla goda resul-
tat, utveckla miljömålsarbetet och nå våra mål 
krävs ett tydligare sammanhållet, strukturerat 
och strategiskt arbete där prioriteringar av mål-
sättningar kopplat till resurser beaktas. Åtgärder 
och arbetssätt som bidrar till ökad medvetenhet 
och samverkan kring miljö-och hållbarhetsfrå-
gor brett inom kommunen är viktiga för en posi-
tiv utveckling. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig och översiktlig bild av Båstads kommuns verksamhet 
under det gångna året. I tabellen redovisas fem år i sammandrag. 

 Verksamhetens utveckling 

Kommunen Prognos 2020 2019 2018 2017 2016  

Kommunal skattesats 20:23 20:23 20:23 20:23 20:23  

Årets resultat (mkr) 7,3 4,1 15,1 16,5 14,8  

Investeringar (netto) (mkr) 1) 226 167 171 120 121  

Självfinansieringsgrad 2) 45 46 44 150 23  

1) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinve-
steringar med avdrag för investeringsbelopp som 
finansierats med offentliga bidrag. 

2) Självfinansieringsgrad definieras som kassa-
flöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapital dividerat med nettoin-
vesteringar. Tidigare år har detta mått definierats 
som årets resultat och avskrivningar från gamla 
investeringar inom skattefinansierad verksamhet 
dividerat med nya investeringsutgifter inom skat-
tefinansierad verksamhet. Siffrorna som redovi-
sas här följer den nya definitionen. 

Båstads kommun prognostiserar ett resultat på 
7,3 mkr för 2020 vilket är en negativ avvikelse 
jämfört med budget. Resultatet för 2019 var 4,1 
även det en negativ avvikelse i förhållande till 
budget. Det svaga resultatet förklaras främst med 
avvikelser inom individ och familj inom sociala 
utskottet och negativ avvikelse inom vård och 
omsorgsnämnden. Att årets resultat ändå pro-
gnostiseras bli positivt beror till störst del på rea-
vinster i samband med exploatering.  

Kommunens nettoinvesteringar prognostiseras 
uppgå till 226 mkr år 2020 vilket är en ökning 
med 28 procent, 2019 uppgick investeringarna 
till 176 mkr. Under 2020 investerar kommunen 
bland annat i nybyggnation av skola i Förslöv. Av 
investeringarna prognostiseras 71 mkr avse VA 
investeringar, motsvarande siffra för 2019 var 
57 mkr. Samtliga investeringar har i stor ut-
sträckning finansierats genom ökad upplåning. 

Självfinansieringsgraden prognostiseras bli 45 
procent. 

Den kommunala koncernen 
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i 
kommunens nämnds- och verksamhetsorganisat-
ion och i ett helägt bolag, Båstadhem AB. Båstad-
hem har till uppgift att inom Båstads kommun 
förvärva, sälja, äga, förvalta och upplåta fastig-
heter och tomträtter med bostäder, affärs-, och 
kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. 
Bolaget äger samtliga kommunens omsorgsbostä-
der och tillhörande servicelokaler. 

Därtill ingår kommunen i sex samverkansföretag. 
NSVA som sköter kommunens vatten och av-
loppsverksamhet. NSR som sköter kommunens 
renhållningsverksamhet. Kommuninvest Ekono-
misk förening genom vilken Båstads kommun fi-
nansierar en betydande del av sina investeringar.  
Kommunassurans Syd som hanterar delar av 
kommunens försäkringar. Medelpunkten som 
hjälper kommunen att få en effektiv hjälpmedels-
försörjning. AV Media som är en teknisk och pe-
dagogisk resurs som driver verksamhet kring att 
använda digitala verktyg och film och böcker som 
läromedel. 

I det fria skolvalet får vårdnadshavare, barn och 
elever välja vilken förskola och skola som be-
döms vara bäst. Genom detta så köper kommu-
nen tjänster i föräldrakooperativ och Montessori i 
Båstads kommun.  
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En tredjedel av kommunens elever som går i 
gymnasieskola väljer att gå på Akademi Båstad. 
Resterande väljer att gå i annan gymnasieskola 
som erbjuds av en annan kommun eller av en pri-
vat utförare. För grundskolan väljer 88 procent 

Båstads kommun och ca 12 procent en annan hu-
vudman. För barnomsorgen är motsvarande siff-
ror 75 procent väljer kommunens verksamheter 
medans 25 procent väljer annan huvudman.

 

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
Världsekonomin  (1) 
Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb 
konjunkturnedgång, i samband med coro-
napandemin. På global nivå syns ett brant fall i 
produktion, inkomster och sysselsättning. Efter-
frågekollapsen sker mer eller mindre parallellt 
för det stora flertalet av länder och regioner. Ut-
vecklingen de senaste månaderna är helt unik, 
och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så 
pass många och stora att det i nuläget knappast 
är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprogno-
ser. 

Svensk ekonomi (1) 
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda 
på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av 
att konjunkturen försvagats kombinerat med ett 
högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå 
den nu pågående coronapandemin, som fått stor 
påverkan på såväl verksamheten som de ekono-
miska förutsättningarna.  

 

Kommunernas ekonomi (1) 
De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset 
kommer att bli stora på både kostnads- och in-
täktssidan för kommunerna. Det är dock ännu 
inte möjligt att ge en samlad bild av effekterna. 
Inom äldreomsorgen är påfrestningarna på flera 
håll stora med många smittade och hög sjukfrån-
varo. Många kommuner har beslutat att skjuta 
upp budgetbeslutet till i höst. De beslutade och 
föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 
verkar i nuläget matcha de lägre skatteintäkterna, 
men ser däremot inte ut att täcka de merkostna-
der som uppstår. Det står därmed inte klart om 
kommunerna kan upprätthålla verksamhet och 
investeringar för att dämpa nedgången i sam-
hällsekonomin. 

Den snabba konjunkturnedgången försvagar det 
kommunala skatteunderlaget markant, både i år 
och efterföljande år. Vi räknar med att den under-
liggande ökningstakten i år blir den lägsta sedan 
1990-talskrisens bottenår 1993. Den reala ut-
vecklingen, där vi bara har jämförbara data från 
och med 2002, beräknas bli den svagaste på mer 
än 15 år. 

 (1)  Källa: SKRs Ekonomirapport maj 2020. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Ett antal större investeringsprojekt genomförs 
under 2020 där det största är om- och nybygg-
nationen av Förslövs skola där flera av de äldre 
byggnaderna revs och två byggnader renovera-
des, projektet väntas bli klar år 2021, byggnation-
erna beräknas totalt kosta ca 148 mkr vilket 
krävt nyupplåningar för kommunen. En omfat-
tande renovering av Köpmansgatan som löper ge-
nom tätorten Båstad beräknas färdigställas under  
våren 2020. Renoveringen av Västra Karups skola 
bedöms påbörjas under hösten 2020. Detta pro-
jekt prognostiseras kosta 134 mkr och även för 
detta kommer kommunen behöva uppta nya lån 
för finansiering. 

Under året har kommunen justerat budgetpro-
cessen med hänsyn till osäkerheten på grund av 
den pågående coronapandemin.  

 

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 
Ansvarsstruktur 
Inom Båstads kommunkoncern finns flera nivåer 
av politiskt styrande instanser – kommunfull-
mäktige, kommunstyrelse, och nämnder samt sty-
relse för det kommunala bolaget. 

Budget  
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en bud-
get för kommunens kommande år med tillhö-
rande två planår för driften och tillkommande 
fyra år för investeringar. I budgeten framgår full-
mäktiges prioriterade mål för en god ekonomisk 
hushållning, mål och uppdrag. 

Uppföljning 
Båstads kommun följer upp mål och budget vid 
nio tillfällen om året och mer utförligt vid tre till-
fällen. Dessa tre tillfällen är delårsrapport, delårs-
bokslut och årsredovisningen.  

Uppsiktsplikt och intern kontroll 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt 
över hela den kommunala koncernen. Uppsikts-
plikten tar utgångspunkt i budget, flerårsplan, 
ägardirektiv, nämnds och affärsplaner samt dia-
logmöten. Väsentliga avvikelser mellan utfall och 
plan analyseras och bedöms för att eventuella åt-
gärder ska beslutas. Särskilda dialogmöten har 
införts under 2019 för att stärka kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt över nämnderna och bolaget. 

Återrapportering av intern kontroll genomförs 
tre gånger om året i samband med tertialrappor-
terna. 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 
Båstads kommun har nio övergripande inrikt-
ningsmål fördelade på fyra olika fokusområden 
och har under året arbetat efter den budget som 
Kommunfullmäktige beslutade om. 

 

Fokusområde Medborgaren 
 
 
 

 

	
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. Ett 
område där vi lyckats väl enligt denna undersök-
ning är bland annat fritidsaktiviteter. Även på 
kulturområdet är resultaten goda jämfört med 
kommunsverige. Ett område som vi behöver bli 
bättre på, precis som andra kommuner, är att ut-
öka invånarnas möjlighet till inflytande på kom-
munens verksamheter. 

 

 
	
	
	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
Enligt den senaste servicemätningen (ingår i 
undersökningen kommunens kvalitet i korthet, 
KKiK) har den kommunala servicen blivit mycket 
bättre och snabbare. Det gäller både kontakter 
via telefon och e-post. Även bemötandet får ett 
toppbetyg enligt undersökningen. Trots ovanstå-
ende har vi behov av kontinuerlig verksamhets- 
och kvalitetsutveckling. Enligt Medborgarunder-
sökningen har vi ett genomsnittligt resultat avse-
ende hur nöjd man är med kommunens verksam-
heter - men vi siktar högre än så. 

 

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, professionell 

och tydlig 

7



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

 

 
 

 

 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Trots en negativ trend har vi fortsatt bra resultat 
inom grundskolan. Andel elever i årskurs 9 som 
är behöriga till yrkesprogram uppgår till 86 %, 
vilket är bättre än snittet i Sverige samt snittet 
bland liknande kommuner. Känslan av trygghet i 
grundskolan har minskat, vilket bör uppmärk-
sammas och åtgärdas. Inom gymnasiet har ge-
nomströmningen av elever sjunkit. Av eleverna 
tar 74 procent examen inom fyra år (86 procent 
2018). Däremot är genomsnittsbetyget högre, vil-
ket är glädjande. 

 

 

 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
Inom verksamhetsområdet vård och omsorg har 
utvecklingen varit positiv inom flera områden. 
Antalet fallskador bland äldre fortsätter att 
sjunka, inom LSS- och SOL-verksamheterna är 
brukarna nöjdare än tidigare. Inom delområden 
särskilt boende och hemtjänst är andelen nöjda 
85 respektive 90 procent, en liten försämring 
jämfört med tidigare år, men fortsatt goda resul-
tat.  

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 
 
 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senast tillgängliga statistiken (från 
2019) i KOLADA uppgick långtidsarbetslösheten 
till 2,9 procent i Båstad, en minskning med 0,5 
procentenheter jämfört med året innan. Efter co-
ronapandemins utbrott är vi i ett helt nytt läge, 
särskilt med tanke på att Båstads många restau-
rang- och hotellentreprenörer, som tappat en stor 

andel av gästerna. Före coronautbrottet såg sta-
tistiken lovande ut även vad gäller vuxna med 
försörjningsstöd med låg andel personer som var 
beroende av bidrag. Med all sannolikhet kommer 
utvecklingen vara negativ under resterande året. 

 

 

 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Båstad är en av Sveriges mest företagsamma 
kommuner med en hög andel företagare i befolk-
ningen. Ett av delmålen som vi lyckats nå är att 
alltid ha ledig tomtmark planlagd för verksam-
heter. Arbetet att utveckla och vässa kommunens 
företagsklimat fortsätter. Under året har vi skrivit 
ett nytt avtal med Båstads turism och näringsliv 
avseende näringslivslotstjänsten. Allt för att för-
bättra och förenkla kontakterna med företagarna 
i Båstad. 

 

 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Inom målområdet finns det både positiva och ne-
gativa trender. Mängden insamlat hushållsavfall, 
kg per person, har minskat och är lägre än i andra 
kommuner med besöksnäring. Vi har även utökat 
andelen skyddad natur som i nuläge uppgår till 
nästan 10 procent av landarealen. Andelen miljö-
bilar har minskat något jämfört med tidigare år, 
men är fortfarande högre än i övriga kommuner i 
Sverige och mycket högre jämfört med andra 
landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Arbetet med Agenda 2030 fortsätter även om co-
ronautbrottet har ändrat förutsättningarna. 

Fokusområde Medarbetaren 
 
 

 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga sko-

lor och en trygg, stimulerande miljö för barn och 

vuxna 

Fullmäktigemål 4 

Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med 

god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den en-

skildes behov. 

Fullmäktigemål 5 

I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga 

självförsörjande. 

Fullmäktigemål 6  

Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar 

för entreprenörskap och har ett gott företagskli-

mat 

Fullmäktigemål 7  

Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö 

och  arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle. 

 

Fullmäktigemål 8 

Båstads kommun är  en attraktiv och utvecklande  

arbetsplats. 
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Enligt den senaste medarbetarenkäten uppgick 
HME-index (hållbart medarbetarengagemang) till 
78, vilket är ett medelbetyg jämfört med andra 
kommuner. Just nu pågår projektet Heltidsresan 
inom vård och omsorg, med syfte att kunna er-
bjuda heltidstjänster till alla som så önskar. Sjuk-
frånvaron i Båstad är låg i jämförelse med andra 
kommuner medan personalomsättningen har va-
rit högre än önskat. Under 2020 kommer HR-av-
delningen att starta projektet medarbetarskap.	

Fokusområde Hållbar ekonomi 
 
 
 
 
 

	
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt 
 
Kommunen har satt upp följande finansiella mål: 
Överskott	ska	uppgå	till	2	procent	av	skattein‐
täkter	och	generella	bidrag.		

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt 

Efter första tertialen prognostiseras ett resultat 
på 7,3 mkr för 2020, vilket innebär 0,9 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är 
verksamhetsområdet vård och omsorg som drar 
resultatet neråt medan överskottet på den finan-
siella sidan gör att vi totalt redovisar ett över-
skott. 

Investeringarna	ska	finansieras	till	50	pro‐
cent	med	skattemedel.	Härmed	avses	de	skat‐
tefinansierade	investeringarna	samt	medfi‐
nansiering	av	statlig	infrastruktur.	

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Endast 45 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. Kommunen har ett 
stort projekt, Förslövs skola, som förväntas upp-
arbeta kostnader på 90 mkr under 2020. 

Det är dock viktigt att på längre sikt kunna finan-
siera investeringarna utan att öka skuldsättnings-
graden. 

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
Kommunen når upp till två av de nio uppsatta 
fullmäktige målen, uppnår delvis sex av de nio 
målen och uppnår inte ett mål.  

Utifrån målredovisningen görs bedömningen att 
Båstads kommun åtminstone delvis uppfyller 
kravet på god ekonomisk hushållning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fullmäktigemål 9  

Båstads kommun investerar för framtiden – med 

god ekonomisk hushållning och ett effektivt re-

sursutnyttjande. 
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Målredovisning

Kommunfullmäktigemål

Fokusområde: medborgaren
KF-mål 1 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

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

64 66 Nöjd-Region-Index är 64, vilket är något bättre än genomsnittet 
för samtliga kommuner. 

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

38 48 Nöjd-Inflytande-index är 38. Samtliga kommuners medelindex är 
39. Mest nöjd är man inom frågeområdet information . Under året 
kommer vi att undersöka hur vi kan förbättra vår dialog med 
medborgarna. 

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U00408) 71 76 Totalt NKI 71 (73). Förbättring inom delområden bygglov, något 
nedåt inom miljö- och hälsoskydd. Gott betyg inom bemötande, 
men lägre vad gäller effektivitet

Nöjd medborgarindex- kultur (U09402) 62 66 Nöjd medborgarindex - kultur är 62, ett bra värde över 
genomsnittet i Sverige. Båstads kommun har tillsammans med 
föreningslivet och privata aktörer åstadkommit mycket med små 
medel.

KF-mål 2 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun (SCB, 
medborgarundersökning U00401)

51 62 Nöjd-Medborgar-Index är 51, vilket är något högre än 
genomsnittet för liknande kommuner , men något lägre än 
genomsnittet för alla kommuner. Mest nöjda är våra medborgare 
med räddningstjänsten och det näst högsta betyget får 
förskoleverksamheten.

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar. (KKIK U00442))

85 80 85 % får ett svar inom två arbetsdagar. Kommunen har arbetat 
hårt med denna fråga och lyckats höja resultatet rejält.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga . (KKIK 
U00486))

67 62 67% (61 % 2018) får ett svar på en enkel fråga vid kontakt via 
telefon. Utvecklingen går åt rätt håll!

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen. (KKIK U00486) 

94 90 Hela 94 %(89 % 2018) uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de ställt en enkel fråga via telefon. Medelvärde för samtliga 
kommuner är 88 %.

KF-mål 3 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%)(N15428, SCB, Skolverket, KKIK)

85,6 89 Andelen behöriga elever har sjunkit från 88,4 % till 85,6 %, men är 
på fortsatt hög nivå jämfört med övriga kommuner.

Elever i årskurs 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) (N15557, Skolinspektionen)

86,8 89 Färre känner sig trygga i skolan. År 2018 kännde hela 94,5 % av 
eleverna sig trygga i skolan, året efter har andelen sjunkit till 86,8 
%

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
(%)(N17457 SCB)

73,5 87 Färre klarar gymnasiet inom 4 år. 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500, SCB och skolverket)

15,3 15 Betygspoäng 15,3 i snitt, vilket är högre än 2018 (14,5) . 

KF-mål 4 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn. 
Andel nöjda (%) (U23471, KKIK , Socialstyrelsen)

85 85 Något lägre andel nöjda (89 % 2018)men resultatet är fortfarande 
högre jämfört med samtliga kommuners genomsnittliga resultat.

Fallskador bland personer 65+,3-årsm, antal/100 000 
(U20462, Patientregistret, Socialstyrelsen)

2 223 2200 Trenden är positiv, fallskadorna minskar (2505 2018). Antal 
fallskador i Båstad är mycket lägre än genomsnittet (3109)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, 
andel nöjda(%)(U21468 KKIK Socialstyren)

90 85 90% (92 % 2018) av brukarna är nöjda med hemtjänsten, ett gott 
betyg, som är i linje med snittbetyget bland svenska kommuner.

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS-brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%)(U28532 SKL:s 
undersökning anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.

89 85 Undersökningen indikerar mycket goda resultat och förbättring 
jämfört med förra mätning (77 % 2018).

Brukarbedömning boendestöd SOL - brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420 SKR)

93 85 Även inom SOL-området är andelen nöjda mycket högre än 
tidigare. (63% 2018)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun 
erbjuder vård och 
omsorg med god kvalité - 
jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes 
behov.

Båstads kommun 
erbjuder bra och 
likvärdiga skolor och en 
trygg, stimulerande miljö 
för barn och vuxna.
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Fokusområde: Hållbart samhälle
KF-mål 5 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%) 
(N00955 arbetsförmedlingen)

2,9 2,3 Långtidsarbetslösheten i Båstad är låg jämfört med genomsnittet i 
Sverige men något högre än genomsnittet för liknande kommuner. 
På grund av coronapandemin förväntas arbetslösheten stiga 
kraftigt under 2020.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera.

32 10

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) av befolkningen (N31816 Socialstyrelsen m.fl.)

0,5 0,5 Även om utgångsläget i vår kommun är bra, med en låg andel 
biståndstagare befarar vi att andelen kommer att öka på grund av 
ökad arbetslöshet under coronakrisen.

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel 
(%)(N17434 SCB och Skolverket)

82,4 82 I jämförelse med andra kommuner studerar eller arbetar en högre 
andel av Båstads  ungdomar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning. På grund av coronakrisen kan tänkas att fler 
satsar på studier på grund av en osäker arbetsmarknad.

KF-mål 6 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Företagsklimat enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 76 Totalt NKI 71 (73). Förbättring inom delområden bygglov, något 
nedåt inom miljö- och hälsoskydd. Gott betyg inom bemötande, 
men lägre vad gäller effektivitet

Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkätI Svenskt Näringsliv)

3,1 4 Resultat 3,1 i en 5-gradig skala, ett något lägre resultat jämfört 
med genomsinittet för kommunerna i Sverige (3,4).

Andel företagsamma personer av befolkningen, 16-74 år (%) 
Svenskt Näringsliv, UC

22,2 22 Båstad tillhör Sveriges mest "företagsamma" kommuner med en 
hög andel företagare bland befolkningen. Med anledningen av 
coronakrisen är prognosen är mycket osäker.

Det finns minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter Ja/nej

Ja Ja Ja Det finns >15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för verksamheter 

KF-mål 7 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801 Avfall 
Sverige)

560 500 Mängden hushållsavfall kg/person minskar i vår kommun och är 
lägre än i andra liknande kommuner. Jämfört med snittet i svenska 
kommuner är den hög. En av anledningarna är att många har 
semesterhus i vår kommun. Vid beräkning av indikatorn tar man 
hänsyn till detta, men troligtivs ges inte tillräcklig kompensation 
eftersom landsbygdskommuner med besöksnäring har mycket 
större mängd hushållavfall i snitt än övriga kommuner har.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
(U07514 Ekomatcentrum). 

20 35 Vi räknar inte nå upp till målet under 2020

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 42,1 50 Under 2020 har vi anskaffat ett antal nya elbilar som ska 
användas vid tjänsteärenden (bl.a. av vård- och omsorgs- samt 
personalen inom miljöavdelningen). Troligtvis kommer vi dock inte 
nå upp till 50%.

Skyddad natur totalt, andel (%)(N85054) 9,7 9,7 Vi når målet och det finns inga planer på att minska andelen 
skyddad natur.

Fokusområde: medarbetaren
KF-mål 8 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen. 
Totalindex (U00200) egen undersökning

78 80 Vi ligger i linje med övriga kommuners värden.

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, 56 56 Vi har nått målet, men ligger lågt jämfört med andra kommuner, 
Målsättningen bör höjas i efterhand. Just nu pågår projektet 
heltidsresan inom vård och omsorg.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)( egna uppgifter 
i ÅR)

5,5 5,2 I Båstad har sjukfrånvaron varit relativt låg. I dagens läge ser det 
annorlunda ut med anledning av coronapandemin.

Personalomsättning (avgångna) (%) (N00216 
Novemberstatistiken)

12 10 Personalomsättningen har minskat från 13 till 12 % och vi ser 
gärna att den sjuker något mer för att kunna ha kontinuitet och 
långsiktighet i verksamheterna.

Fokusområde: Hållbar ekonomi
KF-mål 9 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommuns överskott ska uppgår till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 
mandatperioden.

0,9% 2,6% Efter första tertialen prognostiseras ett resultat på 7,3 mkr för 
2020, vilket innebär 0,9 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Det är verksamhetsområdet vård och omsorg som 
drar resultatet neråt medan överskottet på den finansiella sidan 
gör att vi totalt redovisar ett överskott, dock inte tillräckligt stort 
för att uppnå målet.

Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under 
mandatperioden.

45% 50% Endast 45 procent av investeringarna beräknas kunna täckas med 
skattemedel. Båstads kommun har för närvarande ett mycket 
stort investeringsbehov, vilket medför att det egna kapitalet inte 
räcker till att finansiera allt.

Båstads kommun 
investerar för framtiden -
med god ekonomisk 
hushållning och ett 
effektivt 
resursutnyttjande

Båstads kommun har en 
rik natur- och 
kulturmiljö och arbetar 
klimatsmart för ett 
hållbart samhälle

Båstads kommun är en 
attraktiv och 
utvecklande arbetsplats

I Båstads kommun är alla 
med arbetsförmåga 
självförsörjande

Båstads kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
entreprenörskap och 
har ett gott 
företagsklimat
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Budgetföljsamhet bland nämnderna 

 Avvikelser mot budget (mkr) 

 

 

 

 

Balanskravsresultat 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för 
krav på ekonomisk balans mellan intäkter. Om 
kostnaderna är större än intäkterna ett år upp-
står ett underskott som ska återställas inom tre 
år. Balanskravet avser kommunens nämnds och 
förvaltningsorganisation. 

Båstads kommun har de senaste fem åren upp-
fyllt balanskravet, senast kommunen inte gjorde 
det var 2008. Det finns därför inget underskott 
att återställa. Balanskravsjusteringar innebär 
bland annat att vissa realisationsvinster inte tas 
med i bedömningen om årets resultat uppfyller 
balanskravet. Under 2020 har kommunen per 
den 30 april avyttrat maskiner som genererar en 
reavinst på 0,1 mkr. Enligt huvudprincipen ska 
realisationsintäkter räknas bort vid en balans-
kravsjustering.  

Årets balanskravsresultat prognostiseras uppgå 
till 7,2 mkr (3,5 mkr) vilket lever upp till lagens 
krav. Kommunen har inte använt sig av resultat-
utjämningsreserv (RUR).  

 Balanskravsutredning (mkr)  

 

Prognos 

2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 7,3 

- Samtliga realisationsvinster -0,1 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 

+- Återföring av vinster och förluster i värdepapper - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7,2 

= Balanskravsresultat 7,2 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnaderna för perioden har uppgått 
till 225 mkr, vilket är en ökning med 1 procent 
jämfört med motsvarande period förra året. I per-
sonalkostnaderna ingår, utöver löner och se-
mesterersättning till våra medarbetare, även ar-
vode till politiken.  
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0,0
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0,0
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0,0

0,0

-20,9
0,0

0,0

0,0

0,0
0,5

1,0

-1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,2
-8,4

0,0

4,6

35,3

5,1

KF - KF
KS - kommunstyrelse

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

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

KS - individ och familj, sociala utskottet
MN - myndighetsnämnd

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

UN - utbildningsnämnd
UN - skolpeng bo/grsk

UN - skolpeng gymn
UN - barn och skola ram
UN - BS resultatenheter

UN - BS resultatenheter gymnasium
UN - bildning och arbete ram

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - hemvårdspeng

VN - boendepeng
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Finansförvaltning

Engångsposter
Total avvikelse
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Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår 
per den 30 april 2020 till 1 269, vilket är 4 perso-
ner färre jämfört med 30 april 2019. Antalet tills-
vidareanställda har minskat med 17 personer 
medans antalet visstidsanställda har ökat med 13 
personer. 

Den totala sjukfrånvaron per den 30 april 2020 
har ökat till 7,27 procent jämfört med den 30 
april 2019 då den var 6,40 procent. Av den totala 
sjukfrånvaron för tertial 1 2020 är 36 procent 
långtidssjukfrånvaro.  

Coronapandemin påverkar sjukfrånvaron och 
rapporteringen i personalsystemet. Det är den 
rapporterade sjukfrånvaron som chef attesterar 
som generar procentsiffrorna. Med anledning av 
coronapandemin kommer sjuktalen med största 
sannolikhet att falla ut högre än vad siffrorna sä-
ger i tertial 1 rapporten, detta beror på en viss 
fördröjning av rapporteringen. 

För att verksamheten under tertial 1 skulle kunna 
följa frånvaron på daglig bas, skapades en från-
varoenkät som chefer rapporterade daglig sjuk-
frånvaro och vård av barn. Dessa siffror är dock 
inte jämförbara med sjukfrånvaro siffrorna i stort 
då det handlar om flera olika anställningsformer i 
redovisningen. 

Av den totala registrerade sjukfrånvaron är det 
fördelat per verksamhet enlig följande. 

Sjukfrånvaro per verksamhet  

Verksamhet % 

Kommunkontor 3,59 

Teknik och service 6,77 

Samhällsbyggnad 2,14 

Barn och skola 6,74 

Bildning och arbete 7,99 

Vård och omsorg 8,51 

 

Förväntad utveckling 
Omvärldsrisker  (1) 
Coronapandemin har på bara några månader fått 
globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsför-
hållanden, utbildning och ekonomi. Osäkerheten 
om den fortsatta utvecklingen är stor och pande-
mins slutliga effekter kommer ta lång tid att över-
blicka. Det är inte heller lätt att bedöma det aktu-
ella läget. Den statistik som finns i dagsläget är 
långtifrån heltäckande och kan samtidigt vara 
svårtolkad.  

  (1)  Källa: SKRs Ekonomirapport maj 2020. 
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FINANSIELLA RAPPORTER BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Resultaträkning, Kassaflödesanalys 

Resultaträkning 
    Budget Prognos Bokslut 

(mkr) 2020 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 202 224 261 

Verksamhetens kostnader  -966 997 -1 011

Avskrivningar  -68 -68 -54

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -832 -842 -805

Skatteintäkter  697 697 687

Generella statsbidrag och utjämning  153 153 121

VERKSAMHETENS RESULTAT 19 9 4

Finansiella intäkter 2 3 4

Finansiella kostnader -4 -4 -3

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 17 7 4

Extraordinära poster 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 17 7 4

Kassaflödesanalys 
(mkr)    

Prognos 
2020 

Bosklut 
2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 7 4

Justering för ej likviditetspåverkande poster 

     Avkrivningar 62 53

     Nedskrivningar/Utrangeringar 6 1

     Gjorda avsättningar 0 -3

     Återförda avsättningar 0 3

     Orealiserade kursförändringar 0 0

     Upplösning av bidrag till infrastruktur 3 3

     Upplösning av investeringsbidrag -3 -3

Övriga likviditetspåverkande poster 

     Utbetalning av bidrag till infrastruktur 9 2

Poster som redovisas i annan  sektion 

     Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -0 -1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 84 60

Minskning/ökning kortfristiga fordringar 0 -21

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 36 -6

Minskning/ökning kortfristiga skulder 0 23

Kassaflöde från den löpande verksamheten 120 56 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar -219 -164

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0 3

Anslutningsavgifter VA 7 16

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 1

Förvärv av  finansiella tillgångar 0 0

Avyttring av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -211 -144

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 120 132 

Amotering av skuld -22 -21

Ökning av långfristiga fodringar 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 0 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  98 112 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -9 -2

Årets kassaflöde -1 22

Likvida medel vid periodens början 22 0

Likvida medel vid periodens slut 21 22
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Driftredovisning 

 
 
Driftredovisning
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 -34 (-35) mkr. Det 
är i paritet med avvikelsen verksamheterna upp-
visat åren 2017-2019. Årets prognostiserade av-
vikelse motsvarar 4 procent av nettokostna-
derna. 

 

Budgetföljsamhet bland nämnderna 

Kommunstyrelsen lämnade en negativ avvi-
kelse på 19,5 mkr. Det finns avvikelser inom 
kommunstyrelsen där den största negativa avvi-
kelsen är inom individ och familj sociala utskot-
tet, -19,5 mkr. Kostnaderna för placeringar 
ökade under 2019 och för 2020 prognostiseras 
dessa överskrida budget med 16,5 mkr. Övriga 
avvikelser inom sociala utskottet är inom ekono-
miskt bistånd, ökade lönekostnader kopplade till 
arbetsmiljöutredningar och fortsatt behov av 
stöd av konsulter under början av året. 

Myndighetsnämndens budgetavvikelse pro-
gnostiseras bli -0,6 mkr där miljö och hälso-
skydd prognostiserar en negativ avvikelse 
med -0,5 mkr. Den förväntade avvikelsen beror 
på att den pågående pandemin gör att tillsyn 
inte kan genomföras som planerat samt arbete 
med smittskyddstillsyn som inte ger intäkter. 

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden 
prognostiseras bli -0,8 mkr. De största avvikel-
serna inom utbildningsnämnden är barn och 
skola ram som prognostiserar en negativ avvi-
kelse om -2,3 mkr där -1,6 mkr beror på lokal-
kostnader utöver budget. 

Budgetavvikelsen för Vård‐	och	omsorgsnämn‐
den prognostiseras bli -12,6 mkr. Utförarna, re-
sultatenheterna inom Vård och omsorgsboende 
och hemvård prognostiserar en negativ avvi-
kelse på -5,8 mkr. En översyn av bemanningen 
har påbörjats men arbetet har delvis behövts 
pausats med hänsyn till coronapandemin. Köpta 

platser inom Stöd och omsorg prognostiserar en 
negativ avvikelse på -3,4 mkr.  Hälso- och sjuk-
vårdsenheten prognostiseras överskrida budget 
med 2,2 mkr kopplat till för hög bemanning un-
der årets första månader och till att behovet av 
bemanningssjuksköterskor under sommaren. 
Boendepengen prognostiserar en negativ avvi-
kelse mot budget med -3,5 mkr på grund av ex-
ternt köpta korttidsplatser. 

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

Finansförvaltningen som består av övriga 
kommungemensamma poster samt finansför-
valtningen prognostiserar en avvikelse på 
+23,8 mkr. Avvikelsen beror till största del på 
prognostiserade exploateringsintäkter om 
15 mkr. Dessa är för försäljning av tomter och är 
således engångsintäkter. Resultatpåverkan av 
exploateringsintäkterna har justerats ner jäm-
fört med föregående månads prognos på grund 
av hänsyn till coronapandemins effekter och 
osäkerheten som den skapar på marknaden.  

Bidrag för de bryggor som färdigställs under 
året kommer att tillfalla driften under 2020 vil-
ket ger en positiv avvikelse om +5,3 mkr.  

Riksdagen och regering har aviserat om ökat 
statsbidrag till kommuner och regioner samt för 
kostnader kopplat till corona. Totalt för Båstads 
kommun innebär det ca 30,7 mkr. Dock sjunker 
skatteprognoserna i samband med den på-
gående pandemin varför ca 27,8 mkr av ök-
ningen redan raderats. Utöver detta så hade 
kommunen redan tagit hänsyn till ökade skat-
teintäkter och satt av 2,4 mkr till utökning för in-
divid och familj. Med hänsyn till beslut i krisled-
ningsnämnden om tillfälliga åtgärder, sätts pro-
gnosen för skatteintäkterna till +0,1 mkr. Detta 
är dock en högst osäker prognos som bygger på 
SKRs scenario som kan bedömas vara något op-
timistiskt.  

Pensionskostnaderna beräknas bli något lägre 
än budgeterat vilket ger en positiv avvikelse om 
+2,6 mkr. Övriga finansiella poster prognostise-
rar en avvikelse på +0,3 mkr. 
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Driftredovisning 

 
 
  

 Driftredovisning (mkr)        

 

Budget 

 

2020 

Prognos 

intäkter 

2020 

Prognos 

kostnader 

2020 

Prognos 

netto 

2020 

Budget- 

avvikelse 

2020 

Utfall 

Intäkter 

2019 

Utfall 

kostnader 

2019 

Kommunfullmäktige -2,2 0 -2,1 -2,1 0,1 0,0 -2,1 

Kommunstyrelsen -186,8 148,5 -354,7 -206,2 -19,5 168,9 -366,4 

- varav kommunstyrelse -2,8 0,0 -2,8 -2,8 0,0 0,0 -2,9 

- varav kommunledningskontor -53,0 0,5 -53,0 -52,5 0,5 1,2 -52,6 

- varav teknik och service -59,8 106,9 -166,7 -59,8 0,0 110,3 -168,3 

- varav samhällsbyggnad -3,1 7,5 -10,5 -3,1 0,0 7,7 -9,8 

- varav bildning och arbete -31,8 24,5 -56,7 -32,3 -0,4 30,1 -62,2 

- varav individ och familj sociala utskottet -36,3 9,1 -64,9 -55,8 -19,5 19,6 -70,6 

Myndighetsnämnd -3,5 10,1 -14,3 -4,2 -0,6 10,2 -11,8 

- varav myndighetsnämnd -0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3 

- varav teknik och service -0,3 0,0 -0,5 -0,4 -0,1 0,0 -0,2 

- varav samhällsbyggnad -2,9 10,0 -13,5 -3,4 -0,5 10,2 -11,2 

Utbildningsnämnd -345,4 243,1 -589,3 -346,2 -0,8 272,8 -595,6 

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

- varav skolpeng, barnomsorg/grundskola -203,9 14,4 -217,8 -203,4 0,5 14,0 -211,9 

- varav skolpeng, gymnasium -53,7 0,8 -53,5 -52,7 1,0 1,0 -50,0 

- varav barn och skola ram -84,5 3,3 -90,1 -86,5 -2,3 5,2 -79,9 

- varav BS resultatenheter 0,0 204,4 -204,4 0,0 0,0 229,4 -227,2 

- varav BS resultatenheter gymnasium 0,0 19,5 -19,5 0,0 0,0 23,0 -23,1 

- varav bildning och arbete ram -2,9 0,7 -3,6 -2,9 0,0 0,2 -3,0 

Vård- och omsorgsnämnd -255,8 192,5 -460,9 -268,4 -12,6 190,2 -261,9 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,5 

- varav hemvårdspeng -56,4 7,1 -61,9 -54,8 1,6 7,5 -62,8 

- varav boendepeng -64,7 14,1 -82,5 -68,4 -3,8 14,3 -80,6 

- varav vård- och omsorg -134,3 171,4 -316,2 -144,8 -10,5 168,3 -308,2 

Valnämnd -0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,0 0,4 -0,5 

Överförmyndare -1,2 0,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 -1,4 

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

Summa verksamheter -795,7 594,2 -1 423,4 -829,2 -33,5 643,1 -1 447,1 

Övriga kommungemensamma poster -36,1 17,8 -30,4 -12,6 23,6 19,1 -19,8 

Summa verksamhetens nettokostnad -831,8 612,0 -1 453,8 -841,8 -10,0 662,3 -1 466,9 

Finansförvaltning 848,8 853,2 -4,2 849,1 0,3 811,6 -3,0 

SUMMA 17,0 1 465,2 -1 457,9 7,3 -9,7 1 473,9 -1 469,8 

VA 0,0 54,7 -54,7 0,0 0,0 47,5 -47,5 

TOTALT 17,0 1 520,0 -1 512,7 7,3 -9,7 1 521,4 -1 517,3 
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Investeringsredovisning 

 
 

Investeringsredovisning
Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
Kommunens investeringar (skattefinansierade, 
avgiftsfinansierade samt medfinansiering) under 
2020 beräknas uppgå till 226 (167) mkr. Det är 
6 mkr högre än budgeterat. Överföring från 
2019 är ännu ej beslutad i kommunfullmäktige. I 
budget finns 220 mkr avsatta. För projekt som 
inte blev färdiga under 2019 har verksamhets-
områdena begärt att investeringsmedel för 
27 mkr ska överföras till 2020 hela beloppet rör 
VA-investeringar. 

Bland de större investeringarna prognostiseras 
VA-investeringar till 71 mkr och fastighetsrelate-
rade investeringar till 104 mkr.  

 Skattefinansierat, VA-investeringar 

(mkr) 

Prognos 

2020 2019 2018 2017 2016 

Investering (netto) 226 167 171 120 121 

- varav skattefinansierat 146 108 80 79 77 

-varav medfinansiering 

av statlig infrastruktur 9 2 16 -5 6 

- varav VA-investeringar 71 57 75 47 44 

 

Ett av kommunens finansiella mål 2020 är att in-
vesteringar inom skattefinansierad verksamhet 
ska finansieras till 50 procent med egna medel. 
Det innebär i så fall att kassaflödet från den lö-
pande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital ska täcka nya investeringsutgifter inom 

skattefinansierad verksamhet till 50 procent. Ti-
digare år har detta mått definierats som årets re-
sultat och avskrivningar från gamla investe-
ringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
täcka nya investeringsutgifter inom skattefinan-
sierad verksamhet. Siffrorna som redovisas här 
följer den nya definitionen. Om självfinansie-
ringsgraden uppgår till 100 procent behöver 
inga nya lån tas upp för att täcka utgifterna för 
de nya investeringarna. En självfinansierings-
grad på 100 procent är något kommunen bör ef-
tersträva att nå efter nuvarande investerings-
puckel. 

Självfinansiering årets investeringar 

(%) 

Prognos 

2020 2019 2018 2017 2016 

Samtliga investeringar* 38 41 43 66 57 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 45 46 62 89 78 

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

Kommunen klarar inte målet att självfinansiera 
investeringar inom skattefinansierad verksam-
het till 50 procent 2020 utan den uppgår endast 
till 45 procent. Sett över den senaste femårspe-
rioden hamnar självfinansieringsgraden över 
50 procent. Dock är det först 2019 som målet är 
sänkt  från en självfinansieringsgrad på 100 pro-
cent till det nuvarande 50 procent.  
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Investeringsredovisning 

 
 

 Investeringsredovisning per verksamhet     

(mkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

mot budget 

KOMMUNKONTOR -2 -3 -3 0 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Gata -2 -8 -7 1 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -0 -10 -9 2 

  Fastighetsservice -42 -105 -104 1 

  Övrigt -4 -8 -9 -1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -49 -121 -120 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -0 -10 -9 2 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -6 -25 -24 1 

  Landsbygdsinvesteringar -1 -2 -2 0 

  Nyinvesteringar -5 -11 -38 -27 

  Exploatering VA -3 -26 -7 19 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -15 -64 -71 -7 

Anslutningsavgifter 3 8 7 -1 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -3 -9 -10 -2 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 0 0 0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 1 45 48 2 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  -2 37 37 0 

TEKNIK OCH SERVICE summa -66 -204 -211 -7 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0 -1 -1 0 

BARN OCH SKOLA -1 -8 -8 0 

BILDNING OCH ARBETE -0 -1 -1 0 

VÅRD OCH OMSORG -1 -4 -4 0 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -69 -175 -179 -4 

varav     

Skattefinansierad investering -55 -146 -148 -1 

Medfinansiering statlig infrastruktur -0 -10 -9 2 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -15 -64 -71 -7 

Exploatering 1 45 49 3 

     

Summa anslutningsavgifter 3 8 7 -1 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -12 -56 -64 -8 
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FINANSIELLA RAPPORTER  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Investeringsredovisning 

 
 

Investeringsredovisning fleråriga projekt       

 

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 

(mkr) 

Beslutat 

totalutgift 

Ack utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

TEKNIK OCH SERVICE       

Skattefinansierad verksamhet       

  Gata -16 -9 7 -8 -7 1 

 - varav: GC-väg Banvallen -12 -9 3 -4 -4 0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -6 -3 3 -10 -9 2 

  Fastighetsservice -112 -98 14 -105 -104 1 

 - varav: Om- och tillbyggnad Förslövs skola F-6 -50 -49 1 -90 -90 0 

  Övrigt -13 -11 2 -8 -9 -1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -90 -75 14 -121 -120 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -6 -3 3 -10 -9 2 

Taxefinansierad verksamhet       

  Exploatering VA -61 -31 30 -26 -7 19 

 - varav: Exploatering Åstad Bas VA  -24 -12 12 0 -1 -1 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -61 -31 30 -64 -71 -7 

Anslutningsavgifter 35 40 4 8 7 -1 

 - varav: Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 17 11 -7 3 3 0 

Exploateringsområden (ej VA)       

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -119 -58 -61 -9 -11 -3 

 - varav: Östra Karup -42 -22 20 0 -0 -0 

 - varav: Heden, Hemmeslöv 10:10 -43 -20 23 0 -0 -0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 66 49 -16 45 49 3 

 - varav: Heden, Hemmeslöv 50 48 -1 -0 -0 0 

TS Summa exploateringsområden (ej VA)  -53 -8 44 37 37 0 

TEKNIK OCH SERVICE summa -275 -167 108 -204 -211 -7 
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Exploateringsredovisning 

 
 

 
 

* Kommunalt markinnehav som enligt översiktsplan (ÖP08) pekats ut som utvecklingsbart 

 

 
 

Exploateringsredovisning 
Exploatering är en process varigenom råmark 
omvandlas till färdiga bostads- eller verksam-
hetsområden. 

Under 2020 har utbyggnad av allmän plats inom 
området Heden, etapp III, färdigställts och över-
låtelsehandling tecknats för fastigheterna Hem-
meslöv 10:208 och 10:209.   

Byggnation inom den överlåtna fastigheten 
Hemmeslöv 5:65 har påbörjats och byggnation 
inom fastigheten Hemmeslöv 5:60 har skjutits 
på framtiden på grund av coronautbrottet. 

Längs inre kustvägen har kommunen tre tomter 
för olika ändamål kvar att omsätta.  

I Östra Karup, inom exploateringsområdet Stine-
hov, pågår projektering av 6 hyresrätter och 24 
bostadsrätter på tomter som kommunen upprät-
tat överlåtelseavtal för.  

Genomförandet av detaljplanen Sunnan 10 med 
flera är under uppstart, i enlighet med ingånget 
exploateringsavtal.  

Detaljplanarbete pågår för två mycket viktiga ex-
ploateringsområden i Båstads kommun; ”Peters-
berg” som kommer att inrymma byggrätter för 

bostäder, skola, förskola, handel och centrum-
ändamål och ”Vistorp väst väg 105” som kom-
mer att inrymma byggrätter för ett stort antal 
verksamhetsetableringar.  

I Förslöv pågår projektering av kommande bygg-
nation inom fastigheten Slammarp 64:60. Över-
låtelseavtal tecknas under hösten 2020 när pro-
jekten sålts in till marknaden. 

En strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap har lyfts för politisk bered-
ning. Strategin omfattar åtta geografiska områ-
den som föreslås få ny huvudman.  

Exploateringens resultatpåverkan 
2020 års budget för kommunens skattefinansi-
erade investeringar uppgår till 8,5 mkr, och pro-
gnostiseras till 10,1 mkr. 

Budgeterade intäkter från försäljning av kom-
munal mark 2020 uppgår till 45,4 mkr och pro-
gnostiseras till 51,8 mkr, med tillhörande kost-
nader om 11,0 mkr. Exploateringens resultatpå-
verkan prognostiseras dock till ett lägre över-
skott om 15,4 mkr, då tillträdestidpunkter för 
vissa försäljningar är osäkra.  

 

Exploatering       

  

 Yta vid årets 
början, ha 

Yta vid 
årets slut, 

ha  
prognos 

2020 

Avstyckade 
tomter till 

försäljning 

Antal sålda 
tomter jan-

apr 2020 

Antal sålda 
tomter 

prognos 
2020 

Bostadsmark*  113 113 23 2                  23 

Verksamhetsmark*  78 80 4 0                     2 

Markreserv  416 416     

TOTAL  607 609 27 2                    25 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING  2020-04-30

Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige
Driftredovisning 

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommunfullmäktige   

inklusive beredningar  

och partistöd -678 -2 173 -2 123 50 

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslu-
tande organ och beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Kommunfullmäktiges 41 mandat är 
fördelade på Moderaterna (10), Bjärepartiet (9), 
Centerpartiet (6), Socialdemokraterna (6), Libe-
ralerna (4), Sverigedemokraterna (3), Miljöpar-
tiet (2) och Kristdemokraterna (1). Kommun-
fullmäktige har ett majoritetsstyre genom sam-
verkan mellan Moderaterna, Socialdemokrater-
na, Liberalerna och Kristdemokraterna.	

Under perioden januari-april har kommunfull-
mäktige haft 4 ordinarie sammanträden. Vid 
sammanträdena har det behandlats 79 ärenden 
(73 ärenden under samma period 2019). Kom-
munfullmäktiges sammanträden har i genom-
snitt varat i 2,4 timmar (3 timmar under samma 
period 2019). 

Kommunfullmäktiges presidium har arrangerat 
fem gruppledarträffar där förvaltning och in-
bjudna gäster informerat partiernas grupple-
dare. Forumet används även för utveckling av 
fullmäktiges arbetsformer. 

Corona 
Till följd av pandemin initierade ordförande 
tidigt en överenskommelse mellan de politiska 
partierna om kvittning av platser i fullmäktige. 
Det har medfört att fullmäktige är reducerad till 
23 ledamöter. Utöver det har kommunfullmäk-
tige beslutat att samtliga nämnder kan genomfö-
ras med distansdeltagare för att minska smitt-
spridningen. 

Via kommunfullmäktiges sammanträden har 
ledamöter och åhörare kontinuerligt informerats 
om kommunens arbete med pandemin. 

Pandemin har gjort att evenemang som borg-
mästarkaffe och bussutflykt för invånare har 
ställts in. 

 Sammanträden kommunfullmäktige 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Behandlade ärenden 79 73 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,4 3 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige prognosticerar en positiv 
avvikelse mot budget om motsvarande 50 tkr. 
Anledningen är påverkan av pandemin, vilket 
lett till minskning av mötesarvoden och inställda 
evenemang. 

Om Coronapandemin fortsätter efter sommaren 
kommer det prognostiserade överskottet att 
öka. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Kommunstyrelse – Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse
Driftredovisning 

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommunstyrelse -915 -2 762 -2 782 -20

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter. Kommunstyrelsen ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av 
samtliga kommunala verksamheter, dess ut-
veckling och ekonomi, samt har uppsikt över 
kommunala verksamheter som bedrivs i hel- 
eller delägda bolag. Kommunstyrelsen har två 
utskott (arbetsutskottet och förhandlingsutskot-
tet) samt tre råd (pensionärsråd, tillgänglighets-
råd, ungdomsråd och kulturråd). 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter som 
ansvarar för beredning av kommunstyrelsens 
ärenden.  

Förhandlingsutskottet består av fem ledamö-
ter som ansvarar för kommunens lönerevision 
och är tillika pensionsmyndighet för förtroende-
valda.  

Under perioden januari-april har kommunsty-
relsen haft fyra ordinarie och två extra samman-
träden. Vid dessa har det behandlats 106 ären-
den, vilket är en mindre ökning jämfört med 
samma period 2019.   

Kommunstyrelsens sammanträden har i genom-
snitt varat i 3,3 timmar, vilket är i paritet med 
samma period 2019 då sammanträdestiden var 
3 timmar.  

I likhet med kommunstyrelsen har dess arbets-
utskott även haft extra sammanträden, men 
minskat sammanträdestiden från 4,7 timmar till 
2,5 timmar. Det kan vara en konsekvens av änd-
rad beredningsprocess för kommunstyrelsen. 

Under perioden har kommunstyrelsens arbets-
utskott genomfört dialogmöten inom ramen för 
sin uppsiktsplikt. Dialogmötena har behandlat 
budget- och måluppfyllelse samt påverkan av 
coronapandemin. 

Sammanträden kommunstyrelse 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Extra sammanträden 2 - 

Behandlade ärenden 106 87 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,3 3 

Sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Extra sammanträden 2 - 

Behandlade ärenden 78 93 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,5 4,7 

Corona 
I ett tidigt skede av pandemin initierade kom-
munstyrelsen ärende för att möjliggöra för di-
stansdeltagande på sammanträden. En frivillig 
kvittning av platser har även skett i kommunsty-
relsen, vilket medfört att styrelsen är reducerad 
till nio ledamöter. 

Kommunstyrelsen informeras kontinuerligt om 
pandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 
Kommunalrådet informerar kommunfullmäktige 
om åtgärder som görs för verksamheterna, med-
borgarna och näringslivet.  

Till följd av pandemin har kommunens råd ställt 
in sina sammanträden. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ 
avvikelse om -20 tkr. Avvikelsen beror främst på 
coronapandemin, där den aktiverade krisled-
ningsnämnden belastar kommunstyrelsen. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Om restriktioner till följd av corona fortsätter 
efter sommaren kommer det att leda till en posi-
tiv avvikelse. Dialog om budgetläget förs mellan 
kommunstyrelsen ordförande och förvaltningen 
om eventuella åtgärder som kan vidtas.
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

 
 
 

Kommunledningskontor
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS - 

KOMMUNLED-

NINGSKONTOR -17 565 -52 998 -52 498 500 

Kommundirektör -2 160 -6 256 -6 256 0 

Kommunikations-

avdelning -1 545 -5 659 -5 659 0 

Avdelningen för 

hållbar utveckling -595 -2 447 - 2 297 150 

Kommunkansli -1 227 -4 156 -3 756 400 

Ekonomiavdelning -3 582 -10 366 -10 366 0 

HR-avdelning -3 747 -11 017 -11 017 0 

IT-avdelning -3 944 -10 935 -10 985 -50 

Upphandlings-

avdelning -765 -2 162 -2 162 0 

INVESTERING -1 568 -3 230 -2 951 279 

 

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
År 2020 är på intet sätt ett vanligt år. När det 
gäller kommunledningskontorets uppdrag att 
leda och utveckla kommunen så har det fått stå 
tillbaka för att operativt klara insatserna när det 
gäller Coronapandemin och insatser för att 
komma tillrätta med de kvalitetsbrister som fun-
nits inom IFO-verksamheten.  

Arbetsbelastningen med anledning av pandemin 
har ökat för alla avdelningar på kontoret då det 
gäller att hitta nya lösningar såväl när det gäller 
nya arbetssätt och att beslut snabbt behöver 
fattas. Beslut om införande av krislednings-
nämnd har fattats. Fokus för krisledningsnämn-
den har varit att hålla ihop kommunen och fatta 
beslut för helheten med anledning av pandemin. 
Nämnden har dock inte tagit över beslutsmandat 
från nämnderna. 

Krisledningsstaben har sedan mars haft tre mö-
ten i veckan och har svarat för ledning- och styr-
ning av kommunens arbete för att förhindra 
smittspridning. Hittills har vi varit framgångs-
rika och har inte haft något fall inom vår äldre-
omsorg men vi har en planering för att kunna 
hantera det när det händer. Vi arbetar därför 

både på kort och längre sikt för att förhindra 
smittspridningen och har kontinuerliga avstäm-
ningar med Länsstyrelsen, SKR med flera. Ett 
stort problem initialt har varit bristen på 
skyddsutrustning till personalen. Nu är till-
gången på skyddsutrustning acceptabel. 

Pandemin har drabbat näringslivet i olika stor 
omfattning. För att stötta det lokala näringslivet 
har krisledningsnämnden beslutat att betala fak-
turor så snabbt det är möjligt samt lämna kredit-
tid på 90 dagar på fakturor från kommunen. 

Kommunikationsavdelningen 
Kommunikationsavdelningen har fortsatt med 
det utvecklings- och moderniseringsarbete som 
påbörjades under 2019. Ett digitalt pressrum 
har upphandlats och ett nytt arbetssätt för han-
teringen av profilprodukter har utarbetats. 

En stor del av årets första månader har ägnats åt 
att kommunicera pandemin via både nya och 
etablerade kanaler. Arbetsbelastningen på avdel-
ningen har varit hård men resultatet av arbetet 
gott. Såväl videohälsning med Hasse Andersson, 
radiointervjuer och nyheter har blivit uppskat-
tade och fått stor spridning.  

Även kundcenter har påverkats av pandemin 
och en rad åtgärder har vidtagits för att säker-
ställa att verksamheten kan bedrivas med alter-
nativa lösningar. Parallellt med övrigt arbete har 
arbetet med att omvandla kundcenter till ett mo-
dernt kontaktcenter fortlöpt. Samarbetet med 
Båstad turism och näringsliv har utvecklats 
bland annat genom att företagslotsen kommit på 
plats. 

Avdelningen för hållbar utveckling 
I början av februari internrekryterades en ny 
medarbetare till avdelningen. Samtidigt bytte av-
delningen namn från Strategi och Utveckling till 
Avdelningen	för	hållbar	utveckling	som bättre be-
skriver avdelningens arbete med att utveckla 
den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbar-
heten. På grund av pandemin har mycket av re-
surserna lagts på krisledningsstabens arbete. 
Trots detta har avdelningen kunnat genom-
föra/påbörja flera aktiviteter enligt avdelning-
ens verksamhetsplan. 
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

 
 

Kommunkansli 
Året har inletts med fortsatt arbete enligt anta-
gen verksamhetsplanering med bland annat 
stärkt ärendeberedning och digitalisering. Där-
utöver ingår nu kansliet i kommunens signals-
skyddsorganisation. Personalmässigt förs nu di-
alog med Höganäs kommun om delad 
kommunjurist och chefssekreterartjänsten är nu 
placerad under avdelningen. 

Kansliet har berett och verkställt ärendet om 
den politiska organiseringen av socialnämndsan-
svaret. Kansliet arbetar vidare med att översyn 
av hela den politiska organisationen med mål-
sättning att förändra den politiska styrningen 
och förbättra villkoren för förtroendevalda.  

Pandemin har såväl som övrigt arbete inneburit 
stora konsekvenser för den politiska organisat-
ionen och dess arbetsformer. För att motverka 
negativa konsekvenser har kansliet intensivt ar-
betat med deltagande över distans för att för-
ändra mötesformer med formella riktlinjer, tes-
ter och utbildning. Kansliet deltar aktivt som 
stöd till krisledningsnämnden. 

Ekonomiavdelningen 
Utvecklingen av kommunens budgetprocess på-
går. Årets process har justeras med hänsyn till 
den pågående pandemin. Trots delvis ändrade 
arbetssätt har avdelningen fortsatt arbetet med 
att stötta kommunens chefer i budget och upp-
följningsarbete. 

Under året har digitaliseringsarbete genomförts 
som underlättar betalning av kommunens faktu-
ror för privatpersoner. 

HR-avdelningen  
HR-avdelningen har under årets första tertial lik-
som övriga avdelningar haft fokus på pandemin. 
I förebyggande syfte har HR genomfört en kom-
munövergripande kompetensinventering där 
samtliga medarbetare ges möjlighet att lämna 
uppgifter om kompetenser i händelse av att vi 
hamnar i ett större personalbortfall och behöver 
omfördela resurserna mellan verksamheterna. 

HR har trots den ökade arbetsbelastningen fort-
satt med chefsträffar, workshops om arbets-
platsträffar och samverkansavtalet, arbetsmiljö-
utbildning och hållit en central chefsintrodukt-
ion inom HR området. HR har också inlett ett  

nytt projekt om medarbetarskap som pågår året 
ut. Vidare har HR med till exempel företagshäl-
sovården haft särskilt fokus på Individ och famil-
jeomsorgen. Avdelningen leder rekryteringen av 
ny kommundirektör tillsammans med externt 
rekryteringsföretag. 

IT-avdelning 
Fokus för avdelningens arbete har varit att 
stödja verksamheternas krisarbete genom att 
snabbt utveckla ett nytt digitalt arbetssätt för di-
stansutbildning och distansarbete. Genomföran-
det har lyckats över förväntan där det digitala 
arbetssättet att mötas nu blivit vardag. Arbets-
belastningen har ökat då avdelningen har mins-
kat med en person samt att det kommer många 
frågor angående nya arbetssätt. Investeringar 
har gjorts i videoutrustning och programvaror. 

Det nya vårdboendet Haga Park har utrustats 
med teknik och tagits i drift. Flera projekt har 
genomförts för att automatisera identitetshante-
ringen i syfte att spara arbetstid och höja kvali-
teten/säkerheten, det kan även nämnas ett nytt 
digitalt låssystem till vården, koppling mellan 
skol-system och kommunens gemensamma be-
slutsstödsystem.  

Upphandlingsavdelningen 
Perioden har till stor del präglats av att lösa 
akuta uppkomna upphandlings- samt material-
försörjningsbehov till följd av pandemin. En re-
dan hårt belastad arbetssituation har frestats på 
ytterligare. 

Under tertial 1 har ett verktyg införskaffats som 
ger oss möjlighet att arbeta mer proaktivt gente-
mot verksamheterna vilket innebär att vi kan 
fånga upp kommunens upphandlingsbehov i ett 
tidigare skede.  

Nya sätt att upphandla på har genomförts under 
perioden, främst inom livsmedelsområdet. Kvali-
tetsfaktorer såsom exempelvis klimatpåverkan 
och närproducerade varor har givits stor tyngd 
eller hela tyngden vid utvärderingen av anbud. 

Ekonomi 
Kommunledningskontoret 
För kommundirektör, kommunikationsavdel-
ningen, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen 
och upphandlingsavdelningen prognostiseras 
ingen avvikelse mot budgeten. 
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Avdelningen för hållbar utveckling Avdelningen 
kommer att erhålla högre bidrag än tidigare 
planerat för deltagande i EU-projekt. To-talt 
beräknas det innebära 100 tkr. Den positiva 
avvikelsen beror även på vakanser, 50 tkr. 

Kommunkansli 
Kansliet prognostiserar en positiv avvikelse med 
+400 tkr för år 2020. Det beror på aktivt val att 
avvakta med att nyrekrytera vakans till efter 
sommarperioden, förskjutning av process med 
samverkansavtal om kommunjurist och särskild 
planering av föräldraledighet under kommande 
period.

IT-avdelningen  
Med anledning av pandemin kommer avdel-
ningen att få högre kostnader än tidigare plane-
rat, totalt 50 tkr. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Det ekonomiska läget i Sverige och i världen är 
mycket ansträngt. Prognos för hur pandemin 

kommer att drabba den svenska ekonomin är 
väldigt osäker. Hur det kommer att påverka Bå-
stads kommuns tidigare budgeterade kostnader 
och intäkter är nu oklart. Därtill kommer extra 
kostnader med anledning av pandemin. Led-
ningsgruppen beslutade därför att kollegialt fö-
reslå att våra verksamhetsområden exklusive 
Vård- och omsorg och IFO ska sänka sina kostna-
der med 1 procent. Fokus så långt det är möjligt 
ska ligga på kostnader som kan få effekt under 
året. För kommunledningskontoret innebär det 
att kostnaderna för kontoret behöver sänkas 
med 500 tkr. Det innebär att bland budgeten för 
resor och logi i samband med kompetensut-
veckling inte nyttjas. Avdelningarna nedan redo-
visar avvikelser i förhållande till budget som to-
talt innebär att prognosen för året håller sig 
inom den föreslagna ramen. 

Investeringar 
Kommunledningskontoret 
Prognosen visar en positiv avvikelse som beror 
på att dessa investeringsprojekt har flyttats fram 
till senare år.
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Kommunstyrelse – Teknik och service  

 

Teknik och service 

Driftredovisning   

 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 
Park och gata, 
Den milda vintern har inneburit minimal snö- och 
halkbekämpning. Resurser har då istället lagts på 
ett större antal planterade gallringar i kommu-
nala tätortsnära skogar. Även ett större antal för-
yngringsbeskärningar i parkmark än normalt har 
kunnat utföras. 

En renoveringsinsats har genomförts på Strand-
promenaden. Insatsen omfattar de delar av 
Strandpromenaden som inte har biltrafik. Åtgär-
den sträcker sig från Hotell Riviera till Norrviken. 

Grönyteskötseln som tidigare upphandlats i ent-
reprenadform är beslutad att från och med maj 

bedrivas i egen regi. Det omfattar grönyteskötsel 
inom kommunala verksamhetsfastigheter i Förs-
löv, Västra Karup och Grevie. Två nya medarbe-
tare har därför rekryterats för att kunna hantera 
det tillkommande skötseluppdraget. 

Trots rådande situation gällande covid -19 plane-
rar avdelningen att fortsätta med sedvanliga sä-
songsförberedelser inför kommande sommar- 
och evenemangsperiod, för att på så sätt vara väl 
förberedda på att kunna hantera eventuella för-
ändringar i råd och riktlinjer från Folkhälsomyn-
digheten.  

Naturvård 
Förvaltning har sedan tidigare blivit beviljade 
LONA-medel för projektering/utredning av våt-
marker i Sinarpsdalen tillsammans med Sinarps-
dalens intresseförening. Även Naturskyddsför-
ening har varit medfinansiär. Under perioden har 
förslag till 6 våtmarker tagits fram och en färdig-
ställts. Ytterligare två våtmarker beräknas kunna 
utföras inom ramen för finansieringen under 
2020. 

Fastighets- och fritidsverksamhet 
De stora fastighetsprojekten med nya skolor  i 
Förslöv och Västra Karup dominerar insatserna 
på fastighetssidan.  

Arbetet med om- och tillbyggnationen i Förslöv 
pågår som planerat enligt tidplan. Det innebär att 
den nya skolbyggnaden och ombyggnaden av 
högstadiet är klart under mars månad 2021. Efter 
det kvarstår rivning av en byggnadsdel samt åter-
ställning av mark och den yttre miljön. 

För Västra Karups skola har förfrågningsunderlag 
för upphandling tagits fram och annonserats. Pla-
neringen är att rivning av befintlig skola genom-
förs till hösten och byggnation av ny skola är klar 
våren 2022. 

Inom fritidsverksamheten har fortsatt stort fokus 
lagts på det rörliga friluftslivet. Ett nytt vind-
skydd har uppförts längs Skåneleden vid Hovs 
Hallar. Arbetet med utveckling av cykelleder för 
mountainbike i samarbete med Båstad Turism 
och Näringsliv har intensifierats.  

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

TEKNIK OCH 

SERVICE -22 218 -59 850 -59 850 0 

Tekniska kontoret -579 -611 -351 260 

Park, gata och 

natur -8 204 -24 068 -24 108 -40 

Fastighet -4 022 -13 246 -13 246 0 

Fritidsverksamhet -3 823 -9 045 -8 975 70 

Service, (fordon, 

kontor, lokalvård 

och måltid) -1 546 -1 881 -2 221 -340 

Räddningstjänst -4 044 -11 600 -11 150 450 

Renhållningsverk-

samhet 0 600 200 -400 

VA-verksamhet -7 824 0 0 0 

Återställning VA-

regleringsfond 7 824 0 0 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad 

verksamhet -51 536 -129 850 -130 277 -427 

Medfinansiering 

statlig infra-

struktursatsning -195 -10 000 -8 500 1 500 

VA-verksamhet -14 536 -63 775 -70 953 -7 178 

Övrig exploate-

ringsverksamhet 958 45 400 47 506 2 106 
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Räddningstjänst och säkerhetsarbete 
Verksamheten har haft två vakanta tjänster som 
nu är tillsatta. Det är en brandmästare och en 
brandman som har rekryterats för att få in den 
kompetens som behövs för att klara dagtidsverk-
samhetens arbetsuppgifter. 

Det är fortsatt svårigheter med rekryteringar av 
deltidsbrandmän, framförallt i Torekov. För att 
klara svårigheten med bemanningen har en orga-
nisation med en kallad RFG (Räddningsförstärk-
ning) bildats. Det innebär att en brandman som 
inte arbetar i Torekovs samhälle har möjlighet att 
ha liten brandbil med sig på jobbet dagtid. Detta 
medför en delning av utryckningsstyrkan men 
samtidigt utlokaliseras brandmännen till andra 
tätorter på Bjärehalvön med möjlighet att vara 
snabbt framme vid en olycka eller sjukvårdsin-
sats. Under dessa första fyra månader har RFG 
varit framme först vid minst tre tillfällen och kun-
nat påbörja insatsen tidigare.  

Anställning av två RiB-anställda brandmän har 
genomförts och grundutbildning har påbörjats 
med målet att dessa två kan vara i beredskap un-
der sommaren. 

 

Larmstatistiken visar förändringar under rå-
dande covid 19-tider. Statistik från Trafikverket 
visar en minskning med färre trafikolyckor på ca 
26 procent.  

Utredning pågår av hur en optimal och kostnads-
effektiv framtida räddningstjänstorganisation för 
Båstads kommun kan se ut med det ökade sam-
hällsuppdraget kring RUHB (Räddningstjänst un-
der höjd beredskap) och med den rekryterings-
problematik för RiB-anställda brandmän som 
finns. 

Säkerhetsverksamheten har haft all fokus med att 
hantera covid-19 med samordning, samverkan 
och ledning av stabsarbete. Inom säkerhets-
skyddsarbetet har en riktad säkerhetsutbildning 
utförts och uppdatering av prioriterad elförsörj-
ning är genomförd. Även genomgång av evene-
mangssäkerhet samt uppstart av rådet för brotts-
förebyggande arbete är utfört.  

Måltids-, lokalvård och fordonsverksamhet 
Måltidsverksamheten har tillämpat en rad åtgär-
der i följd av covid-19. Två rätter dagligen inom 
vård och omsorg erbjuds numera en valbar rätt. 
Inom förskola och skola har åtgärder vidtagits 
inom servering, mängden av salladsbuffén har 
minskat för att undvika köbildning. Måltidsperso-
nal från förskola och skola lärs upp inom vård 
och omsorg för att vid hög sjukfrånvaro känna till 
varandras områden.  

Gymnasiet har varit stängt sedan mitten på mars 
vilket innebär mindre externa kunder för mål-
tidsverksamheten. Måltidsklubben som förvänta-
des startas i mars har förskjutits och det finns i 
nuläget inget nytt startdatum.  

Kyld måltid levereras numera ut till vård och om-
sorgstagare i ordinärt boende, övergången har 
fungerat på ett bra sätt.  

Lokalvården har till följd av covid-19 lagt mer re-
surser för att öka nivån på städningen med tätare 
intervaller och ökade hygienåtgärder.  

Fordonsorganisationen har under april månad 
startat upp en ny kommunal bilpool med miljö-
vänliga el och gasbilar. Gasbilarna har tyvärr bli-
vit försenade då leveranser av fordonsdetaljer 
stoppats upp av covid 19-utbrottet. Byte av som-
mar och vinterdäck har genomförts i egen regi 
tillsammans med centralförrådet. Utveckling av 
uppdraget inom fordonsorganisationen görs för 
att minska behovet av externa aktörer. 

Investeringar 
Flera större investeringsprojekt har varit i utfö-
randefasen under kvartal 1.  

Anläggning av gång-, cykel- och rekreationsled på 
Banvallen har i stort färdigställts under perioden.  

Antal ärenden/larm i eget insatsområde 

Station/år 
2020 

-apr 
2019 2018 2017 2016 

Båstad 81 246 258 242 257 

Förslöv 21 65 66 66 64 

Torekov 27 92 80 77 44 

Kommunala uppdrag. 
TiB/chef i beredskap 

 48 22   

Summa  451 426 387 365 
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Byggnation av två nya badbryggor i Torekov samt 
tillgänglighetsanpassat bad har fortgått. Bryg-
gorna var till största del färdigställda redan vid 
årsskiftet och under kvartal 1 har fokus varit på 
det tillgänglighetsanpassade badet. Projektet har 
stött på vissa problem på grund av ogynnsamt vä-
der samt försening på grund av covid-19. 

Ombyggnation av Köpmansgatan har pågått med 
full intensitet. Projektet har löpt på väl men det 
har skapat stora störningar i trafiken på grund av 
avspärrningar.   

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Projektet kring framtidens återvinningstjänst 
drog igång i början på året. En delrapportering 
ska göras under första kvartalet och projektet ska 
slutrapporteras under andra kvartalet. Under maj 
månad kommer en referensgrupp för projektet, 
med deltagare från främst föreningar och nä-
ringslivet att formas. 

I april öppnade NSR upp en miljöbod på Boarps 
handelsområde i samarbete med grönsakshallen, 
där det finns möjlighet att lämna farligt avfall, ex-
empelvis batterier, färg och kemikalier och små-
elektronik. En kommunikationsinsats är planerad 
att genomföras för att belysa denna möjlighet. 

NSR har hittills inte aviserat någon större påver-
kan på deras verksamhet, till följd av covid-19. 

VA-verksamhet 
Arbetet med att koppla in Sydvatten till kommu-
nens södra delar fortlöper. Projektet är indelat i 
fyra etapper, där den första etappen handlar om 
att Torekov med omnejd ska vara kopplas in till 
Sydvattens ledningsnät i början av 2022. 

Ett större reinvesteringsprojekt med att byta ut 
ledningar på Heimers gata i Torekov startar i maj 
månad och beräknas pågå året ut. 

NSVA har hittills inte aviserat någon större på-
verkan på deras verksamhet till följd av covid-19. 

Ekonomi 
Teknik och service prognostiserar ingen bud-
getavvikelse på helheten. 

 

Skattefinansierad verksamhet 
En negativ avvikelse om -0,3 mkr prognostiseras 
rörande budgeterade intäkter i samband med nya 
markavtal för ledningsägare. 

Volymerna för Båstad Kommunrestauranger 
(BKR) inom äldreomsorgen minskar och det är 
framför allt portioner inom hemvården som upp-
visar en nedåtgående trend. BKR prognostiserar 
härmed en avvikelse rörande lägre intäkter 
om -0,5 mkr. Vårdboendet Haga park har inte 
öppnat så många platser som tidigare aviserat, 
vilket medför en minskad intäkt för BKR. Då osä-
kerhet råder, prognostiseras det inte någon ytter-
ligare negativ avvikelse avseende denna volym-
minskning. 

Tillsättning av ett antal tjänster inom Räddnings-
tjänst och BKR senareläggs, detta tillsammans 
med tjänstledighet och sjukskrivning av personal 
inom tekniska kontoret medför en positiv pro-
gnostiserad avvikelse om +1,1 mkr. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Intäkter för markarrende för provisorisk återvin-
ningscentral finns medtagen i budget men an-
läggningen kommer troligtvis inte genomföras, 
och prognosticerar därmed en minskad intäkt 
om -0,4 mkr. Tomten kommer istället läggas ut 
till försäljning. 

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Överföring av budgetmedel 2019 och justering av 
innevarande års investeringsbudget pågår och är 
ej uppdaterat i budget ännu. Dock är det medta-
get i prognos vilket förklarar en stor del av redo-
visade avvikelser.	

Intäkt på ca 600 tkr redovisas för projektet Cykel-
väg Vistorpsvägen, vilket avser ersättning från 
Trafikverket. Enligt avtal mellan Båstads kom-
mun och Trafikverket skulle kostnader fördelas 
lika mellan parterna. Båstads kommun byggde ut 
del av gc-vägen i samband med byggnation av 
Pågatågsstation i Förslöv 2015, vilket nu slutre-
glerats enligt avtal då projektet i dess helhet är 
avslutat.	
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Negativ avvikelse prognostiseras för reinveste-
ringsprojekt offentliga toaletter, eftersom ett 
stort antal dörrar behöver bytas ut.	

Kostnaderna för ombyggnation av Köpmansgatan 
underskrider budget tack vare att NSVA:s andel 
är högre än beräknat samt väldigt lite oförut-
sedda kostnader. Totalt prognostiseras en positiv 
avvikelse på 1,5 mkr mot budget.	

De stora skolprojekten i Förslöv och Västra Karup 
löper på i stort sett enligt plan. I Västra Karup ti-
digareläggs ombyggnad av idrottshall för att möj-
liggöra rivning av den gamla skolan, vilket med-
för ökad kostnad med 2 mkr 2020.	

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av 
Förslöv 2:4 visar en positiv avvikelse på 3,0 mkr.	

Avvikelser avseende investeringar i samband 
med anslutning av Sydvatten –26,9 mkr är över-
flyttat från 2019 då tidsplanen för genomföran-
det är förskjuten. 	

För Sydvattens anslutningskostnad prognostise-
ras en positiv avvikelse med +17,0 mkr, då tids-
planen för genomförandet är framskjutet.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Verksamhetsområdet som helhet prognostiserar 
ingen budgetavvikelse, negativa avvikelser är åt-
gärdade inom teknik och service. 
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet under mars 
och april. Pandemiplanering och riskanalyser har 
genomförts och Folkhälsomyndighetens före-
skrifter och allmänna råd påverkar hur verksam-
heten kan bedrivas. Sedan den 2 april ska perso-
nal som har möjlighet jobba hemifrån. 

Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg- 
och geodataverksamheten medan miljöavdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra till-
syn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang riskerar ställas in. Sedan den 29 april 
utför miljöavdelningen även en proaktiv tillsyn av 
restauranger och andra verksamheter som serve-
rar mat för att kontrollera att de följer smitt-
skyddsföreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen är färdigställd och på väg till 
kommunfullmäktige för antagande. Administrat-
ionen har tillsammans med miljöavdelningen 
börjat utveckla verksamhetsstödssystemet för 
miljöärenden och arbetet med att införa nya e-
tjänster och digitalt arkiv. Nya e-tjänster har in-
förts för bygglov. 

Planarbete 
Översiktsplanen har varit inne i ett intensivt slut-
skede och är på väg för antagande i kommunfull-
mäktige. Andra strategiska dokument som arbe-
tas med under perioden är framtagande av en ny 
regionplan och en ny befolkningsprognos för Bå-
stads kommun, perioden 2020-2029.  

Planavdelningen har medverkat tillsammans med 
bygglovsavdelningen och teknik och service i ge-
nomförandet av markanvisningstävlingen i Östra 
Karup samt i Förslöv.  

Under första kvartalet av 2020 har avdelningen 
arbetat med 18 detaljplaner innehållande allt 
från bostäder till verksamhetsmark. En detaljplan 
har vunnit laga kraft och en plan har överklagats 
till Mark- och miljööverdomstolen. 

Geodata 
Ärendemässigt har året varit normalt, jämfört 
med de två tidigare åren, då det producerades 
många nybyggnadskartor på Heden och Tu-
velyckan. Samverkan med Ängelholms kommun 
har fungerat bra. Kommunerna har upphandlat 
ett nytt gemensamt verksamhetssystem för MBK-
verksamheten (Mätning, Beräkning och Karte-
ring) som håller på att införas. Gemensamt upp-
handlingsarbete med nytt GIS-system har påbör-
jats. 

Ledning och administration 
Administrationen har stöttat miljöavdelningen 
med att uppgradera ärendeprogrammet Ecos 2. 
Administrationen har också arbetat med införan-
det av nya e-tjänster till bygglov samt hanterat en 
ny version av roboten Atom som automatiserar 
vissa utskick.  

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden följer plan, geodata och bygglov 
förväntat budgetutfall. Miljösidan bedöms gå med 
underskott under 2020 dels på grund av att pan-
demin gör att tillsyn inte kan utföras som plane-
rat och evenemang ställs in, dels på grund av 
smittskyddstillsynen är ofinansierad och tar re-
surser från annan tillsyn samt innebär högre 
kostnader eftersom tillsynen delvis utförs på 
kvällar och helger. 

Plan 
Planverksamheten följer budgeten väl. Förutsätt-
ningarna kan förändras på grund av covid-19 
men eventuella effekter på bostadsmarknaden 
väntas nationellt först till hösten. 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -772 -3 066 -3 066 0 

Planarbete -458 -1 629 -1 629 0 

Geodata -342 -1 269 -1 269 0 

Hållbar utveckling -40 -169 -169 0 

Ledning och 

administration 68 0 0 0 

INVESTERING -119 -550 -532 18 
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Geodata 
Följer budgeten väl. 

Ledning och administration 
Visar på ett överskott som i huvudsak beror på 
outnyttjade konsulttjänster. 

 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Återhållsamhet med kostnaderna kommer att ske 
under resten av året så att samhällsbyggnads 
prognostiserade underskott på myndighets-
nämndsdelen (0,5 mkr) kan minimeras. Konse-
kvenserna blir att det finns begränsat utrymme 
för att anlita konsulter och för fortbildning av 
personal under resten av året. 
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Bildning och arbete 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – BILDNING 

OCH ARBETE -11 115 -31 820 -32 261 -441 

Verksamhets-

övergripande -166 -894 -1 335 -441 

Yrkesutbildning 

och SFI -2 741 -8 117 -8 117 0 

Yrkeshögskola och 

Yrkesvux -877 -883 -883 0 

Arbetsmarknad -2 831 -7 463 -7 463 0 

Bibliotek -2 860 -8 673 -8 673 0 

Kultur -441 -2 349 -2 349 0 

Ungdomens hus -1 198 -3 442 -3 442 0 

INVESTERING -44 -1 000 -1 000 0 

 

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Vuxenutbildningen fortsätter att erbjuda under-
visning på dagtid och kvällstid för att möta mål-
gruppens behov. Men med covid-19 ställdes allt 
på sin spets. Detta har inneburit att alla lektioner 
numera är förlagda på distans. Lärarna håller 
kontakt med eleverna via lärplattformen och tele-
fonsamtal, men även via bokade möten med små 
grupper för att hålla genomgångar och lektioner. 
Antalet elever har ökat, 166 elever är inskrivna 
vid komvux, jämfört med 100 vid årets slut 2019. 
Upplägget med kursstarter var 5:e vecka har fort-
satt med goda resultat. 

Antalet elever inom SFI (svenska för invandrare) 
är oförändrat med 125 elever. Endast språkun-
dervisning har erbjudits under 2020. Med bespa-
ringen förra året, har inga kombinationskurser 
kunnat genomföras. Kurserna B,C,D fungerar väl 
med distansupplägg för de flesta eleverna. Med 
analfabeter och gruppen A, språkväg 1 har upp-
lägg med träffar i mindre grupper genomförts.  

Antalet kommuninvånare som behöver studie- 
och yrkesvägledning har fortsatt öka. Drop-in har 
fått ställas in, i väntan på andra rekommendat-
ioner från folkhälsomyndigheten. Endast enskilda 
bokade möten genomförs för studie- och yrkes-
vägledning,  

Yrkeshögskola och yrkesvux 
En ny yrkeshögskoleutbildning har blivit beviljad: 
ekotjänster inom trädgård och trädgårdsanlägg-
ning på 50 Yh-poäng. Myndigheten för yrkeshögs-
kola, har i och med covid-19, erbjudit fler varian-
ter på yrkeshögskoleutbildningar, bland annat 
kortare kurser. Totalt har skolan 175 studerande, 
då två klasser har avslutats i mars. Utbildningen 
arbetsledare inom trädgård, har inte fått ytterli-
gare utbildningsstarter och har avslutats. Verk-
samheten har bedrivits helt på distans sedan mit-
ten av mars, vilket har fungerat väl. 	

Enligt samverkansavtalet med Familjen Helsing-
borg fortsätter arbetet med att erbjuda kommun-
invånare i regionen möjlighet att läsa yrkesut-
bildning på gymnasial nivå, med fritt sök.  

Under året har utbildningarna till undersköterska 
och trädgårdsmästare startat. En kombinations-
utbildning, yrkes-sfi inom naturbruk har fortsatt 
och avslutas i juni. Totalt studerar 50 elever i Bå-
stad på yrkesvux. 

Arbetsmarknad (AME) 
Nedmonteringen av arbetsförmedlingen blir allt-
mer märkbar. AF har svårt att fatta beslut och en-
heten upplever att det är svårt att få kontakt med 
handläggare. Rutiner förändras ständigt. Under 
senare delen av 2019 togs möjligheten att få en 
extratjänst bort för att öppnats upp igen under 
våren 2020. Under årets rekryteringsmässa i feb-
ruari mötte 30 lokala företag cirka 1 000 jobbsö-
kare. Kompetenshubben startade verksamheten i 
februari med utökade öppettider och antalet be-
sök ökade för varje vecka. Utbudet utökades till 
att förutom studie-och yrkesvägledning, CV hjälp, 
blankettsupport erbjuda besökaren social rådgiv-
ning, språkstöd och möjlighet att anmäla sig till 
Samhällsorienteringskurser (SHO). SHO är kurser 
med 80 timmars samhällsinformation om indivi-
dens skyldigheter, rättigheter och möjligheter 
som ny i Sverige. Kurserna sker på arabiska. För 
andra språk erbjuds digitala kurser. Allt i syfte att 
förkorta kundens väg till egenförsörjning. Under 
våren påbörjade AME även en volontärsamver-
kan för att nå ut till civilsamhället, arbetet pågår 
att matcha volontärer och hjälpsökande. Tills idag 
har 38 volontärer matchats med 27 hjälpsökande. 

34

I I 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Kommunstyrelse – Bildning och arbete 

 
Arbetet med uppbyggandet av ett Digidelcenter 
har pausats under pandemin, men ska återupp-
tas. Feriejobben har påbörjats under våren och 
35 inkomna platser ska matchats till ett 50-tal 
ungdomar. I slutet av april kom besked om Som-
marjobbssatsningen 2020 där regeringen tillsät-
ter extra medel till kommunerna för att få fram 
ännu fler sommarjobb för behövande ungdomar i 
åldern 16-18 år. Det pågår ett intensivt arbete att 
hitta verksamheter som kan ta emot, då ung-
domsarbete inte får förekomma på äldreboende.  

På arbetscenter Jv9 har arbetet med att nedmon-
tera BIBI (Båstads inventarier brukas igen) på 
grund av besparingskravet  påbörjats och lokalen 
töms. I nuläget anvisas ytterst få personer som är 
i behov av praktik- och arbetsträning av arbets-
förmedlingen. Arbetsmarknadsenhetens verk-
samhet har fått ställa om och visa på flexibilitet 
när coronapandemin blev verklighet. Arbetscen-
ter har blivit centrallager för skyddsutrustnings-
material. Skyddsutrustning tillverkas och en söm-
nadsverkstad har startat i gymnasieskolans loka-
ler där kafépersonal arbetar med att sy skydds-
kläder. 

Avdelningen arbetsmarknadsenheten blir all vik-
tigare då arbetsförmedlingen inte är tillgänglig på 
samma sätt. Samverkan med socialtjänst, vuxen-
utbildning, näringslivet blir alltmer viktigt. Under 
det finansiella samordningsförbundet NNV Skå-
nes paraply (FINSAM) finns processen ”Klient-
support” och från årsskiftet 2020 finns processle-
daren på arbetsmarknadsenheten. Fokus är att 
flytta från klienter till samverkan mellan olika ak-
törer för att finna metoder som underlättar klien-
tens resa från bidrag till försörjning. 

Bibliotek 
Bibliotekets verksamhet under januari till mitten 
av mars pågick som vanligt med aktiviteter för 
stora och små. Från den 13 mars ställdes alla ak-
tiviteter på biblioteken in med anledning av coro-
napandemin. Från den 23 mars har biblioteken 
begränsade öppettider och tillgänglighet. Sedan 
den 14 april erbjuder biblioteket hämtkasse med 
böcker för den som inte kan eller vill gå in på 
biblioteket.  

Kultur 
Cirka hälften av kulturavdelningens personal har 
under en längre period varit heltidssjukskriven. 

Detta har påverkat verksamheten negativt, till-
sammans med corona har merparten av arrange-
mang för vuxna och barn under perioden januari–
april skjutits fram. Dock har en kulturweeekend 
genomförts i januari i samverkan med alla kom-
muner i Familjen Helsingborg. Båstads kommun 
genomförde fyra arrangemang varav ett i sam-
verkan med Scalabiografen. Kultursektorn har 
varit snabb att ställa om och därför har Båstads 
kommun genomfört en digital konstrunda och Fa-
miljen Helsingborg genomför tillsammans sats-
ningen ”Rampljus” där varje kommun medverkar 
i en film varje vecka med lokalt kulturellt utbud. 
Helsingborgs kommun står som projektledare.  	

Nationaldagen planeras genom en film med med-
verkan av Carolina Söderman, elever från kultur-
skolan och med tal av kommunalrådet Johan Ols-
son Swanstein och skolchef Inga-Britt Henriksson 
samt  turism och näringslivschef Karin Bengts-
son. Kulturmagasinet ses över för att kunna fun-
gera fullt ut som förråd för kommunens samlade 
löskonst.  Den måntliga broschyren som samlar 
kommunens kulturutbud sammanställs och er-
bjuds medborgarna som vanligt. Kommunerna 
erhåller inte bidrag 2020 från staten för sommar-
lovsaktiviteter för unga, varför den planerade 
verksamhet som påbörjats i januari kommer att 
avslutas. Ett projekt i samverkan med Teknik & 
Service påbörjades avseende konst i tunneln mel-
lan torget Lyckan och Strandängsskolan. Kultur-
hotellet från Helsingborg tillsammans med ung-
domar från åk 7 och 8 på Strandängsskolan tar 
fram idéer för konstnärlig utformning av tunneln 
som vidarbefordras och effektueras av relevant 
konstnär. Utställning av ungdomarnas idéer sker 
på torget Lyckan den 2 juni. KS fattade beslut om 
att tilldela Amanda och Adina Romare kultursti-
pendiet. Utdelning sker vid näringslivsfesten i 
höst. 	

En handlingsplan för underhåll av offentlig konst 
har tagits fram. 

Fritidsgårdar 
Verksamheten flyter på som tidigare. Den stora 
åldersgruppen som besöker verksamheten är ele-
ver från högstadiet.  Det har varit en minskning 
av besök sedan Coronarestriktioner infördes. 
Gårdarna har infört vissa restriktioner som tvätt 
av händer när man besöker verksamheten, det 
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finns även affischer om att hålla distans till 
varandra och allt som lånas ut rengörs innan ung-
domarna får tillgång. På grund av Corona har 
verksamheten inte planerat några större evene-
mang och några återkommande evenemang  har 
flyttats till hösten. Det finns planer om att arran-
gera 3 aktivitetsdagar under sommaren, men på 
grund av Corona är det mycket osäkert om det är 
möjligt att genomföra. Inför hösten har verksam-
heten i samarbete med Freezone Sweden sökt 
projektmedel för ett arbete kring hedersrelaterad 
problematik som innebär att personalen utbildas 
inom området och att det skall startas upp grup-
per inom verksamheten kring ämnet.  

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande för bildning och ar-
bete finns dubbla kostnader gällande tjänsten 

som verksamhetschef från 1 mars 2020. I övrigt 
beräknar bildning och arbete sammantaget att 
klara hålla årets budget. Årets investeringsbudget 
är planerad att användas till datorer till personal 
och elever vid vuxenutbildningen, diverse utrust-
ning för att undervisa digitalt, bibliotekets utlå-
ningsdatorer, fritidsgårdarnas digitala utrustning 
samt inventarier till arbetsmarknadsenheten, 
biblioteken och vuxenutbildningen. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Vakanser och övrig frånvaro inom bildning och 
arbete kanske inte kan återbesättas för att finan-
siera underskottet. 

 

 

Nya undersköterskor yrkeshögskolan Akademi Båstad, usk19 
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Individ och familj 
Driftredovisning 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – INDIVID 

OCH FAMILJ -17 824 -36 272 -55 790 -19 518

Individ- och 

familjeomsorg -13 881 -27 008 -45 476 -18 468

Ekonomiskt 

bistånd  -3 943 -9 264 -10 314 -1 050

INVESTERING 0 -300 -300 0

Hänt i verksamheten 
Individ och familj 
Början av året har inneburit att arbeta aktivt med 
att genomföra den beslutade handlingsplanen för 
organisationen. Enheten har granskats av revis-
ion och inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och bägge rapporterna visar på ett stort behov av 
förbättringsåtgärder.  

Enheten har genomfört en ny organisation och 
arbetar numera utifrån mottagningsenhet, barn 
och unga enhet, vuxen/ekonomiskt bistånds en-
het samt förebyggande enhet. Det har beviljats 
utökade resurser till förstärkning av personal 
från 1 juli. Rekrytering pågår. Parallellt pågår ar-
betsmiljöåtgärder och det finns dubbla personal-
kostnader. 

Den nya organisationen med att arbeta i större 
utsträckning förebyggande och med att mottag-
ningsenheten kan koppla på insatser i ett tidigt 
skede med syfte att undvika och behöva göra ex-
empelvis institutionsplaceringar. 

Det är främst enheten för barn och unga som har 
fortsatt i hög grad präglats av den tidigare rap-
porteringen av missförhållanden enligt Lex Sarah 
och påföljande utredning. Det har varit ett inten-
sivt arbete med att gå igenom samtliga ärenden 
för att kvalitetssäkra insatserna. Detta har med-
fört att ett antal tidigare institutionsplaceringar 
har avslutats till förmån för öppenvårds insatser 
på hemmaplan.  

Vuxenenheten arbetar med ärenden av hög kom-
plexitet kring exempel vis missbruk, samsjuklig-
het, våld i nära relationer samt handlägger eko-
nomiskt bistånd. Flera ärenden kräver kost-
samma institutionsplaceringar.  

Den pågående pandemin kommer sannolikt på-
verka utvecklingen av ekonomiskt bistånd ytterli-
gare då fler medborgare förlorar sina arbeten och 
möjlighet till egen försörjning. Gällande ekono-
miskt bistånd har det märkts ett ökat inflöde av 
ärende likväl som ökade kostnader från mars må-
nad. En möjlig väg till att vända denna trend är 
att utöka samarbetet med arbetsmarknadsen-
heten (AME) för att fler individer ska ges möjlig-
het till egen försörjning. 

Andra effekter av pandemin har varit en ökad ar-
betsbelastning och kostnader för enheten. Den 
huvudsakliga ökningen är främst gällande ökat 
försörjningsstöd som sannolikt ökar ytterligare 
kommande månader när effekten på arbetsmark-
naden får full effekt. Det har även varit ett ökat 
flöde på ansökning av boende, missbruksbehand-
lingar, relationskonflikter samt psykisk ohälsa, 
suicid. Exempelvis för 2019 års första tertial in-
kom 70 anmälningar i ålder 0-20 och motsva-
rande för år 2020 är ca 135 ärende. 

Arbetet med att genomföra nedläggningen av 
stödboendet SKUTAN avslutades under mars må-
nad.  

Individ och familj enheten behöver resurser för 
att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning 
enligt Socialtjänstlagen. Kommunen har det yt-
tersta ansvaret för att personer inom detta om-
råde får det stöd och den hjälp de behöver. Barn-
perspektivet är en viktig del av individ- och famil-
jeomsorgens handlingsplan, där fokus läggs på ti-
diga insatser och samordning mellan olika aktö-
rer. Tidigare och snabbare insatser är det arbets-
sätt som ska förebygga dyra placeringar på in-
stitutioner. 
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Ekonomi 
Den huvudsakliga avvikelsen för individ och fa-
milj avser kostnader för placeringar utöver bud-
geterat -16,5 mkr. Ökningen under år 2019 med 
13 fler helårsplaceringar varav flera av dem LVM 
och LVU-placeringar med höga kostnader har fått 
fortsatt påverkan under år 2020. Under mars och 
april har flera kostsamma, främst konsulent-
stödda, familjehem avslutats med nya lösningar 
på hemmaplan. Avvikelsen -1,5 mkr gällande per-
sonalkostnader beror dels på de pågående ar-
betsmiljöutredningar med dubbla personalkost-
nader samt den personal på numera avvecklade 
boendet SKUTAN som det ej fanns nya anställ-
ningar till inom kommunen. Inledningsvis under 
året fanns det ett fortsatt behov av konsulter för 
att stötta verksamheten, varav en av konsulterna 
numera anställts på en av de vakanta tjänsterna 
från budgetförstärkningen. Beräknad avvikelse 
konsulter -0,7 mkr. I övrigt arbetar verksamheten 
vidare på att fortsätta anpassa organisationen 
och kostnaderna utifrån att schablonintäkter från 
Migrationsverket minskar även under år 2020. 
Ekonomiskt bistånd beräknar en negativ avvi-
kelse motsvarande -1,05 mkr.  

Investeringar 
Årets investeringar är planerade att användas till 
uppdatering av personlarm, inköp av säkra arkiv-
skåp, inventarier till arbetsplatserna samt kom-
pletterande IT system. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Det finns en beslutad handlingsplan - åtgärdsplan 
för att komma tillrätta med tidigare brister. Det 
har tillförts extra resurser för att förstärka orga-
nisationen och ge möjlighet till att arbeta mera 
förebyggande. Underskottet består även av kost-
nader för de arbetsmiljörelaterade åtgärder och 
avgångsvederlag som blivit överenskomna. Inled-
ningsvis under året har konsulter varit inne och 
förstärkt för att komma tillrätta med handlägg-
ningen av aktuella ärenden. 

Gällande aktuellt underskott för placeringar har 
det under perioden arbetats intensivt med att 
hitta alternativ på hemmaplan och mera förebyg-

gande. Enheten bedömer att det behövs ytterli-
gare resurser för att kunna finansiera de stödin-
satser som är lagstadgade. Det har äskats budget-
tillskott för år 2020 för placeringar. Insatserna är 
lagstyrda där Socialtjänstlagen står över budget-
ansvar. Kommunen är ytterst ansvarig för att in-
divider i behov får det stöd som är nödvändigt. 
Arbetet med att ha tidigare och snabbare insatser 
är det arbetssätt som ska förebygga framtida 
dyra placeringar på institutioner. 

Genom att införa ett nytt ledningssystem som ska 
kvalitetssäkra en säkrare handläggning och få ett 
bättre flöde effektiviseras processen. Enheterna 
kommer även arbeta aktivt med att månadsvis 
följa upp väsentliga nyckeltal för att få en tidigare 
signal när kostnader ökar. Riktlinjer för ekono-
miskt bistånd ses över för att hamna på nation-
ella riktvärden.  

När det gäller pandemin/covid-19 påverkan så 
kommer de ekonomiska effekterna sannolikt öka 
framöver. Det finns en farhåga för att allt fler in-
satser kommer att behövas som en följd av pan-
demin. Det finns en ökad risk att det psykiska må-
endet blir sämre, att konsumtionen av droger och 
alkohol kommer öka, hemfridsbrotten ökar samt 
försämrad ekonomi hos medborgarna. Individ 
och familj enheten kommer troligen därmed få en 
ökad arbetsbelastning och ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd och det finns risk att antalet 
placeringar kommer öka. 

Rutiner och riktlinjer gällande ekonomiskt bi-
stånd håller på att ses över för att kontrollera att 
de överensstämmer och är i nivå med nationella 
riktlinjer.   

Antal placeringar    

 
2020 

-apr 
2019 2018 

HVB-vård, barn och unga 5 4 2 

Familjehemsvård barn och unga 26 31 23 

Behovsprövad öppen vård barn 2 1 1 

Institutionsvård vuxna 9 5 4 

Övriga insatser vuxna 6 5 2 

Öppna insatser vuxna 0 0 1 

Totalt 48 46 33 

Placering avser 12 månader, ej antalet enskilda individer 
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Myndighetsnämnd
Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Myndighetsnämnd -91 -325 -325 0 

 

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden består av sju ledamöter. 
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning 
inom miljö, bygg och säkerhet.  

Under perioden januari-april har nämnden haft 
fyra ordinarie sammanträden och behandlat 40 
ärenden (48 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 2,7 timmar (3,5 timmar under samma 
period 2019). 

Myndighetsnämnden har deltagit i dialogmöte 
med kommunstyrelsen den 23 mars. På mötet 

avhandlades budget- och måluppfyllelse, samt 
framtida påverkan av coronapandemin.  

Corona 
Myndighetsnämnden har genomfört samman-
träden med ledamöter som deltagit över distans, 
för att på det viset minska risken för smittsprid-
ning. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 

Sammanträden myndighetsnämnd   

 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Behandlade ärenden 40 48 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,7 3,5 
 

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.  
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Teknik och service
Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Räddningstjänst -36 -285 -285 -130 

 

Hänt i verksamheten 
Då vakant tjänst som brandinspektör inte blivit 
tillsatt har inga tillsyner genomförts under första 
tertialet. Tjänsten blir tillsatt under juni. Samt-
liga inkomna ärenden har behandlats enligt ru-
tin. 

 

 

 

 

 

 

Sammanträden myndighetsnämnd      

Ärenden 
2020 

-apr 
2019 2018 2017 2016 

Tillsyn LSO/LBE 0 1 46 53 42 

Serveringstillstånd 7 36 14 8 25 

Begagnande av offentlig plats 19 39 29 34 32 

Konsert/musikevenemang, offentlig tillställning 3 22 17 22 36 

Tillstånd hantering brandfarlig/explosiv vara 2 4 7 8 6 

Bygglov 10 13 16 27 16 

Övriga ärenden 8 43 21 22 53 

Summa 49 158 150 174 187 

 
 
Ekonomi 
Prognostiserar en negativ avvikelse på -130 tkr. 
Detta beror på ej tillsatt Brandinspektörstjänst 
som skulle utfört tillsyner under första halvåret 
2020.  

 

 
Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Ny tillsynsplan tas fram under andra tertialet 
med ökad omfattning av tillsyner för att minska 
den negativa avvikelsen.  
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

MN – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -627 -2 929 -3 429 -500 

Bygglov 983 1 040 1 040 0 

Bostadsanpassning -395 -1 441 -1 441 0 

Miljö- och 

hälsoskydd -1 196 -2 350 -2 850 -500 

Alkohol och tobak -19 -177 -177 0 

INVESTERING 0 0 0 0 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet under mars 
och april. Pandemiplanering och riskanalyser 
har genomförts och Folkhälsomyndighetens fö-
reskrifter och allmänna råd påverkar hur verk-
samheten kan bedrivas. Sedan den 2 april ska 
personal som har möjlighet jobba hemifrån. 

Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg- 
och geodataverksamheten medan miljövdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra 
tillsyn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang riskerar ställas in. Sedan den 29 
april utför miljöavdelningen även en proaktiv 
tillsyn av restauranger och andra verksamheter 
som servarar mat för att kontrollera att de följer 
smittskyddsföreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen är färdigställd och på väg till 
kommunfullmäktige för antagande. Administrat-
ionen har tillsammans med miljöavdelningen 
börjat utveckla verksamhetsstödssystemet för 
miljöärenden och arbetet med att införa nya e-
tjänster och digitalt arkiv. Nya e-tjänster för 
bygglov lanseras inom kort. 

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. An-
talet ärenden om tillsyn, anmälan, bygglov, för-
handsbesked och strandskyddsdispenser har 
ökat 20 procent jämfört med motsvarande pe-
riod 2019.  

Ytterligare e-tjänster för bygglovsprocessen har 
införts vilket ger en bättre och snabbare service 
samt förbättrad kvalitet på arbetet.  

Efter vakans är nu avdelningen sedan 27 april 
fulltalig. Under våren har vi även handlett två 
LIA-praktikanter från bygglovhandläggarutbild-
ningen i Helsingborg. 

Bostadsanpassning 
Den första ansökan har kommit in via e-tjänsten 
för ansökan om bostadsanpassningsbidrag som 
infördes hösten 2019.  

Antal inkomna ärenden har ökat från 20 till 34 
stycken jämfört med motsvarande period 2019. 
Flera stora hissärenden har beviljats. Drygt 10 
procent av ansökningarna om bidrag fick helt el-
ler delvis avslag, liknande föregående år. 

Miljö- och hälsoskydd 
Under T1 har miljöavdelningen främst arbetat 
med planering av tillsyn, kvalitetsarbete och in-
spektioner enligt kontroll- och tillsynsplanen. 
Uppgraderingen av ärendehanteringssystem till 
Ecos 2 under förra året har medfört en del mer-
arbete och förseningar under T1 på grund av ex-
tra handpåläggning vid fakturering.  

Omprioriteringar och omfördelning av arbets-
uppgifter har skett i verksamheten med anled-
ning av covid-19. Situationen har bland annat in-
neburit att vissa inspektioner inte kunnat utfö-
ras som planerat och att planerade inspektioner 
och utbildningar skjutits upp till hösten. Miljöav-
delningen har dessutom tagit fram en tillsyns-
plan för covid-19-tillsyn som motsvarar cirka 
800 timmar handläggningstid, vilket innebär att 
ytterligare omprioriteringar kommer att behöva 
göras framöver.  

Alkohol och tobak 
Under T1 har tillsyn inom området skett enligt 
upprättad kontroll- och tillsynsplan.  

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden följer plan, geodata och bygglov 
förväntat budgetutfall. Miljösidan bedöms gå 
med underskott under 2020 dels på grund av att 
pandemin gör att tillsyn inte kan utföras som 
planerat och evenemang ställs in, dels på grund  
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av smittskyddstillsynen är ofinansierad och tar 
resurser från annan tillsyn samt innebär högre 
kostnader eftersom tillsynen delvis utförs på 
kvällar och helger.   

Bygglov 
Bygglov redovisar en postitiv avvikelse på drygt 
0,7 mkr under perioden. Detta beror delvis på 
att några större byggprojekt fått bygglov. Med 
hänsyn till det mycket osäkra konjunkturläget 
för byggbranchen framöver prognostiseras i 
dagsläget inget överskott för bygglov på årsba-
sis. 

Bostadsanpassning 
Bostadsanpassning följer budgeten väl och ligger 
något före. Några större hissärenden är beslu-
tade men inte utförda. 

Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten redovisar en negativ avvikelse på 
drygt -0,4 mkr för perioden. Avvikelsen beror 

huvudsakligen på att faktureringen av årliga av-
gifter blivit försenad och att avloppstillsynen 
inte kunnat utföras som planerat. Under resten 
av året kommer kostnader för smittskyddstillsy-
nen för covid-19 att påverka resultatet negativt.  

Alkohol och tobak 
Verksamheten redovisar positivt resultat jäm-
fört med budget för perioden men det finns risk 
för att budgeterade intäkter för evenemang inte 
uppfylls på grund av inställda arrangemang. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Återhållsamhet med kostnaderna kommer att 
ske under resten av året så att den prognostise-
rade negativa avvikelsen på -0,5 mkr kan mini-
meras. Konsekvenserna blir att det finns begrän-
sat utrymme för att anlita konsulter och för fort-
bildning av personal under resten av året.  
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Utbildningsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Utbildningsnämnd -129 -405 -405 0 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter. 
Nämnden har även ett arbetsutskott bestående 
av fem ledamöter. Nämnden ansvarar för de 
strategiska frågorna på kort och lång sikt för all 
utbildning av barn och unga i Båstads kommun, 
samt individ och familjeärenden för barn, unga 
och vuxna.  

Under perioden januari-april har nämnden haft 
fyra ordinarie. Vid dessa sammanträden har 
nämnden behandlat 74 ärenden (69 ärenden 
under samma period 2019). Nämndens sam-
manträden har i genomsnitt varat 3 timmar (2,7 
timmar under samma period 2019). 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att 
nämndens ansvar som socialnämnd skulle över-

föras till kommunstyrelsen. Överföringen sker 
den 2020-05-04. 

Corona 
Utbildningsnämnden har stängt sina samman-
träden för att minska smittspridning. Utöver det 
har nämnden berett ärende till krislednings-
nämnden för att övergå till fjärrundervisning för 
gymnasieskolan och kulturskolan. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan inom sina ansvarsom-
råde. 

Sammanträden utbildningsnämnd   

 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Extra sammanträden  - 1 

Behandlade ärenden 74 69 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 2,7 

 

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.  
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Skolpeng
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Skolpeng 

barnomsorg/ 

grundskola -66 999 -203 915 -203 395 520 

Skolpeng  

gymnasium -16 508 -53 699 -52 699 1 000 

 

Hänt i verksamheten 
I samband med budgetåret 2020 flyttades bud-
geten för skolpengssystemet från kommunfull-
mäktige till utbildningsnämnden. Detta har gjort 
att förvaltningen fått i uppdrag att göra en över-
syn av gällande struktur där målsättningen är en 
skolpeng för varje skolform. Under tertial 1 har 
förvaltningen tillsammans med ekonomiavdel-
ningen och teknik och service genomlyst lokal-
kostnaderna och principerna för fördelning till 
fristående verksamheter. Förvaltningens bedöm-
ning är att kommunen efter beslut i utbildnings-
nämnden nu har en mer rättvisande och trans-
parent fördelning avseende lokalkostnader.  

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att det de fyra inledande månadernas ut-
veckling visat färre elever inom fritidshem, åk 1-
6 samt åk 7-9 beräknas en positiv avvikelse med 
+0,5 mkr. Avvikelser finns mellan egen regi, an-
nan kommun och fristående regi.  

Antal folkbokförda barn och elever 
barnomsorg/grundskola 

 

 Budget Utfall   Avvikelse 

Egen regi 2 489 2 406 + 83 

Fristående regi 373 392 - 19 

Annan kommun 49 63 -14 

Summa 2 911 2 861 +50 

 
Skolpeng för gymnasium 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att eleverna förväntas öka inför hösttermi-
nen samt att det de fyra inledande månadernas 
utveckling visat vara färre elever på Akademi 
Båstad beräknas en positiv avvikelse med ca 
1 mkr. Snittkostnaden i egen regi ökar och för-
väntas bli högre än budgeterat, detta med anled-
ning av att andelen som går introduktionspro-
gram har ökat samtidigt som färre elever väljer 
att studera på ekonomi-, samhällsvetenskapliga 
och naturvetenskapliga programmet. Andelen 
elever som väljer att studera i annan kommun 
och fristående verksamhet har också ökat jäm-
fört med samma period i fjor vilket medför en 
högre kostnad per elev. Prognosen är något osä-
ker eftersom elever under året kan byta mellan 
program och skolor och elevantalet kan variera. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Avvikelser inom skolpeng beror på elevers fria 
val av skola och program eller volymökning/vo-
lymminskning.  

 

 
Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng (kr) snittpeng (kr) snittpeng (kr) 

Egen regi 201 146 55 -79 959 -91 669 -11 710 

Fristående regi 116 103 13 -129 953 -134 825 -4 872 

Annan kommun 197 184 13 -118 828 -121 076 -2 248 

Summa 514 433 81 -106 146   
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Barn och skola
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BARN OCH 

SKOLA -37 752 -84 487 -86 831 -2 344 

Verksamhets-

övergripande BS -6 253 -16 965 -17 400 - 435 

Lokaler  -10 537 -29 797 -31 356 -1 559 

Tilläggsbelopp, 

grundsärskola -4 184 -11 932 -11 932 0 

Skolskjuts -2 179 -6 630 -6 630 0 

Svenska som 

andraspråk/ 

modersmåls-

undervisning -2 000 -3 945 -4295 -350 

Gymnasiesärskola -1 754 -4 991 -4 991 0 

Gymnasium 

ramfinansierad -3 462 -10 227 -10 227 0 

Summa -30 368 -84 487 -86 831 -2 344 

Resultatenheter 

förskola/grundskola     

Förskola 1-5 år 271 0 0 0 

Grundskola F-9 

inklusive fritids -6 526 0 0 0 

Summa -6 255 0 0 0 

Resultatenheter 

gymnasium     

Akademi Båstad 

Gymnasium -1 129 0 0 0 

Summa -1 129 0 0 0 

INVESTERING -708 -7 935 -7 935 0 

 

 

Resultatenheters ackumulerade resultat förskola/grund-

skola  

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Förskola  

1-5 år -1 618 0 0 -1 618 

Grundskola 

F-9 inklusive 

fritids 3 329 0 0 3 329 

Summa 1 711 0 0 1 711 
 

Resultatenheters ackumulerade resultat gymnasium 

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Akademi   

Båstad   

Gymnasium 201 0 0 201 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Inledningsvis för 2020 har arbetet med att an-
passa verksamheten mot den minskade budget-
tilldelningen varit intensiv. Samtliga verksam-
heter arbetar strukturerat och målmedvetet för 
att uppnå målen vad gäller besparingskraven. 

Värt att nämna är konsekvenserna av ofinansi-
erade moduler. Här har förvaltningen tillsam-
mans med verksamheten arbetat för en avveckl-
ing av i första hand två klassrum. Effekten av 
detta blir att eleverna på Östra Karups skola be-
räknas ha ca 9 kvadratmeter per elev mot 12 
kvadratmeter per elev för övriga enheter. Modu-
len vid Klockarebyns förskola saknar även den 
finansieringen i årets budget. Beslutet om utök-
ning av förskoleplatser fattades av kommunsty-
relsen 2018 men finansieringen saknades i beslu-
tet. Skolchef, ekonomichef och chefen för teknik 
och service har arbetat fram en struktur där den 
här problematiken ska undvikas i framtiden. 

Den stora påverkan på verksamheten under 
tertial 1 har varit pandemin orsakad av covid-19. 
Verksamheten har uppvisat en stor flexibilitet. En 
pandemiplan har upprättats med tre olika scena-
rier. En förteckning på ställföreträdande ledare 
har upprättats och ledningsgruppen möts via di-
gitala kanaler en timme varje dag för avstämning, 
anpassning och beslut. En beslutslogg är upprät-
tad där samtliga beslut med anledning av pande-
min dokumenteras. Biträdande skolchef deltar i 
kommunens stabsarbete. 

Utvecklingsarbetet kring det systematiska kvali-
tetsarbetet har fått prioriteras ner men så snart 
verksamheten känner sig redo kommer arbetet 
att startas upp igen.    
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Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
För verksamheterna på kommunens södra sida 
har, trots ett omfattande arbete kring pandemi-
planering, ett fortsatt arbetet med ny- och om-
byggnation och planering inför byggnation på-
gått. Rektorerna har arbetat för att skapa trygg-
het och säkerhet för både elever och vårdnadsha-
vare under rådande pandemi. Samtliga skolor an-
passar verksamheten för de elever som tillhör 
riskgrupperna och arbetar med trygghetsskap-
ande åtgärder för de få elever där vårdnadsha-
varna av rädsla hållit barn hemma.  

Förskola 1–5 år 
På samma sätt som grundskolan har förskolan 
anpassat sin verksamhet med anledning av covid-
19. Besluten har varit att, vara generösa i bedöm-
ningarna vad gäller tid i förskolan. När samhället 
drabbas på ett så omfattande sätt kan tiden  i för-
skolan vara den trygga platsen. Förskolan har 
också arbetat med planeringen för att tillhanda-
hålla omsorg för särskilt samhällsviktiga yrkes-
grupper om en stängning av förskolor och grund-
skolor skulle ske. 

Gymnasium 
För gymnasieskolan har våren inneburit stora 
förändringar för både medarbetare och elever. 
Verksamheten gick från att drivas på Akademi 
Båstad gymnasium till att fullt ut bli virtuell. Från 
och med den 17 mars ställde gymnasieskolan 
med anledning av pandemin om till fjärrunder-
visning. Det är en enorm omställning vilken gjor-
des på ca två dagar. Verksamheten har fungerat 
mycket väl under rådande omständigheter. Det 
kollegiala stödet har varit stort, skolledningen 
har följt både medarbetare och studenter för att 
kunna göra de anpassningar och justeringar som 
har visat sig nödvändiga. Skolan har även erbjudit 
måltider för de elever som haft behov av detta. I 
nuläget bedömer skolledningen att förskjutning 
av terminen inte kommer att bli aktuell. 

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 
budget på -2,3 mkr. Lokaler för förskola och 
grundskola prognostiserar en avvikelse mot bud-

get om -1,6 mkr främst på grund av ej budgete-
rade kostnader för moduler i bland annat Östra 
Karup. Inför budget 2020 fick barn och skola en 
besparing på drygt 3 mkr. Trots intensivt arbete 
återstår fortfarande ca 0,7 mkr av besparings-
uppdraget då vårens organisation är i stort sett 
oförändrad och personalminskningarna verk-
ställs i vissa fall först inför höstterminen 2020.  

Resultatenheter förskola/grundskola 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans 
en negativ avvikelse om -6,2 mkr per den 
30 april 2020. Underskottet beror på en negativ 
semesterlöneskuld om -7,3 mkr. Efter reglering 
av semesterlöneskulden som kommer att utjäm-
nas under året, visar resultatenheterna en positiv 
avvikelse om +1,0 mkr. Denna avvikelse beror 
bland annat på tilldelade statsbidrag samt att 
man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 
tilldelade besparingskrav. 

Resultatenhet gymnasium 
Akademi Båstad gymnasium visar en negativ av-
vikelse om -1,1 mkr per den 30 april 2020. Un-
derskottet beror på en negativ semesterlönes-
kuld om -1,0 mkr. Efter reglering av semesterlö-
neskulden som kommer att utjämnas under året, 
visar Akademi Båstad gymnasium en negativ av-
vikelse om -65 tkr. Elevantalet sjunker under hös-
ten, vilket gör att personaltätheten håller på att 
ses över samt att man jobbar aktivt för att uppnå 
målen vad gäller tilldelade besparingskrav. 

Investeringar 
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 
utnyttjas. Investeringarna avser främst inköp av 
IT-utrustning inom förskola, grundskola och 
gymnasiet, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler, förbättring av arbetsmiljön samt inköp 
av nya skolbussar. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Inför budget 2021 kommer barn och skola äska 
medel för de lokaler som i nuläget är ofinansi-
erade. Förvaltningen tillsammans med rektors-
gruppen fortsätter med arbetet att  se över alla 
möjligheter till besparingar både på kort och lång 
sikt.

  

46



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Utbildningsnämnd – Bildning och arbete 

 
 

Bildning och arbete 
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BILDNING 

OCH ARBETE -678 -2 897 -2 897 0 

Kulturskolan -678 -2 897 -2 897 0 

INVESTERING -25 -50 -50 0 

 

Hänt i verksamheten 
I januari åkte kulturskolan tillsammans med ett 
antal elever till Malmö Opera och såg ”Skönheten 
och odjuret” vilket var mycket uppskattat. Kul-
turspkolan har erhållit bidrag från Kulturrådet 
för att utöka verksamheten med dans. Rekryte-
ring sker under våren för start vid höstterminen. 
En ny ansökan till Kulturrådet är inskickad och 
behandlas nu. From februari ställde kulturskolan 
om undervisningen till distansundervisning på 
grund av Corona. Kompetensutveckling genom-
fördes därför i samverkan med Barn och skolas 
utvecklingsledare. Både musikundervisning och 

dramaverksamheten ställde om. Dramapedago-
gernas uppdrag i förskolan, att skapa och genom-
föra en förskolepjäs för alla förskolebarn genom-
förs nu utomhus. Projektet estetisk lärprocess i 
grundskolans åk 2 där dramapedagogerna i sam-
verkan med ansvariga lärare genomför estetisk 
lärprocess inom det ämnesområde man kommer 
överens om genomfördes i januari och februari. 
Konsertverksamheten skjuts fram till hösten. Kul-
turskoleveckan som genomförs med en föreställ-
ning och en turné i alla lågstadieklasser genom-
förs med en film som spelats in och som kulturs-
kolan också har för avsikt att sprida till andra 
områden exempelvis äldreomsorgen och LSS. Ett 
lyckosamt projekt som även inneburit kompe-
tensutveckling för lärarna och dramapedago-
gerna.  

Ekonomi 
Kulturskolan beräknar att klara årets budgetram. 

Investeringar 
Årets investeringsmedel avses till att reinvestera 
och byta ut instrument som inte fungerar. 
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Vård- och omsorgsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Vård- och 

omsorgsnämnd -115 -390 -380 10 
 

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio leda-
möter. Nämnden 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. 

Under perioden januari-april har nämnden haft 
tre ordinarie sammanträden och behandlat 36 
ärenden (49 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 2 timmar (3,7 timmar under samma 
period 2019). 

Vård- och omsorgsnämnden har deltagit i dia-
logmöte med kommunstyrelsen den 23 mars. På 
mötet avhandlades budget- och måluppfyllelse, 
samt framtida påverkan av coronapandemin.  

Corona 
Vård- och omsorgsnämnden har till följd av pan-
demin ställt in sitt sammanträde i mars. Sedan 
april har en frivillig kvittning av platser skett, 
vilket medfört att nämnden är reducerad till fem 
ledamöter. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 

 

Sammanträden vård- och omsorgsnämnd 

 
2020 

-apr 
2019 

-apr 

Ordinarie sammanträden 3 4 

Behandlade ärenden 36 49 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2 3,7 

 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden prognosticerar en 
positiv avvikelse om 10 tkr. Prognosen baseras 
på nämndens åtgärder till följd av corona med 
minskat antal ledamöter och inställt samman-
träde.  
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Hemvårds- och boendepeng
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Hemvårdpeng -17 837 -56 390 -54 750 1 640 

Boendepeng -22 519 -64 658 -68 438 -3 780 

 

Hänt i verksamheten 

Hemvårdspeng 
Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 en 
budget för att utföra 150 828 hemvårdstimmar, 
vilket är 2,5 procent färre timmar än för 2019. 
Den största enskilda anledningen till detta är att 
behovet av hemvårdstimmar beräknas minska i 
samband med öppnandet av Haga Park. Antalet 
utförda hemvårdstimmar har under första terti-
alet varit 49 545 timmar, vilket är 318 timmar 
färre än budgeterat (-0,6 procent). Jämfört med 
samma period 2019 har antalet timmar minskat 
med 654 (-1,3 procent). Påverkan av coronapan-
demin märks i verksamheten både genom ett 
tapp av hemvårdstagare men också genom ett 
minskat inflöde av nya vårdtagare som vill av-
vakta tills att pandemin är över. Till hösten/vin-
tern bedöms ansökningar om hemtjänst öka uti-
från ett uppdämt behov.   

Fördelningen mellan utförda timmar har under 
första tertialet varit 87 procent Omsorg och ser-
vice, 2 procent mottagningsteam och 11 procent 
dubbelbemanning. Jämfört med budget är det 
framförallt utförda dubbelbemanningstimmar 
som har ökat med 1,3 procentenheter medan 
timmarna för övriga två kategorier har minskat. 
En viktig orsak är relaterad till coronapandemin. 
En del vårdtagare, med hög vårdtyngd, som 
skulle kunna beviljas särskilt boende väljer att 
bo kvar hemma i kombination med att inflytt-
ningstakten på särskilda boenden i kommunen 
är något långsammare för att minska risken för 
smittspridning. 

Mottagningsteamet har under perioden utfört 
1 114 timmar vilket är 17 procent färre timmar 
än budgeterat. Minskningen mot samma period 

föregående år är -32 procent. Även detta är rela-
terat till coronapandemin då antalet elektiva op-
erationer har sjunkit kraftigt under våren, vilket 
får till följd att behovet av att ta emot vårdtagare 
som ska komma hem från sjukhusvistelse mins-
kar.	

Boendepeng 
Beläggningsgraden på våra särskilda boenden 
har under perioden januari-april varit 98,7 pro-
cent, att jämföra med budgeterad nivå på 99 pro-
cent. Beläggningen inom korttidsvården har va-
rit 88 procent vilket är en direkt effekt av coro-
napandemin då verksamheten under våren 
främst har bedrivits i enkelrum för att minska 
risken för smittspridning. Behovet av att köpa 
externa korttidsplatser har därför varit fortsatt 
högt. I mitten av april öppnade vårt nya sär-
skilda boende Haga Park i Förslöv, och hemta-
gande har påbörjats av de vårdtagare som för 
närvarande uppbär en extern korttidsplats. 
Detta sker för närvarande dock i långsammare 
takt än tidigare planerat med hänsyn till corona-
pandemin och att minska risken för smittsprid-
ning. Inflyttningarna är också mer krävande för 
medarbetare och vårdtagare mot bakgrund av 
det besöksförbud som gäller på våra boenden.   

Ekonomi 

Hemvårdspeng  
Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget bli 
lägre än budget med anledning av coronapande-
min. Dels på grund av att det totala antalet ut-
förda timmar under 2020 beräknas falla till följd 
av vikande efterfrågan, men även i kombination 
med att fördelningen mellan andelen utförda 
timmar har förändrats. Utförda timmar med 
dubbelbemanning ersätts med betydligt lägre 
timpeng än timmar för såväl service som om-
sorg, och att mottagningsteamet har producerat 
färre timmar ger även ekonomisk effekt då dessa 
timmar ersätts med förhöjd timpeng med hän-
syn till längre restider jämfört med timmar för 
service och omsorg. 
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Boendepeng 
Om hemtagning av vårdtagare på extern korttid 
kan göras enligt nuvarande bedömning så räk-
nar beställaren med en kostnad på -3,5 mkr för 
externt köpta korttidsplatser under 2020. Be-
dömningen är att kapaciteten på korttidsvården 
i egen regi ska kunna räcka till när samtliga 
vårdtagare som är beviljade särskilt boende har 
flyttat ut från korttidsvården och in på sin bevil-
jade boendeplats.  

Övriga särskilda boenden räknar för närvarande 
inte med att kunna hålla den budgeterade be-
läggningsgraden vilket också är en effekt av co-
ronapandemin då bland annat fler nya vårdta-
gare som erbjudits plats tackat nej, vilket ger en 
längre period utan beläggning jämfört med tidi-
gare.  

 

 

 
 
 Hemvårds- och mottagningsteampeng - Köp av timmar månadsvis 
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Vård och omsorg

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

VN – VÅRD- 

OCH OMSORG -48 705 -134 336 -144 796 -10 460 

Centralt -1 476 -6 341 -4 616 1 725 

Myndighets- 

enhet -6 738 -18 228 -21 858 -3 630 

Stöd och  

omsorg -14 271 -39 628 -40 093 -465 

Hälso- och 

sjukvård -12 517 -37 913 -40 063 -2 150 

Verksamhets-

övergripande 

äldreomsorg -9 322 -32 226 -32 321 -95 

Summa -44 324 -134 336 -138 951 -4 615 

Resultatenheter     

Hemvård -2 005 0 -1 385 -1 385 

Vård- omsorgs- 

boende -2 376 0 -4 460 -4 460 

Summa -4 381 2 -5 845 -5 845 

INVESTERING -1 140 -3 550 -3 550 0 

 

Hänt i verksamheten 
Coronapandemin har inneburit stor påverkan på 
all verksamhet inom verksamhetsområdet. Stort 
fokus på rutiner och uppföljningar samt stöd till 
enheterna. Samverkan med såväl Region som 
länsstyrelse har varit omfattande. Båstad kom-
mun krisledningsnämnd har i samverkan med 
vård och omsorgsnämnden fattat beslut om att 
inte erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse. Till-
gång till skyddsutrustning har varit en utmaning 
som krävt en egen organisation. Liksom att en 
tillfällig bemanningsenhet tillskapats som varit 
ett stort stöd för att förbereda inför behov av en 
ökad bemanning. Ett särskilt covid-19 team håller 
på att upprättas. Viss oro finns hos medarbetare 
som har bemötts genom tydliga rutiner, kunskap 
och stöd. Samverkan med de fackliga organisat-
ionerna sker nu veckovis då det finns behov av 
tät samverkan. Vi har goda kunskaper och bered-
skap för att kunna fortsätta ge god vård och om-
sorg. Osäkerheten är fortsatt stor om hur pande-
min kommer att påverka Båstads kommun.  

Flera planerade utredningar och åtgärder som 
inte hänförs till corona har fått skjutas på framti-
den.  

Äldreomsorg	 
Till följd av coronapandemin har mycket arbete 
genomförts för att ge stöd, vägledning och utbild-
ning till medarbetare om att bedriva en god och 
säker vård och omsorg. Till följd av riktlinjer att 
medarbetarna ska stanna hemma ”vid minsta 
symptom” har sjukfrånvaron varit högre än nor-
malt. Inom vissa enheter har överanställning an-
vänts för att svara upp mot den ökande frånva-
ron. Växelvård och Dagverksamhet bedrivs för 
närvarande inte  på grund av risken för smitt-
spridning. Kontakt hålls med berörda för att vid 
behov kunna ge stöd i andra former. Besöksför-
bud infördes tidigt inom Särskilt boende. För att 
stödja kontakt mellan boende och anhöriga an-
vänds digitala lösningar. Vi tar inte emot praktik-
elever och erbjuder i år inte heller feriearbete. 

Digital nyckelhantering fortsätter att implemen-
teras och beräknas klart 2020-05-31. 

I april månad öppnades Haga Park. Ängagårdens 
särskilda boende är nu avvecklat.   

Myndighetsenheten  
Från och med årsskiftet ligger ansvaret för ex-
terna placeringar, beslut och uppföljningar på 
denna enhet. Det samma gäller ansvaret för sjuk-
ersättning till privata utförare inom personlig as-
sistans.  

Samtliga uppföljningar av beslut, som tidigare var 
eftersläpande, är nu genomförda.   

Nytt vägledningsdokument antaget av vård och 
omsorgsnämnden från och med 2020 vilket har 
inneburit verkställighet av förändringar bland 
annat rörande matdistribution.  

Rehabilitering  
Rehab genomför förflyttningsutbildningarna uti-
från ett nytt upplägg, som omfattar två dagars ut-
bildning för all personal. Det nya upplägget har 
blivit mycket uppskattat av omvårdnadspersona-
len. En del av utbildningen innebär att personalen 
innan utbildningen har tagit del av ett webbase-
rat material i förflyttningskunskap. Behovet av 
rehabilitering förväntas öka om vi får många 
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vårdtagare som behöver fortsatt vård efter att ha 
varit insjuknade i covid-19.  

Hälso- och sjukvård 
Viss omsättning bland sjuksköterskor är en utma-
ning inte minst utifrån coronapandemin. Sjukskö-
terskorna har en viktig roll i att såväl ge vård till 
enskilda som att vara ett stöd för omvårdnads-
personalen.  

Trots en ansträngd situation har verksamheten 
arbetat med att åstadkomma en bemanning som 
relaterar till budget.  

Stöd och omsorg  
Neddragning av anhörigstöd och socialt innehåll 
har verkställts. Socialt innehåll har till följd av 
pandemin helt ställts in för att motverka smitt-
spridning. Förändringar av enskildas behov har 
påverkat verksamhetens ekonomi negativt. Inom 
personlig assistans har avtalet med Jotib använts 
för att analysera kostnader inom personlig assi-
stans. Olika former av insatser har genomförts i 
personalgrupper till stöd för utveckling och hand-
ledning. Genom statlig finansiering har en psykia-
trisamordnare kunnat projektanställas. 

Daglig verksamhet har uppmärksammats brett 
för sitt arbete med att tillverka skyddsvisir till 
vård och omsorgspersonal.    

Ekonomi 
Coronapandemin har även stor påverkan på eko-
nomin för verksamhetsområdet, både kopplat till 
extra kostnader och statliga ersättningar men 
framförallt att ger det en svårighet i att förutsäga 
den ekonomiska utvecklingen under året. En del 
planerade åtgärder för att nå resultat i balans har 
fått stå tillbaka för att hantera bemanning och att 
minska risken för smittspridning, samtidigt som 
vissa verksamheter helt behöver upphöra av 
samma anledning. Statliga ersättningar har utlo-
vats i olika former och fler är sannolikt att vänta. 
Det är också osäkert när smittan kommer att nå 
sin kulmen i kommunen och vad det innebär för 
ekonomiska konsekvenser för verksamheten. 
Därav försvåras arbetet med att ge korrekta eko-
nomiska prognoser för året. I utfallet för första 
tertialet 2020 så är den ekonomiska påverkan av 
coronapandemin ännu ej väsentlig på grund av 
att staten har gått in och täckt sjuklönekostnader 
och att bidraget för sänkt arbetsgivaravgift för 30 

personer per kommun i sin helhet har tillfallit 
vård och omsorg. 

Centralt 
Då skyddsmaterial är en bristvara i nuläget ar be-
slut tagits om att hantera beställningarna av och 
kostnaden för skyddsmaterial centralt, vilket ger 
en förväntad negativ avvikelse mot budget. Verk-
samheten har även med hjälp av arbetsmark-
nadsenheten anställt sömmerskor som för närva-
rande syr skyddsrockar, något som också är utan-
för budget. Totalt sett beräknas kostnader för att 
köpa in och producera skyddsmaterial ge en ne-
gativ avvikelse mot budget med 0,8 mkr.  

Verksamheten har även fått några riktade statsbi-
drag, varav det största som avser arbete för att 
motverka ensamhet bland äldre med demens-
sjukdom kan användas till befintlig verksamhet 
och därmed ger en positiv avvikelse mot budget 
på +1,3 mkr. En annan positiv avvikelse mot bud-
get bidrar reduceringen av arbetsgivaravgifter 
med som är hanterat centralt med ett utfall på 
625 tkr. Verksamheten har gjort åtgärder för att 
hantera det ekonomiska läget genom att hålla 
igen på utbildningskostnader för året, vilket be-
räknas ge en besparing på 0,6 mkr.  

Äldreomsorg 
Särskilda	boenden	har under våren haft en an-
strängd ekonomisk situation där översyn av be-
manningen har påbörjats inom några av enhet-
erna. Arbetet har delvis behövt pausas till följd av 
coronapandemin men är trots denna nödvändig 
för att få ihop bemanningen även vid hög sjuk-
frånvaro. De bemanningsöversyner som har 
gjorts har främst gett resultat under vårens se-
nare månader.  

Hemvården har just nu ett minskat inflöde och 
även i vissa fall avbeställning av timmar till följd 
av coronapandemin, vilket har försämrat progno-
sen något jämfört med tidigare uppföljningar i år. 
De fortsätter även att ge hemvård till några vård-
tagare som under normala omständigheter skulle 
kunna beviljas plats på särskilt boende, vilket ger 
ökad vårdtyngd i verksamheten och kräver fler 
dubbelbemanningar, något som är svårt att få 
lönsamhet i på sikt för utförarna. Verksamheten 
arbetar aktivt med att se över sin bemanning men 
har svårt att ställa om fullt ut på kort tid. Det är 
osäkert vad som kommer att hända med inflödet 
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av ansökningar när pandemin är över. Det är san-
nolikt att det kommer att finnas en uppdämd ef-
terfrågan som behöver hanteras och när i tid 
detta i så fall kan komma att ske. 

Mottagningsteamet har sett ett kraftigt minskat 
inflöde av ärenden till följd av coronapandemin, 
vilket framförallt beror på att antalet elektiva op-
erationer kraftigt minskat men även inläggningar 
på sjukhus och därmed minskar behovet av att ta 
emot vårdtagare som ska komma hem från sjuk-
husvistelse. Personalen har kunnat användas 
inom andra delar av äldreomsorgen istället där 
det funnits behov på grund av högre sjukfrånvaro 
till följd av coronapandemin men kostnaderna 
sjunker inte i lika hög utsträckning som vad in-
täkterna minskar. Mottagningsteamet beräknas 
nu att få en negativ avvikelse på -650 tkr mot 
budget. Teamet står under uppbyggnad och be-
redskap för att bli ett covid-19 team vid behov 
om och/eller när vi får in smitta i verksamheten 
och det gör resultatet svårbedömt.   

Korttidsenheten har under första tertialet haft 
en beläggningsgrad på 88 procent, att jämföra 
med budgeterad beläggningsgrad på 99 procent. 
Detta är framförallt till följd av coronapandemin, 
då verksamheten under våren i större utsträck-
ning har bedrivits i enkelrum för att minska 
smittspridning samt att växelvården tillfälligt har 
pausats. Verksamheten har arbetat mycket aktivt 
med att göra motsvarande neddragningar på be-
manningen vilket har gett effekt framförallt un-
der den senaste månaden. Trots detta förväntas 
verksamheten göra en negativ avvikelse mot bud-
get på -0,7 mkr, där arbete pågår aktivt för att re-
ducera kostnaderna.  

Myndighetsenhet, rehab och HSL 
Kostnaden för köpta platser inom stöd och om-
sorg beräknas bli -3,4 mkr. Prognosen har för-
bättrats något mot tidigare månader under 2020 
på grund av att en placering har kunnat avslutas 
och istället hanteras i egen regi inom stöd och 
omsorg. Prognosen för de köpta platserna är osä-
ker då den mer än dubbelt så hög än den ur-
sprungliga budgeten. Utfallet är direkt beroende 
av förändringar i placeringar under året och  är 
kopplat till enskildas behov.   

Myndighetsenheten förväntas ge en negativ av-
vikelse på -0,2 mkr jämfört med budget för året, 
där hälften är kopplat till särskilda insatser för att 

färdigställa processer för enheten i början av 
året, och resterande del är kopplat till att under 
2019 så var kostnaderna för återsökta sjuklöner 
från externa utförare högre än budgeterat. En-
heten under våren arbetat fram en rutin för att 
säkerställa hur dessa kostnader ersätts till extern 
utförare, vilket bedöms reducera kostnaderna för 
2020 något. 

Rehabilitering	fick i budgeten för 2020 tillskott 
för att täcka den förhöjda medlemsavgiften till 
hjälpmedelsleverantören Medelpunkten med 
300 tkr, vilket inte har gett full täckning för de 
ökade kostnaderna. Verksamhet och chef arbetar 
för att reducera kvarvarande förväntat under-
skott men ser en svårighet med att hålla nere lag-
ret storlek kopplat till coronapandemin. 

Enheten	för	hälso‐	och	sjukvård	hade vi årets 
ingång en högre bemanning av sjuksköterskor än 
vad budgeten tillät på grund av tidigare beviljade 
överanställningar under 2019. Under våren har 
ett antal vakanser uppstått vilket har förbättrat 
kostnadsbilden något, men på grund av coro-
napandemin så syns inte detta i prognosen då be-
dömningen i nuläget är att verksamheten kom-
mer att behöva ta in bemanningsjuksköterskor 
under sommarmånaderna. Verksamheten arbetar 
vidare med att optimera bemanningen utifrån nu-
varande förutsättningar. 

Stöd och omsorg  
Ett av gruppboendena har fått förändrade be-
manningsbehov ur arbetsmiljösynpunkt och har 
därmed ökat bemanningen vilket ger en negativ 
avvikelse mot budget på -350 tkr för året. Med 
bäring på det nya inriktningsdokumentet som an-
togs i början av året så skulle även kontaktperso-
ner reduceras, något som hittills ej hunnit priori-
teras under året och därför ger en förväntad avvi-
kelse mot budget om -140 tkr. Verksamheten ser 
nu över hur de ska kunna avsluta dessa ärenden. 
Verksamheten för socialt innehåll har däremot 
ändrat form och är utlånad till Åsliden för att 
kunna bibehålla viss aktivitet även under på-
gående pandemi. Därför förväntas ett litet över-
skott mot budget inom stöd och omsorg då kost-
naden istället tas inom äldreomsorgen. 

Stöd och omsorg har även fått uppdraget att 
hjälpa till med administration kring anställning 
av extra vårdpersonal och servicemedarbetare 
kopplat till coronapandemin. Viss merkostnad 
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har uppstått för detta under våren, något som hit-
tills kunnat hanteras inom ramen för budget. Det 
pågår nu formerna för ett framtida upplägg till 
detta vilket kan ge en prognosjustering vid nästa 
månadsuppföljning, och har bäring på vilket be-
sked som staten kommer att ge om återsökning 
av merkostnader kopplade till pandemin. 

Investeringar 
Investeringar har till viss del fått skjutas på grund 
av coronapandemin men i nuläget planerar verk-
samheten ändå för att genomföra dem under året. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
En grupp har tillsatts som ska ta fram analyser, 
jämförelser och nyckeltal, såväl internt som ex-
ternt. Syftet är att möjliggöra och åstadkomma 
bra underlag för beslut i syfte att åstadkomma 
minskade kostnader på sikt.  

Åtgärder som varit planerade tidigt i år har till 
viss del inte kunnat genomföras för närvarande 
till följd av coronapandemin.  

Åtgärder	som	ger	effekt	i	år		

 Neddragning utbildningsinsatser, 
0,6 mkr 

 Nytt Vägledningsdokument antaget i de-
cember månad, vilka ekonomiska effek-
ter det ger är för tidigt att bedöma.  

 Minskning av bilar 

Åtgärder	som	ger	effekt	framöver	

 Översyn av mottagningsteam - framtida 
organisering och uppdrag 

 Översyn av boende- och hemvårdspeng  
 Möjliggöra korttidsvård på ett plan (in-

nebär minskning av antalet platser på 
särskilda boenden) 

 Minskat utbud av hjälpmedel 
 Översyn av ledningsstruktur  
 Översyn av lokaler 
 Digital strategi  
 Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Valnämnd -1 -9 -9 0 

Överförmyndare     

Överförmyndare -190 -479 -479 0 

Överförmyndare 

administration -229 -687 -687 0 

Överförmyndare 

ensamkommande 

barn -2 0 0 0 

Överförmyndare 

totalt -421 -1 166 -1 166 0 

Kommunrevision -362 -832 -892 -60 

 

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämnden består av fem ledamöter och ansva-
rar för genomförande av allmänna val i kommu-
nen. Ingen aktivitet har genomförts under peri-
oden, men planering pågår inför översyn av val-
distriktsindelning. 

Överförmyndare totalt 
Sedan den 1 januari 2019 bedrivs överförmynde-
riverksamheten genom Överförmyndare i sam-
verkan tillsammans med Halmstad, Laholm och 
Hylte. Båstads kommun är representerat av en 
ledamot. Överförmyndaren är en lagstadgad 
verksamhet med ansvar att utöva tillsyn över 
förmyndare, förvaltare och gode män. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen består av sju ledamöter och 
granskar och bedömer årligen all verksamhet 
som bedrivs i nämnder och styrelser avseende 

ändamålsenligheten, ekonomi, räkenskaper och 
intern kontroll. Målet med revisorernas arbete är 
ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas 
bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas 
till fullmäktige inför deras prövning och beslut.  

Under perioden har kommunrevisionen färdig-
ställt djupgranskning av individ- och familje-
omsorgen, samt arbetat med årsredovisningen 
och ansvarsprövningen som behandlas i juni. 

Corona 
Till följd av pandemin har kommunrevisionen 
genomfört sammanträden med ledamöter som 
deltagit på distans.		

Ekonomi 
Valnämnd 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 

Överförmyndare 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. Base-
rat på utfallet 2019 finns indikationer om att en 
negativ avvikelse kan ske, men det är väldigt 
osäkert. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen prognostiserar en negativ 
avvikelse om -60 tkr. Avvikelsen beror på den 
genomförda djupgranskningen av individ- och 
familjeomsorgen, vilken revisionen ej har budget 
för.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Kommunrevision 
Kommunfullmäktiges presidium (revisionens 
budgetberedning) och kommunrevisionen får 
föra dialog om eventuella åtgärder.
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Krisledningsnämnd

Hänt i verksamheten 
Mot bakgrund av coronapandemin beslutade 
kommunstyrelsens ordförande den 16 mars att 
kommunens krisledningsnämnd skulle aktive-
ras. Det första sammanträdet ägde rum dagen 
efter, den 17 mars. 

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter 
och lika många ersättare. Enligt reglementet för 
nämnden är sammansättningen densamma som 
i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Perioden mars-april har nämnden sammanträtt 
vid sex tillfällen och planerar för ett samman-
träde per vecka. Vid sammanträdena sker en 
nulägesuppdatering från förvaltningen om 

kommunens verksamheter och statusen i reg-
ionen och nationen. 

Ärenden som behandlats är bland annat över-
gång till fjärrundervisning för gymnasieskola 
och yrkeshögskola, insatser för det lokala nä-
rings- och föreningslivet, neka hemtjänst för 
tillfälliga vistelser från andra kommuner och 
anta riktlinjer för distansarbete för kommunens 
anställda. 

Ekonomi 
Krisledningsnämnden har ingen egen budget, 
utan kostnader förknippade med sammanträden 
bokförs under kommunstyrelsen med särskild 
aktivitetskod.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-06-10 31 av 43 

KS § 153 Dnr KS 000337 /2020 - 906 

Budgetuppföljning 2020-04-30 för Båstads kommun 

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2020-04-30. 
Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +7,3 mkr, en negativ 
avvikelse mot budget med 9,7 mkr. Bedömningen för helåret 2020 är att 
kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att 
kommunen inte kommer att uppfylla något utav kommunfullmäktige fast
ställda finansiella mål. Kommunen bedöms inte uppfylla målet om att 
kommunens överskott ska uppgå t ill 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Med ett prognostiserat resultat på 7,3 mkr uppgår överskottet till 
0,9 procent. Målet att investeringar (exklusive VA) ska finansieras till SO 
procent med skattemedel prognostiseras inte uppfyllas. Investeringarna be
räknas kunna täckas till 45 procent av skattemedel. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-20, med tillhörande 
bilaga. 

1. Budgetuppföljning per 2020-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2020-04-30. 
3. Nämnder med avvikelse uppdras att inkomma med beloppsatta 
handlingsplaner inklusive tidsplan för att nå budget i balans. 

Ekonomichef Elisabet Ed ner, vård- och omsorgschef Christin Johansson och 
tf. IoF-chef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Budgetuppföljning per 2020-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2020-04-30. 

3. Nämnder med avvikelse uppdras att inkomma med beloppsatta 
handlingsplaner inklusive tidsplan för att nå budget i balans. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2020-05-19 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000337 /2020 - 906 

Budgetuppföljning 2020-04-30 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunstyrelsen 

1. Budgetuppföljning per 2020-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2020-04-30. 

1 (1) 

3. Nämnder med avvikelse uppdras att inkomma med beloppsatta handlingsplaner inklusive 
tidsplan för att nå budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2020-04-30. Resultatet för helå
ret beräknas bli ett överskott på + 7,3 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 9, 7 mkr. 

Bedömningen för helåret 2020 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be
dömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla något utav kommunfullmäktige fast
ställda finansiella mål. Kommunen bedöms inte uppfylla målet om att kommunens överskott 
ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med ett prognostiserat 
resultat på 7,3 mkr uppgår överskottet till 0, 9 procent. Målet att investeringar ( exklusive VA) 
ska finansieras till 50 procent med skattemedel prognostiseras inte uppfyllas. Investeringarna 
be-räknas kunna täckas till 45 procent av skattemedel. 

Bakgrund 
Under flera års tid har förvaltningen instruerats att inkomma med handlingsplaner vid budget
avvikelser i samband med tertialboksluten, vilket inte har skett i önskad omfattning. Inför 
tertialbokslutet poängterades för nämnder och förvaltningen behovet av handlingsplaner och 
åtgärdsplaner vid budgetavvikelse. Inkomna handlingsplaner är återgivna i verksamhetsberät
telserna. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning 2020-04-30 

Samråd har skett med: 
Kommundirektör Erik Lidberg 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-06-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000016/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 10 juni 2020 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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   Uppdaterad: 2020-06-10 
   Dnr: KS 000408/2019-900 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-05-14 316/20 Utöka dialogen i Tillväxtrådet (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Hösten 2020 

2020-05-12 313/20 Äldreombudsman till Båstads kommun (BP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Hösten 2020 

2019-11-29 877/19 Äldre hälsovårdsprogram (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Jun 2020 

2019-05-09 403/19 Vattenmätare till alla hushåll i kommunen (MP) Kommunstyrelsen Ärendet är inplanerat på KSAU 25 juni.  Sep 2020 

2018-01-16 59/18 Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

(L) 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Jun 2020 

2018-01-16 58/18 Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi 

(L) 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Jun 2020 

 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-03-23 208/20 Brukarrevision av socialförvaltningen Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Hösten 2020 

 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-04-14 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 88  Dnr KS 000166/2020 - 906 

Årsredovisning 2019 för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2019 uppgick till 4,1 mkr, vilket är en negativ 

avvikelse i förhållande till budget med 12 mkr. Resultatet för 2018 var 15,1 
mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för reavinster uppgick 2019 till 3,5 
mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 167 mkr, jämfört med 171 mkr året 
innan, varav ca 57 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 132 mkr togs under 
året och kommunen amorterade drygt 20 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
ökade med 22 mkr till 22 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 
procent av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 2019 uppgick till 
ca 1,6 procent och resultatet blev lägre än värdesäkringen innebär det att ingen 
öronmärkning till framtida pensionsutbetalningar görs under 2019. VA-
verksamheten redovisar ett positivt resultat om 0,4 mkr under 2019. Resultatet 
är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med 
anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 2019 till 10,6 mkr. 
Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu uppgår till ca 11 mkr.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-03-25, med tillhörande 

bilaga. 
 
Förvaltningens förslag 1. Upprättad årsredovisning för 2019 godkänns. 

2. Resultatet för 2019 och balansräkning per den 31 december 2019 fastställs  
i enlighet med årsredovisningen. 
3. För 2019 görs ingen öronmärkning i balansräkningen för pensionsändamål. 
2019 finns 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 
4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 11 mkr. 

 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Notering Centerpartiet och Bjärepartiet deltar inte i beslutet.  
 
  
       Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-04-14 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Upprättad årsredovisning för 2019 godkänns. 

2.  Resultatet för 2019 och balansräkning per den 31 december 2019 fastställs  
i enlighet med årsredovisningen. 

3.  För 2019 görs ingen öronmärkning i balansräkningen för pensionsändamål. 
2019 finns 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4.  För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 11 mkr.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-03-25 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000166/2020 – 906 
 
 

Årsredovisning 2019 
           

 
Förslag till beslut 
 

1. Upprättad årsredovisning för 2019 godkänns. 
2. Resultatet för 2019 och balansräkning per den 31 december 2019 fastställs i enlighet 

med årsredovisningen. 
3. För 2019 görs ingen öronmärkning i balansräkningen för pensionsändamål. 2019 finns 

106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 
4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 11 mkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns resultat för 2019 uppgick till 4,1 mkr, vilket är en negativ avvikelse i 
förhållande till budget med 12 mkr. Resultatet för 2018 var 15,1 mkr. Balanskravsresultatet, efter 
justeringar för reavinster uppgick 2019 till 3,5 mkr.  

Årets nettoinvesteringar uppgick till 167 mkr, jämfört med 171 mkr året innan, varav ca 57 mkr 
avsåg VA‐investeringar. Nya lån om 132 mkr togs under året och kommunen amorterade drygt 
20 mkr på gamla lån. De likvida medlen ökade med 22 mkr till 22 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 procent av skatter och generella bidrag. Då inflationen 
under 2019 uppgick till ca 1,6 procent och resultatet blev lägre än värdesäkringen innebär det att 
ingen öronmärkning till framtida pensionsutbetalningar görs under 2019.  

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om 0,4 mkr under 2019. Resultatet är överfört till 
VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare års 
överskott, uppgick vid ingången till 2019 till 10,6 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-
kollektivet nu uppgår till ca 11 mkr.  

 
 
Kommunkontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Revisionen 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisningen 2019 
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Framsida
Båstads kommun firar 15000 invånare. Antalet 
invånare i Båstads kommun passerade 15 000 i 
början av juni 2019. Detta firades på nationaldagen 
i Boarp genom att bjuda på 15 meter rulltårta.

:

Årsredovisningen 2019 är producerad av: 
Ekonomiavdelningen i samarbete med 
kommunikationsavdelningen.

Layout: Ekonomiavdelningen i samarbete 
med kommunikationsavdelningen.

Bilder och motiv: 
Båstads kommun

Båstads kommun
Båstads kommun ligger på Bjärehalvön i nord-
västra Skåne och har en befolkning på 15 128 
personer.  

Kommunen består av flera mindre orter men 
också vidsträckta naturområden. Tennis, festivaler 
för klassisk musik och film samt naturupplevelser 
som Hovs Hallar, Hallands Väderö och Hålehall 
kännetecknar kommunen. 

Under 2019 producerade kommunen kommunala 
tjänster för 1mdkr. Det ekonomiska resultatet blev 
4 mkr, vilket kan jämföras med den budgeterade 
nivån på 16 mkr. Kommunens tillgångar 
motsvarade vid årsskiftet 1,4 mdkr. 

Båstads kommun bedriver också verksamhet i 
bolagsform genom bostadsbolaget Båstadhem AB. 
Den kommunala koncernen redovisade 2019 ett 
resultat på 12 mkr. 

År 2019 betalade invånarna i Båstads kommun 
31,41 kr per intjänad hundralapp i kommunal-
skatt, varav 20,23 kr till Båstads kommun och 
11,18 kr till Region Skåne. För 2020 har både Bå-
stads kommun och regionen beslutat om oför-
ändrad skattesats. 

Av 100 kr i kommunalskatt gick 78 kr till skola, 
vård och omsorg, 14 kr till gator, parker och 
räddningstjänst och 8 kr till miljö- och hälsoskydd, 
planverksamhet samt övrigt. 



INLEDNING  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 
Innehåll 

Innehåll 
Årsredovisning Båstads kommun 2019 

Kommunens	årsredovisning	följer	bestämmelser	i	kommunallagen	och	lagen	om	kommunal	bokföring	och	
redovisning.	Den	upprättas	av	kommunstyrelsen	med	hjälp	från	ekonomiavdelningen.	Årsredovisningen	
överlämnas	till	kommunfullmäktige	samt	revisorer	och	ska	godkännas	av	kommunfullmäktige.	

Årsredovisningens	primära	målgrupp	är	kommunfullmäktige.	Genom	ett	strukturerat	innehåll	är	avsik‐
ten	att	den	också	ska	tillgodose	informationsbehovet	hos	övriga	förtroendevalda,	externa	intressenter,	
medborgare	och	anställda.	Vid	sidan	av	huvudsyftet	ska	den	nu	och	i	framtiden	kunna	fungera	som	ett	
kompletterande	beslutsunderlag	samt	kunna	användas	för	trendanalyser.	

Inledning .................................................... 2 
Utöver skrivning av kommunstyrelsens ordförande är 
sådant som ger en kompletterande bild av Båstads 
kommuns verksamhet samlat under inledning. 

Kommunstyrelsens ordförande ..................................... 4 
Miljöredovisning ................................................................... 5 
Servicedeklarationer .......................................................... 6 
Fördelning av intäkter och kostnader .......................... 8 

Förvaltningsberättelse .......................... 9 
Förvaltningsberättelsen är en översikt över utveckl-
ingen av kommunens verksamhetsmål med fokus på 
kommunens ekonomiska utveckling och ställning i re-
lation till det verksamhetsmässiga resultatet. 

Översikt över verksamhetens utveckling ................ 10 
Den kommunala koncernen .......................................... 11 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning ................................................................................. 12 
Händelser av väsentlig betydelse ............................... 14 
Styrning och uppföljning av den kommunala verk-
samheten .............................................................................. 15 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställ-
ning ......................................................................................... 15 
Balanskravsresultat ......................................................... 21 
Väsentliga personalförhållanden ................................ 22 
Förväntad utveckling ....................................................... 25 

Finansiella rapporter ........................... 27 
Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar består 
av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesana-
lys samt noter för kommunen och kommunkoncernen. 
För kommunen finns även redovisning av drift, investe-
ring och exploatering. 

Resultaträkning och balansräkning ............................ 28 
Kassaflödesanalys ............................................................. 29 
Noter ...................................................................................... 30 
Driftredovisning ................................................................ 38 
Investeringsredovisning ................................................. 40 
Exploateringsredovisning .............................................. 42 
Särredovisning av VA-verksamheten........................ 43 

Verksamhetsberättelse ...................... 44 
Verksamhetsberättelsen omfattar nämnderna och bo-
laget och skildrar ekonomisk utveckling, resultat samt 
framtida utmaningar och möjligheter.  

Kommunfullmäktige .................................................... 45 
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  Hemvårds- och boendepeng ....................................... 47 
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INLEDNING BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunalrådet har ordet 
Under 2019 passerade vi 15 000 invånare i Bå-
stads kommun. Mycket glädjande att fler ser för-
delen med att bo, leva och verka i vår kommun 
— ett bättre sätt att leva helt enkelt.  

2019 blev ett intensivt år för vår kommun. Sam-
verkan för Bjäre fick förtroendet att påbörja en 
resa för framtiden. Vi ser att invånarna delar vår 
starka tro på helhet och långsiktigt arbete. 2019 
präglades på många sätt av vår vilja att ta ett 
långsiktigt ansvar för utvecklingen av vår kom-
mun.  

Tydligast märks det kanske i vårt fokus på våra 
två viktigaste och största utmaningar: den lång-
siktiga ekonomin och kompetensförsörjningen. I 
praktiken handlar det om att vi måste ha såväl 
undersköterskor som förskollärare och annan 
personal som utför den dagliga servicen, varje 
dag, året runt. Och till det måste vi ha pengar för 
att kunna både anställa och vidareutveckla alla 
våra medarbetare och verksamheter — utan 
pengar kommer vi inte att klara av vårt sam-
hällsuppdrag. Om vi framgångsrikt kan möta 
denna utmaning står vi väl rustade inför en 
framtid av stora förändringar. Den demografiska 
utvecklingen sätter hård press på Båstad och 
Sveriges övriga kommuner nu när andelen både 
yngre och äldre ökar mer än gruppen i arbetsför 
ålder fram till år 2025.  

Under året togs flera beslut till förändring av vår 
skolstruktur. Det handlar om optimering av våra 
skollokaler för att möjliggöra en god pedagogisk 
verksamhet i tillgängliga lärmiljöer. Nu har vi 
lagt grunden för en stabil skolstruktur. Det be-
hövde vi göra för att på allvar kunna utvecklas 
mot den förskole- och skolkommun som vi vill 
vara. Under året placerade vi oss glädjande på 
femte plats i Lärarförbundets ranking och det är 
viktigt för oss att inte bara bibehålla utan också 
utveckla kvalitén i verksamheten. Mängden mät-
ningar av Sveriges kommuner ökar hela tiden. 
Ett resultat som gläder oss är att så många Bå-
stadbor i SCB:s undersökning rekommenderar 
kommunen som platsen för ett gott liv. Ett annat 
är att Båstad placerar sig på en överlägsen första 
plats i Villaägarnas Riksförbunds ranking av Sve-
riges landsortskommuner. 

Tyvärr kan vi också konstatera att vår IoF-verk-
samhet inte fungerat som den borde. Mycket tid 
och energi har gått åt till att reda ut vad som gått 
fel och samtidigt påbörja ett arbete med sats-
ningar för framtiden. Vi är fullt ut införstådda 
med att det är ett intensivt arbete som kommer 
att ta tid.   

Vi vill och behöver stärka koncernperspektivet i 
vår organisation med fokus på en tydlig och bra 
styrning. Vi behöver också bli tydligare med hur 
vårt kommunala bolag kan bidra till att uppfylla 
våra övergripande mål samt om en eventuell bo-
lagsbildning för koncernen kan ge fördelar för 
framtiden. Ny mål- och kvalitetsstyrning kom-
mer att stärka styrningen av kommunen, inte 
minst avseende investeringar och lokaler – allt i 
syfte att säkra utvecklingen på lång sikt.   

Under 2019 tog vi viktiga steg mot en förbättrad 
medborgarservice. Detta bland annat genom att 
initiera ett samarbete med civilsamhället där 
kommunen och Båstadborna tillsammans bygger 
upp en volontärverksamhet. En verksamhet som 
kan hjälpa medborgarna med allt från till exem-
pel insatser mot ensamheten för äldre till tjäns-
ter som läxhjälp för yngre. 

Vi tar ansvar 
Från vår sida är det tydligt att vi tar ansvar för 
att målen mäts på det vi som organisation leve-
rerar. För oss kommer 2020 bli ett spännande år 
präglat av hårt arbete där fokus ligger på ut-
veckling av våra verksamheter,  våra medarbe-
tare samt på vårt samarbete med civilsamhället 
och andra kommuner. 

Vi har mycket att vara stolta över i vår kommun. 
Tack till er alla som varit delaktiga i att göra Bå-
stads kommun till en bättre kommun. 

Johan Olsson Swanstein (M)  

Kommunstyrelsens ordförande 
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Miljöredovisning 

Miljöredovisning

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 lokala mål identifierade. 

Båstad ska enligt nämndsmål 4 vara en av Sveri-
ges 25 bästa kommuner inom miljö och hållbart 
samhällsbyggande. Enligt Aktuell Hållbarhets 
ranking 2019 hamnade Båstads kommun på 
plats 53 av 290 och tappade 14 placeringar. I 
kommungruppen Mindre städer och landsbygds-
kommuner hamnar Båstads kommun på plats 14 
av 136 (Källa: Aktuell Hållbarhet).  

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp 
på regional nivå bedöms kunna nås till 2020 i 
Skåne län. Endast två mål, Frisk	luft och God	be‐
byggd	miljö, bedöms ha en positiv utveckling. 
Två mål, Ett	rikt	odlingslandskap och Ett	rikt	
växt‐	och	djurliv, har en fortsatt negativ utveckl-
ing (Källa: Länsstyrelsen Skåne).  

Arbetet med miljömålsättningar 

Under 2019 har arbete och åtgärder kopplade 
till miljömålsättningarna fortsatt. Till exempel 
med planläggning av våtmarker, cykelleder, ut-
fasning av fossila bränslen, energieffektivisering 
och tillsyn av utsläpp till mark och vatten. Under 
2019 har det startats upp ett arbete med Agenda 
2030 och Globala Hållbarhetsmålen och det ar-
rangerades en Hållbarhetsvecka under hösten. 
Miljö- och Energiprogrammet kopplar an till den 
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 

Utmaningar framöver 

I åtgärdsprogrammet för miljömålen i Skåne har 
fem utmaningar identifierats som särskilt viktiga 
för miljöarbetet; Hållbara transporter, Hänsyn 
till Skånes hav, sjöar och vattendrag, Hushållning 
med Skånes mark- och vattenresurser, Skydd av 

Skånes natur- och kulturvärden samt Hållbar 
konsumtion (Källa: Länsstyrelsen Skåne). 

För en positiv utveckling vad gäller målen krävs 
det strategiska satsningar och prioriteringar av 
resurser. Till de utmaningar som identifieras i 
Båstads kommun framöver hör arbetet med 
länsstyrelsens inventerade förorenade fastig-
heter, bättre kontroll och analys av miljöstatus 
för områden som yt- och grundvatten, buller, 
luftkvalitet, erosion och grundvattennivåer. In-
venteringar av marina och landbaserade ekosy-
stem är också önskvärt. Klimatförändringar är 
ett faktum vilket kommer att ha stor påverkan 
på vårt samhälle. Klimatanpassning och omställ-
ning till ett fossiloberoende samhälle bör priori-
teras inom kommunens ordinarie verksamhet. 
Miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling samt 
matsvinn och avfallshantering är områden som 
kopplar an till detta. 

Miljöbokslut 

Vi gör i år vårt andra Miljöbokslut i vilket man 
kan läsa mer i detalj om arbetet med miljömål-
sättningar. I år inkluderas nyckeltal för ett antal 
områden och detta kommer att vara ett fortsatt 
utvecklingsarbete i syfte att få en tydligare bild 
av status och förändringar inom miljöområdet 
och bättre underlag för styrning och beslut.  
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Servicedeklarationer 

 
 
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. 
 

  

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. 
 

1) 

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. 

 

  

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. 
 

2) 

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

 

  

Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. 
 

  

Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. 
 

  

Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 
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Servicedeklarationer 

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. 

3) 

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. 4) 

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. 

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

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. 

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) I vissa fall uppfyller vi detta, men inte i alla.

2) Avloppsinventeringen har haltat under året, men har nu kommit igång.

3) Fördröjning från Arbetsförmedlingen, men så fort individerna kontaktar AME sätts insatser in. 

4) Det finns bibliotek i alla sex tätorter, men i en av orterna är det ett skolbibliotek som inte är öppet för allmänheten 

Boxar Hållbarhetsveckan
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Fördelning av intäkter och kostnader 

Samhällsbyggnad
2%

Kommunledning
6%

Teknik och service
14%

Bildning och arbete
20%

Barn och skola
27%Vård och omsorg

31%

Generella 
statsbidrag

11%

Avgifter, bidrag 
och ersättningar

24%

Skatteintäkter 
64%

Arbetskraft
63%

Bidrag, 
transfereringar, 
entreprenader 

19%

Lokaler, material, 
transporter och resor, 

administrativa 
tjänster m.m. 14%

Avskrivningar 
5%

 
 

Fördelning av intäkter och kostnader 
 
 

 

 
Var kommer pengarna från?  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vad används pengarna till?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur används pengarna? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Båstad hamn 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens ut-
veckling 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig 
och översiktlig bild av Båstads kommuns verk-
samhet under det gångna året. Fokus kommer att 
ligga både på koncern och på kommunen. I tabel-
len redovisas fem år i sammandrag. 

 Verksamhetens utveckling 

Den kommunala  

koncernen 
2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 

(mkr) 817 826 770 799 731 

Verksamhetens kostnader 

(mkr) -1 528 -1 495 -1 420 -1 418 -1 171 

Årets resultat 12,1 15,0 23,7 17,0 3,4 

Soliditet 1) 28 32 32 33 35 

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelsen 17 19 18 17 17 

Investeringar (netto) 2) 307 204 166 212 132 

Självfinansieringsgrad 3) 44 82 80 74 95 

Långfristig låneskuld 1 288 1 032 970 887 795 

Antal anställda 1 248 1 260 1 219 1 173 1 132 

Investeringar/invånare (kr) 20 306 13 672 11 189 14 524 9 210 

Kommunen 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal invånare 15 128 14 948 14 796 14 614 14 373 

Kommunal skattesats 20:23 20:23 20:23 20:23 20:23 

Verksamhetens intäkter 

(mkr) 709 721 662 696 630 

Verksamhetens kostnader 

(mkr) -1 460 -1 425 -1 348 -1 344 -1 250 

Skatteintäkter och 

statsbidrag 808 773 756 717 682 

Årets resultat (mkr) 4,1 15,1 16,5 14,8 6,7 

Soliditet (%) 1) 37 41 41 43 46 

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelsen (%) 19 21 20 19 18 

Investeringar (netto) (mkr) 

2) 167 171 120 121 115 

Självfinansieringsgrad (3) 46 44 150 23 124 

Långfristig låneskuld (mkr) 630 503 442 398 306 

Låneskuld per invånare (kr) 41 627 33 680 29 871 27 255 21 315 

Tillgångar (mkr) 1 394 1 238 1 186 1 101 993 

Tillgångar per invånare (kr) 92 154 82 797 80 159 75 306 69 101 

Antal anställda 1 226 1 237 1 194 1 149 1 109 

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat 
med totalt kapital.  

2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinve-
steringar med avdrag för investeringsbelopp som 
finansierats med offentliga bidrag. 

3) Självfinansieringsgrad definieras som kassa-
flöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapital dividerat med nettoin-
vesteringar. Tidigare år har detta mått definierats 
som årets resultat och avskrivningar från gamla 
investeringar inom skattefinansierad verksamhet 
dividerat med nya investeringsutgifter inom skat-
tefinansierad verksamhet. Siffrorna som redovi-
sas här följer den nya definitionen. 

Den kommunala koncernen redovisade ett resul-
tat på 12,1 mkr för 2019 vilket är en negativ avvi-
kelse jämfört med budget. Resultatet för 2018 var 
15,0 även det en negativ avvikelse i förhållande 
till budget. För Båstads kommun uppgick resulta-
tet till 4,1 mkr vilket är en negativ avvikelse på 
12 mkr jämfört med budget. Det svaga resultatet 
förklaras främst med avvikelser inom individ och 
familj inom utbildningsnämnden och negativ av-
vikelse inom vård och omsorgsnämnden. Att 
årets resultat ändå blev positivt beror på reavins-
ter i samband med exploatering. Exploateringsin-
täkterna har dock minskat med ca 50 procent, 
15 mkr, vilket även det påverkat resultatet i stor 
grad. Detta går att återse i kommunens  minskade 
verksamhetsintäkter 2019 jämfört med 2018. 

Koncernens nettoinvesteringar uppgick 2019 till 
307 mkr vilket är en 50 procentig ökning av inve-
steringarna för året innan investeringarna upp-
gick till 204 mkr. Under 2019 har Båstadhem in-
vesterat i äldreboende och kommunen har bland 
annat investerat i nybyggnation av skola i Förs-
löv. Av investeringarna 2019 så avsåg 57 mkr VA 
investeringar, motsvarande siffra för 2018 var 
75 mkr. Samtliga investeringar har i stor ut-
sträckning finansierats med genom ökad upplå-
ning. Den långfristiga låneskulden har ökat med 
256 mkr vilket bidrar till en lägre soliditet.  

Soliditeten för koncernen har minskat de senaste 
fem åren från 35 procent 2015 till 28 procent 
2019 och ser man till investeringsplanen kommer 
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denna trend att fortsätta. Detta är en varningssig-
nal om att den finansiella risken i koncernen 
ökar. 

Den kommunala koncernen 
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i 
kommunens nämnds- och verksamhetsorganisat-
ion och i ett helägt bolag, Båstadhem AB. Båstad-
hem har till uppgift att inom Båstads kommun 
förvärva, sälja, äga, förvalta och upplåta fastig-
heter och tomträtter med bostäder, affärs-, och 
kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. 
Bolaget äger samtliga kommunens omsorgsbostä-
der och tillhörande servicelokaler. 

Därtill ingår kommunen i sex samverkansföretag. 
NSVA som sköter kommunens vatten och av-
loppsverksamhet. NSR som sköter kommunens 
renhållningsverksamhet. Kommuninvest Ekono-
misk förening genom vilken Båstads kommun fi-
nansierar en betydande del av sina investeringar.  
Kommunassurans Syd som hanterar delar av 

kommunens försäkringar. Medelpunkten som 
hjälper kommunen att få en effektiv hjälpmedels-
försörjning. AV Media som är en teknisk och pe-
dagogisk resurs som driver verksamhet kring att 
använda digitala verktyg och film och böcker som 
läromedel. 

I det fria skolvalet får vårdnadshavare, barn och 
elever välja vilken förskola och skola som be-
döms vara bäst. Genom detta så köper kommu-
nen tjänster i föräldrakooperativ och Montessori i 
Båstads kommun.  

En tredjedel av kommunens elever som går i 
gymnasieskola väljer att gå på Akademi Båstad. 
Resterande väljer att gå i annan gymnasieskola 
som erbjuds av en annan kommun eller av en pri-
vat utförare. För grundskolan väljer 87 procent 
Båstads kommun och ca 13 procent en annan hu-
vudman. För barnomsorgen är motsvarande siff-
ror 68 procent väljer kommunens verksamheter 
medans 32 väljer annan huvudman.
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Myndighetsnämnd 

Värd- och omsorgsnämnd 

Utbildningsnämnd 

Båstadhem AB 

Privata utförare av förskole-, skol- och 
fritids hemsverksam het i kommunen: 
Montessori 
Föräldrakooperativ 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
  

 Redovisning av risker    

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Ökat invånarantal samt föränd-

ring i demografin 

Ökat tryck på barnomsorg, 

skola och äldreomsorg 

 

Utbildningsnämnden och vård 

och omsorgsnämnden 

Kommunkoncernen 

- Översyn av servicenivåer 

- Översyn av lokalbehov 

- Samordning inom koncernen 

- Interkommunal samverkan 

- Ökat antal platser på äldrebo-

enden 

Verksamhetsrisk    

Bemanning Oförmåga att upprätthålla pla-

nerad bemanning. Negativa ef-

fekter på personal och kvalitet. 

Vård- och omsorgsnämnd 

Utbildningsnämnd 

- Ökade insatser för rekrytering, 

utbildning och utveckling av 

personal 

- Ökning av andelen heltidsan-

ställda 

- Vikariepool 

- Friskvårdsinsatser 

- Handledning av nyanställda 

Åldrande anläggningar och 

fastigheter 

Tidigarelagda investeringar i 

skollokaler och VA-anlägg-

ningar. Tillfälliga modullös-

ningar för undermåliga lokaler. 

Kommunstyrelsen, Båstadhem 

AB 

- Reviderade underhålls- och in-

vesteringsplaner 

- Ökad tillsyn av befintliga an-

läggningar 

Finansiell risk    

Ränterisk Hög skuldsättning, betydande 

kostnadseffekter vid ökad rän-

tenivå 

Den kommunala koncernen - Rutin för räntebindning 

- Investeringsprövning 

Finansieringsrisk Större andel förfallna lån än 

plan samt problem med refinan-

siering 

Den kommunala koncernen - Uppföljning av att inte för stor 

andel av låneskulden förfaller 

till betalning 

- Krav på likvida medel och out-

nyttjade kreditfaciliteter för att 

undvika likviditetskris 

Likviditetsrisk Minskad möjlighet till att uppta 

lån. 

Den kommunala koncernen -uppföljning och översyn av fi-

nansiellt mål gällnade investe-

ringar 

	

	

Världsekonomin  (1) 
Sverige har de senaste åren gynnats av stark ex-
port, bland annat tack vare kronförsvagningen. 
Nu börjar dock världskonjunkturen vika, på 
grund av den osäkerhet som råder kring bland 
annat Brexit och handelskrig. Detta drabbar i sär-
skilt hög grad den svenska exportmarknaden, vil-
ket innebär att tillväxten inte har samma förut-
sättningar att få ett positivt stöd från exporten. I 
Europa, liksom i Sverige, är penningpolitiken som 
motmedel i relativt hög grad uttömd. Det gör att 
staterna måste använda finanspolitiska medel för 
att stimulera ekonomin. Det osäkra läget samt 

svaga statsfinanser gör dock att många länder av-
vaktar. Men svaga statsfinanser gäller inte Sve-
rige, som har en låg Maastrichtskuld och ett posi-
tivt offentligfinansiellt sparande under de senaste 
åren. Dock räknar vi i vår prognos med under-
skott i den offentliga sektorns finansiella spa-
rande från och med år 2020 och åren därefter. 
Det beror på att kommunsektorn har ett stort un-
derskott och att staten kommande år i stort sett 
bara kommer att ha balans mellan inkomster och 
utgifter. 
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Svensk ekonomi (1) 
SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild 
lågkonjunktur under 2020 och att den kommer 
att fortsätta under 2021. Vår bedömning är att 
BNP ökar med strax över 1 procent både i år och 
nästa år och att arbetslösheten stiger till drygt 7 
procent, trots att arbetskraftsdeltagandet sjunker 
något. 

Kommunernas ekonomi (1) 
Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekono-
miskt läge och arbetar med effektiviserings- och 
besparingsplaner för att få ihop budget och plan 
för perioden 2020–2022. Redan 2019 är ett tufft 
år för många kommuner, och ett nittiotal kommu-
ner beräknas redovisa underskott i år. Dessutom 
menar 79 procent av de tillfrågade ekonomiche-
ferna i SKL:s enkät att ekonomin kommer att vara 
ännu kärvare under 2020.  

Utmaningarna är i år störst inom individ- och fa-
miljeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och 
särskilt boende. Inom alla dessa verksamhetsom-
råden räknar mer än hälften av kommunerna 
med att de kommer att ha ett underskott på mer 
än 1 procent av årets budget.  

I debatten framförs ofta att kommunerna redan 
dragit ned på resurserna till skolorna. I statisti-
ken fram till 2018 går det dock inte att hitta nå-
gon grund för att detta generellt skulle vara fallet. 
Under 2000-talet har kostnaderna per elev i stäl-
let ökat, liksom lärartätheten. 

Förutom trycket från demografin, framförallt det 
växande antalet äldre och yngre, måste kommu-
nerna hantera konsekvenserna av att staten drar 
ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar 
ansvaret till kommunerna. 

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen in-
nan det utarbetats något annat alternativ, gör att 
kommunerna får ta ett allt större ansvar för ar-
betsmarknadsfrågor. Dels drar Arbetsför-
medlingen ned antalet kontor och dels minskas 
ersättningen till de arbetsmarknadspolitiska pro-
grammen kraftigt. I och med detta dras antalet 
extratjänster ned, när de precis har börjat använ-
das adekvat i kommunerna som ett sätt att få ny-
anlända in på arbetsmarknaden. 

Ytterligare en fråga som försämrar kommunernas 
ekonomi är Försäkringskassans striktare tolk-
ningar av personlig assistans och den låga upp-

räkningen av ersättningen för den statliga per-
sonliga assistansen, som bland annat kommu-
nerna utför. Detta har gjort att många kommuner 
får ta över ett allt större kostnadsansvar för per-
soner med olika funktionsnedsättningar. 

(1)  Källa: SKRs Ekonomirapport oktober 2019. 

Finansiella risker och riskhantering  
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn inne-
håller riktlinjer och regler i form av riskmandat 
och limiter för finansverksamheten inom kom-
munen. 

Ränterisk  
Per den 31 december 2019 uppgick den kommu-
nala koncernens räntebärande skulder till 1 189 
(948) mkr, medan de räntebärande finansiella 
tillgångarna uppgick till 15 (15) mkr. Den kom-
munala koncernens räntebärande nettoskuld 
uppgick per balansdagen sålunda till 1 133 (912) 
mkr. Nettoskulden har ökat till följd av under året 
genomförda investeringar i infrastrukturprojekt 
samt byggnation av skolor och bostäder. Kommu-
nens räntebärande skulder uppgick till 531 (419) 
mkr per den 31 december 2019, medan kommu-
nens räntebärande finansiella tillgångar per 
samma tidpunkt uppgick till 15 (15) mnkr. För 
kommunen uppgick nettoskulderna per den 31 
december 2019 till 494 (404) mnkr. Upplåningen 
inom den kommunala koncernen löper både med 
fast och rörlig ränta. Ränteswappar används i bo-
laget  för att säkra ränterisk och anpassa den ge-
nomsnittliga räntebindningstiden i låneportföl-
jen. Per balansdagen hade Båstadhem utestående 
ränteswappar med ett sammanlagt nominellt be-
lopp om 480 (390) mnkr. Enligt kommunens fi-
nanspolicy ska en spridning av räntebindningsti-
derna eftersträvas och räntebindningstiden för 
ett enskilt lån får ej överstiga 10 år. Per den 31 
december 2019 uppgick den genomsnittliga rän-
tebindningstiden för den kommunala koncernens 
upplåning till 0,9 (0,7) år exklusive ränteswap-
par. Med beaktande av ränteswappar uppgick 
den genomsnittliga räntebindningstiden till 2,5 
(2,4) år. Den genomsnittliga räntebindningstiden 
för kommunens upplåning uppgick till 1,9 (1,5) 
år.   

Genomsnittlig låneränta uppgick till 1,03 (1,05)  
procent. En ökad ränta med +1 procentenhet 
skulle medföra ökade kostnader på 12 mkr för 
koncernen och 5 mkr för kommunen. 
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Pensionsförpliktelse 
Kommunens totala pensionsförpliktelse vilket av-
ser summan av avsättningar för pensioner (inklu-
sive särskild löneskatt) och ansvarsförbindelser 
avseende pensionsförpliktelser (inklusive sär-
skild löneskatt) uppgick per 31 december 2019 
till 301 mkr (297).  För dagens anställda har kom-
munen ett framtida pensionsåtagande. Enligt den 
så kallade blandmodellen redovisas de intjänade 
pensionerna till och med 1997 som ansvarsför-
bindelse och utanför balansräkningen. Förbindel-
sen uppgick vid årsskiftet till 243 mkr (246 mkr). 
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. Av pensionsförpliktelsen har 
kommunen tryggat 49 mkr (44 mkr) i pensions-
försäkring. 

Kommunen följer RKR R10 från rådet för kom-
munalredovisning gällande värdering och upplys-
ning om kommunens pensionsförpliktelser. Upp-
lysningar finns i not 19. 

 Pensionsförpliktelse (mkr) 

Kommun 2019 2018 

Total avsättning i balansräkningen 252 252 

a. Avsättning inklusive särskild löneskatt 9 6 

b. Ansvarsförbindelse inklusive särskild 

löneskatt 243 246 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 

pensionsförsäkring 49 44 

Pensionsförsäkring som tryggats i 

pensionsstiftelse 0 0 

Summa pensionsförpliktelse (inklusive 

försäkring och stiftelse) 301 297 

Förvaltade pensionsmedel – 

marknadsvärde 0 0 

Totalt pensionsförsäkringskapital 63 55 

- varav överskottsmedel 2 2 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende 

pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 

Finansiering 

Återlånade medel 238 242 

Konsolideringsgrad 21% 18% 

Risker i skatteintäkter och statsbidrag 
Den demografiska utvecklingen som SKR varnar 
för kommer sannolikt att ge effekter för samtliga 
kommuner när färre i arbetsför ålder ska försörja 
fler barn och äldre. Innebörden av Corona epide-
min är ännu svår att överskåda, men ökar arbets-
lösheten i kommunen och i riket kommer det att 
påverka skatteintäkterna. 

Befolkningsutveckling 
Den 31 december 2019 hade Båstads kommun 
15 128 invånare, vilket är 180 fler än förra året. I 
kommunen föddes 124 barn och totalt avled 183 
personer, vilket ger ett födelseunderskott på 59 
personer. Det flyttade hit 1 204 personer medan 
963 valde att flytta härifrån, vilket ger ett positivt 
flyttningsnetto på +241 personer.  

Båstads kommun har en stor andel äldre invå-
nare jämfört med genomsnittskommunen. I slutet 
av 2019 var 30 procent av befolkningen 65 år el-
ler äldre jämfört med 20 procent i riket. Enligt 
kommunens befolkningsprognos beräknas ande-
len äldre i Båstad i en snabbare takt än i riket. Av 
invånarna är 50 procent män och 50 procent 
kvinnor. 

Hållbarhet 
Båstads kommun arbetar aktivt med Agenda 
2030 med FN:s 17 globala mål som Sverige som 
nation anslutit sig till. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet 
Glokala Sverige. Den ekologiska, Sociala och eko-
nomiska hållbarheten ska vara en vägledande 
princip i vårt beslutsfattande och arbete.  

För att Båstads kommun ska ha god ekonomisk 
hushållning med begränsade resurser och för att 
få till stånd en god samhällsutveckling är det vik-
tigt att samverka med andra aktörer som andra 
kommuner, frivilligorganisationer, företag och 
medborgare.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Ett flertal större investeringsprojekt har genom-
förts och påbörjats under 2019. Om- och nybygg-
nationen av Förslövs skola påbörjades där flera 
av de äldre byggnaderna revs och två byggnader 
renoverades, projektet väntas bli klar år 2021, 
byggnationerna beräknas totalt kosta ca 148 mkr 
vilket krävt nyupplåningar för kommunen. En 
omfattande renovering av Köpmansgatan som lö-
per genom tätorten Båstad påbörjades under slu-
tet av 2019 och beräknas vara klart under våren 
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2020. Projekteringsarbetet fortsatte under 2019  
inför renovering av Västra Karups skola som be-
räknas kunna påbörjas under hösten 2020. Detta 
projekt prognostiseras kosta 134 mkr och även 
för detta kommer kommunen att behöva uppta 
nya lån för finansiering. 

Under året har kommunen tagit fram en ny styr-
modell, målstruktur samt nya nämndplaner som 
kommer att implementeras under 2020.  
 
Under året har brister inom avdelningen för indi-
vid och familj upptäckts. Ett arbete har påbörjats 
och kommer att fortsätta in på 2020 för att säker-
ställa korrekt hantering av ärenden och en bra ar-
betsmiljö för de anställda på avdelningen. 

Besöksnäringen i kommunen slog rekord vilket 
var fördelaktigt för privata verksamheter i kom-
munen.  

Kommunen nådde under året milstolpen 15 000 
invånare vilket firades med 15 meter rulltårta 
som synes på förstasidan.  

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 
Ansvarsstruktur 
Inom Båstads kommunkoncern finns flera nivåer 
av politiskt styrande instanser – kommunfull-
mäktige, kommunstyrelse, och nämnder samt sty-
relse för det kommunala bolaget. 

Budget  
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en bud-
get för kommunens kommande år med tillhö-
rande två planår för driften och tillkommande 
fyra år för investeringar. I budgeten framgår full-
mäktiges prioriterade mål för en god ekonomisk 
hushållning, mål och uppdrag. 

Uppföljning 
Båstads kommun följer upp mål och budget vid 
nio tillfällen om året och mer utförligt vid tre till-
fällen. Dessa tre tillfällen är delårsrapport, delårs-
bokslut och årsredovisningen.  

Uppsiktsplikt och intern kontroll 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt 
över hela den kommunala koncernen. Uppsikts-
plikten tar utgångspunkt i budget, flerårsplan, 
ägardirektiv, nämnds och affärsplaner samt dia-
logmöten. Väsentliga avvikelser mellan utfall och 
plan analyseras och bedöms för att eventuella åt-
gärder ska beslutas. Särskilda dialogmöten har 

införts under 2019 för att stärka kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt över nämnderna och bolaget. 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 
Uppföljning av mål 
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 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 fritids-
möjligheter samt kommunikationer. Våra med-
borgare känner dock inte att de har tillräckliga 
möjligheter till inflytande på kommunens verk-
samheter och beslut. Detta är ett område som vi 
behöver arbeta med framgent. 

 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Enligt medborgarundersökningen, som genom-
fördes under hösten 2019 är nöjd-medborgar-in-
dex 51, vilket är något lägre än resultatet för 
samtliga kommuner. Däremot har vi förbättrat 
vårt resultat i den årliga servicemätningen som 
ingår i SKR:s projekt KKIK. Vi får bra betyg på 
både telefoni, e-post och bemötande. 

 

 

 
 

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:	

 

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

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Resultatet på 4,1 mkr når inte upptill till det bud-
geterade målet på 16,1 mkr. Resultatet motsvarar 

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 

15



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

 

 
0,5 procent av skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Det är kommunens drift och verksam-
heter som drar resultatet neråt medan överskot-
tet på den finansiella sidan gör att vi totalt redo-
visar ett litet överskott. 

Investeringarna ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. Härmed avses de skattefinansierade in-
vesteringarna. 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Endast 46 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 många delmål. 
Att vara bland de 10 bästa är ett mycket ambi-
tiöst mål. Ranking i nuvarande form har upphört 
och från och med 2020 kommer jämförelserna 
mellan skolkommuner ske med hjälp av andra 
nyckeltal. 

 

 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Detta är ett högt uppsatt mål. Även om vi når 
många av delmålen, uppfyller vi inte huvudmålet. 
90 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 2018 års mätning ”löpande Insikt” ligger 
vår kommun på plats 118. Mätningen som avser 
2019 publiceras först under våren 2020. Enligt 
Svenskt Näringslivs ranking ”Företagsklimat” 
hamnar vi på plats 164 bland Sveriges kommu-
ner.  

Mätningen löpande	Insikt baseras på faktisk myn-
dighetsutövning och service medan Företagskli‐
mat är en attitydundersökning. 

Det finns delområden som Båstad är mycket bra 
på, exempelvis nyföretagsamhet. Däremot måste 
vi bli ännu bättre på att samverka och ge service 
till våra företagare. Under 2020 kommer kommu-
nen att utöka samarbetet med Båstads Turism 
och Näringsliv och upprätta en ny lotsfunktion. 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Enligt Aktuell Hållbarhets ranking 2019 är vi på 
plats 53 i riket, vilket innebär att vi tappat 14 pla-
ceringar ( plats 39 2018). I kommunkategorin 
mindre städer och landsortskommuner placerar 
vi oss på plats 14. 

Ett mätområde där vi når bra resultat, är att 
samla in hushållsavfall till återvinning. Det finns 
dock flera områden som behöver förbättras; an-
delen miljöbilar i kommunens verksamheter, 
minska matsvinn, öka andelen ekologiska/när-
producerade livsmedel m.fl. 

Sedan ett par år tillbaka arbetar kommunen med 
miljöfrågor mer strategiskt med bättre uppfölj-
ning. Mer information finns att läsa i vårt Miljö-
bokslut. 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Båstad placerar sig på plats 126 enligt SKL:s 
Öppna Jämförelser, vilket är en förbättring med 
15 placeringar. Antalet inbrott är högt och även 
antal våldsbrott har legat högre än förväntat. 
Kommunen har vidtagit åtgärder för att minska 
inbrotten bland annat genom projektet DNA-
märkning.  Under året har vi anställt en säker-
hetschef med uppdraget att leda och samordna-
kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.  Un-
der kommande året kommer det att bildas en 

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 

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 
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samverkansgrupp för att öka tryggheten och sä-
kerheten i Båstads kommun. 

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 62 som ligger i linje med ge-
nomsnittet för riket (61) (källa: Medborgarun-
dersökningen) 

Båstadhem 
Vision 1 

Båstadhem ska vara det naturliga valet av hyresbo-

ende i Båstads kommun 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

2019-12-31 har Båstadhem 48 procent av hyres-
rätterna i kommunen. Andelen har sjunkit från 
2013 då det var 53 procent. 

2019-12-31 har Båstadhem 4 113 köande. Under 
2019 har 723 sökande varit aktiva och anmält in-
tresse för 107 lediga lägenheter. 

Vision 2 

Båstadhem ska verka i hela kommunen och erbjuda 

ett varierat utbud av bostäder med hög servicenivå 

och trygghet i boendet 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Båstadhem har lägenheter i hela kommunen föru-
tom i orten Västra Karup. 

Målsättning 1 

Båstadhem ska främja kommunens försörjning av bo-

städer och lokaler och aktivt medverka till att antalet 

hyresrätter för åretruntboende i kommunens bestånd 

ökar 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Under 2019 har 17 nya lägenheter producerats 
och projektering för ombyggnad av före detta lo-

kal till 3 nya lägenheter inletts. 48 nya vård- och 
omsorgs-lägenheter för äldre är under produkt-
ion. Klara april 2020. Intresseanmälan och 
dialo-ger med Båstads kommun om tomtköp 
lämpliga för nyproduktion. 

Målsättning 2 

Förvaltning ska ske på sådant sätt att fastigheternas 

värde bibehålls och hyresgästerna ges en god stan-

dard och ett tryggt boende till företagets självkostnad 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Båstadhem underhåller fastigheterna enligt un-
derhållsplaner. Fastigheterna är i största del väl 
underhållna och har ett ökande marknadsvärde. 

Målsättning 3 

För att säkerställa företagets utveckling och fortbe-

stånd ska en rimlig vinst eftersträvas för en sund kon-

solidering 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Bolaget har investerat mycket under 2019 varför 
soliditeten har sjunkit något. Däremot kommer 
de investeringar som gjorts och är pågående, 
framöver att bidraga med ökad soliditet i snabb-
bare takt.  

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 goda 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. 

Kommunens helägda bolag, Båstadhem, har två 
visioner	och 3 målsättningar.	Bedömningen är att 
två av de tre målsättningarna är uppfyllda och att 
den ena av de två visionerna är uppfyllda.  

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

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  2019 Utvärdering/Kommentar

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

RT Nöjd regionindex = 64 (66 under 2017) enligt senaste mätningen. 
Genomsnittet för samtliga kommuner är 59.

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

RT Nöjd inflytandeindex = 38 (43 under 2017). Genomsnittet för 
samtliga kommuner är 39.

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

RT Enligt senaste servicemätningen hamnar Båstads kommun på 
plats 118 (49 vid förra mätning). Det stora tappet i rankingen 
beror främst på att andra höjt sina resultat medan vi är ungefär 
lika bra som tidigare.

KF-mål 2 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun (SCB, 
medborgarundersökning)

RT Nöjd-Medborgar-Index = 51 (56 2017) vilket är något lägre än 
genomsnittet för samtliga kommuner (53). Mest nöjd är man med 
Räddningstjänsten. 

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

V Andel frågor som besvaras inom en arbetsdag uppgår till 85 %, ett 
rejält kliv åt rätt håll och en genomsnittlig nivå jämfört med andra 
kommuner.

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

V Andelen lyckade kontaktförsök var 67%(61% 2018), vilket är 
betydligt högre än genomsnittet.

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

V Enligt den senaste senaste servicemätningen fick man ett gott 
bemötande i 94 % av fallen (89 % 2018) Genomsnittet för 
deltagande kommuner  var 90 %.

KF-mål 3 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål

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

RT Resultatet på 4,1 mkr når inte upptill till det budgeterade målet på 
16,1 mkr. Resultatet motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Det är kommunens drift och verksamheter 
som drar resultatet neråt medan överskottet på den finansiella 
sidan gör att vi totalt redovisar ett litet överskott.

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

RT Endast 46 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 2019 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 Målet ej uppnått för 2019. Under 2018 placerade sig Båstads 
kommun på 22:a plats vilket är en förhållande vis hög placering av 
Sveriges 290 kommuner. SKR har beslutat att inte längre 
presentera ÖJ i form av ranking varför 2019 inte kan presenteras 
på önskat sätt. Vi har dock något fallande resultat.

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år 
(N17449)

V Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år är 80,8 % (59, 
8 % 2018) mot 76,8% i hela riket. En positiv utveckling för Båstads 
del.

Andel elever som påbörjar studier vi högskola eller 
universitet inom två år efter avslutad gymnasieutbildning 
(N17497)

V Enligt den senast kända statistiken (2017) uppgår andelen till 30,9 
%, Sedan 2015 har andelen minskat med en liten återhämtning 
under 2017.

Andel examina YH (egen mätning) V Antal personer med examina/utbildningsbevis var totalt 103 
personer, 77%.

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

V Antal  personer i arbete 6 månader efter avslutad utbildning är 51,
vilket är hela 96 %(information finns endast avseende två 
utbildningar)

Nivå SFI (skolverket) E Andelen elever som klarat nationella prov är 49 %

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 2019 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 Vi uppfyller inte det högt uppsatta målet, även om vi har bra 
resultat på många områden.

Andel nöjda brukare i hemvården RT 90 % av vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker att 
hemvården håller en god kvalitet  (92% 2018), vilket är i nivå med 
genomsnittet i Sverige.

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun är nöjda med 
särskilda boende till 85 % enligt Öppna Jämförelser (89% 2018), 
vilket är i nivå med genomsnittet.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inom hemvården är 46% av vård- och omsorgstagare nöjda med 
möjligheten till inflytande enligt Öppna Jämförelser 2019 (57% 
2018). Genomsnittet i Sverige ligger på 50 %.

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

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

Andel omsorgstagare som anser att det finns tillräckligt 
med tid.

E Av vård- och omsorgstagarna inom hemvården anser 46 % att det 
finns tillräckligt med tid och 61 % av vård- och omsorgstagare 
inom särskilt boende anser att det finns tillräckligt med tid enligt 
Öppna Jämförelser 2019. Det är en försämring inom hemvården 
men förbättring inom särskilt boende.

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
INSIKT

RT Enligt senaste servicemätningen hamnar Båstads kommun på 
plats 118 (49 vid förra mätning). Det stora tappet i rankingen 
beror främst på att andra höjt sina resultat medan vi är ungefär 
lika bra som tidigare.

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

RT Båstad är på plats 258 enligt 2018 års mätning, vilket är en 
försämring med 46 placeringar.

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

RT Placering 262, 35 placeringar ner. Här finns förbättringspotential. 
Arbete med bemötande och klarspråk har pågått inom 
Samhällsbyggnad,som vid andra kvalitetsundersökningar visar 
bra resultat.

Antal företag med anställda ska öka V Företagsamheten ligger stabilt högt i Båstad. Den är högst i hela 
Skåne. 

Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter

V Vi uppfyller målet

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar
En av Sveriges 25 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking (Aktuell Hållbarhet sedan 2016)

RT Plats 53 i riket, något sämre plats sedan 2018 (39), plats 14 inom 
kategorin mindre städer och landsortskommuner.

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta 
eller närproducerade

V Andelen miljömärkta livsmedel har uppnåtts och mäts 
kontinuerligt. Ekologiska livsmedel i kommunen/kg var 28,2 %. 
Sammantaget är andelen miljömärkta eller närproducerade 
livsmedel över 30 %.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
ska vara minst 60 procent
KKiK (U07414)

V Andelen hushållavfall som samlats in för materialåtervinning är 
60 % (59 % under 2017).

Andelen miljöbilar i kommunens verksamhet ska öka 
(miljöbilar enligt skatteverkets definintion)(U00437)

V Svårt att veta om andelen ökat eller minskat eftersom 
definitionen av vad som räknats som miljöbil har ändrats 1 juli 
2018. Enligt den nya definitionen är andelen miljöbilar 42,1 % 
vilket är bättre än snittet i Sverige.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar
Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommun inom trygghet 
och säkerhet

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

RT Enligt Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet 2019 förbättrar 
vi vårt rankingresultat med 15 placeringar och hamnar på plats 
126 (141). Vi måste fortsätta arbetet med att få ner antalet 
stölder och ingreppsbrott (exempelvis inbrott). 

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått 2019 Utvärdering/Kommentar
Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt

 Nöjd medborgarindex kultur 75 eller högre 
(SCB, medborgarundersökning)

RT Enligt 2019 års medborgarundersökning är NMI kultur 62, vilket 
är en genomsnittlig nivå bland kommuner i Sverige.

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
näringslivskommuner

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommuner inom miljö 
och hållbart 
samhällsbyggande
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Budgetföljsamhet bland nämnderna 

 Diagram: Avvikelser mot budget (mkr) 

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 tabell. 

 Nettokostnads- och skatteutvecklingen 

Förändring (%) 2019 2018 2017 2016 2015 

2019-

2015 

Nettokostnads- 

utveckling 5,9 2,6 5,5 4,3 4,4 24,8 

Skatteintäkts- 

utveckling 4,6 2,2 5,4 5,3 3,6 22,8 

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 99,5 procent 
för 2019 och genomsnittet för de senaste 5 åren 
landar på 98,5 procent. 

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

Den kommunala skattesatsen var under 2019 
20:23 kronor. Genomsnittet i länet var 20:64 och 
i riket 20:7. Lägst skatt i Skåne hade Vellinge med 
18:50 kr. Osby hade högst med 22:26, en skillnad 
på 3:76 kr. Den totala skattesatsen (kommunal- 
och landstingsskatt) för Båstad ligger på 31:41. 
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KF - KF
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse

KS - kommunledningskontor
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
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Genomsnittet i de fem närmsta pendlingskommu-
nerna är 31:41. Landstingsskatten i Skåne upp-
gick till 11:18 jämfört med rikets på 11:49. 

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 minskade under 2019 jämfört med 
2018. Främsta förklaringen är att kommunen kla-
rar av att fullt ut självfinansiera nya investeringar 
vilket påverkar soliditeten negativt. 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld 
uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i 
balansräkningen. Räknar man med den i skulden 
blir soliditeten 19 procent 2019 vilket innebär att 
soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 
minskar med 2 procent jämfört med 2018 vilket 
är ett trendbrott, senast detta nyckeltal minskade 
var 2013. 

Diagram: Soliditet (%) 

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

 Känslighetsanalys 

Händelse (mkr +/-) 

Löneförändring, 1 % -6,9

Prisförändring, 1 % -3,5

Ränteförändring, +1 % -5,3

Skatteintäkter, 100 invånare -5,3

1 kr kommunalskatt 35,6 

Balanskravsresultat 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för 
krav på ekonomisk balans mellan intäkter. Om 
kostnaderna är större än intäkterna ett år upp-
står ett underskott som ska återställas inom tre 
år. Balanskravet avser kommunens nämnds och 
förvaltningsorganisation. 

Båstads kommun har de senaste fem åren upp-
fyllt balanskravet, senast kommunen inte gjorde 
det var 2008. Det finns därför inget underskott 
att återställa. Balanskravsjusteringar innebär 
bland annat att vissa realisationsvinster inte tas 
med i bedömningen om årets resultat uppfyller 
balanskravet. Under 2019 avyttrade kommunen 
fastigheter, inventarier och maskiner som gene-
rerade en reavinst på 0,6 mkr. Enligt huvudprin-
cipen ska realisationsintäkter räknas bort vid en 
balanskravsjustering.  

Årets balanskrav är positivt och uppgår till 
3,5 mkr (14,8 mkr) vilket lever upp till lagens 
krav. Jämfört med tidigare år är resultatet betyd-
ligt sämre. Kommunen har inte använt sig av re-
sultatutjämningsreserv (RUR).  

 Balanskravsutredning  (mkr)

2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 4,1 

- Samtliga realisationsvinster -0,6

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 

+- Återföring av vinster och förluster i värdepapper - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3,5 

= Balanskravsresultat 3,5 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 be-
slut om att finansiera framtida ökade pensionsut-
betalningar genom att skapa medel i den egna ba-
lansräkningen öronmärkta till ändamålet. Beslu-
tet innebär att den del av överskottet som över-
skrider värdesäkringen av det egna kapitalet 
skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetal-
ningar. Värdesäkring av det egna kapitalet inne-
bär att resultatet först ska täcka inflationens vär-
deminskande effekt på det egna kapitalet innan 
överskridande del kan reserveras till pensionsre-
serven. (Inflationen (KPI) 2019 blir 1,8 procent. 
enligt SKL:s bedömning i cirkulär 19:6). För 2019 
finns det inte utrymme att öronmärka del av det 
egna kapitalet till pensionsreserv. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Båstads kommunkoncerns verksamheter har 
medborgarnas behov av insatser och service som 
utgångspunkt. Medarbetarna är därför arbetsgi-
varens största investering och viktigaste resurs, 
som i mötet med kommuninvånare skapar kvali-
tet och mervärde. Den personalekonomiska redo-
visningen är en av flera informationskällor som 

ligger till grund för kommunens strategiska ar-
bete med personalpolitiska och arbetsmiljöfräm-
jande insatser med målet att stärka koncernens 
ställning som en attraktiv och utvecklande ar-
betsplats. 

Redovisningen består av koncernövergripande 
statistik per 31 december och gäller tillsvidarean-
ställda samt visstidsanställda månadsavlönade 
om inte annat anges. 

Personalstatistik 

 Kommunkoncern Kommun 

 2019 2018 2019 2018 

Antal anställda 1 248 1 260 1 226 1 237 

- tillsvidareanställda 1 122 1 111 1 101 1 088 

- visstidsanställda* 192 236 192 236 

Antal kvinnor 1 017 1 022 1 010 1 014 

- varav tillsvidareanställda 932 917 925 909 

Antal män 231 238 216 223 

- varav tillsvidareanställda 190 194 176 179 

Antal anställda per 1 000 invånare 74 74 73 73 

Antal helårsarbetare 1 160 1 192 1 137 1 167 

- tillsvidareanställda 1 003 991 982 968 

- månadsavlönade, visstid 161 206 155 199 

- timavlönade 95 100 94 99 

Medelålder 47 - 47 47 

- kvinnor - - 48 48 

- män - - 46 47 

Andel heltidsanställda (%) - - 56 53 

- kvinnor - - 51 48 

- män - - 80 80 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) - - 89 89 

- kvinnor - - 88 88 

- män - - 94 94 

Medellön (kr) - - 31 379 30 456 

- kvinnor - - 31 148 30 127 

- män - - 32 597 32 137 

Personalomsättning (%) (inklusive  

pensionsavgångar) - - 10,6 9,9 

Avgång med ålderspension - - 30 18 

Genomsnittligt antal medarbetare/chef - - 17 17 

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

 

Bemanning och kompetensförsörjning 
Antal anställda 
Antalet anställda i kommunkoncernen uppgår till 
1 248, en minskning med 12 medarbetare jämfört 

med föregående år. Antalet helårsarbetare mins-
kade under året från 1 192 till 1 160. 

För Båstads kommun uppgår antalet anställda till 
1 226, en minskning med 11 medarbetare under 
året. Antalet helårsarbetare minskade under året 
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från 1 167 till 1 137. Timavlönade utförde arbete 
motsvarande cirka 94 (99) helårsarbetare. Det är 
inom Vård och omsorg samt Barn och skola som 
det största antalet timavlönade finns.  

Antal heltidsanställda i Båstads kommun för 
2019 bland tillsvidareanställda är 56 (53) pro-
cent , en ökning med 3 procentenheter. 

För att säkerställa kompetensförsörjningen i Bå-
stads kommun och för att fullfölja kontinuitet och 
kvalitet mot kommuninvånarna arbetar Båstad 
kommun med Heltidsresan.  

Genom Heltidsresan erbjuds samtliga tillsvidare-
anställda medarbetare inom Vård och Omsorg 
samt Kommunals avtalsområde möjligheten att 
arbeta heltid och vid nyrekryteringar erbjuds hel-
tidsanställningar.  

Syftet med att erbjuda heltidsanställningar är att 
det ska bidra till att förbättra förutsättningarna 
för kommunen att motivera och utveckla redan 
tillsvidareanställda medarbetare, liksom att attra-
hera och rekrytera nya medarbetare.  

Heltidsresan är även ett led i att öka jämställd-
heten, då andelen heltidsanställda män är väsent-
ligt högre än kvinnor. Fler ska ges möjlighet att 
försörja sig på sin lön. 

Hälsa och arbetsmiljö 

Båstads kommun har en total sjukfrånvaro på 5,5 
(5,5) procent. För Båstadhem AB är sjukfrånva-
ron 5,3 procent varav 17,2 procent är långtids-
sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaro, kommun  

 2019 2018 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställ-

das sammanlagda ordinarie arbetstid 5,5 5,5 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro 

under en sammanhängande tid av 60 dagar 

eller mer 42 41 

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,2 6,2 

Sjukfrånvaro för män 2,8 3,7 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 4,1 3,5 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 5,2 5,4 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 6,2 6,2 

 

Båstads kommuns kortidssjukfrånvaron mins-
kade med tre procentenheter till 17 (20) procent. 
Sjukfrånvaron upp till dag 90 ökade med en pro-

centenhet jämfört med föregående år likaså lång-
tidssjukskrivningarna från dag 91 med två pro-
centenheter. Båstads kommun har arbetat med ti-
diga insatser för att minimera kortidssjukfrånva-
ron över tid. 

Det kan noteras en ökning av sjukfrånvaro inom 
gruppen under 29 år.  

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i 
genomsnitt till 26 (24) sjukdagar per medarbe-
tare. 

Antal sjukfrånvarodagar, kommun 

 2019  2018  2017  

 Dagar % Dagar % Dagar % 

Dag 1 701 2 594 2 505 2 

Dag 2-14 4850 17 5290 20 4 650 18 

Dag 15-90 4870 17 4233 16 3 614 14 

Dag 91- 17 628 63 16 088 61 16 936 66 

Totalt 28 049  26 205  25 705  

 

Antalet medarbetare som var frånvarande på 
grund av sjukskrivning under hela året, antingen 
på heltid eller till viss del av sin tillsvidareanställ-
ning var 16 (17) stycken. 

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad 
sjukfrånvaro uppgick till cirka 37(38) procent vil-
ket motsvarar 408 (369) medarbetare. 

Medarbetarundersökning 
Båstads kommun genomförde under 2019 en 
medarbetarundersökning. Resultatet visade att 
Båstads kommuns medarbetare varit nöjdare 
(82) än offentliganställda i Sverige (78). Det är 
också högre än genomsnittet för alla anställda ut-
anför storstadsområdena (80). Resultatet visade 
bland annat på utmaningar inom våld och hot och 
kränkande särbehandling, och obligatoriska 
chefsutbildningar inom aktiva åtgärder genom-
fördes därför för alla chefer i kommunen. 

Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador har minskat och var 
under året 28 (35), varav 28 utgör olycksfall, 0 
sjukdom och 0 färdolycksfall. Av anmälningarna 
återfinns 96 procent (27 st) inom Vård och Om-
sorg.  

Antal anmälda arbetsskador, kommun  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

28 35 24 48 40 43 59 75 58 
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Uppföljning av arbetsskador och tillbud sker kon-
tinuerligt i de olika samverkansgrupperna. Rap-
portering samt årlig uppföljning sker i kommu-
nens centrala samverkansgrupp (Cesam). 

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 
49 (48) procent). 

 

Diagram: Åldersgrupp, kommun   

 

 

Sysselsättningsgrad 
Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad 
för tillsvidareanställda uppgick till drygt 89 (89) 
procent. Kvinnor arbetar i genomsnitt 88 (88) 
procent och män 94 (94) procent.  

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

Personalomsättning 
Under 2019 avslutade 117 (108) personer sin 
tillsvidareanställning i kommunen och 68 (85) 
nyanställdes med samma anställningsform.  

Den externa rörligheten var 10,6 (9,9) procent. 
Pension utgör cirka 25,6 (24,1) procent av av-
gångsorsakerna.  

Under året utannonserades 114 (190) tillsvidare-
anställningar. Antal ansökningar per annonserad 
tjänst var i genomsnitt 18,6 (9,4). 

Pensionsavgångar 
Medelpensioneringsålder i Båstad är 64,8 år 
(2019). Under året gick 30 (26) av kommunens 
medarbetare i pension. Av medarbetare fyllda 
65 år kvarstår 18 (23) i arbete. 

 

Diagram: Antal pensionsavgångar, kommun  

	

Mellan år 2020 och 2028 beräknas 301 (333) 
medarbetare avgå med ålderspension vid 65 års 
ålder, vilket utslaget på perioden innebär cirka 
3,3 (3,3) procent per år. Drygt en tredjedel (cirka 
116 medarbetare) av de som går i pension under 
perioden är vårdpersonal, Cirka 46 är lärare och 
cirka 31 förskollärare/fritidspedagoger och 16 
barnskötare. Båstads kommun behöver ta hänsyn 
till att pensionsavgångar sker i olika utsträckning 
inom olika yrkesgrupper. Arbetskraftsbristen har 
blivit ett ökande problem liksom konkurrens om 
arbetskraft när befolkningsstrukturen förändras. 

Chefs- och ledarskap 

Antalet personal-, ekonomi- och verksamhetsan-
svariga chefer var totalt i kommunen 76 (75) 
varav 69 (68) procent kvinnor och 31 (32) pro-
cent män. Kommundirektörens ledningsgrupp 
består av elva personer varav fem kvinnor och 
sex män. 

Chefskap förutsätter en öppen dialog mellan chef 
och medarbetare. Ett gott ledarskap bidrar till 
motiverade medarbetare, attraktiva och hälso-
samma arbetsplatser och i förlängningen en 
framgångsrik verksamhet. En förutsättning för ett 
gott ledarskap är att antalet medarbetare per 
chef är rimligt. Av kommunens chefer har 13(13) 
arbetsgivaransvar för fler än 30 medarbetare, 
dessa återfinns i huvudsak inom Barn och skola 
samt inom Vård och omsorg.   

Personalkostnader 
Löner 
Totala lönekostnaden för kommunkoncernens lö-
ner inklusive sociala avgifter uppgick till 649 
(637) mkr. 

Kostnaden för löner och arvoden är kommunens 
enskilt största utgiftspost. Den uppgick till 637 
(624) mkr inklusive sociala avgifter. Av denna 
summa utgör 6,1 (5,7) mkr arvoden till förtroen-
devalda. I lönekostnaden ingår ersättning till 
medarbetare som omfattas av arbetsmarknadsåt-
gärder. 

0

100

200

300

400

20‐29 30‐39 40‐49 50‐59 60‐99

81

190
258

338

176

22 52 66 60 37
103

242
324

398

213

Åldersgrupp

K M Totalt

31 32 28 29 32 30

46

32
41

0
10
20
30
40
50

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

25

·1 I I I I I I I I 

■ ■ ■ 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Medellönen för månadsavlönade är 31 379 
(30 456) kr/mån, vilket är en ökning med cirka 

2,9 procent. Kvinnors medellön utgör 95,6 
(93,8) procent av männens. 

Personalkostnader 

Kommunkoncern Kommun

(mkr inklusive sociala kostnader) 2019 2018 2019 2018

Lönekostnad  648,58 636,88 637 624

Lönekostnad, exklusive sociala kostnader 466,33 458,84 458 450

Sociala kostnader 182,25 178,04 179 174

Sjuklönekostnader 

Sjuklönekostnad dag 2-14 5,03 8,28 4,8 8,1

Sjuklönekostnad dag 15-90 - - 1,5 1,2

Övertidsskuld - -* 2,5 2,3

Semesterskuld 32,2 34,65 31,4 33,7

Uppehålls-/ferielöneskuld - - 7,6 7,4

Övertid och mertid 
Under året utgick ersättning för övertid och mer-
tid med 8,9 (8,9) mkr exklusive sociala avgifter. 
Det motsvarar 1,4 (1,4) procent av den totala lö-
nekostnaden eller 7 254 (7 161) kr per medarbe-
tare. 

Övertid motsvarar 13 382 (13 388) timmar och 
fyllnadstid 29 422 (29 427) timmar. De största 
uttagen av övertid återfinns inom Vård och Om-
sorg. För innestående, inte uttagen kompensat-
ionsledighet har kommunen en skuld till de an-
ställda på drygt 2,5 (2,3) mkr inklusive sociala av-
gifter.  

Sjuklönekostnader 
Sjuklön betalades under året med 9,7 (9,8) mkr 
inklusive sociala avgifter. För Båstadhem AB upp-
gick sjuklönekostnaden till 236 tkr.  

Semesterlöneskuld 
För innestående, inte uttagna, semesterdagar har 
kommunen en semesterlöneskuld till de anställda 
på 29,7 (31,6) mkr inklusive sociala avgifter.  

Pensionskostnader 
Under året utbetalades pension till 196 (221) 
pensionstagare. Kostnaden uppgick till 12,3 
(12,8) mkr inklusive löneskatt. 

Fördelning av antal utbetalda pensioner, kommun 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Ålderspension 177 201 208 223 233 240 241 248 250 251 

Visstidspension - - - - - - - 1 1 2

Särskild avtalspension 1 1 1 2 2 - - - 1 1

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

Efterlevandepension 18 19 17 18 19 15 15 15 17 17 

Lokala avtal - - 2 2 3 2 3 4 3 -

Totalt antal utbetalda pensioner 196 221 229 246 258 258 260 269 275 277 

Förväntad utveckling 
Omvärldsrisker 
Den pågående pandemin kommer att påverka 
kommunens verksamheter och ekonomi. Det är 
dock ännu inte möjligt att göra en sannolik be-
dömning om i vilken omfattning pandemin kom-
mer att påverka Båstad och Sverige. Normalt sett 

sker en tillfällig nedgång av sysselsättningen i 
samband med ekonomiska kriser, vilket påverkar 
skatteintäkterna till kommuner och regioner ne-
gativt under några år. Denna kris påverkar inte 
enbart kommunens intäkter utan den kom-
mer också i stor grad att påverka kommunens 
verksamheter. 
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Resultaträkning, Balansräkning 

Resultaträkning 
Kommunkoncern Kommun 

Not Bokslut Bokslut  Budget Bokslut Bokslut 

(mkr) 2019 2018  2019 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 2,9 326 345  200 261 280 

Verksamhetens kostnader  3,9 -1 039 -1 014 -930 -1 011 -984

Avskrivningar 4 -72 -74 -58 -54 -56

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -785 -742 -788 -805 -760

Skatteintäkter  5 687 666 686 687 666

Generella statsbidrag och utjämning  6 121 107 120 121 107

VERKSAMHETENS RESULTAT 23 31 18 4 13

Finansiella intäkter 7 2 3 2 4 4

Finansiella kostnader 8 -13 -18 -4 -3 -2

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 12 15 16 4 15

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 12 15 16 4 15

Balansräkning 
  Kommunkoncern Kommun

(mkr) Not 2019 2018 2019 2018 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 663 1 545  1 047 942 

   Maskiner och inventarier 11 78 74 72 66

   Övriga materiella anläggningstillgångar 145 33 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 40 41 44 45

Summa anläggningstillgångar 1 927 1 693  1 163 1 053 
Bidrag till statlig infrastruktur 13 56 59 56 59
Omsättningstillgångar 
Förråd och exploateringsfastigheter 14 25 20 25 20

Kortfristiga fordringar 15 124 101  127 106 

Kortfristiga placeringar 16 1 1 1 1

Kassa och bank 17 41 21 21 0

Summa omsättningstillgångar 191 142  175 126 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 174 1 895  1 394 1 239 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 18 

Årets resultat 12 15 4 15

Pensionsreserv 107 101  107 101 

Övrigt eget kapital 492 482  401 391 

Summa eget kapital 610 598 512 508 
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 19 7 5 7 5

Avsättningar för latent skatt 11 9 2 1

Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 2 4 2 4

Summa avsättningar 20 18 11 10
Skulder 
Långfristiga skulder 20 1 288 1 032 630 503 

Kortfristiga skulder 21 256 247  242 217 

Summa skulder 1 544 1 279  872 721 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 174 1 895 1 394 1 239 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser 
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna 22 243 246  243 246 

Övriga ansvarsförbindelser 23 28 29  687 587 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys 
 Kommunkoncern Kommun 

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 10 15 4 15

Justering för ej likviditetspåverkande poster 

     Avkrivningar 71 72 53 54

     Nedskrivningar/Utrangeringar 1 2 1 2

     Gjorda avsättningar 1 -15 -3 -15

     Återförda avsättningar 3 3

     Orealiserade kursförändringar 0 0

     Upplösning av bidrag till infrastruktur 3 3 3 3

     Upplösning av investeringsbidrag -3 -3 -3 -3

Övriga likviditetspåverkande poster 

     Utbetalning av bidrag till infrastruktur 2 12 2 12

Poster som redovisas i annan  sektion 

     Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -3 0 -1 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 85 86 60 68

Minskning/ökning kortfristiga fordringar -22 -1 -21 -1

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter -6 0 -6 -0

Minskning/ökning kortfristiga skulder 8 0 23 -15

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 86  56 52

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar -308 -197 -164 -156

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 3 7 3 7

Anslutningsavgifter VA 16 7 16 7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 7 1 0

Förvärv av  finansiella tillgångar 0 -7 0 -7

Avyttring av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -284 -183 -144 -149

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 262 90  132 90

Amotering av skuld -21 -34 -21 -34

Ökning av långfristiga fodringar 0 -3 0 -3

Minskning av långfristiga fordringar 1 0 1 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 242 53  112 53

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -2 -12 -2 -12

Årets kassaflöde 21 -56 22 -56

Likvida medel vid periodens början 21 77 0 56

Likvida medel vid periodens slut 41 21 22 0
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Noter 

Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
Lag om kommunal bokföring och redovisning 
och rekommendationer från Rådet för kommu-
nal redovisning. 

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges. Periodise-
ringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed. Ny redovisningsprincip för 
finansiella instrument tillämpas vilket innebär 
värdering till verkligt värde. Detta innebär att de 
finansiella omsättningstillgångarna har ökat 
med 788 tkr. Under 2018 har jämförelsetalen i 
resultaträkningen justerats med den värdened-
gång som skedde under 2018 med 146 tkr. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet 
men hänförliga till redovisningsåret har bokförts 
och belastat årets redovisning. 

Utställda	fakturor efter årsskiftet, men hänför-
liga till redovisningsåret, har fordringsförts och 
tillgodogjorts årets redovisning. 

Semesterlöneskuld,	okompenserad	övertid,	
löneskuld	för	december	månad	2019	och	
därpå	upplupen	arbetsgivaravgift redovisas 
under kortfristiga skulder. Den årliga föränd-
ringen kostnadsförs. 

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

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men 
ännu ej inbetalade har fordringsförts. 

Sociala	avgifter har bokförts i form av procen-
tuella personalkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Anställda med kommunalt 
avtal: 39,15 procent och arvodesanställda: 31,42 
procent. Justering av avgiften på grund av avtals-
försäkringar har bokförts centralt. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 
av- och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet in-
går inga lånekostnader. 

Avskrivningar av materiella anläggningstill-
gångar görs för den beräknade nyttjandeperi-
oden med linjär avskrivning baserat på anskaff-
ningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående 
arbeten görs inga avskrivningar. Följande av-
skrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 
3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 år. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om belop-
pet överstiger gränsen för mindre värde. Grän-
sen för mindre värde har satts till ett halvt bas-
belopp.  

Från och med 2015 tillämpas komponentav-
skrivning. De olika komponenterna, i till exem-
pel 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 använ-
das därför skiljer sig åt.  

Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
internränta. Avskrivningar har beräknats enligt 
nominell metod och internräntan uppgår till 1,5 
procent. 

Lånekostnader	belastar resultatet den period 
de hänför sig till. 

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	tas från och med 2013 upp 
som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över an-
läggningarnas respektive nyttjandeperiod.  

VA‐resultatfonden	är positiv vilket minskar be-
hovet av framtida taxehöjningar. Ett uppkommet 
underskott ska regleras under en treårsperiod 
genom exempelvis taxehöjning och/eller kost-
nadsbesparing. 	

Pensioner intjänade under 2019 redovisas som 
en kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner 
intjänade före 1998, samt visstidspension redo-
visas som en ansvarsförbindelse i enlighet med 
den kommunala redovisningslagen. Förpliktelser 
för pensionsåtaganden är beräknade enligt 
RIPS07, Riktlinjer för beräkning av pensions-
skuld. 

Den preliminära slutavräkningen för skattein‐
täkter	baseras på SKL:s decemberprognos i en-
lighet med rekommendation RKR R2 Intäkter. 

Den	särskilda	löneskatten	på pensionskostna-
den har periodiserats enligt RKR R10. Löneskat-
ten uppgår till 24,26 procent.	

Kommunalskatt periodiseras i enlighet med 
RKR R2. Detta innebär att i bokslut 2019 har den 
definitiva sluträkningen för 2018 och en prelimi-
när slutavräkning för 2019 bokförts. 

Den leasingverksamhet som finns är av typen 
operationell leasing. Endast operationella lea-
singavtal längre än ett år tas med. 
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Noter 

Som jämförelsestörande redovisas poster som 
sällan förekommer och har ett väsentligt belopp. 
Kommunen redovisar däremot alltid resultat vid 
både försäljning av anläggningstillgångar och 
fastighetsförsäljning i samband med markexplo-
atering som jämförelsestörande. År 2019 uppgår 
dessa poster netto till 0,1 respektive 12,7 mkr. 
Utöver detta tillkommer jämförelsestörande 
kostnader i form av nedskrivning för Skogsbyn 
moduler på totalt 0,8 mkr. Under generella stats-
bidrag finns en post för år 2018 som har definie-
rats som jämförelsestörande då de är av tillfällig 
karaktär. Det är ett statsbidrag för att stimulera 
bostadsbyggande, den så kallade ”byggbonusen” 
på 2,4 mkr.  

Sammanställd	redovisning	har upprättas en-
ligt förvärvsmetoden med proportionell konsoli-
dering. Konsolideringen innebär att kommunens 
och företagens räkenskapsposter sammanförs 
efter eliminering av alla koncerninterna mellan-
havanden och att endast de ägda andelarna rä-
kenskapsposter har tagits med. Interna mellan-
havanden mellan kommunen och bolagen har 
eliminerats. Obeskattade reserver, exklusive la-
tent skatt, har förts till eget kapital. Latent skatt, 
som utgör 22,0 procent av de obeskattade reser-
verna, redovisas under posten avsättningar. 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bo-
lag och kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 procent inflytande i. Inga förändringar 
har skett under året i kommunkoncernens sam-
mansättning. 

Not 2 Verksamhetens intäkter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Försäljningsintäkter 5,8 5,8 5,8 5,8

Taxor och avgifter 95,7 97,0 95,7 97,0

Hyror och arrenden 80,1 85,3 18,0 18,4

Bidrag 102,4 106,7  102,4 106,7 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 26,9 19,2 23,6 21,5

Exploateringsintäkter 14,7 29,9 14,7 29,9

Realisationsvinster 0,6 0,3 0,6 0,3

Övriga intäkter 0,0 1,0 0,0 0,0

Summa 326,1 345,3  260,7 279,6 

Not 3 Verksamhetens kostnader Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Löner och sociala kostnader 660,0 648,3  648,8 636,1 

Pensionskostnader 45,7 46,9 45,1 46,0

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 1,0 1,0 1,0 1,0

Anskaffningskostnad exploateringsfastighet 1,9 5,7 1,9 5,7

Köp av huvudverksamhet 162,3 138,0  162,3 138,0 

Lokal- och markhyror 12,3 15,3 52,5 52,5

Fastighetskostnader/-entreprenader 40,1 41,4 7,6 9,6

Bränsle, energi och vatten 18,8 18,7 4,7 4,0

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 24,7 25,3 24,7 25,3

Transporter och resor 10,7 10,4 10,7 10,4

Lämnade bidrag 28,7 30,6 28,7 30,6

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,7 0,0 0,3

Administrativa tjänster 11,2 11,1 11,2 11,1

Konsulttjänster 8,6 7,7 7,4 6,8

Tillfälligt inhyrd personal 2,5 0,9 2,5 0,9

Övriga kostnader 10,8 12,4 2,1 5,5

Summa 1 039,5 1 014,4 1 011,3 983,8 

Leasingavgifter 

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt nedan 

- inom ett år 3,1  3,1

- senare än ett år, men inom fem år 6,3  6,3

- senare än fem år 0,0  0,0
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Not 4 Avskrivningar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Avskrivning byggnader och anläggningar 54,2 54,1 37,4 37,3

Avskrivning maskiner och inventarier 17,0 17,9 15,8 16,6

Nedskrivning 0,8 1,7 0,8 1,7

Summa 71,9 73,7 53,9 55,5

Nedskrivning Skogsbyns moduler 765 tkr. 

Not 5 Skatteintäkter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Preliminär kommunalskatt 692,7 669,1  692,7 669,1 

Preliminär slutavräkning innevarande år -6,4 -0,9 -6,4 -0,9

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,3 -2,1 0,3 -2,1

Summa 686,7 666,0  686,7 666,0 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Inkomstutjämningsbidrag 103,0 96,8  103,0 96,8

Kommunal fastighetsavgift 45,3 42,4 45,3 42,4

Avgift till LSS-utjämning -34,7 -30,4 -34,7 -30,4

Kostnadsutjämningsavgift -7,8 -13,8 -7,8 -13,8

Regleringsavgift 10,4 2,3 10,4 2,3

Generella bidrag från staten 5,1 9,4 5,1 9,4

Summa 121,4 106,7  121,4 106,7 

Not 7 Finansiella intäkter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Utdelning på aktier och andelar 1,8 2,7 1,8 2,8

Ränteintäkter 0,3 0,1 0,3 0,1

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 1,4 1,4

Summa 2,1 2,9 3,5 4,3

Not 8 Finansiella kostnader Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Räntekostnader 12,5 17,9 2,6 1,7

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

Övriga finansiella kostnader 0,3 0,2 0,3 0,2

Summa 12,8 18,3 3,0 2,1

Not 9 Jämförelsestörande poster Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Reavinster fastighetsförsäljning 2,4 0,1 0,1 0,1

Nedskrivning Skogsbyn moduler -0,8 0,0 -0,8 0,0

Nedskrivning Förslövs skola 0,0 -1,7 0,0 -1,7

Exploatering 0,0 24,1 12,7 24,1

Byggbonus 0,0 2,4 0,0 2,4

Summa 14,3 25,0 12,1 25,0
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Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Anskaffningsvärde 2 347,3 2 178,1 1 562,8 1 424,0 

Ackumulerade avskrivningar -684,0 -633,6 -515,9 -482

Bokfört värde 1 663,4 1 544,6 1 046,8 942,0 

Avskrivningstider 15-100 år 15-100 år 15-50 år 15-50 år

Redovisat värde vid årets början 1 544,6 1 599,3 942,0 841,6 

Investeringar 175,4 161,1  143,5 141,4 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägg-
ningstillgångar -1,6 -25,2 -0,5 -1,8

Avskrivningar, nedskrivning -55,0 -190,7 -38,1 -39,1

Redovisat värde vid årets slut 1 663,4 1 544,6 1 046,8 942,0 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 

Saneringsfastigheter 26  26

Verksamhetsfastigheter 31  23

Fastigheter för affärsverksamhet 34  34

Publika fastigheter 27  27

Fastigheter för annan verksamhet 22  22

Not 11 Maskiner och inventarier Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Anskaffningsvärde 342,2 330,2  325,4 312,5 

Ackumulerade avskrivningar -263,8 -255,9 -253,7 -246,3

Bokfört värde 78,4 74,3 71,7 66,3

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

Redovisat värde vid årets början 74,3 83,4 66,3 66,4

Investeringar 21,4 17,7 21,3 16,5
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägg-
ningstillgångar -0,4 -0,6 0,0 -0,1

Avskrivningar, nedskrivning -17,0 -26,2 -15,8 -16,6

Redovisat värde vid årets slut 78,4 74,3 71,7 66,3

Genomsnittlig nyttjandeperiod 

Maskiner 8 8

Inventarier 5 5

Bilar och andra transportmedel 16  16

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

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

Aktier och andelar andra företag 25,6 25,6 25,5 25,5

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

Långfristiga fordringar, övriga 12,7 13,2 12,4 13,2

Redovisat värde vid årets slut 40,5 41,0 44,4 44,9
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Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Ingående värde 59,3 59,4 59,3 59,4

Årets bidrag till statlig infrastruktur -0,2 2,7 -0,2 2,7

Årets upplösning -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Redovisat värde vid årets slut 56,2 59,3 56,2 59,3

 Bidrag Upplöst
Åter- 

stående 
Upplös-
ningstid 

Pågatågstation Förslöv NordVäst (perrong och spårom-
råde) 37,4 -8,3 29,0 25 år 

Förslöv station trafik norrut 1,2 -0,1 1,1 25 år 

Inre Kustvägen 8,1 -2,3 5,8 25 år 

GC-tunnel vid nya stationen 13,7 -4,1 9,6 25 år 

GC-tunnel vid nya stationen, bidrag Skånetrafiken -10,3 3,1 -7,3 25 år 

Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning 3,3 -1,0 2,3 25 år 
Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning, bidrag 
Skånetrafiken -2,5 0,7 -1,8 25 år 

Ny GC-väg längs väg 1722 Vistorpsvägen 3,2 -0,6 2,6 25 år 

GC-väg Förslöv-Fogdarp 7,5 -1,3 6,2 25 år 

Cirkulationsplats Östra Karup 1,6 -0,6 1,0 25 år 

Kattegattleden  5,0 -0,8 4,3 25 år 

Köpmansgatan upprustning 4,0 -0,6 3,4 25 år 

Redovisat värde vid årets slut 72,1 -15,9 56,2

Not 14 Förråd och exploateringsfastigheter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Förråd 1,2 1,1 1,2 1,1

Exploateringsfastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Exp del av Hemmeslöv 5:9 0,5 0,2 0,5 0,2

Hemmeslöv6:2(bakom rondell 0,9 0,9 0,9 0,9

Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 0,3 0,3 0,3 0,3

Exploatering Vistorp 8:90 med flera 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 7,6 8,0 7,6 8,0

Exploatering Vistorp 8:14 m.fl. 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploatering Hemmeslöv 5:14 1,8 0,0 1,8 0,0

Exploatering Hemmeslöv 10:10 0,5 0,4 0,5 0,4

Exploatering Förslöv 2:4 1,2 0,0 1,2 0,0

Exploatering Hasselbacken Båstad 109:330 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Exploatering Hemmeslöv 6:2 Petersberg 1,4 0,6 1,4 0,6

Exploatering Järnvägen 12, Båstad 0,0 0,8 0,0 0,8

Exploatering verksamhetsområde Vistorp 1,8 0,0 1,8 0,0

Exploatering Böske 37:1 0,7 0,7 0,7 0,7

Exploatering Vistorp väst 9:2 4,8 4,4 4,8 4,4

Exploatering Trollbäcken Båstad 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Exploatering Båstad 109:2 (Badkrukan) 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploatering Eskilstorp 6:3 0,2 0,1 0,2 0,1

Exploatering Hemmeslöv 5:9 söder om Willys 0,1 0,0 0,1 0,0

Exploatering Grevie gamla skola Hålarp 4:197 2,3 2,3 2,3 2,3

Vretvägen Båstad 109:2 0,3 0,1 0,3 0,1

Redovisat värde vid årets slut 25,3 19,5 25,3 19,5
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Not 15 Kortfristiga fordringar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Kundfordringar 8,7 5,1 8,6 14,1

Statsbidragsfordringar 62,3 53,5 62,3 53,5

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 44,9 37,1 42,1 35,5

Övriga kortfristiga fordringar 8,2 5,7  14,2 2,9

Redovisat värde vid årets slut 124,0 101,4  127,2 106,0 

Not 16 Kortfristiga placeringar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Aktier och andelar 0,9 0,9 0,9 0,9

Redovisat värde vid årets slut 0,9 0,9 0,9 0,9

Not 17 Kassa och bank Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank 40,8 20,6 21,4 0,0

Redovisat värde vid årets slut 40,8 20,6 21,4 0,0
Kommunen har en kredit hos banken på 50 mkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället. 
Båstadhem har en beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit som uppgår till 30 mkr per balansdagen. 

Not 18 Eget kapital Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Ingående eget kapital 598,0 582,0  507,7 491,7 

Justering på grund av ändrad redovisningsprincip 0,0 0,8 0,0 0,8

Summa justerat eget kapital 598,0 582,8  507,7 492,5 

Årets resultat 12,1 15,2 4,1 15,2

Utgående eget kapital 610,1 598,0  511,8 507,7 
Fullmäktige har under 2019 beslutat avsätta 5,1 mkr av tidigare års resultat till pensionsreserv. Därefter finns det 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapi-
talet till pensionsreserven. 
Justering eget kapital avser ändrad redovisningsprincip avseende finansiella instrument vilket innebär värdering till verkligt värde. Detta innebär att de 
finansiella omsättningstillgångarna har ökat med 796 tkr. 

Not 19 Avsättningar för pensioner Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Specifikation – avsatt till pensioner 

Särskild avtals-/ålderspension 0,7 0,6 0,7 0,6

Förmånsbestämd/kompletteringspension 0,5 0,5 0,5 0,5

Ålderspension 6,2 3,9 6,2 3,9

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

Summa pension 7,4 5,0 7,4 5,0

Löneskatt på avsättning 1,8 1,2 1,8 1,2

Summa avsatt till pensioner 9,2 6,2 9,2 6,2

Avsatt till pensioner 

Ingående avsättning 6,2 7,5 6,2 7,5

Nya förpliktelser under året 3,3 -0,4 3,3 -0,4

Varav   Nyintjänad pension 2,4 0,0 2,4 0,0

   Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,1 0,2 0,1

   Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

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

   Övrig post 0,7 -0,5 0,7 -0,5

Årets utbetalningar -0,9 -0,7 -0,9 -0,7

Förändring av löneskatt 0,6 -0,2 0,6 -0,2

Summa avsatt till pensioner 9,2 6,2 9,2 6,2

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 97 % 97 % 

Hela pensionsåtagandet har återlånats. 
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Not 20 Långfristiga skulder Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Lån i banker och kreditinstitut 1 166 926,7 325,4 398,2 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 

Investeringsbidrag 53,3 52,8 53,3 52,8

återstående antal år (snitt) 39,2 38,1 39,2 38,1

Anslutningsavgifter 68,5 52,4 68,5 52,4

återstående antal år (snitt) 50 50 50 50

Summa förutbetalda intäkter 121,7 105,2  121,7 105,2 

Summa långfristiga skulder 1 288,2 1 031,9 629,7 503,4 

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

Genomsnittlig ränta (%) 0,96 1,09 0,62 0,76

Genomsnittlig räntebindningstid (dagar) 978 977 797 797

Lån som förfaller inom 

1 år 279,6 187,7 89,6 49,2

2-3 år 471,7 288,6  156,7 118,6 

4-5 år 437,8 381,4  284,3 251,4 

Not 21 Kortfristiga skulder Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 22,6 21,4 22,6 21,4

Leverantörsskulder 64,4 47,2 58,7 35,5

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 10,0 10,1 9,6 9,6

Övriga kortfristiga skulder 2,6 14,8 12,1 14,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 156,3 153,1  138,7 136,3 

Summa kortfristiga skulder 255,9 246,7  241,8 217,5 

Not 22 Pensionsförpliktelser som inte har tagit upp 
bland skulder eller avsättningar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Ingående ansvarsförbindelse 198,1 209,5  198,1 209,5 

Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteuppräkning 1,4 1,3 1,4 1,3

Basbeloppsuppräkning 4,8 3,3 4,8 3,3

Ändring av diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrig post 2,6 -4,2 2,6 -4,2

Årets utbetalningar -11,5 -11,8 -11,5 -11,8

Summa pensionsförpliktelser 195,5 198,1  195,5 198,1 

Löneskatt 47,4 48,1 47,5 48,1

Utgående pensionsförpliktelser 243,0 246,2  243,0 246,2 
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Not 23 Övriga ansvarsförbindelser Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Borgensengagemang 

Kommunala bolag 0,0 0,0 0,0 558,5 

Egnahem 0,0 0,1 0,1 0,1

Föreningar 3,9 5,1 5 5,1

Nordvästra Skånes Renhållning 24,1 23,8 24,1 23,8

Fastighetsbolaget Fastigo 0,2 0,2 0,0 0,0

Summa borgensengagemang 28,2 29,1  686,5 587,4 
Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtid för-
pliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindel-
ser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret av ovan nämnda 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommu-
ninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en upp-
skattning av den finansiella effekten av Båstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB :s totala förpliktelser till 460 926 mkr och totala tillgångar till 460 365 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna upp-
gick till 1 283 mkr (0,28 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 288 mkr (0,28%). 

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 2024-04-30. Alla investeringar ska godkännas av Båstads kommun innan de påbörjas. Ansvarsförbindelsen uppgår per 2019-
12-31 till 16,3 mkr. Beräknat restvärde 2019-12-31 uppgår till 10,2 mkr. 

Not 40 Upplysning om upprättad särredovisning 

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och finns under avsnitt 
Finansiella rapporter. 

Not 41 Kostnader för redovisningsrevision Förtroendevalda Sakkunniga

(mkr) 2019 2018  2019 2018 

Kostnad för revision 0,2 0,2 0,6 0,6

- utfall till och med 191231 0,1 0,2 0,5 0,6

- prognos 0,1  0,1

varav redovisningsrevision 0,0 0,0 0,2 0,2
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnaderna för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019.  
Den totala kostnaden för revision uppgår till 847 tkr för år 2019, varav kostnad för redovisningsrevision uppgår till 266 tkr. 

Kommunhuset

37



FINANSIELLA RAPPORTER  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Driftredovisning 

 
Driftredovisning
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 -35 mkr, vilket är 
en försämring jämfört med 2018 då avvikelsen 
var -33 mkr. Årets avvikelse motsvarar 4 pro-
cent av nettokostnaderna. 

Årets budget 

I december 2018 fastställde kommunfullmäktige 
driftsramarna för kommunens nämnder och sty-
relse till 757 mkr. Under året sker justering av 
kapitalkostnader och löneökningar vilket gav 
kommunens nämnder och styrelse ett tillskott 
på totalt 12 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 verk-
samhet.  

Ökade kostnader 

Kommunens kostnader för den löpande verk-
samheten har under året ökat med 2 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 1 pro-
cent, vilket beror på allmänna löneökningar, 
dock har antalet anställda minskat vilket gör att 
lönekostnaderna ökat i lägre takt än tidigare år. 

Ökade intäkter 

Årets driftsintäkter, det vill säga intäkter som 
kommunens verksamheter får in genom exem-
pelvis bidrag, avgifter, taxor eller försäljning, har 
ökat med 1 procent jämfört med 2018. Det är 
främst skatteintäkter och generella statsbidrag 
som ökat. Däremot har intäkterna för försäljning 
av exploateringsfastigheter minskat samt att 
statsbidragen minskat jämfört med tidigare år. 

Budgetföljsamhet bland nämnderna 

Skolpeng	inom	barnomsorg/grundskola hade 
en positiv avvikelse jämfört med budget med 
2 mkr. Anledningen till överskottet var att antal 
barn/elever blev 19 färre än budgeterat.  

Utbetalningar av Skolpeng	inom	gymnasie‐
skola	överskred budget med -0,4 mkr. Under-

skottet beror på att fler elever valt att läsa pro-
gram i fristående eller annan kommunal regi 
som kostar mer än i egen regi. 

För Hemvårdspengen, beställaren av hemvård, 
blev det ett överskott på +2 mkr beroende på att 
antalet budgeterade hemvårdstimmar överskred 
utfört antal timmar. 

För Boendepengen, beställaren av boendeplat-
ser, blev det ett underskott på -3 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 lämnade en negativ avvi-
kelse på 1 mkr. Det finns avvikelser inom kom-
munstyrelsen där den största negativa avvikel-
sen är inom teknik och service om 3 mkr. Avvi-
kelsen kan delvis hänföras till, engångskostna-
der inom fastighetsverksamheten men också till 
budgetavvikelser inom måltid och fordonsorga-
nisationen. Kommunledningskontoret och sam-
hällsbyggnad lämnade positiva avvikelser på 2 
respektive 1 mkr. Avvikelserna kan hänföras till 
ett antal tjänster varit vakanta, lägre beslutet att 
bidra till en budget i balans för kommunens 
verksamheter genom mindre nyttjande av kon-
sulttjänster och genom att projektet för målstyr-
ning och kvalitetsledning inte genomförts på det 
sätt som tidigare planerat. 

Myndighetsnämndens budgetavvikelse blev 
+2 mkr där bygglov stod för större delen av avvi-
kelsen på grund av fler beslutade bygglov och 
startbesked än budgeterat 

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden 
blev -18 mkr. Det är framförallt individ och fa-
miljeomsorg som avviker från budget 
med -16 mkr, vilket är en fördubbling jämfört 
med avvikelsen 2018. Avvikelsen beror på att 
antalet placeringar, varav flera av dessa har varit 
nya placeringar för missbrukare eller unga, har 
ökat. Avvikelsen beror också på ökat behov av 
fler egna familjehem, behov av inhyrd personal 
och ökade konsultkostnader för att stötta verk-
samheten, lägre schablonintäkter från Migrat-
ionsverket än årets prognos samt avslag på an-
sökta ersättningar från Migrationsverket under 
året. Gymnasiesärskolan har under året haft 
kostnader för fler elever än budgeterat och avvi-
ker -1,3 mkr mot budget. 
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Driftredovisning 

 
För resultatenheterna inom barn och skola blev 
det en negativ budgetavvikelse med -2 mkr som 
till störst del beror på ofinansierade moduler.  

Budgetavvikelsen för Vård‐	och	omsorgsnämn‐
den blev sammantaget -20 mkr vilket är mer än 
en fördubbling jämfört med avvikelsen 2018. 
Stöd och omsorg överskred budget med 9 mkr. 
Fler köpta platser för SoL och LSS gav en negativ 
avvikelse på 3 mkr. Nya personlig assistansären-
den tillkom under 2019 vilket innebar ökade 
kostnader på 3 mkr. Utförarna, resultatenhet-
erna inom Vård och omsorgsboende, överskred 

även de sina budgetar med sammanlagt -7 mkr 
på grund av högre vårdtyngd vilket krävt extra-
personal, avvecklingskostnader för Bjärehem-
met samt för punktinsatser för vårdtagare som 
ej kan lämnas utan uppsikt. Hälso- och sjuk-
vårdsenheten överskred budget med 3 mkr 
kopplat till högre vårdtyngd vilket lett till be-
manning och förskrivning av hjälpmedel utöver 
budget.  
En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	och	
verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksamhetsberät‐
telse. 

 Driftredovisning        

(mkr) 

Budget 

 

2019 

Intäkter 

 

2019 

Kostnader 

 

2019 

Netto 

 

2019 

Budget- 

avvikelse 

2019 

Intäkter 

 

2018 

Kostnader 

 

2018 

Kommunfullmäktige -2,3 0,0 -2,1 -2,1 0,2 0,0 -1,5 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -199,8 14,0 -211,9 -197,9 1,9 13,7 -201,1 

Skolpeng, gymnasium -48,7 1,0 -50,0 -49,0 -0,4 0,8 -48,2 

Hemvårdspeng -57,7 7,5 -62,8 -55,3 2,4 7,0 -59,2 

Boendepeng -63,2 14,3 -80,6 -66,3 -3,1 14,0 -78,4 

Kommunstyrelsen -157,3 160,3 -318,5 -158,3 -0,9 168,1 -320,8 

- varav kommunstyrelse -3,0 0,0 -2,9 -2,9 0,2 0,0 -2,5 

- varav kommunledningskontor -53,1 1,2 -52,6 -51,4 1,7 0,8 -54,1 

- varav teknik och service -54,9 110,3 -168,3 -58,0 -3,2 106,1 -160,5 

- varav samhällsbyggnad -3,1 7,7 -9,8 -2,1 1,0 8,0 -11,0 

- varav bildning och arbete -43,3 41,1 -85,0 -43,8 -0,6 53,2 -92,7 

Myndighetsnämnd -3,5 10,2 -11,8 -1,6 1,9 9,5 -11,5 

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

- varav teknik och service -0,3 0,0 -0,2 -0,2 0,1 0,1 -0,5 

- varav samhällsbyggnad -2,9 10,2 -11,2 -1,0 1,8 9,4 -10,8 

Utbildningsnämnd -112,7 267,1 -398,0 -130,9 -18,2 256,0 -383,1 

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

- varav barn och skola ram -72,3 5,2 -79,9 -74,7 -2,4 7,9 -85,0 

- varav barn och skola resultatenheter 0,0 229,4 -227,2 2,2 2,2 220,9 -224,1 

- varav bildning och arbete ram -39,9 9,6 -67,4 -57,8 -17,9 5,0 -49,4 

- varav bildning och arbete resultatenheter 0,0 23,0 -23,1 -0,2 -0,2 22,2 -24,2 

Vård- och omsorgsnämnd -120,5 168,3 -308,6 -140,4 -19,8 170,9 -296,7 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 0,0 -0,5 -0,5 -0,1 0,0 -0,4 

- varav vård- och omsorg -120,2 168,3 -308,2 -139,9 -19,7 170,9 -296,3 

Valnämnd -0,3 0,4 -0,5 -0,1 0,2 0,3 -0,6 

Överförmyndare -1,2 0,0 -1,4 -1,4 -0,2 0,5 -2,3 

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

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

Summa verksamheter -769,0 643,1 -1 447,1 -804,0 -35,0 640,9 -1 404,2 

Övriga kommungemensamma poster -19,1 19,1 -19,8 -0,6 18,5 30,0 -26,5 

Summa verksamhetens nettokostnad -788,0 662,3 -1 466,9 -804,6 -16,8 670,9 -1 430,7 

Finansförvaltning 804,1 811,6 -3,0 808,6 4,5 777,0 -2,1 

SUMMA 16,1 1 473,9 -1 469,8 4,1 -12,0 1 448,0 -1 432,7 

VA 0,0 47,5 -47,5 0,0 0,0 50,9 -50,9 

TOTALT 16,1 1 521,4 -1 517,3 4,1 -12,0 1 498,8 -1 483,6 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning
Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
Kommunens nettoinvesteringar under 2019 
uppgick till 167 (171) mkr. Det är 46 mkr lägre 
än budget. I huvudsak beror det på att planerade 
investeringar har försenats eller inte blivit av. I 
budget och tilläggsbudget fanns 213 mkr avsatta. 
För projekt som inte blev färdiga under året har 
verksamhetsområdena begärt att investerings-
medel för 32 mkr ska överföras till 2019. 

Bland de större investeringarna finns VA-inve-
steringar på 57 mkr och fastighetsrelaterade in-
vesteringar på 53 mkr.  

I budget 2020 samt plan 2021-2022 är det avsatt 
sammantaget 220 mkr år 2020 (exklusive före-
slagna överföringar från 2019), 214 mkr år 2021 
samt 113 mkr år 2022. Dessa avser bland annat 
fortsatt stor utbyggnad av VA-verksamheten, ny- 
och reinvesteringar i skolfastigheter samt inve-
steringsutgifter kopplat till anläggning av nya ex-
ploateringsområden.   

 Skattefinansierat, VA-investeringar 

(mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Investering (netto) 167 171 120 121 116 

- varav skattefinansierat 108 80 79 77 86 

- varav VA-investeringar 57 75 47 44 30 

Ett av kommunens finansiella mål 2019 är att in-
vesteringar inom skattefinansierad verksamhet 
ska finansieras till 50 procent med egna medel. 
Det innebär i så fall att kassaflödet från den lö-

pande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital ska täcka nya investeringsutgifter inom 
skattefinansierad verksamhet till 50 procent. Ti-
digare år har detta mått definierats som årets re-
sultat och avskrivningar från gamla investe-
ringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
täcka nya investeringsutgifter inom skattefinan-
sierad verksamhet. Siffrorna som redovisas här 
följer den nya definitionen. Om självfinansie-
ringsgraden uppgår till 100 procent behöver 
inga nya lån tas upp för att täcka utgifterna för 
de nya investeringarna. En självfinansierings-
grad på 100 procent är något kommunen bör ef-
tersträva att nå efter nuvarande investerings-
puckel. 

Självfinansiering årets investeringar 

(%) 2019 2018 2017 2016 2015 

Samtliga investeringar* 41 43 66 57 77 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 46 62 89 78 85 

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

Kommunen klarar inte målet att självfinansiera 
investeringar inom skattefinansierad verksam-
het till 50 procent 2019 utan den uppgår endast 
till 45 procent. Sett över den senaste femårspe-
rioden hamnar självfinansieringsgraden över 
50 procent. Dock är det först 2019 som målet är 
sänkt  från en självfinansieringsgrad på 100 pro-
cent till det nuvarande 50 procent.  

 Investeringar 2011-2019 samt budget/plan 2020-2022 (mkr) 
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Investeringsredovisning 

 
 
 

 Investeringsredovisning per verksamhet     

(mkr) 

Budget 

 

 

Utfall 

 

 

Avvikelse 

mot budget 

 

Begärs  

överfört 

till 2020 

KOMMUNKONTOR -6 -3 2 -1 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Gata -11 -9 1 -0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -4 -2 1 -2 

  Fastighetsservice -52 -53 -0 -0 

  Övrigt -12 -13 -0 -1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -76 -75 0 -1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -4 -2 1 -2 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -56 -24 32 -27 

  Landsbygdsinvesteringar -7 -7 -0 0 

  Nyinvesteringar -14 -14 -0 0 

  Exploatering VA -20 -12 8 0 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -97 -57 40 -27 

Anslutningsavgifter 13 19 6 0 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -16 -15 1 -0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 0 0 0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 29 11 -18 0 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  13 -3 -16 -0 

TEKNIK OCH SERVICE summa -192 -149 43 -30 

SAMHÄLLSBYGGNAD -1 -0 0 -0 

BARN OCH SKOLA -11 -10 0 -0 

BILDNING OCH ARBETE -2 -2 0 0 

VÅRD OCH OMSORG -3 -3 0 0 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -185 -156 28 -32 

varav     

Skattefinansierad investering -113 -108 5 -3 

Medfinansiering statlig infrastruktur -4 -2 1 -2 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -97 -57 40 -27 

Exploatering 29 11 -18 0 

     

Summa anslutningsavgifter 13 19 6 0 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -84 -38 46 -27 
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Exploateringsredovisning 

* Kommunal mark under pågående exploatering, därav bokförda som omsättningstillgång 

** Kommunalt markinnehav som enligt översiktsplan (ÖP08) pekats ut som utvecklingsbart 

*** Mätning ej gjord 

Exploateringsredovisning 
Exploatering är en process varigenom råmark 
omvandlas till färdiga bostads- eller verksam-
hetsområden. 

Under 2019 har tre markförvärv genomförts. 
Förvärven tillför ca 11,5 ha mark till kommu-
nens markreserv.  

Ett flertal etableringar längs Inre Kustvägen har 
behandlats. Två optionsavtal av tre har resulte-
rat i försäljning. Kommunen har ledig mark kvar 
att omsätta för ändamålet verksamheter.  

Markanvisningstävling har genomförts för områ-
det Heden (etapp III) i Hemmeslöv. Området 
kommer att bebyggas med 180 nya lägenheter 
med upplåtelseform hyresrätt och bostadsrätt 
under perioden 2020-2022. 

Samtliga kommunala villatomter på Heden 
(etapp II) i Hemmeslöv har sålts under året. 

I Östra Karup har 32 hyresrätter uppförts på 
mark som kommunen sålt. Lägenheterna var in-
flyttningsklara från och med oktober 2019.  

Markanvisningsförfarande har genomförts för 
Förslövs Ängar och Stinehov. Marken har tillde-
lats fem olika byggherrar och 115 nya bostäder 
kommer att uppföras under perioden 2021-
2023.   

Verksamheten arbetar med underlag kopplat till 
föreslaget övertagande av huvudmannaskap för 
allmän plats på utvalda platser i kommunen.  

Exploateringens resultatpåverkan 
Exploateringens resultatpåverkan för året upp-
gick till +12,7 mkr. 

2019 års budget för kommunens skattefinansi-
erade investeringar uppgick ursprungligen till 
22 mkr och slutligen till 15,8 mkr (DNR 
KS000585/2019).  

Budgeterade intäkter från försäljning av kom-
munal mark uppgick till 29,7 mkr. På grund av 
senareläggning av Heden (etapp III) blev intäk-
terna lägre och uppgick i bokslut till 14,7 mkr.  

Exploateringsprojektet Förslövs Ängar har haft 
större kostnadsutfall än budgeterat 2019. Avvi-
kelsen beror på att utbyggnaden gått snabbare 
än förväntat och att arkeologiska utgrävningar 
krävts av länsstyrelsen.  

Ett antal påbörjade detaljplaner har inte kost-
nadssatts i budget 2019, varav två är speciellt 
kostnadsdrivande, vilket medför en negativ avvi-
kelse om -1,1 mkr.  

 Exploatering 

(mkr) 

Ingående 
balans 
2019 

Intäkter Kostnader Avslut mot 
resultaträk-

ning 

Avslut mot 
balans-
räkning 

Utgående 
balans 
2019 

Bostadsmark (konto 14XX)* 12,7 -13,1 1,7 -11,4 12,6 14,0 

Verksamhetsmark (konto 14XX)* 5,7 -1,6 0,2 5,8 10,1 

Övriga marktillgångar (konto 14XX)* 0,0 0,0 0,0 

-1,4 

0,0 0,0 0,0 

TOTAL 18,4 -14,7 1,9 -12,7 18,4 24,1

Yta vid 
årets bör-

jan, ha 

Yta vid årets 
slut, ha 

Avstyckade 
tomter till 
försäljning 

Antal sålda 
tomter 2019 

Bostadsmark** *** 113 26 32

Verksamhetsmark** *** 78 2 0

Markreserv *** 416 

TOTAL 0 607 28 32 
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Särredovisning av VA-verksamhet 

 
 

VA - Resultaträkning 
  Not Budget Bokslut Bokslut 

(mkr)  2019 2019 2018 

Verksamhetens intäkter  46 48 51 

 - brukningsavgifter  44 45 43 

- anläggningsavgifter  3 3 2 

- periodisering av årets anläggningsavgifter  0 -17 -8 

Verksamhetens kostnader   -37 -37 -47 

- varav interna kostnader inom koncernen 1 0 -1 -1 

Avskrivningar  -10 -10 -9 

VERKSAMHETENS RESULTAT  0 0 -6 

Finansiella intäkter  0 0 0 

Finansiella kostnader  0 0 0 

ÅRETS RESULTAT  0 0 -6 

Återställning VA-regleringsfond   0 6 

RESULTAT VA  0 0 0 
 

VA - Balansräkning 
(mkr) Not  2019 2018 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Fastigheter och anläggningar   425 378 

Maskiner och inventarier   0 0 

Summa anläggningstillgångar   425 378 
Omsättningstillgångar     
Fordran skattekollektivet   90 74 

 - varav fordran anläggningsavgifter   68 52 

Summa omsättningstillgångar   90 74 

SUMMA TILLGÅNGAR   515 452 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital vid årets början   22 16 

Årets resultat   0 0 

VA-regleringsfond 2  0 6 

Summa eget kapital   22 22 
Långfristiga skulder     
Lån av kommunen   425 378 

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter   68 52 

Summa skulder   494 431 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   515 452 

 

VA – Noter 
Not 1 Interna kostnader 
(mkr)   2019 2018 

Kommunledningskontor   0 0 

Teknik och service   1 1 

Summa   1 1 

 

Not 2 VA-regleringsfond 
(mkr)   2019 2018 

Förändring VA-regleringsfond   0 -6 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019

Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige

 (tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Kommunfullmäktige   

inklusive beredningar  

och partistöd -2 275 -2 054 221 -1 466 

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.  Kommunfullmäktiges 41 mandat är 
fördelade på Moderaterna (10), Bjärepartiet (9), 
Centerpartiet (6), Socialdemokraterna (6), Libe-
ralerna (4), Sverigedemokraterna (3), Miljöpar-
tiet (2) och Kristdemokraterna (1). Kommunfull-
mäktige har ett majoritetsstyre genom samver-
kan mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna. 

Under 2019 har kommunfullmäktige haft tio or-
dinarie sammanträden och ett extra samman-
träde för bussutflykt. Vid sammanträdena har 
det behandlats 217 ärenden, vilket är en minsk-
ning jämfört med 2018 då 268 ärenden behand-
lades. Minskningen beror på att kommunfull-
mäktige förrättade alla val under 2018. 

Kommunfullmäktiges sammanträden har i ge-
nomsnitt varat i 3 timmar, vilket är en minsk-
ning jämfört med 2018 då sammanträdestiden 
var 3,5 timmar. 

Under året har det väckts tio frågor och två in-
terpellationer, vilket kan jämföras med fem frå-
gor och fyra interpellationer under 2018. 

 Sammanträden kommunfullmäktige 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 10 11 

Extra sammanträde för bussutflykt 1

Behandlade ärenden 217 268 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 3,5 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige gör en positiv avvikelse 
mot budget. Den positiva avvikelsen är en följd 
av att kommunfullmäktiges inte använt hela sitt 
utrymme för utbildningar, representation och 
minnesgåvor. 

Framtid 
Kommunfullmäktiges arbetsordning förändras 
under 2020 för att förenkla och förtydliga arbe-
tet för ledamöter och ersättare i kommunfull-
mäktige. 

Kommunfullmäktiges presidium utvärderar fö-
regående år genom en enkät, för att bland annat 
analysera de folkvaldas behov av kompetensut-
veckling. 

Arbetet med att nå ut med kommunfullmäktiges 
sammanträden fortskrider genom satsning på 
kommunfullmäktiges webbsändning.  

Bussutflykt kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige – Skolpeng 

Skolpeng

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Skolpengen för barnomsorg och grundskola re-
dovisar en positiv avvikelse på +1,9 mkr. Budge-
ten baseras på det antal som var folkbokförda i 
kommunen i oktober 2018 och tar sedan hänsyn 
till aktuell befolkningsprognos. Under 2019 har 
nettoinflyttningen i åldrarna 0-15 år varit lägre 
än förväntat vilket resulterat i en positiv avvi-
kelse gällande skolpeng för grundskolan då anta-
let elever varit färre än budgeterat. Antalet barn 
inom fritidshem har däremot varit fler än budge-
terat. 

Antal folkbokförda barn och elever 
barnomsorg/grundskola 

Budget Utfall  Avvikelse 

Egen regi 2 454 2 405 -49

Fristående regi 369 378 +9

Annan kommun 42 54 +12

Summa 2 865 2 837 -28

Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng för Bildning och Arbete redovisar en 
negativ avvikelse på -0,4 mkr. Kostnaderna för 
köp av gymnasieplatser har varit högre än bud-
geterat med anledning av att färre elever valde 
att studera på Akademi Båstad och fler istället 
valde att studera i annan kommun och fristående 
verksamhet. Det medför också en högre kostnad 
per elev för de elever som väljer dyrare program 
än den budgeterade snittkostnaden i egen regi. 

Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 
Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

antal antal antal snittpeng (kr) snittpeng (kr) snittpeng (kr) 

Egen regi 198 154 -44 75 999 89 632 -13 633

Fristående regi 94 119 +25 126 736 124 100 2 636

Annan kommun 190 198 +8 115 840 108 064 7 776

Summa 482 471 -11

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Skolpeng, 

barnomsorg/ 

grundskola -199 789 -197 866 +1 923 -187 392

Skolpeng, 

gymnasium -48 673 -49 039 -366 -47 324

Teckning ny skola Västra Karup
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Kommunfullmäktige – Hemvårds- och boendepeng 

Hemvårds- och boendepeng

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Hemvårdspeng -57 674 -55 305 2 369 -52 217 

Boendepeng -63 216 -66 270 -3 054 -64 370

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under 2019 har Vård- och omsorgsnämnden haft 
budget för att utföra 154 692 timmar totalt. 
152 352 av dessa timmar har utförts av den ordi-
narie hemvården och mottagningsteamet har ut-
fört 4 400 timmar. År 2018 utförde mottagnings-
teamet 3 400 timmar. I förhållande till 2018 ser 
vi en utökning av hemvårdstimmar, både i den or-
dinarie hemvården samt i mottagningsteam.	

Under 2019 har vi haft en ansträngd situation, 
både när det gäller tillgång till boendeplatser, 
samt stort flöde av patienter från sjukhuset.  	

Boendepeng 
Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboende 
var 100 procent. Detta innebär att vi har ett 
snabbt flöde mellan ut- och inflyttning. I några av 
våra äldreboenden finns det dessutom parbo-
ende.  

Beläggningen inom korttidsvården i egen regi har 
varit i genomsnitt 12 platser. 

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Antalet nyttjade hemvårdstimmar har varit lägre 
än budgeterat, vilket har resulterat i en positiv 
avvikelse om 2,4 mkr. 

Boendepeng 
Boendepengen visar ett underskott om cirka 3,1 
mkr. Till största del beror det på köp av externa 
korttidsplatser, som motsvarar cirka 4,7 mkr, 
vilket det inte fanns någon budget för. 

Framtid 
Framgent väntar stora utmaningar när det gäller 
den demografiska utvecklingen, samt framtida 
svårigheter att rekrytera personal med rätt kom-
petens. Ett ökat antal personer med kognitiv 
svikt har behov av ett kvalificerat stöd, både i 
hemmet och i särskilt boende. Även fortsätt-
ningsvis kommer flödet från regionen till kom-
munen att öka. Växelvården är i behov av över-
syn för att bättre möta omvårdnadsbehov, konti-
nuitet samt kvalitet i utförandet. Korttidsplat-
serna har varit nyttjade i mycket hög omfattning, 
speciellt av personer som väntar på boende. 
Denna insats kommer även i framtiden behövas, 
inte minst för de personer som snabbt kommer 
tillbaka till kommunen från slutenvården. Beho-
vet av köpta korttidsplatser kommer att upphöra 
i och med öppnandet av Haga Park i maj månad. 

 Hemvårds- och mottagningsteampeng- Köp av timmar månadsvis 
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Kommunstyrelse – Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Kommunstyrelse -3 011 -2 858 153 -2 470 

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter, varav fem är nya sedan man-
datperiodens början den 1 januari 2019. Kom-
munstyrelsen ansvarar för samordning, plane-
ring och uppföljning av samtliga kommunala 
verksamheter, dess utveckling och ekonomi, 
samt har uppsikt över kommunala verksamheter 
som bedrivs i hel- eller delägda bolag. Kommun-
styrelsen har två utskott – arbetsutskottet och 
förhandlingsutskottet. 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter som 
ansvarar för beredning av kommunstyrelsens 
ärenden.  

Förhandlingsutskottet består av fem ledamö-
ter som ansvarar för kommunens lönerevision 
och är tillika pensionsmyndighet för förtroende-
valda.  

Till kommunstyrelsen hör även tre råd: 

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan 
företrädare för pensionärsorganisationer i kom-
munen och kommunens politiska ledning i frå-
gor som rör de äldre i samhället.  

Tillgänglighetsrådet är ett organ med uppgift 
att verka för att tillgänglighetsperspektiv beak-
tas i kommunens verksamheter, samt att vara 
referensorgan i de frågor som rör funktionsned-
satta.  

Ungdomsrådet är ett organ med uppgift att 
verka för ungdomsperspektivet i kommunens 
verksamheter. Ungdomsrådets reglemente revi-
derades i december 2019. 

Under 2019 har kommunstyrelsen haft 11 ordi-
narie sammanträden och behandlat 296 ären-
den, vilket är i paritet med 2018 då 280 ärenden 
behandlades. 

Kommunstyrelsens sammanträden har i genom-
snitt varat i 3,5 timmar, vilket är en minskning 
jämfört med 2018 då sammanträdestiden var 6,5 
timmar. Minskningen beror till stor del på annan 
planering och genomförande av sammanträdena.  

I likhet med kommunstyrelsen har dess arbets-
utskott minskat sammanträdestiden i samma 
omfattning. Även det har skett till följd av annan 
planering och genomförande. 

Sammanträden kommunstyrelse 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 11 10 

Behandlade ärenden 296 280 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,5 6,5 

Sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 11 11 

Behandlade ärenden 229 259 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,5 6,5 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen gör en positiv avvikelse mot 
budget. Den positiva avvikelsen är en följd av att 
sammanträdestiden för kommunstyrelsen och 
dess arbetsutskott minskat. 

Framtid 
Kommunstyrelsen förädlar sin beslutsprocess 
genom översyn av ärendeberedningen, med mål-
sättning att öka kvaliteten i ärendena och möjlig-
göra för större handlingsutrymme i berednings-
fasen.  
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

Kommunledningskontor

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

KOMMUNLED-

NINGSKONTOR -53 071 -51 416 1 655 -53 319

Kommundirektör -6 623 -5 980 643 -4 434

Kommunikationsavd. -5 872 -5 019 853 -5130

Strategi och 

utveckling -1 820 -1 242 578 -2 721

Kommunkansli -3 864 -3 765 99 -4 037

Verksamhetsstöd -991 -1 288 -296 -1 982

Ekonomiavdelning -9 977 -9 690 288 -11 006

HR-avdelning -10 594 -10 496 98 -10 808

IT-avdelning -11 189 -11 596 -407 -12 454

Upphandlingsavd. -2 141 -2 341 -201 -747

INVESTERING -5 476 -3 182 2 294 -5 215

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
Kommunledningskontoret har två viktiga huvud-
uppgifter, leda	och	styra respektive	stödja	och	
serva.	

Under året har arbetet med att leda och styra 
haft fokus på att stärka och förtydliga de poli-
tiska uppdragen genom framtagande av en ny 
politisk målstruktur. Ett annat viktigt uppdrag 
har varit att starta upp arbetet med kommunsty-
relsens uppsiktsplikt och på vilket sätt det ska 
ske. Vid dialogmöten under året har nämndernas 
och styrelsens utmaningar för att uppnå satta 
mål diskuterats och uppdrag har delats ut.  

Arbetsbelastningen på kommunledningskon-
toret har varit hög under det gångna året. Genom 
särskilda beslut har kontoret skjutit på återbe-
sättningen av personal och senarelagt investe-
ringar för att så långt det varit möjligt balansera 
underskott inom andra verksamhetsområden. 

Strategi och utveckling 
Under 2019 har avdelningen arbetat med att ta 
fram en styrmodell samt nya nämndplaner med 
en kommungemensam struktur. 

Två stora EU-projekt har slutredovisats, Fossil-
bränslefria kommuner i Skåne och Biodolomer 

for Life. ”Smart Cities Accelerator” fortlöper och 
har förlängts med sex månader.  

Vidare har avdelningen påbörjat arbetet med att 
integrera Agenda 2030 med de 17 globala målen 
i den kommunala verksamheten. Detta har skett 
bland annat genom deltagande i projektet Glo-
kala Sverige och Hållbarhetsveckan. 

Kommunikationsavdelning  
Kommunikationsavdelningen påbörjade 2019 
arbetet med att se över kommunens kommuni-
kationskanaler. Det har bland annat inneburit att 
arbetet med digital annonsering kommit igång, 
ett omtag kring arbete med kommunens webb-
platser har inletts och att en ny kommunikat-
ionskanal för information till invånarna i Bå-
stads kommun har skapats. Den sistnämnda är 
en återkommande helsidesannons i den lokala 
gratistidningen.  

Kommunikationsavdelningen genomförde i juni 
firandet av att Båstads kommun passerade 
15 000 invånare.  

Fokus för kundcenter har legat på arbete med 
frågor som rör service och bemötande. Under 
hösten påbörjades även arbetet med att om-
vandla kundcenter till et modernt kontaktcenter 
som höjer servicenivån gentemot medborgarna.  

IT-avdelning 
För att underlätta användarnas inloggning har 
IT-avdelningen satt upp en så kallad federations-
server. Andra projekt som genomförts är bland 
annat införandet av nya kopiatorer och utveckl-
ing en ny standard för elevhantering (”EGIL”). 

Antalet ärenden (ej felanmälan) uppgick till 
8 753. 	

Kommunkansli 
Under året har avdelningen arbetat aktivt med 
utveckling av en ny metod för ärendeberedning, 
för att möta framtidens utmaningar och förvänt-
ningar i den politiska organisationen. Resultatet 
är en ny metod för planering av sammanträden 
med stärkt beredning, men även anordnande av 
en särskild handläggarträff för att lyfta handläg-
garnas centrala roll. 
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

EU-parlamentsvalet 8-28 maj genomfördes med 
kansliets stöd. Genom aktiva åtgärder, med för-
ändrade öppettider och stärkt service, ökade val-
deltagandet till 61,3 procent (50,7 procent år 
2018).   

Ekonomiavdelning 
Under året har ekonomiavdelningen implemen-
terat en portal för att säkerställa att alla statsbi-
drag som utlyses fångas upp.  

Från och med den förste april 2019 är det lag på 
att kommunen enbart ska ta emot elektroniska 
fakturor vilket har medfört ett omställningsar-
bete. 	

HR-avdelning  
HR-avdelningen har under året genomfört en 
kommunövergripande medarbetarundersök-
ning. Resultatet visade att Båstads kommuns 
medarbetare är nöjdare (82) än offentligan-
ställda i Sverige (78). Det är också högre än ge-
nomsnittet för alla anställda utanför storstads-
områdena (80). 

Ett nytt samverkansavtal har tecknats med 
samtliga fackförbund. Ett större arbete med cen-
trala insatser efter arbetsmiljöverkets inspekt-
ioner under tidigare år har pågått. Projektet Hel-
tidsresan, rätt till heltid, har inletts. 

Upphandlingsavdelning  
Upphandlingsavdelningen har tagit fram en ny 
inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande  
tillämpningsanvisningar. Detta har gjorts i syfte 
att dels fånga upp ny lagstiftning inom upphand-
lingsområdet men också för att skapa tydlighet.  

Avdelningen har under året arbetat med att ta 
fram en modul för internkontroll i vilken vi ska 
kunna följa upp avtalstroheten dels för kommu-
nen i stort men även på respektive avdel-
ning/enhet. 

Cirka 40 upphandlingar har genomförts under 
året. 

Verksamhetsstöd 
Efter utvärdering av avdelningen och vad som 
uppnåtts lades avdelningen ner den 31 augusti 
2019. 

Ekonomi 
Kommunledningskontoret har en positiv avvi-
kelse mot budget vid årets slut genom beslutet 
att bidra till en budget i balans för kommunens 
verksamheter. Genom det har projektet för mål-
styrning och kvalitetsledning inte genomförts på 
det sätt som tidigare planerats och ett antal 
tjänster återbesatts vid ett senare tillfälle. Som 
en följd av beslutet om återhållsamhet har kost-
nader för såväl  konsulter som utbildning varit 
betydligt lägre än budget.  

Negativa avvikelser mot budget som kan nämnas 
är ökade kostnader för överprövningar från 
Kommunförbundet Skånes telefoniupphandling 
samt kostnader i samband med nedläggning av 
verksamhetsstöd. 

Investeringar 
Kommunledningskontoret har skjutit fram pla-
nerade investeringar till 2020. 

Framtid 
Kommunledningskontoret kommer under 2020 
bland annat att fokusera på följande: 

 Avdelningen för hållbar utveckling (före
detta Strategi och utveckling) får ett tydligare
utvecklingsuppdrag för hela kommunen.

 Fokusera på personalförsörjning genom
bland annat projekten kring medarbetar- och
ledarskap samt Heltidsresan.

 Omvandla kundcenter till ett kontaktcenter.
 Närmare samarbete med Båstads turism och

näringsliv i syfte att bland annat förbättra fö-
retagsklimatet.

 Få en tydligare koppling mellan projekt och
den ordinarie verksamheten.

 Digitalisering av processer.
 Långsiktig lösning kring kommunens webb-

platser.
 Vidareutveckling av ärendeberedning.
 Förbättra budgetprocessen.
 Införa inköpsgrupper inom samtliga verk-

samhetsområden.
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Kommunstyrelse – Teknik och service 

Teknik och service 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 
Park och gata, Naturvård 
En målsättning för park- och gatuenheten är att 
den offentliga miljön ska vara attraktiv, trygg och 
trivsam. Under året genomfördes olika blomster-
arrangemang, trafik- och gatunamnsskyltar in-
venterades och tvättades, upprustning av lekplat-
ser genomfördes och för att få ett enhetligt in-
tryck och minska nedskräpning byttes och kom-
pletterades papperskorgar.  

Intill några förskolor genomfördes trafiksäker-
hetsåtgärder med säkrare anslutningar av gång- 
och cykelvägar samt ändrad skyltning och hastig-
hetsdämpning. 

En förändring av taxan på avgiftsbelagda parke-
ringsytorna gav effekten att trafiken reglerades 

till parkeringsplatser med bättre angöring och ut-
rymme och det blev en bättre rotation som gav 
fler tillgängliga platser.   

För att öka attraktiviteten som besöksmål ge-
nomfördes en upplåtelse för husbilsställplatser 
på Prästliden i Båstad. 

Med syfte att skapa en säkrare trafikmiljö genom-
fördes utbyte och utökning av gatubelysning ut-
med Margaretorpsvägen i Förslöv.  

Naturvårdslagets skötsel har under året fokuse-
rat på röjningsarbete utmed den nya gång- och 
cykelvägen på banvallen och tätortsnära skogar.	

Strandstädning genomfördes under sommaren 
runt hela Bjärekusten. 

Fastighets- och fritidsverksamhet 
I samarbete med näringslivet och olika frivillig-
aktörer byggdes ett nytt utegym i Malenskogen. 

Arbetet med att ta fram ett fritids-och idrottspoli-
tiskt program påbörjades under året.  

Räddningstjänst och säkerhetsarbete 
Antal larm till Räddningstjänsten ökade under 
2019. Ökningen består till största delen av sjuk-
vårdsärenden (avtal med Region Skåne) och de 
chef i beredskapsärenden som insatsledare han-
terar. I samverkan med grannkommuner genom-
fördes 653 insatser.  

Sjukvårdsärenden har ökat med drygt 60 procent 
mellan 2017 och 2019 inom främst i Torekovs in-
satsområde. 

Antal ärenden/larm i eget insatsområde 

Station/år 2019 2018 2017 2016 2015 

Båstad 246 258 242 257 186 

Förslöv 65 66 66 64 73 

Torekov 92 80 77 44 65 

Kommunala uppdrag. 
TiB/chef i beredskap 

48 22

Summa 451 426 387 365 324 

En ny tjänst som säkerhetschef inrättades under 
året och arbetet påbörjade med att aktualisera 
arbetet med krisberedskap, krisledning, civilt för-
svar, brottsförebyggande med mera.  

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

TEKNIK OCH SERVICE -54 895 -58 045 -3 150 -54 348

Tekniska kontoret -957 -879 77 -1 968

Park, gata och natur -22 423 -22 532 -109 -21 262

Fastighet -9 145 -10 291 -1 146 -7 821

Fritidsverksamhet -9 047 -9 162 -115 -8 900

Service (fordon, kontor,  

lokalvård och måltid) -1 929 -3 428 -1 498 -2 949

Räddningstjänst -11 994 -11 753 241 -11 447

Renhållningsverk- 

samhet 600 0 -600 0

VA-verksamhet 0 426 426 -5 695

Återställning VA- 

regleringsfond 0 -426 -426 5 695

Resultat VA 0 0 0 0

INVESTERING

Skattefinansierad  

verksamhet -91 441 -89 678 1 763 -67 800 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 3 694 -2 321 1 373 -16 160 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -96 708 -56 978 39 730 -74 609 

Övrig exploaterings- 

verksamhet 28 820 11 105 -17 715 29 923
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Måltids-, lokalvård och fordonsverksamhet 
Måltidsverksamheten har haft fortsatt fokus på 
att servera god och näringsriktig mat med inrikt-
ning mot tillagning av mat från grunden på råva-
ror av hög kvalitet. Vårdboenden erbjöds dagli-
gen två olika rätter till lunch samt en lagad mid-
dag med dessert på kvällen. I skolorna serveras 
dagligen två rätter varav ett vegetariskt alterna-
tiv samt salladsbord. Under året har det varit fo-
kus på att minska matsvinnet både vid tillag-
ningen och från matgästerna. 

I februari brann det i köket på Skogsliden. Köket 
fick evakueras och kunde inte användas under ti-
den det sanerades. Under ett halvår tillagades 
maten på Strandängsskolan innan Skogslidens 
kök åter var i bruk igen. 

Lokalvården implementerade ett nytt system som 
via egenkontroller kvalitetssäkrade utförandet. 

Enheten för hantering av kommunens fordon fick 
under året uppdrag att hantera huvuddelen av 
kommunens fordon med tvätt, städ, körning till 
service och besiktningar, hantering av skadeären-
den och upphandling av nya fordon.  

Investeringar 
Ett flertal större investeringsprojekt har genom-
förts och påbörjats under 2019. Trafikverket till-
sammans med Båstads kommun påbörjade under 
2019 ombyggnationer av Köpmansgatan, vilket 
beräknas bli färdigt till sommaren 2020. På den 
före detta banvallen påbörjades en ny etapp med 
omvandling av banvallen till gång-, cykel- och re-
kreationsled, där sträckan mellan Förslöv och 
Grevie färdigställdes under 2020. Öster om Bå-
stads hamn restaurerades en stenskoning under 
hösten för att säkra upp kustlinjen. I Torekov på-
börjades byggnation av två nya bryggor och ett 
tillgänglighetsanpassat bad.  

Inom fastighetssidan påbörjades om- och nybygg-
nationen av Förslövs F-6 skola där flera av de 
äldre byggnaderna revs och två byggnader reno-
verades. Projektering av Västra Karups nya F-6 
skola påbörjades. För att kunna bedriva skolverk-
samhet under byggtiden har intilliggande lokaler 
hyrts in och anpassats.   

Utöver ovan nämnda projekt har ett flertal 
mindre projekt genomförts däribland reinveste-
ring inom gata och fastigheter, samt nybyggnat-
ion av offentlig toalett vid Örebäcksvallen och vä-
derskydd för cyklar vid Båstads station. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Sluttäckningen av deponin och återställningen av 
återvinningscentralen i Svenstad pågick under 
året och färdigställdes under december månad.  

Arbetet med en permanent återvinningscentral i 
kommunen har under årets gång fortlöpt. Lämp-
lighetsbedömning för placering vid Bokesliden i 
Förslöv pågår. 

En enkätundersökning kring nuläget med åter-
vinningscentral och materialåtervinning i stort 
genomfördes under sensommaren. Enkäten 
skickades ut till alla abonnenter. Resultatet av en-
käten mynnade ut i en förhållning att avvakta 
med att öppna upp en återvinningscentral för att 
utreda om olika insamlingstjänster kan bli lös-
ningen istället. 

Verksamheten har under året arbetat aktivt med 
att få fler att byta från tvåfackskärl till fyrfack-
skärl vilket har resulterat till att andelen abon-
nenter med fyrfackskärl ökade under året från 
cirka 68 procent till 77 procent. 

VA-verksamhet 
Arbetet med att koppla in Sydvatten till kommu-
nens södra delar har fortlöpt under året. Utefter 
den tilltänkta ledningssträckan mellan Grevie 
Kyrkby och Ramsjö har projektet, efter påbörjan 
av arkeologiska undersökningar, aviserat upp 
emot ett års försening för inkoppling av Torekov 
med omnejd till Sydvattens ledningsnät. 

Under året färdigställdes och invigdes ombygg-
nationen av Ängstorps reningsverk i Laholm. 
Spillvattnet från kommunens norra delar pumpas 
numera dit.  

I enlighet med landsbygdsstrategin har utbygg-
nad av vatten- och avlopp färdigställts i Förs-
löv/Vadebäck, Öllövsstrand och Lyavägen. Pro-
jekten Ängalag, Rotalyckevägen och Varan har på-
börjats. 

Ekonomi 
Teknik och service uppvisar totalt sett en negativ 
avvikelse mot budget om -3,1 mkr. 

Skattefinansierad verksamhet 
Intäkter för nya markavtal med ledningsägare 
uppnår inte budgetnivån och genererar därmed 
en negativ avvikelse om -0,3 mkr. 

Väghållning har belastats med kostnader som av-
ser 2018 års felavhjälpning på gatubelysning. 
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Verksamheten har tidigare inte fått information 
om dessa kostnader vilket medför en negativ av-
vikelse om -0,9 mkr 2019. 

Kommunens parkeringsintäkter under sommar-
säsongen gjorde en positiv avvikelse mot budget 
med cirka +0,6 mkr. 

Torg och evenemang uppvisar en positiv avvi-
kelse mot budget om +0,4 mkr rörande ökade in-
täkter för tillfällig upplåtelse av mark. 

Inom fastighet finns en del engångsposter som 
påverkat driften 2019, bland annat luftrenare på 
Västra Karups skola, rivning av byggnader på 
Förslövs skola samt demontage av Skogsbyns 
moduler. Sammantaget blev det en negativ avvi-
kelse om -1,1 mkr för dessa poster. 

Lokalvården uppvisar en negativ avvikelse för 
helåret om -0,4 mkr, vilket bland annat är hänför-
ligt till sänkt bidrag från Arbetsförmedlingen 
samt ökade kostnader i samband med nya avtal 
för fönsterputs och entrémattor. 

Fordonsorganisationen var under uppbyggnad, 
och utebliven intern intäkt för perioden januari 
till september 2019 medförde en negativ avvi-
kelse om -0,7 mkr. 

Måltid genererar sammantaget en negativ avvi-
kelse mot budget om cirka -0,6 mkr, huvudsakli-
gen relaterat till lägre volymer inom äldreomsor-
gen gällande måltidsbeställningar, både från 
vårdboende och från hemvård.  

Nyrekryteringar av materialförvaltare inom 
Räddningstjänsten och säkerhetschef har pågått 
under året och medarbetarna började i augusti. 
Verksamheten uppvisar därför sammantaget en 
positiv avvikelse om +240 tkr för helåret. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Markarrende för provisorisk återvinningscentral 
är budgeterat från och med 1 april 2019 men det 
är osäkert om den tas i bruk, vilket medför en 
minskad intäkt om -0,6 mkr 2019.  

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Inom den skattefinansierade verksamheten upp-
gick utfallet på totalen i nivå med budgeterade 
medel. Avvikelser finns för separata projekt. 
Bland annat redovisades positiva avikelser avse-
ende klimatanpassning samt Lejontrappan och 

ett flertal projekt inom gatuverksamheten. För 
klimatsäkringsprojektet och stenskoningen vid 
Gulstad blev utfallet lägre än vad som inlednings-
vis bedömdes.  

Byggnation av bryggor i Torekov uppvisade redo-
visningsmässigt ett underskott på drygt 3,1 mkr 
under 2019. Detta beror på att externt investe-
ringsbidrag ska redovisas som en driftpåver-
kande post då bryggorna tas i bruk. 

Inom fastighetssidan redovisas underskott för 
om- och tillbyggnad av Förslövs skola. Merkost-
nader kan härledas till att säkerställa gällande 
myndighetskrav så som tillgänglighet, brand och 
akustik. Ett större underhållsbehov än beräknat 
har lett till att bland annat tak både invändigt och 
utvändigt behövt läggas om. Saneringsarbetet är 
större än beräknat i mark och byggnader. Delar 
av dessa kostnader är dock en del av nybyggnat-
ionen för att kunna försörja den nya skolan med 
centrala installationer. Projektet är i fas med den 
beräknade tidplanen tack vare det intensiva arbe-
tet under vår och sommar 2019. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Avvikelsen på +39,7 mkr är hänförlig till ett antal 
poster, varav de större avser +7,9 mkr exploate-
ring VA för tomten Förslöv 2:4, där projektet för-
väntas utföras 2020 och +26,9 mkr för Sydvatten, 
där projektet pågår men kostnader skjuts fram 
till kommande år. 

Framtid 
Klimatförändringar är ett faktum redan idag. 
Temperaturen kommer fortsätta att stiga, havsni-
våer kommer fortsätta att höjas och det kommer 
att regna mer. Detta kommer att ha stor påverkan 
på vårt samhälle. Klimatanpassning och omställ-
ning till ett fossiloberoende samhälle är områden 
som bör prioriteras för framtiden inom kommu-
nens ordinarie verksamhet och inte enbart hante-
ras med investeringsanslag.  

Skånetrafiken har under det gångna året minskat 
antalet bussturer på de busslinjer där antalet re-
senärer varit signifikant lågt. För att kunna be-
hålla och utveckla omfattningen av kollektivtrafik 
så krävs insatser för att öka resandet.  

Räddningstjänsten i Båstad brottas, likt många 
andra kommuner, av rekryterings- och beman-
ningssvårigheter av deltidsbrandmän.  
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Samhällsbyggnad

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd har varit fortsatt stor för alla delar 
av verksamheten. Det har arbetats intensivt med 
översiktsplanen och ett stort antal detaljplaner 
under året. Översiktsplanen ställdes ut på utställ-
ning i oktober månad. Arbetsbelastningen på 
plan, miljö och bygglov har tidvis varit hög på 
grund av vakanser, vilket lett till längre handlägg-
ningstider för vissa typer av ärenden. Rekryte-
ringar under hösten har gjort att Samhällsbygg-
nad nu är fulltaligt. Administrationen har tillsam-
mans med miljö uppgraderat verksamhetsstöds-
systemet för miljöärenden och påbörjat arbetet 
med att införa nya e-tjänster för bygglov. Hand-
läggningen av tobakstillstånd har under hösten 
stöttats upp med en halvtidstjänst från Ängel-
holm. 

Planarbete 
Arbetet med en ny översiktsplan har fortskridit 
och planen ställdes ut i oktober månad. Övrigt 
strategiskt arbete har under året inneburit upp-
start av regionplan, samt strukturplan och kollek-
tivtrafikstrategi tillsammans med Familjen 
Helsingborg. Befolkningsprognosen togs i kom-
munfullmäktige i maj, och markanvisningstäv-
lingar för områdena Förslövs ängar och för Stine-
hov i Östra Karup genomfördes i slutet av 2019.  

Under 2019 har avdelningen arbetat med 22 de-
taljplaner innehållande allt från bostäder till 
verksamhetsmark. Åtta detaljplaner vann laga 
kraft medan Mark- och miljööverdomstolen upp-
hävde antagandet av en plan. 

Geodata 
Ärendemässigt har året varit normalt, jämfört 
med de två tidigare åren, då det producerades 
många nybyggnadskartor på Heden och Tu-
velyckan. Geodata har varit involverade i arbetet 
med den digitala översiktsplanen och har fortsatt 
att ajourföra vår kartdatabas samt utveckla våra 
interna och externa karttjänster. En synkning av 
kommunens och Lantmäteriets fastighetskartor 
har gjorts för att korrekt kartinformation ska nå 
ut i samhället fortare. Samverkan med Ängel-
holms kommun inom mätverksamheten och inom 
GIS-samarbetet har fungerat bra. Kommunerna 
har påbörjat en gemensam upphandling av ett 
nytt verksamhetssystem för geodata. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Fortsatt högkonjunktur under 2019 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 en positiv avvikelse för året med 
drygt +2,8 mkr, varav knappt +1,0 mkr är den del 
av verksamhetsområdet som lyder under kom-
munstyrelsen. 

Plan 
Planverksamheten redovisar en positiv avvikelse 
på +0,6 mkr vilket i huvudsak beror på vakanser 
under året samt outnyttjade konsulttjänster. Av 
investeringsmedel för digitalisering av planarki-
vet har 107 tkr av 250 tkr använts under året. 

Geodata 
Intäktsmålet nås inte, men samtidigt utnyttjas 
inte hela kostnadsbudgeten. Investeringsmedel 
på 150 tkr för inköp av ny mätutrustning har inte 
behövt användas under året. 

Ledning och administration 
Den positiva avvikelsen på +0,6 mkr beror dels 
på att en tjänst överförts från administrativa av-
delningen till bygglovavdelningen under året, 
dels på outnyttjade konsulttjänster. 

Framtid 
Konjunkturen inom byggsidan förväntas gå ner 
något i kommunen under 2020 men inte lika 

 (tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

KS – SAMHÄLLS- 

BYGGNAD -3 081 -2 106 975 -2 613

Planarbete -1 460 -869 591 -1 304

Geodata -1 303 -1 414 -111 -991

Hållbar utveckling -265 -330 -65 -307

Ledning och 

administration -53 507 560 -10

INVESTERING -400 -143 257 -27
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mycket som på riksnivå. Försäljningen av kom-
munala villatomter och markanvisningar i Heden-
området väntas ge ett stort antal påbörjade bo-
städer även under 2020. 

Översiktsplanen är utställd för granskning fram 
till och med i början av februari 2020 och väntas 
kunna antas vid halvårsskiftet. Arbetet med för-
djupad översiktsplan för Torekov avses påbörjas 
under andra kvartalet 2020. 

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, kvarteret Båtsmannen i Båstad och för 
hamnen i Torekov.  

Geodatas fokus 2020 kommer vara att införa det 
nya verksamhetssystemet för geodata. Fortsatt 
arbete med 3D-visualisering och med att sprida 
vår kompetens och nyttan med karttjänster inom 
organisationen.  

Lediga tomter Östra Karup
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Bildning och arbete 

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Vuxenutbildningen har under året fortsatt att er-
bjuda undervisning på dagtid och kvällstid. Anta-
let elever som studerat med ett flexibelt upplägg i 
svenska, matematik, engelska och samhällskun-
skap ökade med 25 procent. Upplägget med kurs-
starter var femte vecka har fortsatt med goda re-
sultat. Totalt hade komvux cirka 100 elever under 
året.  

Antalet elever inom SFI (svenska för invandrare) 
har under året minskat och uppgick till totalt 125 
elever, en minskning med 15 procent vid årets 
slut. En förflyttning har gjorts till grundläggande 
utbildning (GRUV) som har ökat antalet elever 
under året. Intresset för att läsa SFI på distans 
har fortsatt öka då elever har fortsatt behov av 
att kombinera arbete, föräldraledighet och prak-
tik med studier. Under året har kurser i arbets-
livskunskap och introduktion till vårdstudier er-
bjudits till SFI-elever samt förstärkt SFI och data-
kunskap som finansierats med balanspengar 
(överskottet från Migrationsverket). 

Antalet kommuninvånare som behöver studie- 
och yrkesvägledning har fortsatt öka. Drop-in 
med möjlighet att träffa studie- och yrkesvägle-

dare har erbjudits varje vecka i KompetensHub-
ben i Båstads huvudbibliotek. Andelen personer 
som söker kurser att studera för särskild behörig-
het till högskola, universitet och yrkeshögskola 
har fortsatt att öka.  

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Två yrkeshögskoleutbildningar blev beviljade un-
der året, koordinator inom besöksnäringen och 
specialistundersköterska inriktning äldres hälsa. 
Totalt hade skolan 225 studerande. 

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 cykelteknik. Skolan har i 
egen regi bedrivit undersköterskeutbildning i 
samarbete med verksamhetsområdet Vård och 
omsorg. Trettiofem personer folkbokförda i Bå-
stad har studerat till undersköterska. En utbild-
ning med kombination av SFI och yrkesvux (Yr-
kes-SFI) startade med inriktning naturbruk och 
trädgård. Totalt har 85 elever studerat yrkesvux i 
Båstad. 

Arbetsmarknad (AME) 
2019 års rekryteringsmässa blev återigen lyckad 
med ett 25-tal företag som mötte upp omkring 
1 000 besökare. Årets sommarjobb fördelades till 
ett 40-tal ungdomar som fick inblick i kommu-
nens olika verksamheter.  

KompetensHubben har genomgått ett utveckl-
ingsarbete under 2019, vilket inneburit förstärk-
ning av resurser utifrån näringslivssamverkan 
och praktikfrågor, volontärsamverkan, språkstöd 
på arabiska och digital kompetens. Förstärk-
ningen av digital kompetens finansieras av medel 
från Internetstiftelsen för att etablera ett Digidel-
center. Digidel är ett nationellt nätverk för att 
främja digital delaktighet. Under 2019 har Digi-
delcentret, tillsammans med ett lokalt bankkon-
tor, anordnat två föreläsningar riktad mot mål-
gruppen äldre med temat ”Trygg och säker med 
din mobil”. Digidelcentret har dessutom anordnat 
workshops för utrikesfödda kvinnor i hur digitala 
verktyg kan underlätta arbetssökande. Verksam-
heten i övrigt under året har bland annat innebu-
rit att på fredagseftermiddagar möta företag och 
övriga besökare i KompetensHubben, att besöka 

 (tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

KS – BILDNING 

OCH ARBETE -43 252 -43 841 -589 -39 566

Verksamhets-

övergripande -1 590 -1 513 77 -1 168

Yrkesutbildning 

(inklusive SFI) -7 939 -8 185 -246 -7 271

Yrkeshögskola  

och Yrkesvux -842 -803 39 -1 546 

Arbetsmarknad -8 133 -7 419 714 -6 849

Bibliotek -8 717 -8 742 -26 -9 122

Kultur -2 281 -2 279 1 -2 224

Ungdomens hus -3 456 -3 396 59 -3 308

Ekonomiskt bistånd -10 294 -11 504 -1 210 -9 028

Integrationsenheten 

(avslut 2018) 949 

INVESTERING -800 -776 24 -516 
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företag för samtal kring kompetensförsörjnings-
situationen i kommunen samt att på olika sätt 
förbereda potentiella ansökningsprocesser under 
första kvartalet 2020 kring projektfinansiering 
främst från Länsstyrelsen samt Vinnova. 

Ett led i arbetet med att sänka arbetslösheten 
bland utrikesfödda kvinnor har varit att erbjuda 
interaktiva utbildningar i svensk arbetsmarknad 
och arbetsmarknadskultur för målgruppen.   

Omstruktureringen av Arbetsförmedlingen har 
påverkat arbetet under året i allt högre utsträck-
ning då de inte längre medverkar i gemensamma 
projekt och också haft svårighet att fatta anvis-
ningsbeslut. Extratjänsterna har avvecklats under 
året för att öppna igen i mindre skala under årets 
sista månad.  

Bibliotek 
Den 21 januari 2019 nyöppnade huvudbiblio-
teket efter omfattande renovering av golvet och 
byggnation av ett bilderboksrum.  

I slutet av våren beviljades Båstads bibliotek me-
del från Kulturrådets satsning på Stärkta biblio-
tek, för att utveckla en science fiction och fantasy-
avdelning. Satsningen pågår fram till sommaren 
2020.  

Under året satsade biblioteket på att bli ett aktivt 
hus med något att göra för alla och det genomför-
des många olika aktiviteter på biblioteket, både i 
egen regi men också i samarbete med andra. För 
barn och unga i olika åldrar genomfördes verk-
samheter med fokus på barns språkutveckling, 
kreativitet och lärande. För andra målgrupper 
fanns det aktiviteter för olika intressen såsom 
bokfrukost med boktips och fika, författarbesök 

och vi-läser-film grupp och språkcafé. Biblioteket 
var också navet i kommunens Hållbarhetsvecka.  
På initiativ av en låntagare startades en grupp 
med filosofiska samtal.  Kammarmusikföreningen 
höll sina konserter i biblioteket under höst, vinter 
och vår. Klädbytardagar hölls två gånger under 
året i biblioteket. 

Skolbibliotekarierna genomförde regelbundet 
bokprat för att stimulera eleverna till läsning, ut-
bildade i källkritik och alla elever i årskurs fem 
och årskurs åtta fick vara med om författarbesök. 

Kultur 
Kulturavdelningen genomförde planerade ar-
rangemang som exempelvis tema ”Angeläget” 
pmed föreläsning av Philip Bäckmo ”Att växa som 
vuxen” tillsammans med utställning i Galleriet på 
samma tema med konst ur kommunens samling. 
Kommunen fattade beslut om ny driftsansvarig 

Rekryteringsmässa Båstad 
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för Scalabiografen. Teaterföreningen har fått en 
ny styrelse. Fontänskulpturen på Sandbäcksom-
rådet i Förslöv genomgick en omfattande renove-
ring. Årets kulturpris delades vid Näringslivsfes-
ten ut till Britt Arnstedt. I samverkan med andra 

verksamheter, och med bidrag från Socialstyrel-
sen, genomfördes ett sommarlovsprogram för 
alla barn och unga mellan 6 och15 år. Kulturga-
rantin ”Kultur för lärande” genomfördes för barn 
och unga. Kulturavdelningen ansvarade för fi-
rande av Barnkonventionen som fyllde 30 år.  

Fritidsgårdar 
Fritidsgården Musteriet i Båstad stängde inför 
sommaren tidigare än normalt för att renovera. 
Inför starten under hösten ändrades målgruppen 
och åldersgränsen sänktes. För att stärka säker-
heten hade verksamheten i Båstad tillgång till 
ordningsvakter vid behov.   

Under hösten genomfördes också olika aktiveter 
på annan plats, bland annat golfturnering på Åka-
gården, Pokemonvandring och bågskytte i Sven-
stad. Under hösten gjordes en enkät bland kom-
munens ungdomar för att kartlägga behovet  av 
verksamhetsutveckling under 2020.  

Individ och Familj 
Ekonomiskt bistånd 

Det utvecklingsarbete som påbörjades under 
2018 inom ekonomiskt bistånd har under 2019 
inte fortsatt som man önskat, vilket har medfört 

att nya riktlinjer för biståndsbedömning har för-
senats.  

Ekonomi 
Bildning och arbete redovisade vid bokslutet en 
negativ avvikelse mot budget om -0,6 mkr. Avvi-
kelsen beror i huvudsakligen på ekonomiskt bi-
stånd som avvek negativt -1,2 mkr. Positiva avvi-
kelser mot budget återfanns bland annat hos ar-
betsmarknad som under året haft flera vakanta 
tjänster. Arbetsförmedlingen har genomgått en 
förändringsprocess som inneburit att det blivit 
svårare att matcha behov med aktuella personer 
samt att lönebidragsbesluten har dröjt. 

Investeringar 
Årets investeringsresurs har använts till att in-
ventarierna i Bio Scala köptes in enligt överens-
kommelse med ny hyresgäst, nytt hyllsystem och 

Nyöppning bibliotek Båstad 
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inventarier till biblioteket, konstnärlig utsmyck-
ning samt digital utrustning till arbetsmarknads-
enheten och vuxenutbildningen. 

Framtid 
Vuxenutbildning och SFI 
Att bedriva vuxenutbildning innebär ett antal ut-
maningar, inte minst att individanpassa lärandet 
för varje elev. Att rekrytera personal med rätt 
kompetens är oerhört viktigt och svårt, då flera 
kommuner erbjuder stora lönepåslag för nya an-
ställningar. Möjlighet till kontinuerlig fortbild-
ning är en avgörande framgångsfaktor för att be-
hålla medarbetare. För SFI finns också utmaning-
arna i att samverka med andra myndigheter som 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa och social-
tjänst. Flertalet elever har kort skolbakgrund och  
behöver mycket pedagogiskt stöd. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Myndigheten för yrkeshögskolan har ökat antalet 
beviljade platser, men antalet utbildningar har 
inte ökat. Däremot har utbildningar fått utbild-
ningsstarter för tre år, vilket gör att verksam-
heten kan stabiliseras på längre sikt. Kompetens-
försörjningen är fortsatt viktig för företagen i reg-
ionen och yrkesutbildningarna i Båstad behöver 
fortsätta det täta samarbetet med näringslivet för 
att hjälpa till att matcha rätt medarbetare. Sam-
verkan inom Familjen Helsingborg fortsätter att 
vara värdefull utifrån att kunna erbjuda kommu-
ninvånarna fritt sök till yrkesvux.  

Arbetsmarknad (AME) 
På grund av kommunens krav på besparing har 
beslut tagits att lägga ner BIBI (Båstads Inventa-
rier Brukas Igen). Under avvecklingen kommer 
vissa fasta kostnader att fortsätta belasta arbets-
center. Även fordonsorganisationens administ-
rationsavgift kommer att belasta verksamheten 
under 2020. 

Båstads kommun har valt att avsluta samarbetet 
med Familjen Helsingborg gällande samhällsori-
enteringen och istället anordna den i eget regi. 
Från och med 1 januari 2020 övergår ansvaret för 
samhällsorienteringen till arbetsmarknadsen-
heten som kommer att erbjuda 100 timmar sam-
hällsorientering på arabiska, med ett stärkt lokalt 
fokus i innehållet, för en utökad målgrupp. Sam-
hällsorientering på andra språk anordnas, som ti-
digare, på distans.   

Arbetsmarknadsenheten kommer från 2020 att 
överta Finsamprocessen Klientsupport från Indi-
vid och familj. Processen har ändrat inriktning 
under 2019 från individfokus till ett större fokus 
på samverkan parterna emellan, på både operativ 
och strategisk nivå. Processen riktar sig till invå-
nare i kommunen som lever med ett långvarigt 
bidragsberoende och är i behov av stöd från två 
eller flera samverkanspartners. 

Bibliotek 
Biblioteket arbetar med det livslånga lärandet, 
för digital delaktighet och läsfrämjande för alla 
åldrar. Biblioteket är ett kulturhus och en mötes-
plats för alla utan krav på motprestation. Biblio-
teket erbjuder aktiviteter och evenemang för alla 
åldrar och samverkar med civilsamhällets olika 
delar. Biblioteket utvecklar biblioteken i skolan 
till moderna skolbibliotek som medverkar till att 
öka elevernas måluppfyllelse, stärker elevernas 
språkutveckling och deras medie- och informat-
ionskompetens. 

Kultur 
Kulturuppdraget har en stark utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål ett, Båstads kommun är 
attraktiv att leva, bo och verka i. Då kulturavdel-
ningens resurser är begränsade är det av stor vikt 
att prioritera rätt. Att ytterligare fördjupa sam-
verkan med föreningslivet, näringslivet, grann-
kommuner och samt regionen är också nödvän-
digt för att uppfylla målet och kommunens devis 
”Ett bättre sätt att leva”.   

Fritidsgårdar 
Verksamheten ska se över möjliga aktiviteter un-
der sommarlovet. Fokus kommer även vara att 
försöka få ungdomar att med stöd från verksam-
heten skapa egna aktiviteter, samt se över om lo-
kalerna kan användas till andra verksamheter 
och mer samarbete inom Bildning och arbetes 
verksamhetsområde. 

Individ och familj 
Ekonomiskt bistånd 

Avseende ekonomiskt bistånd är målet att vidare-
utveckla det förebyggande arbetet med syfte att 
undvika bidragsberoende. Verktyg för detta  är 
bland annat en utvecklad budget- och skuldråd-
givning samt att bedriva ett  ytterligare fördjupat 
samarbete med arbetsmarknadsavdelningen och 
vuxenutbildningen. Andel skuldsatta ökar, fram-
förallt bland äldre, och det finns inga tendenser 
på att det kommer att avta. 
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Myndighetsnämnd

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Myndighetsnämnd -293 -332 -39 -246

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden består av sju ledamöter, 
varav fyra är nya sedan mandatperiodens början 
den 1 januari 2019. Nämnden ansvarar för myn-
dighetsutövning inom miljö, bygg och säkerhet.  

Under 2019 har nämnden haft 11 ordinarie sam-
manträden och behandlat 133 ärenden, vilket är 
i paritet med 2018 då 129 ärenden behandlades.  

Myndighetsnämndens sammanträden har i ge-
nomsnitt varat 3 timmar, vilket är en ökning 
jämfört med 2018 då sammanträdestiden var 2,5 
timmar. Ökningen beror på att det har varit en 
ny mandatperiod, vilket leder till större behov av 
information och utbildning.  

Sammanträden myndighetsnämnd 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 11 11 

Behandlade ärenden 133 129 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 2,5 

Ekonomi 
Myndighetsnämnden gör en negativ avvikelse 
mot budget. Den negativa avvikelsen beror till 
stor del på att nämndens budget har varit an-
strängd till följd av nytt arvodesreglemente och 
budgetbesparing genom effektivare möten. 

Under året har den avvikelsen minskat till följd 
av åtgärder från nämnden. 

Framtid 
Myndighetsnämnden arbetar för att, i likhet med 
övriga politiska organ, enbart arbeta med digi-
tala handlingar i beslutsprocessen.  

Lediga tomter Östra Karup
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Teknik och service

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Räddningstjänst -282 -177 105 -311

Hänt i verksamheten 
Det löpande tillsynsarbetet enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brand-
farliga och explosiva varor (LBE) har inte kunnat 
utföras enligt antagen tillsynsplan på grund av 

vakant brandinspektörstjänst. De ärenden som 
har ansetts akuta har hanterats enligt gällande 
lagstiftning. Gemensamma sommartillsyner har 
gjorts tillsammans med polis och miljöavdel-
ningen. 

Tillstånd och remisser bland annat från polisen, 
samhällsbyggnadsavdelningen och alkoholhand-
läggare har också lämnats och besvarats under 
året enligt tabell.

Sammanträden myndighetsnämnd 

Ärenden 2019 2018 2017 2016 2015

Tillsyn LSO/LBE 1 46 53 42 33

Serveringstillstånd 36 14 8 25 16

Begagnande av offentlig plats 39 29 34 32 39

Konsert/musikevenemang, offentlig tillställning 22 17 22 36 32

Tillstånd hantering brandfarlig/explosiv vara 4 7 8 6 12

Bygglov 13 16 27 16 8

Övriga ärenden 43 21 22 53 21

Summa 158 150 174 187 161

Framtid 
Kommande tillsynsplan kommer att fokusera på 
att samtliga verksamheter i Båstads kommun 
kommer att få ett tillsynsbesök minst vart femte 

år. Detta med tanke på verksamheternas egenan-
svar för att bedriva ett systematiskt brand-
skyddsarbete som med rätt metod kommer att 
mildra eventuella effekter vid en skada.

Cykelparkering i Båstad
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Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnad

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

MN – 

SAMHÄLLSBYGGNAD -2 888 -1 044 1 843 -1 764 

Bygglov 987 2 008 1 022 1 713 

Bostadsanpassning -1 418 -902 516 -1 182

Miljö- och hälsoskydd  -2 232 -1 866 366 -1 914 

Alkohol och tobak -224 -285 -61 -382

INVESTERINGAR -141 0 141 -291

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden har varit fortsatt stor för alla 
delar av verksamheten. Det har arbetats inten-
sivt med översiktsplanen och ett stort antal de-
taljplaner under året. Översiktsplanen ställdes ut 
på utställning i oktober månad. Arbetsbelast-
ningen på plan, miljö och bygglov har tidvis varit 
hög på grund av vakanser, vilket lett till längre 
handläggningstider för vissa typer av ärenden. 
Rekryteringar under hösten har gjort att Sam-
hällsbyggnad nu är fulltaligt. Administrationen 
har tillsammans med miljöavdelningen uppgra-
derat verksamhetsstödssystemet för miljöären-
den och påbörjat arbetet med att införa nya e-
tjänster för bygglov. Handläggningen av tobaks-
tillstånd har under hösten stöttats upp med en 
halvtidstjänst från Ängelholm.  

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. An-
talet ärenden om tillsyn, anmälan, bygglov eller 
förhandsbesked har minskat något men det har 
fattats några fler beslut under 2019 jämfört med 
2018.  

Ytterligare e-tjänster för bygglovsprocessen har 
införts vilket ger en bättre och snabbare service 
samt har frigjort resurser som ger förbättrad 
kvalitet på arbetet. Handläggningen av ärenden 
är sedan slutet av år 2018 helt digitaliserad. 

Avdelningen hade under våren hjälp av en LIA-
praktikant från bygglovhandläggarutbildningen i 
Helsingborg. 

Bostadsanpassning 
Antal beslutade ärenden har minskat från cirka 
90 stycken till 75 stycken jämfört med 2018. 

Knappt tio procent av ansökningarna om bidrag 
fick helt eller delvis avslag vilket föregående år 
var närmre 30 procent. 

Miljö- och hälsoskydd 
Under året har miljöavdelningen främst arbetat 
med inspektioner enligt kontroll- och tillsynspla-
nen samt handläggning av händelsestyrda 
ärende. Tillsynen på samtliga verksamheter har 
under året inriktats mot energi för att inspirera 
verksamhetsutövarna att utföra energieffektiva 
åtgärder.   

Omprioriteringar och omfördelningar av arbets- 

uppgifter har skett i verksamheten med anled-
ning av vakanta tjänster. Inventering av enskilda 
avlopp har därav uteblivit under stora delar av 
året. Även en hel del annan planerad tillsyn inom 
framförallt miljöskydd men även en del inom 
livsmedel har inte kunnat utföras enligt kontroll- 
och tillsynsplan utan kommer att behöva arbetas 
ikapp under 2020. Under slutet av 2019 var alla 
vakanta tjänster återbesatta.  

Under året har ett byte av ärendehanteringssy-
stem skett. Det nya systemet, Ecos 2, ger förut-
sättningar för att på sikt införa fler och mer ef-
fektiva e-tjänster, vilket kommer effektivisera 
verksamheten.  

Under december trädde EU:s nya kontrollförord-
ning i kraft vilket innebar att flera regelverk som 
berör kontrollen inom livsmedelsområdet är un-
der förändring. För att Båstads kommun ska 
kunna ta betalt för sin livsmedelskontroll efter 
årsskiftet reviderades kommunens taxa för of-
fentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
under hösten.  

Alkohol och tobak 
Under året har tillsyn inom området skett enligt 
upprättad tillsynsplan samt handläggning av 
händelsestyrda ärenden.  

Under sommaren infördes en ny lag, Lagen	om	
tobak	och	liknande	produkter som ersatte den ti-
digare Tobakslagen. Den nya lagen medförde att 
försäljning av tobak numera är tillståndspliktigt. 
Ett samverkansavtal slöts med Ängelholms kom-
mun där vi under hösten delade en tjänst för 
handläggning av de nya tobakstillstånden. 	
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Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Fortsatt högkonjunktur under 2019 och för Bå-
stads del hög byggtakt och många pågående pro-
jekt har främjat ett gott ekonomiskt resultat för 
Samhällsbyggnad. Verksamhetsområdet som 
helhet redovisar en positiv avvikelse för året 
med drygt +2,8 mkr, varav +1,8 mkr är den del 
av verksamhetsområdet som lyder under myn-
dighetsnämnden. 

Bygglov 
Fler beslutade bygglov och startbesked än bud-
geterat gav en samlad positiv avvikelse på drygt 
+1,0 mkr.

Bostadsanpassning 
Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 
+0,5 mkr. Överskottet beror på lägre utbetal-
ningar av bidrag än budgeterat.

Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 
+0,4 mkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre
personalkostnader på grund av vakanser. Kost-
naderna för införandet av ett nytt ärendehante-
ringssystem för miljöärenden fick av redovis-
ningstekniska skäl tas på driftsbudgeten istället
för investeringsbudgeten (-141 tkr).

Alkohol och tobak 
Verksamheten redovisar en negativ avvikelse 
på -61 tkr. Avvikelsen beror på inköp av verk-
samhetssystem som blev dyrare än budgeterat. 

Framtid 
Konjunkturen inom byggsidan förväntas gå ner 
något i kommunen under 2020 men inte lika 
mycket som på riksnivå. Försäljningen av kom-
munala villatomter och markanvisningar i He-
denområdet väntas ge ett stort antal ansök-
ningar om bygglov för bostadshus även under 
2020. En åttondel av villatomterna har ännu inte 
sökt bygglov och de första flerbostadshusen i 
etapp III börjar byggas 2020. När det gäller 
andra typer av byggnation som fritidshus med 
mera är den mindre konjunkturskänslig och för-
väntas ligga kvar på samma nivå som tidigare år. 

Alla enskilda avlopp ska inventeras till 2021, en-
ligt Havs- och vattenmyndighetens  åtgärdspro-
gram för Västerhavets vattendistrikt. För att ta 
igen förlorad tid för inventering samt hinna klart 
till 2021 har en extra handläggare anställts un-
der 2020 utöver befintlig resurs. 

Under 2020 planeras bland annat tilläggsmodu-
lerna direktarkivering och digital signering att 
installeras till  ärendehanteringssystemet Ecos 
2. Tilläggsmodulerna kommer innebära att verk-
samheten kan arbeta ännu mer digitaliserat än 
vad som görs idag. Digitaliseringen kommer 
även innebära att arbetet blir effektivare och 
därmed ge en ökad servicegrad till våra medbor-
gare och kunder. 
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Utbildningsnämnd

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Utbildningsnämnd -470 -483 -13 -427

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter, 
varav tre är nya sedan mandatperiodens början 
den 1 januari 2019. Utbildningsnämnden har 
även ett arbetsutskott bestående av fem ledamö-
ter. Nämnden ansvarar för de strategiska frå-
gorna på kort och lång sikt för all utbildning av 
barn och unga i Båstads kommun, samt individ 
och familjeärenden för barn, unga och vuxna.  

Under 2019 har nämnden haft 10 ordinarie sam-
manträden och två extrainsatta sammanträden. 
Vid sammanträdena har nämnden behandlat 
167 ärenden, vilket är en ökning med jämfört 
med 2018 då 127 ärenden behandlades. Ök-
ningen beror till stor del på att det har varit en 
ny mandatperiod med diverse val, men även för 
att nämnden berett större ärenden som till ex-
empel skolorganisationen.  

Utbildningsnämndens sammanträden har i ge-
nomsnitt varat 3 timmar, vilket är i paritet med 
2018. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott har till följd 
av händelser inom individ- och familjeomsorgen, 
under fjärde kvartalet 2019, haft fem extrain-
satta sammanträden. 

Sammanträden utbildningsnämnd 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 10 9 

Extra sammanträden  2 0 

Behandlade ärenden 167 127 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 3 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden gör en mindre negativ av-
vikelse mot budget. Avvikelsen beror på förtro-
endevaldas rätt till förlorad arbetsförtjänst. 

Under året har avvikelsen minskat kraftigt till 
följd av aktiva åtgärder från nämnden. 

Framtid 
Utbildningsnämnden arbetar för ökad digitali-
sering av beslutsprocessen genom att se över 
möjligheten att ta del av ärenden som omfattas 
av sekretess via tekniskt redskap. 

Arbetsutskottets extrainsatta sammanträden 
fortsätter en bit in på året för att hantera händel-
serna inom individ- och familjeomsorgen. 

Första spadtaget Förslövs nya skola
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Barn och skola

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2019 2019 2019 2018 
UN - BARN OCH 
 SKOLA -72 285 -72 478 -191 -77 126
Verksamhets- 
övergripande BS -54 518 -56 702 -2 184 -57 425
Öppen förskola  
(familjecentral) -1 127 -1 143 -16 -1 002

Grundsärskola -4 338 -5 271 -933 -4 391
Tilläggsbelopp  
extraordinära  
stödåtgärder  
barnomsorg/ 
grundskola - spe-
cialskola -7 253 -6 329 924 -10 005 
Svenska som and-
raspråk/ 
Modersmåls-
undervisning -5 049 -5 255 -206 -4 305 

Summa -72 285 -74 700 -2 415 -77 126

Resultatenheter

Förskola 1-5 år 0 -768 -768 -1 882
Grundskola F-9  
inklusive fritids 0 2 992 2 992 -1 381

Summa 0 2 224 2 224  -3 263

INVESTERING -10 588 -10 324 264 -4 436

 Resultatenheters ackumulerade resultat  

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2019 

Över-/ 

under- 

skott från 

2019 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Förskola  

1-5 år -850 0 -768 -1618

Grundskola 

F-9 inklusive 

fritids 337 885 2 107 3 329 

Summa -513 885 1 339 1 711 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ett omfattande arbete har under året gjorts för 
att ta fram och presentera ett förslag till skol-
struktur för norra sidan av Båstads kommun. Un-
der arbetet har dialog skett med elever, vård-
nadshavare, medarbetare och rektorer. Ett nära 
samarbete med Teknik och service har varit av-
görande för kvaliteten i förslaget. En enig utbild-

ningsnämnd lämnade vid decembermötet ären-
det vidare för fortsatt beredning av kommunsty-
relsen. 

Vad gäller södra sidan pågick utredningsarbetet 
under 2018 framtill den politiska beredningen 
där Kommunfullmäktige slutligen fastställde 
strukturen genom beslut i mars 2019. Förslövs 
skola har under första delen av året varit i en fas 
av rivning och renovering för att under hösten ta 
det första spadtaget mot en ny skola. Ett spadtag 
för nya moderna lärmiljöer. 

Planering och projektering för ny förskola och 
skola i Västra Karup skola har pågått under hela 
året. Eleverna har getts möjlighet att bidra med 
tankar och idéer kring gestaltningen av en ny 
skola. Arkitekterna har därefter arbetat in dessa 
förslag i det samlade materialet. 

Utbildningsverksamheten i Båstads kommun fick 
under 2017 kritik från Skolinspektionen för att 
det saknades ett socioekonomiskt perspektiv i re-
sursfördelningsmodellen. Nämnden uppdrog där-
för åt verksamhetsledningen att utreda och lägga 
förslag på en möjlig modell för kommunen. Beslut 
togs under våren 2019 och en socioekonomisk 
resursfördelning startade 1 juli 2019, utvärdering 
kommer att ske hösten 2020. 

Värdegrundsarbetet är för utbildningsverksam-
heten ett grundfundament. Trygghet, respekt, lust 
och glädje är förutsättningar för lärande. Under 
en period om tre år har den samlade utbildnings-
verksamheten samarbetat med organisationen 
Friends och Örebro universitet i syfte att utveckla 
och förbättra värdegrundsarbetet. Som ett exem-
pel på områden skolor har fördjupat sig i kan 
nämnas normbreddad undervisning. Samarbetet 
pågår under perioden 2018-2020. 

Under året har också ett arbete påbörjats för att 
förbättra och utveckla verksamhetens systema-
tiska kvalitetsarbete. Arbetet kommer att fortgå 
under 2020 med syfte att förtydliga sambanden 
mellan resurs, resultat, analys och åtgärd.  

En av de stora utmaningarna i verksamheten är 
rekrytering. Den viktigaste resursen för framgång 
och hög måluppfyllelse är skickliga medarbetare. 
Under året har ett partssammansatt arbete star-
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tats tillsammans med de fackliga organisation-
erna, HR-avdelningen och Barn och skola. Arbetet 
är en del av en nationell satsning under namnet 
Strategisk kompetensförsörjning. SKR, Sobona, 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i 
sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig 
att stödja och inspirera lokala parter till att ar-
beta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. 

Under 2019 gjorde Barn och skola en besparing 
som till största delen togs inom ramen för till-
läggsbelopp. Detta har påverkat samtliga verk-
samheter vilket också beskrivs i resultatenheter-
nas verksamhetsberättelser.   

Under hösten har Barn och skola investerat i ett 
beslutsstödsystem, detta förväntas förenkla och 
effektivisera arbetet med styrning och uppfölj-
ning men ska också till viss del kunna automati-
sera rapporteringen kring kvalitetsarbetet.  

Vi kan med stolthet och glädje också konstatera 
att Båstad kommun placerade sig på en hedrande 
femte plats och bäst i Skåne i Lärarförbundets 
ranking Bästa skolkommun.   

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Resultaten för Båstads kommuns skolor verksam-
hetsåret 2018/2019 gällande meritvärden i års-
kurs 9 och uppnått lägst betygsvärde E i årskurs 
6 ser ut enligt följande. 

Meritvärde åk 9 

2019 2018 2017 

Båstads kommun 221 237 224 

Förslövs skola 230 241 223 

Strandängskolan 212 235 224 

Meritvärdet i åk 9 för Båstad kommun 2019 upp-
går till 221, en minskning jämfört med föregå-
ende år då meritvärdet uppgick till 237. För Förs-
lövs skola åk 9 uppgår meritvärdet till 230 och 
för Strandängskolan åk 9 uppgår det till 212. En 
minskning för båda skolorna jämfört med föregå-
ende år. 

Andel elever med lägst betyg E åk 6 

2019 2018 2017 

Matematik 87 93 82

Svenska 96 95 86

Andelen elever som uppnått lägst betyget E i ma-
tematik i åk 6 uppgår till 87 (93) procent. För 
svenska är motsvarande siffra 96 (95) procent. 

Varje enhet har efter verksamhetsårets slut ut-
värderat och analyserat samtliga för verksam-
heten aktuella resultat. Lämpliga åtgärder och an-
passningar har därefter gjorts inför verksamhets-
året 2019/2020. 

Under 2019 tog verksamheten beslut att delta i 
Skolverkets kompetensutvecklingsinsats, Special‐
pedagogik	för	lärande. Syftet med insatsen var 
och är, att stärka den specialpedagogiska kompe-
tensen i skolan så att fler elever når målen, att få 
ökade kunskaper om specialpedagogiska förhåll-
ningssätt, metoder och arbetssätt och att utveckla 
undervisning och lärmiljö för att möta elevers 
olika behov och förutsättningar. 

Kompetensutveckling kring Fritidshemmets upp-
drag har genomförts på några av kommunens F-6 
enheter. Även denna utbildning sker i Skolverkets 
regi och är en fördjupning i fritidshemmets möj-
ligheter att stimulera elevernas lärande och ut-
veckling.  

Förskola 1–5 år 
Under 2019 trädde en ny läroplan för förskolan i 
kraft, Lpfö 19. Ett omfattande implementerings-
arbete har skett, där fokus bland annat varit på 
undervisningsbegreppet och då både till form och 
innehåll. Som ett stöd i detta arbete har sex re-
presentanter från ledning och verksamhet delta-
git i en utbildning vid Malmö Universitets Under‐
visning	i	förskola	(7,5 hp). Parallellt med imple-
menteringen har också ett utvecklingsarbete 
skett kring förskolans pedagogiska planeringar, 
och för detta arbete användes kommunens digi-
tala lärplattform.  

En framgångsfaktor för verksamhetens utveckl-
ing har varit det kollegiala lärandet. Att lära av 
varandra, dela med sig av analyser och resultat, 
gemensamt ta del av artiklar, föreläsningar, 
webbsändningar med mera har utvecklats under 
året och lett till ökad likvärdighet och högre kva-
litet. 

Under 2019 tog verksamheten beslut att delta i 
Skolverkets utbildning Identitet	jämställdhet	och	
digitalisering.	Syftet med utbildningen har varit 
att öka kompetensen inom digitalisering och jäm-
ställdhetsarbete i förskolan, få fler verktyg för att 
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arbeta med digitalisering och jämställdhetsarbete 
i utbildningen och öka förståelsen för undervis-
ning i förskolan. 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden Barn och skolas ramfinansi-
erade verksamheter redovisade tillsammans en 
negativ avvikelse på –2,4 mkr. Avvikelsen beror i 
huvudsak på ej finansierade moduler för förskola 
och grundskola -1,7 mkr. Skolskjutsverksamhet-
ens avvikelse på -0,6 mkr beror på att i väntan på 
leverans av de nya skolbussarna har det varit 
nödvändigt med reparationer och inhyrning av 
externa bussar. 

Resultatenheter 
Resultatenheterna redovisade tillsammans en po-
sitiv avvikelse om +2,2 mkr. I detta resultat finns 
en positiv semesterlöneskuld om +1 mkr. Av tidi-
gare års överskott har man använt sig av 0,9 mkr. 
Förskola 1-5 redovisade en negativ avvikelse om 
-0,8 mkr. Detta beror till stor del på ökade perso-
nalkostnader på grund av utökade vistelsetider
samt en högre andel yngre barn med större om-
sorgsbehov. Grundskola F-9 inklusive fritids re-
dovisade en positiv avvikelse om +3 mkr. Detta
beror till stor del på en positiv semesterlöneskuld
samt tilldelning av nya statsbidrag såsom, likvär-
dighetsbidraget, specialpedagogik för lärande, lä-
rarassistenter.

Investeringar 
Investeringsmedel om 10,3 mkr användes till in-
köp av digital utrustning inom förskola och 
grundskola, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler, förbättring av arbetsmiljön samt inköp av 
två nya skolbussar. 

Framtid 
Barn och skola har ett spännande år framför sig. 
Verksamheten har utökats med ytterligare en 
skolform och vi välkomnar Akademi Båstad gym-
nasium till oss. Vårt arbete för ett lärande i ett 
0-19 års perspektiv kommer därmed att kunna
utvecklas och fördjupas ytterligare till gagn för
våra elever.
För södra sidan pågår byggnationer och plane-
ring av byggnation. På norra sidan kommer Tek-
nik och service starta sitt arbete för att utveckla

våra fastigheter och verksamhetens arbete med 
lärmiljöer kommer därmed att stå i fokus. Arbetet 
med högre måluppfyllelse och ett utvecklat syste-
matiskt kvalitetsarbete kommer fortsatt vara 
verksamhetens huvudfokus tillsammans med våra 
viktiga värdegrundsfrågor. Ett nytt verktyg 
kommer att tas i bruk för arbetet kring kränk-
ningsanmälningar där analysarbetet kommer att 
underlättas för både huvudman och rektor. 

Utmaningarna inför kommande år är flera. Be-
folkningsprognoserna och beslut kring progno-
serna påverkar de pengfinansierade verksamhet-
erna på ett sätt som kan slå både hårt och fel. 
Budgetarbetet blir därför en balans mellan befint-
liga barn och elever och prognostiserade barn och 
elever. 

En stor osäkerhet för resultatenheterna är de ex-
terna medel som idag utgör en icke obetydlig del 
av resurstilldelningen. Främst handlar det om 
Skolverkets riktade statsbidrag men även andra 
myndigheter som till exempel Migrationsverket. 

Barn och skola ser även ett behov av en genom-
lysning av pengsystemets olika delar.  

Slutligen ser Barn och skola behovet av en för-
bättrad digital infrastruktur för hela Båstads 
kommun.  

I en tid av begränsade resurser har Barn och skola 
ett viktigt arbete framför sig kring hur vi på bästa 
sätt kan samordna och samverka i och kring våra 
verksamheter, där vi fokuserar på det barn- och 
elevnära arbetet, där stödfunktioner och 
stödresurser har fokus på kärnverksamheter-nas 
arbete där våra barn och unga finns. 
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Bildning och arbete 

Resultatenheters ackumulerade resultat  

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2019 

Över-/ 

under- 

skott från 

2019 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Akademi Bå-

stad Gymna-

sium 353 -152 201 201 

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola 
Båstads kommun har inte bedrivit någon verk-
samhet inom gymnasiesärskolan i egen regi. 
Gymnasiesärskolans totalt tio elever har utbild-
ningsplatser på skolor i Halmstad, Svalöv, Hässle-
holm men framförallt i Ängelholm. Eleverna följer 
såväl individuella som nationella program. 

Gymnasieskola 
Akademi Båstad gymnasium är en välfungerande 
och välmående skola. I Friendsenkäten, som ge-
nomfördes för tredje året i rad i höstas, ser man 
att eleverna trivs och mår bra på skolan. Det har 
varit en trygg arbetsmiljö med förhållandevis få 
kränkningar.  

Tjänstefördelningen har fortsatt att stramats åt 
med hänsyn till att elevantalet har krympt något, 

främst på Introduktionsprogrammet. I dagsläget 
har skolan 211 elever. 

Skolan har hållit kvar arbetssättet med större 
grupper i vissa ämnen. Det har också fortfarande 
främst ett socialt och pedagogiskt syfte nämligen 
att få elever att lära känna varandra över klass-
gränserna, att skapa fler och större sociala ytor. 
Det medför större dynamik och utmaningar för 
eleverna. Den tidigare vi och dem-känslan har 
minskat tack vare att vi jobbar mer tillsammans. 
Att fler lärare exempelvis delar grupper och sam-
arbetar kring eleverna skapar bättre förutsätt-
ningar för trivsel och därmed sker ett ökat lä-
rande. 

Under året har skolan blivit en certifierad Amnes-
tyskola och därmed genomfört en temadag där 
eleverna fick skriva till fängslade personer run-
tom i världen. Temadagen A-day har också ge-
nomförts, och då fick eleverna lyssna på en in-
tressant föreläsning om yttrandefrihet och tortyr. 
På A-day deltog speciellt inbjudna årskursnioele-
ver från Strandängsskolan och Förslövs skola. 

De olika programmen är aktiva och ser på värl-
den utanför Båstad genom studiebesök på före-
tag, exempelvis på hotell Riviera och Bjärechips. 
Hospice, Omtumlaren (en verksamhet inom Vård-
och omsorg i Helsingborg) och Tingsrätten i 
Helsingborg är andra verksamheter som elever 
från Akademi Båstad gymnasium har besökt un-
der året. Utställningar på Dunkers kulturhus och 
Varbergs fästning är ytterligare exempel. Teater-
besök har genomförts på såväl Helsingborgs 
Stadsteater som Göteborgsoperan. 

På plats i skolan har eleverna bland annat arbetat 
med FN-rollspel och genomfört Agardhsgala, där 
eleverna visade egna filmproduktioner.  

Det har varit många besök av externa föreläsare. 
Polis, pilot, mäklare, psykolog och barnmorska är 
några yrkesroller som gjort gästspel på skolan 
under året. 

Under våren gjorde samhälls- och ekonomipro-
grammet gemensam sak och åkte på studiebesök 
till Stockholm med besök i bland annat riksdagen. 

 (tkr) 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

2019 2019 2019 2018 

UN - BILDNING  
OCH ARBETE -39 913 -57 934 -18 021 -44 440

Gymnasiesärskola -3 496 -4 835 -1 339 -2 758
Gymnasium  
ramfinansierad  -10 214 -10 943 -728 -10 647
Individ- och  
familjeomsorg -23 283 -39 239 -15 956 -28 292

Kulturskolan -2 920 -2 765 +155 -2 744

Summa -39 913 -57 782 -17 869 -44 440

Resultatenhet
Akademi Båstad  
Gymnasium 0 -152 -152 -1 917
Summa resulta-
tenhet 0 -152 -152 -1 917

INVESTERING -837 -821 16 -113

68



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Utbildningsnämnd – Bildning och arbete 

Många elever driver UF-företag. UF står för Ung 
företagsamhet. Fina produkter och bra driv har 
gett positiv uppmärksamhet i media. 

Vård- och omsorgsprogrammet har invigt sitt nya 
metodrum där eleverna kan träna praktiska mo-
ment på en avancerad vårddocka. Eleverna leder 
också cirka tjugo äldre personer (från 80 år och 
uppåt) i fysisk träning. 

Det industritekniska programmet mot gymnasi-
ala lärlingsanställningar har nu elever i alla tre 
årskurser. Det sker i samarbete med lokala och 
regionala företag. 

Under året som gått har elittennisprogrammets 
elever nått goda resultat såväl i skolan som på 
tävlingar, både nationella och internationella. 
Den extra mentors- och resurstiden ger eleverna 
ökade möjligheter att nå högre betyg i flera gym-
nasiekurser.  

Individ och familj 
I början av året blev den nya mottagningsenheten 
fulltalig. Där märktes snart ett stort inflöde av he-
dersrelaterade ärenden samt våld i nära relation, 
vilket har resulterat i ett utvecklingsarbete kring 
denna problematik. 

Personer med samsjuklighet eller missbrukspro-
blematik med samtidig hemlöshet, är en grupp 
som kräver en ökad samverkan mellan Individ 
och familj och socialpsykiatri. Ansvaret för hem-
lösheten har individ och familj, där det under året 
blivit tydligt att ett vräkningsförebyggande ar-
betssätt behöver implementeras. 

Barn och unga-enheten har i hög grad präglats av 
rapporteringen av missförhållanden enligt Lex 
Sarah och påföljande utredning, vilket medförde 
förändringar såväl i chefsled som bland handläg-
gare. Nyrekrytering var inte klar förrän i decem-
ber månad, vilket har medfört att vissa handläg-
gare har haft en mycket hög arbetsbelastning un-
der hela hösten. Antalet placeringar har ökat och 
därmed kostnaderna för detta. 

I november togs beslut om avveckling av stödbo-
ende. Arbetet med att genomföra nedläggningen 
påbörjades omgående, med såväl avveckling av 
boendet som av den personal som arbetar på bo-
endet. 

Det förebyggande arbetet behöver utvecklas ge-
nom öppenvård och boendestöd. Brobyggare 
samverkar med skola och region för bar-
nens/ungdomarnas bästa, med tydligt fokus på 
värderingar och på att skapa fungerande nätverk. 
Från och med december månad är det en person 
som har uppdraget och som genom nationella 
psykiatrimedel utbildas i nätverksarbete. 

Individ- och familjeomsorgen har fått mycket ne-
gativ uppmärksamhet under året, vilket fortfa-
rande sätter sina spår på olika sätt. Verksam-
heten är i stort behov av arbetsro, medarbetare 
av att avlastas, ledning av att driva utvecklingsar-
bete. 

Kulturskolan 
Totalt deltog 260 elever i Kulturskolans undervis-
ning. 136 elever står i kö. Förutom uppdraget 
drama- och musikundervisning genomfördes två 
KulturMixer/konserter med elever och lärare. 
Kulturskoleveckan genomförs i alla skolor genom 
en musikal där alla pedagoger deltar och då mö-
ter Kulturskolan alla elever i årskurs F-4. Öppet 
Hus och föräldramöte genomfördes liksom kon-
sert på Dalmanska tomen och på Scalabiografen. I 
januari och i juni genomfördes två kompetensut-
vecklingsdagar där kvalitetsutveckling samt Glo-
bala mål 2030 stod i fokus. Kulturskolan deltog i 
Hållbarhetsveckan under hösten.  

Ekonomi 
Bildning och arbetes ramfinansierade verksam-
heter redovisar vid bokslutet en negativ avvi-
kelse -17,9 mkr. Den huvudsakliga förklaringen 
finns inom individ- och familjeomsorg som avvek 
mot budget med -16 mkr. Verksamheten har un-
der året genomgått flera olika processer som 
medfört ökade kostnader. De främsta anledning-
arna till underskottet beror på en ökning av 13 
helårsplaceringar varav flera av dem har varit 
nya LVM och LVU-placeringar med höga kostna-
der, ökat behov av fler egna familjehem, behov av 
inhyrd personal och konsultkostnader för att 
stötta verksamheten, lägre schablonintäkter från 
Migrationsverket än årets prognos samt dessu-
tom avslag på ansökta ersättningar från Migrat-
ionsverket under året. Gymnasiesärskolan har 
under året haft kostnader för fler elever än bud-
geterat och avviker -1,3 mkr mot budget. 
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Resultatenhet 
Akademi Båstad gymnasium redovisade en nega-
tiv avvikelse om -0,2 mkr, vilket förklaras av att 
gymnasieskolan har ett minskat elevunderlag 
främst på det individuella programmet. Detta 
medför också minskade statsbidrag, bland annat 
från Migrationsverket. Den negativa avvikelsen 
kommer att regleras med tidigare års överskott. 

Investeringar 
Bildning och arbete resurs 0,8 mkr för investe-
ringsmedel har använts till inköp av ett lednings-
system till individ och familjeomsorg, access-
punkter och digital utrustning till gymnasiet, in-
köp av instrument till Kulturskolan samt möbler 
som förbättring av arbetsmiljön. 

Framtid 
Akademi Båstad gymnasium 
Skolan har många utmaningar, men elever lyckas 
med sina studier och når gymnasiebehörighet i 
mycket hög utsträckning. På skolan ser man idag 
mer blandade grupper och gemenskapen mellan 
elever är påtagligt bättre. Systemet med elevge-
nomgångar fortsätter för att förhindra att elever 
faller mellan stolarna. Här samarbetar elevhälso-
teamet med skolans lärare och assistenter för att 
tillsammans få syn på eleverna. Det sker en ök-
ning av elever med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. Dessa elever återfinns på såväl in-
troduktionsprogrammet som på skolans nation-
ella program. Stora krav ställs på organisationen 
med anledning av detta. 

Individ och familj 
Under året har institutionsvården ökat genom 
framförallt placeringar i familjehem. Glädjande är 
att de allt oftare sker i egen regi i stället för i kon-
sulentstödda alternativ. Statistiken visar också 
tydligt att verksamheten bör arbeta med att er-
bjuda vård i öppna former, för att förebygga pla-
ceringar. 

Antal placeringar 

2019 2018 2017 

HVB-vård, barn och unga 4 2 2

Familjehemsvård barn och unga 31 23 22 

Behovsprövad öppen vård barn 1 1 2

Institutionsvård vuxna 5 4 9

Övriga insatser vuxna 5 2 1

Öppna insatser vuxna 0 1 1

Totalt 46 33 37 

Placering avser 12 månader, ej antalet enskilda individer 

I övrigt kommer handlingsplanen att vara sty-
rande över verksamhetens riktning under de 
kommande åren, tillsammans med de åtgärder 
som Inspektionen för vård och omsorg ålägger 
oss att vidta efter avslutad granskning. Samver-
kan med andra kommuner gällande vissa delar av 
verksamheten kommer att vara i fokus under 
2020. Detta gäller familjerätt och en planerad fa-
milje- och jourfamiljsenhet inom ramen för Fa-
miljen Helsingborg. 

Att bemanna enheten med specifika kompetenser 
och erfarenhet, är ett avgörande område för ett 
kvalitativt socialt arbete.  

Kulturskola 
Kvalitetsutveckling står i fokus inför kommande 
år med fortsatt arbete med kvalitetsledningssy-
stemet Qualis. När Förslöv nya skola står klar blir 
kulturskolans konsertlokal mer åtkomlig för 
verksamhet. Idag delas den med skolans musik-
undervisning. Marknadsföring och information 
om verksamheten kommer att fortsätta i samver-
kan med kommunikationsavdelningen och kans-
liet (förtroendevalda). Idag har kulturskolan ett 
facebookkonto och hemsida och informerar kon-
tinuerligt på kommunens lärplattform. Ett nytt 
registersystem introduceras i mars 2020.  
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Vård- och omsorgsnämnd

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio leda-
möter, varav fyra är nya sedan mandatperiodens 
början den 1 januari 2019. Nämnden ansvarar 
för de strategiska omsorgsfrågorna på kort och 
lång sikt med syfte att möjliggöra ett så själv-
ständigt och tryggt liv för kommunens vård- och 
omsorgstagare som möjligt. 

Under 2019 har nämnden haft 10 ordinarie sam-
manträden och behandlat 129 ärenden, vilket är 
något fler än 2018 då 109 ärenden behandlades. 
Anledningen till det är att ledamöter har initierat 
fler ärenden än tidigare.  

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden har 
i genomsnitt varat 3 timmar, vilket är en minsk-

ning jämfört med 2018 då sammanträdestiden 
var 4 timmar. Minskningen beror till stor del 
på annan planering och färre platsbesök. 

Sammanträden vård- och omsorgsnämnd 

2019 2018 

Ordinarie sammanträden 10 11 

Behandlade ärenden 129 109 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 4 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden gör en negativ avvi-
kelse mot budget. Den negativa avvikelsen beror 
till stor del på ökade kostnader för förlorad ar-
betsinkomst och förrättningar.  

Framtid 
Vård- och omsorgsnämnden fortsätter sitt ar-
bete med att förädla beslutsprocessen och ären-
deberedningen i nämnden.  

 (tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Vård- och 

omsorgsnämnd -384 -479 -95 -369
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Vård och omsorg

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

VN- VÅRD OCH  

OMSORG -120 150 -139 873 -19 723 -125 439

Centralt -6 697 -7 146 -449 -6 785

Myndighetsenhet -6 197 -6 625 -428 -5 431

Stöd och omsorg -46 773 -55 510 -8 737 -48 376

Hälso- och sjukvård -32 996 -35 986 -2 990 -33 323

Verksamhets- 

övergripande 

äldreomsorg -27 487 -27 957 -470 -28 743

Summa -120 150 -133 224 - 13 074 -122 657

Resultatenheter

Hemvård 0 -2 449 -2 449 697 

Vård- och omsorgs- 

boende 0 -4 200 -4200 -3 479

Summa 0 -6 649 -6 649 -2 782

INVESTERING -3 380 -3 138 242 -1 149

Hänt i verksamheten 
Under sommaren avvecklades de nio platserna  
på Bjärehemmets vård- och omsorgsboende, och 
de boende fick nya placeringar efter önskemål. 
Berörd personal har erbjudits anställning i andra 
verksamheter. 

Rekryteringen av undersköterskor inför somma-
ren blev problematisk med få ansökningar till 
sommarvikariat. För att möta upp behovet gjor-
des en upphandling av undersköterskor externt, 
totalt fyra stycken tjänster.  

Trygghetskameror har köpts in för att bli ett 
komplement till fysiska besök under nattetid, till-
syn görs av vår egen vårdpersonal. 

ESF-projektet DigiLitt som avser digital kompe-
tensutveckling för medarbetare inom vården av-
slutades i december.  Flera olika aktiviteter har 
genomförts, och praktiska idéer har implemente-
rats i verksamheten vilket kommer vård- och om-
sorgstagaren tillgodo.  

På Bjäredalen har daglig verksamhet fått nya lo-
kaler och ett konferensrum har skapats. Tvätt av 

arbetskläder har utökats och innefattar även 
Skogslidens verksamheter. Nya tvättmaskiner är 
installerade.		

Stab och ledning har samlokaliserats till Citadel-
let. Stöd och omsorgs chefs- och assistentfunkt-
ioner samlades på Ängahällan, en kortsiktig lös-
ning till sommar 2020.  

Brister i arbetsmiljön vid Skogsliden har föranlett 
en ombyggnation, där det skapats mer ändamåls-
enliga utrymmen. Matsalen har förbättrats 
liksom omklädningsrum och dusch. 	

Introduktionsutbildningar för ny personal	har ge-
nomförts vid tre tillfällen, med goda insatser från 
olika professioner.  

Arbetsmiljöverkets	föreläggande om vite med 
uppdrag att komplettera riskbedömningar och 
in-satser för att förbättra arbetsmiljön har 
fullföljts och arbetsmiljöverket har avslutat 
ärendet.  

Demensteamet har kompletterats med en arbets-
terapeut och kan nu ge stöd till enskilda, 
anhöriga och personal. Teamet kommer genom 
god sam-verkan med primärvården in i ett tidigt 
skede av sjukdomen och kan därmed initiera ett 
stöd ti-digt. Teamet erbjuder anhörigstöd 
regelbundet. 

Äldreomsorg	
Den ökade vårdtyngden har under perioden varit 
kännbar för såväl mottagningsteam, hemvård och 
hemsjukvård.  

Planering för uppstart av hemstödsteam för per-
soner med kognitiv svikt, har genomförts i sam-
verkan med demensteamet. Teamet finansieras 
av hemvårdspeng. Hemstödsteamet är i drift se-
dan i höstas och vi har redan sett goda resultat. 

Bilorganisationen som organiseras via Teknik 
och service kom i gång under hösten. Detta 
innebär att personalen inom Vård och omsorg 
kan lägga fokus på vård- och omsorgstagaren 
medan bil-skötsel ombesörjes av en organisation 
som är ex-pert på just det. 

Akademi Båstad har slutfört sin utbildning till un-
dersköterskor där medarbetare inom Vård och 
omsorg deltagit med hjälp av en statlig satsning.  
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Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

Vård	och	omsorgsboende	har under perioden 
haft en lägre omsättning av platser än 2018. Av-
vecklingen på Bjärehemmets vård- och omsorgs-
boende har också påverkat platsernas tillsättning. 
Vid årets slut är det 28 personer som väntar på 
plats på vård- och omsorgsboende. Vid 2019 års 
utgång var det 18 personer som väntat i tre må-
nader och däröver. 

Behovet av vård- och omsorgsplatser har ökat 
trycket för korttidsvården vilket har bidragit till 
ökning av köp av externa platser. Under 2018 var 
kostnaden för dessa externa platser cirka 2,4 
mkr, vilket kan jämföras med årets kostnader av 
cirka 4,7 mkr. Vårdtyngden har varit hög vilket 
medfört behov av högre bemanning.  

Mottagningsteamets ärendemängd var hög under 
sommaren, men avtog under hösten för att sedan 
stiga igen. 

Myndighetsenheten  
Enheten har under året infört en mottagnings-
funktion som tar emot samtal och fördelar ären-
den ut till respektive handläggare.  

Rehabilitering  
Förflyttningsutbildningarna har fått en ny ut-
formning, där innehållet är såväl webbaserad in-
formation som en praktisk del. Utbildningen er-
bjuds av rehabpersonal varannan månad vilket 
har uppskattats av deltagarna. 

Hälso- och sjukvård 
Sjuksköterskorna har under året infört ett kvali-
tétsklassificeringssystem som inneburit en stor 
utbildningsinsats för all personal. Enheten bidrar 
i hög grad till vidareutveckling av omvårdnads-
personal genom utbildningar i till exempel pallia-
tiv vård. Enheten har under året fått läsplattor 
som ett redskap i det dagliga arbetet.  

Stöd och omsorg  
Det har blivit en ökad bemanning i LSS-boenden 
med anledning av vård- och omsorgstagares sam-
manhängande sommarsemester vilket har med-
fört en högre lönekostnad.  

En gruppbostad har utökats från årets början, 
från två till tre platser vilket inneburit ökade 
kostnader i verksamheten. Antalet ärenden som 
rör kontaktpersoner ökar, även i komplexitet. 
Nya statsbidrag i syfte att bibehålla habiliterings-

ersättningen inom LSS har rekvirerats. Nedlägg-
ning av Café SoL genomfördes under sommaren. 
Det gjordes en ny överenskommelse inom områ-
det psykisk hälsa 2019, vilken innebär att medel 
tillförts kommunen. Under september månad har 
en servicebostad kopplat till ett enskilt tidigare 
externplacerat ärende startats i kommunen vilket 
har gett ett bra resultat.  

Ekonomi 
Centralt 
Vård- och omsorgschefen slutade sin tjänst i slu-
tet av sommaren 2019 och en tillförordnad vård- 
och omsorgschef tillsattes inom verksamheten 
under rekryteringsperioden. Inför år 2019 lades 
ett internt sparbeting om 1,7 mkr, vilket inte fullt 
ut har kunnat genomföras. År 2019 visar totalt en 
negativ avvikelse om -0,4 mkr centralt. 

Äldreomsorg 
Äldreomsorgens boendeenheter har ett överskri-
dande motsvarande 4,2 mkr utöver budget. Skog-
sliden har en tjänst utöver budget som enhets-
chef, vilket innebär en kostnad om 0,7 mkr. På 
grund av hög vårdtyngd har vi haft en kostnad för 
vak motsvarande 0,9 mkr. Åsliden har haft behov 
av att förstärka sin kvälls- och nattbemanning un-
der hela året till en kostnad av 0,4 mkr. Trots att 
Bjärehemmet (3-4:an) avvecklats, har vi haft fort-
satta kostnader där motsvarande 1,4 mkr. Det är 
en hög vårdtyngd generellt på våra vård- och om-
sorgsboenden som gör att extra personal måste 
sättas in för att klara patientsäkerhet och om-
vårdnad. 

Det har varit svårt att rekrytera personal till som-
marvikariat vilket föranlett att det blivit dyra lös-
ningar som inhyrda bemanningsundersköterskor 
samt övertid.  

Korttidsvården redovisar en negativ avvikelse 
av -0,9 mkr som är en konsekvens av en hög 
vårdtyngd. Verksamheten ersätts via boende-
peng. Köp av externa korttidsplatser redovisas 
centralt och den ökade kostnaden är relaterad till 
en utökad volym av platser. 

Mottagningsteamet arbetar över hela kommunen 
och har en hög kringtid och dubbelbemanning 
som inte ersätts fullt ut. Personalen har lånats ut 
till olika verksamheter för att minska underskot-
tet då ärendetalet varit lågt. Verksamheten redo-
visar en negativ avvikelse om -1 mkr. 

73



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

Myndighetsenhet, rehab och HSL 
Myndighetsenheten visar en negativ avvikelse 
om -0,4 mkr vilket bland annat beror på förstärk-
ning av en tjänst som avgiftshandläggare och är 
utöver budget. 

Rehabverksamheten redovisar en negativ avvi-
kelse om -1,1 mkr vilket bland annat beror på 
tjänster som är utöver budget samt en medlems-
avgift till kommunalförbundet Medelpunkten 
som inte varit fullt ut finansierad i budget. En ök-
ning av förskrivning av hjälpmedel bidrar också 
till den negativa avvikelsen och är ett resultat av 
ökad vårdtyngd. 

Hälso- och sjukvårdsenheten visar på en negativ 
avvikelse på -1,9 mkr i budget, vilket beror på 
tjänster utöver budget som till stor del beror på 
ökad vårdtyngd.  

Stöd och omsorg  
Har en negativ avvikelse om -8,7 mkr. En stor del 
av avvikelsen beror på nya köpta platser inom 
LSS och SoL uppgående till -3,3 mkr. 

Särskilda insatser kopplat till bland annat perso-
nal och rehabilitering har inneburit negativ avvi-
kelse på 0,2 mkr utöver budgeten.  	

Vaktmästartjänst vid Bjäredalen är inte finansi-
erad och ger en negativ avvikelse med -0,3 mkr. 

Under 2019 sänktes budgeten för personlig assi-
stans med -0,2 mkr. Besparingen med -0,2 mkr 
inom personlig assistans har inte gått att genom-
föra under året. 

Två nya personlig assistansärenden har tillkom-
mit utöver budgeten för 2019. Tillsammans inne-
bär dessa en ökad kostnad på cirka -3 mkr på 
helårsbasis. Utöver ovanstående har det varit 
svårt med prognoserna inom personlig assistans 
då behovet varierat. Prognosen har överlag satts 
för lågt särskilt vad gäller kostnaderna för de 
första 20 timmarna, vilket ger en negativ avvi-
kelse med ca -0,4 mkr. 

Ett enskilt ärende på ett LSS-boende har under 
året medfört en förstärkning i budget med mot-
svarande 4,2 mkr. Ärendet har utvecklats positivt 
och gett minskade kostnader. En ramväxling har 

gjorts med 0,5 mkr till ett annat boende där beho-
ven ökat. 

Det ökade antalet biståndsbeslut för kontaktper-
soner medför en negativ avvikelse om -0,5 mkr 
för helåret varav -0,3 mkr avser arbetsgivaravgif-
ter på arvodesdelen, som varit utöver budget. 

Framtid 
Vård och omsorg står inför stora utmaningar där 
andelen äldre blir allt fler och trycket att leverera 
hög kvalitét till lägre kostnad kommer att öka. 

Under våren kommer det nya vård- och omsorgs-
boendet Haga Park i Förslöv att öppna med plats 
för 48 boende. En förhoppning är att detta kom-
mer lösa många knutar för Vård och omsorg då 
det minskar trycket på korttidsvården samt ute i 
hemvården när personer som väntar på boende 
kan flytta in. Målet är att inga externa platser ska 
behövas när Haga Park öppnar. 

Allt sjukare personer vårdas i hemmen vilket stäl-
ler högre krav på personalens kompetens. Under 
2020 arbetar kommunen med projektet ”Heltids-
resan” som innebär heltid som norm. För Vård 
och omsorg kommer det att innebära att våga 
tänka nytt för att uppnå en optimal användning 
av personalresurserna. 

För att möta framtiden måste det finnas en fort-
satt utveckling i en digital tid och tillvaratagande 
av möjligheter som tekniken ger. De aktiviteter 
som DigiLitt gett ska bevaras och utvecklas för att 
ge både personal och vård- och omsorgstagare en 
förhöjd kvalitét. 

Under 2020 implementerar vi nyckelfri hemvård. 
Det kommer att införas digital E-signering under 
2020, där målet är att minska antalet avvikelser. 
Inom myndighetsenheten planeras för digitala 
ansökningsmöjligheter.  

Inför 2020 har nämnden tagit beslut att inte er-
bjuda hälso- och sjukvårdsinsatser till personer 
för tillfällig vistelse. 

Vård- och omsorgsnämnden har fattat ett inrikt-
ningsbeslut om att fortsätta planerna med att 
starta en servicebostad för personer med psy-
kiska funktionsnedsättningar.  
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 (tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Valnämnd -323 -138 185 -312

Överförmyndare 

Överförmyndare -495 -601 -106 -827

Överförmyndare 

administration -687 -775 -88 -1 009

Överförmyndare  

ensamkommande 

barn 0 -4 -4 6

Överförmyndare 

totalt -1 183 -1 381 -198 -1 829

Kommunrevision -855 -855 0 -768

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämnden består av fem ledamöter, varav tre 
är nya sedan mandatperiodens början den 1 ja-
nuari 2019. Nämnden ansvarar för genomfö-
rande av allmänna val i kommunen. Valnämnden 
har under året genomfört, utvärderat och avslu-
tat projektet kring EU-parlamentsval 2019. Valet 
genomfördes utan störningar och kommunens 
90 valförrättarna har tackats för sina insatser. 

Överförmyndare totalt 
Sedan den 1 januari 2019 bedrivs överförmyn-
deriverksamheten genom Överförmyndare i 
samverkan tillsammans med Halmstad, Laholm 
och Hylte. Överförmyndaren är en lagstadgad 
verksamhet med ansvar att utöva tillsyn över 
förmyndare, förvaltare och gode män. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen består av sju ledamöter, 
varav tre är nya sedan mandatperiodens början 
den 1 januari 2019. Kommunrevisionen grans-
kar och bedömer årligen all verksamhet som be-
drivs i nämnder och styrelser avseende ända-
målsenligheten, ekonomi, räkenskaper och in-
tern kontroll. Målet med revisorernas arbete är 

ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas 
bedömning i frågan om ansvarsfrihet som läm-
nas till fullmäktige inför deras prövning och be-
slut.  

Till följd av att missförhållanden blev kända 
inom individ- och familjeomsorgen startade 
kommunrevisionen en djupgranskning av verk-
samheten under fjärde kvartalet 2019.  

Ekonomi 
Valnämnd 
Valnämnden gör en positiv avvikelse mot bud-
get. Avvikelsen beror till stor del på effektivare 
möten, färre uppdragstagare knutna till valet 
samt allmän återhållsamhet. 

Överförmyndare 
Överförmyndare gör en negativ avvikelse mot 
budget. Avvikelsen beror dels på släpande löne-
kostnader från 2018 inom administrationen 
samt dyrare systemintegration än budgeterat.  

Osäkerhet i budgetarbetet har rått avseende 
kostnad för uppdragstagare när verksamheten 
övergått till Överförmyndare i samverkan. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen når ett nollresultat. 

Framtid 
Valnämnd 
Valnämnden kommer att sammanträda för att 
påbörja översyn av valdistriktsindelningen i 
kommunen. 

Överförmyndare totalt 
Överförmyndare i samverkan fortsätter och möj-
lighet finns fortsatt för bokade platsbesök i Bå-
stad. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen arbetar enligt framtagen 
granskningsplan och särskilt djupgranskning 
inom individ- och familjeomsorgen. 
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Båstadhem AB

Båstadhem AB 

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Intäkter 103 348 107 592 4 244 105 112 

Kostnader -67 990 -68 097 -107 -70 116

Avskrivningar -18 000 -18 003 -3 -18 139

Rörelseresultat 17 358 21 492 4 134 16 858 

Finansnetto -9 213 -11 194 -1 981 -17 568

Resultat efter  

finansiella poster 8 145 10 298 2 153 -710

Balansomslutning  795 805  671 659 

Soliditet, % 12,9  14,0

INVESTERING  142 149 33 413 

Hänt i verksamheten 
Under året har byggnationen av ett nytt vård- och 
omsorgsboende för äldre fortsatt. Äldreboendet 
som ska innehålla 48 biståndsprövade lägen-
heter, Haga Park, kommer vara lokaliserat i Förs-
löv. Uppdragsgivare och hyresgäst är Vård- och 
omsorgsförvaltningen Båstads kommun. Inflytt-
ning är beräknad till 2020-04-01. 

Under året byggdes och färdigställdes fastigheten 
på Stationsvägen 2 i Förslöv. Det är 14 yteffektiva 
lägenheter, 7 ettor och 7 tvåor med inflyttning 
2020-01-01. Byggnationen är ett av SABO upp-
handlat Kombohus Mini. 

Båstadhem har under 2019 även projekterat om-
byggnad av en före detta lokal på Vångavägen 12 
i Båstad. Lokalen som tidigare var verksamhets-
lokal med en rehab-bassäng åt Båstads kommun 
är planerat att byggas om till tre nya lägenheter. 

Bolaget hade vid årets slut totalt 145 mkr (33) 
upparbetat i pågående projekt.  

Under året har Båstadhem fortsatt satsat på un-
derhåll och genomfört flera omfattande lägen-

hetsrenoveringar med nya kök och badrum utö-
ver underhållsprojekt enligt fastställd underhålls-
plan. 

Ekonomi 
Resultatet efter finansiella poster är 2,2 mkr 
bättre än budgeterat. Överskottet beror till 
största delen på minskad uppvärmningskostnad 
och minskad personalkostnad. Intäkter utöver 
budget på 4,2 mkr avser främst en reavinst på 
2,2 mkr vid försäljning av fastigheten Hålarp 
4:212 på Järnvägsgatan 7 i Grevie, samt försäk-
ringsersättning på 1,5 mkr avseende en brand-
skada på äldreboendet Skogsliden. Försäkrings-
ersättningen motsvaras av lika stor kostnad.  

Bolaget har med hänvisning till det goda resulta-
tet gjort en förtidslösen av en räntesäkring, vilket 
inneburit en högre räntekostnad än budget på ca 
2,0 mkr. 

Framtid 
Bolaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nu-
varande nivå under de kommande åren. 

Till följd av stora investeringar under året ibland 
annat Haga Park har bolagets konsolidering sjun-
kit något mot föregående år. Strävandena fortsät-
ter för att driva bolagets ekonomi så att ett 
ökande överskott årligen kan läggas till det egna 
kapitalet.  

Bolaget kommer att fortsätta att ha en aktiv låne-
hantering genom bland annat räntederivat.  

Projekterings- och planeringsarbetet för den 
framtida gestaltningen av Sandbäcksområdet i 
Förslöv fortsätter. Planen är att genomföra en 
omfattande renovering som ska ske i etapper 
med början 2021. Upphandling kommer att an-
nonseras innan sommaren 2020 för beslut av sty-
relsen under hösten 2020. 

Nybyggnadsprojektet Haga Park i Förslöv fortgår 
med inflyttning 1 april 2020. 
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KS § 89  Dnr KS 000160/2020 - 900 

Miljöbokslut 2019 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 
andra miljöbokslut vilket 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. I bokslutet lyfts det fram höjdpunkter från året 
som gått och utmaningar framåt samt information som kan vara intressant för 
kommuninvånare, besökare och näringsliv. För 2019 års miljöbokslut har en 
bilaga med nyckeltal lagts till. Detta i syfte att få en tydligare bild av status och 
förändringar över tid inom miljöområdet. 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. Under 2019 har arbete och åtgärder kopplade till miljömålsättningarna 
fortsatt. Till exempel med planläggning av våtmarker, cykelleder, utfasning av 
fossila bränslen, energieffektivisering och tillsyn av utsläpp till mark och vatten. 
Det startades också upp ett arbete med Agenda 2030 och arrangerades en 
Hållbarhetsvecka. De områden där utvecklingen är långsam, negativ eller där 
tillståndet är osäkert beroende på exempelvis brist på data och sammanhållen 
analys och/eller resurser, gäller miljöstatus för mark-, yt- och grundvatten, 
biologisk mångfald på land och i hav, samt klimatutsläpp och klimatanpassning.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektledare Carolina Holgersson Ivarsson 2020-03-18, 

med tillhörande bilagor. 
 

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Miljöbokslut för 2019 godkänns. 
 
Föredragande Projektledare Carolina Holgersson Ivarsson och miljö- och 

hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg föredrar ärendet.  
 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Miljöbokslut för 2019 godkänns.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Carolina Holgersson Ivarsson 

Dnr: KS 000160/2020 – 900 
 
 

Miljöbokslut 2019 
 
 

Förslag till beslut 
Miljöbokslut för 2019 godkänns.  
 
Sammanfattning 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 andra miljöbokslut vilket publiceras digitalt. 
 
I miljöbokslutet redovisas arbetet som gjorts under året och det ges en samlad bild av kommu-
nens 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. I bokslutet lyfts det 
fram höjdpunkter från året som gått och utmaningar framåt samt information som kan vara 
intressant för kommuninvånare, besökare och näringsliv. För 2019 års miljöbokslut har en 
bilaga med nyckeltal lagts till. Detta i syfte att få en tydligare bild av status och förändringar 
över tid inom miljöområdet. 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.  
 
Under 2019 har arbete och åtgärder kopplade till miljömålsättningarna fortsatt. Till exempel 

med planläggning av våtmarker, cykelleder, utfasning av fossila bränslen, energieffektivisering 

och tillsyn av utsläpp till mark och vatten. Det startades också upp ett arbete med Agenda 2030 

och arrangerades en Hållbarhetsvecka. De områden där utvecklingen är långsam, negativ eller 

där tillståndet är osäkert beroende på exempelvis brist på data och sammanhållen analys 

och/eller resurser, gäller miljöstatus för mark-, yt- och grundvatten, biologisk mångfald på 

land och i hav, samt klimatutsläpp och klimatanpassning.    

 
Kommunledningskontoret 
Carolina Holgersson Ivarsson, Projektledare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Carolina Holgersson Ivarsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Miljöbokslut 2019. 
Nyckeltalsbilaga. 
 
Samråd har skett med: 
Berörda verksamheter 
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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.

Inledning 

I miljöbokslutet kan du läsa om det arbetet som gjorts under det gångna året. Bokslutet är 
till för att informera och ge en samlad och överskådlig bild av kommunens miljöarbete i 
relation till lokala och nationella miljömål och visar även hur de kopplar an till de globala 
hållbarhetsmålen. Miljöbokslutet kan också fungera som vägledning när prioriteringar ska 
göras i budgetarbetet genom att synliggöra områden där insatser behövs. 

I  Båstads Kommuns Miljö och Energiprogram 2012-2022  pekas inriktningen för mil-
jöarbetet i kommunen ut (reviderat och antaget av kommunfullmäktige 2017 Dnr: KS 
000428/2017-8002017). Kommunens ambition är att vara föregångare i miljö- och energi-
arbetet och visa vilka positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala och ekonomiska 
planet. Miljö och Energiprogrammet är ett vägledande och strategiskt inriktningsdokument 
och ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av miljö- och 
energifrågor i kommunen. Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden vilka 
baseras på de nationella miljökvalitetsmålen. 

Under varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifierade. I 
miljöbokslutet kan du läsa om de fem olika områdena och om arbetet med inriktningsmålen. För 
varje inriktningsmål indikeras en trendsymbol som indikerar tillstånd och avstånd till målet. 
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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 befinner 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 utvärde-
ring av de nationella miljömålen som lämnades till regeringen i januari 2019 lyfts det  fram 
att det finns starka skäl att prioritera klimat och biologisk mångfald under de kommande 
åren, utvecklingen är positiv när det gäller bland annat luftkvalitet och försurning (Källa: 
Naturvårdsverket). 

Båstads kommuns Miljö- och Energiprogram bygger på de 16 nationella miljökvalitetsmålen 
och de regionala miljömålen. Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de natio-
nella mål som bidrar till att vi uppnår den miljömässiga dimensionen av de globala målen 
för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030. Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhets-
målen antogs i FN 2015 och är en handlingsplan för människornas och planetens välstånd. 
Det är Länsstyrelsen som samordnar det regionala miljöarbetet och tar fram och följer upp 
regionala mål. De regionala miljömålen för Skåne innefattar 15 av de nationella miljökvali-
tetsmålen, undantaget är Storslagen fjällmiljö, samt länsegna mål för begränsad klimatpå-
verkan. Modellen nedan visar de olika nivåerna från det lokala till det globala.

Agenda 2030

Miljökvalitetsmålen
Skånes åtgärder 
för miljömålen Båstads kommuns 

miljö- och energiprogram

.11•~ 
~ ~ ~,a, 

GLOBALA MÅLEN 
för hållbar utveckling 

0 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 0 
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Så arbetar vi med miljö 

De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kom-
mun och arbetet med dessa frågor har sin grund i 
lagstiftningen genom bland annat miljöbalken och 
av riksdagen fastställda handlingsprogram för 
miljöarbetet i Sverige. Kommunen kan arbeta 
med och påverka miljöfrågor på många olika 
nivåer  i organisationen. Syftet med det kommu-
nala miljöarbetet är att bidra till en långsiktig 
hållbar samhällsutveckling. Båstads kommun har 
stora värden i sina omgivningar och dessa tillgång-
ar måste skötas ur ett långsiktigt och hållbart per-
spektiv. 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 biologisk mångfald. Vi arbetar också för att skapa förutsättningar för att våra medborg-
are ska kunna leva och konsumera mer hållbart, vad gäller t.ex. resande,  återvinning och 
sortering av matavfall. Nya bostadsområden, arbetsplatser och handelsplatser ska ha till-
gång till buss eller tåg, jordbruksmarken ska värnas.

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

LÄRANDE OCH KUNSKAP i skola och förskola får eleverna miljökompetens. Andra med-
borgare får också miljökunskap genom kommunens verksamheter, medarbetare, brukare 
och besökare på olika evenemang och på biblioteken. 

KOMMUNEN SOM ORGANISATION arbetar med energieffektivisering i sina fastigheter, 
minskat matsvinn, utfasning av fossilt drivmedel, ökad andel solenergianläggningar och 
miljökrav vid upphandlingar. 

UTVECKLING OCH INNOVATION inom miljöområdet, bl.a. 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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Miljöarbetet 2019

Båstad ska enligt nämndsmål 4 vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö och håll-
bart samhällsbyggande. Enligt Aktuell Hållbarhets ranking 2019 hamnade Båstads kommun 
på plats 53 av 290 och tappade 14 placeringar. I kommungruppen Mindre städer och lands-
bygdskommuner hamnar Båstads kommun på plats 14 av 136. I Skåne hamnar vi på plats 
8 av 33 kommuner 2019 (Källa: Aktuell Hållbarhet). Under 2018 tog kommunen fram sitt 
första Miljöbokslut. Årets bokslut har utvecklats ytterligare genom att inkludera ett antal 
nyckeltal som kommer att följas upp årligen. Detta är ett fortsatt utvecklingsarbete i syfte 
att få en tydligare bild av status och förändringar inom miljöområdet och bättre underlag 
för styrning och beslut.

Vi är en liten kommun och arbetar utifrån våra resurser och specifika förutsättningar med 
att nå målen och möta de utmaningar som finns. För att lyckas behövs samverkan och prio-
riteringar som styr mot långsiktigt hållbara lösningar. Under 2019 har arbete och åtgärder 
kopplade till miljömålsättningarna fortsatt. Till exempel med planläggning av våtmarker, 
anläggning av gång- och cykelvägar, utfasning av fossila bränslen, energieffektivisering och 
tillsyn av utsläpp till mark och vatten. Under 2019 har det startats upp ett arbete med Ag-
enda 2030 och Globala Hållbarhetsmålen och det arrangerades en Hållbarhetsvecka under 
hösten. 

Höjdpunkter från året

» Det öppnades en ny etapp gång- och cykelväg på Bjäre banvall mellan Förslöv och Grevie. 
» Genom en hög miljöstandard inom projektet med om- och nybyggnation på Förslövs F-6  
   skola har kommunen för första gången beviljats grönt lån från Kommuninvest. 
» Krav i upphandlingar på att flera livsmedel ska vara ekologiska och ett påbörjat arbete
   med att öka andelen närproducerat.
» En samlad fordonsorganisation har kommit igång vilket underlättar arbetet mot en mer 
   resurseffektiv och fossiloberoende fordonsflotta.
» En ny regional avfallsplan med nya mål är tagen under 2019 med start att gälla 2020.
» En hållbarhetsvecka med fokus på Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen hölls i 
   oktober där man bland annat fokuserade på klimatförändringar och hållbar konsumtion. 
» Flera skolor har arbetat med matsvinn och återbruk. På Förslövs skola har eleverna till 
   exempel arbetat med Nobelpris och delade ut ett Miljöpris. Vann gjorde åk 1 för deras 
   idéer om hur man minskar matsvinn. Grattis!
» Planavdelningen har under året börjat använda en värderingsros om klimatsmart 
   planering vid framtagande av detaljplaner som innehåller bostäder. Värderingsrosen ger 
   en god skattning om hur klimatsmart bebyggelsen är. Verktyget är framtaget av 
   Region Skåne.
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Utmaningar framåt

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till 2020 
i Skåne län. Endast två mål, Frisk luft och God bebyggd miljö, bedöms ha en positiv utveck-
ling. Två mål, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, har en fortsatt negativ 
utveckling (Källa: Länsstyrelsen Skåne). I åtgärdsprogrammet för miljömålen i Skåne har 
fem utmaningar identifierats som särskilt viktiga för miljöarbetet; Hållbara transporter, 
Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag, Hushållning med Skånes mark- och vattenre-
surser, Skydd av Skånes natur- och kulturvärden samt Hållbar konsumtion (Källa: Länssty-
relsen Skåne). 

Till de utmaningar som identifieras i Båstads kommun framöver hör arbetet med länsstyrel-
sens inventerade förorenade fastigheter, bättre kontroll och analys av områden som yt- och 
grundvatten, buller, luftkvalitet, erosion och grundvattennivåer. Inventeringar av marina och 
landbaserade ekosystem är ett annat område där insatser är önskvärda. Överlag finns behov 
att få en mer samlad analys av rådata i syfte att se trender avseende miljöstatus i vår kom-
mun. Klimatförändringar är också ett faktum vilket kommer att ha stor påverkan på vårt 
samhälle. För att kunna se och utvärdera förändringar samt även planera framtida åtgärder 
behövs ett bra underlag med långa mätserier. Arbetet med klimatanpassning, omställning 
till fossiloberoende och mer hållbar resursförbrukning inom kommunens ordinarie verk-
samhet behöver växlas upp. För en positiv utveckling vad gäller miljömålen krävs det strate-
giska satsningar och prioritering av resurser.
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Visste du att...

...under 2019 var det drygt 10 000 som använde Bjäre Banvall mellan Grevie och Förslöv. 
Leden har blivit populär för cykling, vandring och ridning. Rullskidor och skateboard funge-
rar också fint!

...i havet utanför Båstad och Hemmeslövs finns ett sammanhängande, men glest bestånd av 
ålgräs. Ålgräs fungerar som barnkammare för olika marina arter och hjälper också till att 
minska erosion på land.

...under 2019 ökade andelen som har fyrfackskärl i Båstad med full källsortering  från 68 % 
till 77%.

...antalet utförda trädgårdskärls tömningar ökade från 34 370 st. till 48090 st. på ett år.  Mer 
trädgårdsavfall åker nu kollektivt med fossilfritt bränsle i NSRs avfallstransporter!

...restavfallet minskat med strax över 10 kg/person i Båstad under 2019. Bra jobbat!

...Båstad kom på sjätteplats i Avfallssveriges ranking över bästa avfallskommun i Sverige 
under förra året. Rankingen gällde 2018.

...i svenska vatten finns de största tätheterna av tumlare i södra Kattegatt och norra delen av 
Öresund. Under våren och sommaren kan man vid Hallands Väderö få se tumlare om man 
har tur. 

...Skåne är det artrikaste länet i Sverige men har även flest hotade arter. Ungefär tio procent 
av Sveriges djur, växter och svampar är hotade. Det innebär att över 2 000 arter riskerar att 
försvinna (Källa: Länsstyrelsen).

...i slutet på året fick en hel del förmånen att se en rekordstor flock bergfinkar passera, den 
har uppskattas att innehålla ca 7 miljoner fåglar! Vi fick även besök av sibirisk knölsvärta till 
många fågelintresserades glädje. 
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Vad kan du göra?
5 tips - så bidrar du till biologisk 
mångfald

1. Rensa inte bort allt ogräs
Det vi ser som ogräs kan ofta vara en viktig resurs för 
andra arter. 

2. Välj gamla mormorsväxter
Försök att få in mer vilda sorter av inhemska arter i 
den egna trädgården. Man kan plocka frön själv eller 
fråga sin trädgårdshandlare.
 
3. Låt gräsklipparen vila
Gräsmattan ska helst inte ansas mer än nödvändigt. 
Golfbaneidealet är långt borta om man vill främja bio-
logisk mångfald.

4. Planera för lång blomning
Se till att alltid något i din trädgård är i blomning, från 
tidig vår till sensommar.

5. Hjälp småfåglar och vildbin lite extra. 
Om du har väldigt lerig eller mullrik jord i trädgården 
kan du blanda ut den med sand i ett soligt och gassigt 
hörn, så blir marken mer lockande att bygga bo i. 

Läs mer genom att 

scanna QR-koden
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Vatten 

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 områden, som till exempel jordbruk och avlopp. Enligt Miljö- och Energi-
programmet ska Båstads kommun vara öppen för nya alternativa metoder att rena vatten 
och att minska utsläpp för att därigenom bevara kust och vattendrag. 

Grundvatten och dricksvatten av god kvalitet

Enligt Miljö- och Energiprogrammet skall grundvattnets kvalitet 
vara anpassad till respektive användningsområde som t.ex. dricks-
vatten 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 kvalitén och tillgång på kommunens grund-
vatten. 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 senaste åren har vi upplevt vattenbrist under 
de torra sommarmånaderna och det  har vidtagits åtgärder för att säkerställa vattentill-
gången. Arbete pågår med att trygga dricksvattenförsörjning för södra delen av kommunen 
genom anslutning till sydvatten. 

Många års användning av bekämpningsmedel visar sig tyvärr som spår i vårt grundvatten 
idag och vi har återkommande problem med bekämpningsmedel och nitrat, brunnar har 
stängts på grund av PFAS. PFAS, eller högfluorerade ämnen, har skapats av oss människor 
för att stöta bort fett, smuts och vatten. De hittas bland annat i kastruller, funktionskläder, 
möbeltyger, impregneringssprayer och skönhetsmedel. 

NSVA, som ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten, arbetar med 
ständiga förbättringar där bl.a. reningsverkets processer optimeras för att minimera påver-
kan på vår omgivning och med att förbättra vattenkvalitén på det vatten som släpps ut från 
hushåll och verksamheter. Detta sker främst genom närvaro vid remissärenden, genom rik-
tade och allmänna kommunikationsinsatser samt genom provtagning i ledningsnätet. NSVA 
har tillsammans med kommunen tagit fram föreskrifter till flera vattenskyddsområden. 
Ansökan för två vattenskyddsområden är inlämnade under året (Axelstorp/idrottsplatsen/
Malen samt Eskilstorp).

Inom detta område det finns det fortsatta utmaningar, till exempel att få en bra bild av hur 
kvalitet och grundvattennivåer utvecklar sig över tid.  Vi bör arbeta mot att vattenkvaliteten 
långsiktigt skyddas samt att grundvattenbildning och vattenförsörjning säkerställs. Enligt 
Länsstyrelsen är tillgången till grundvatten generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet 
påverkas negativt av en rad olika verksamheter. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges 
större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning (Källa: 
Länsstyrelsen Skåne).
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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 mångfald. 

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 släpp-
tes ut för decennier sedan fortsätter att påverka vattnet. Kommunen arbetar systematiskt 
med inventering och tillsyn av enskilda avlopp och tillsyn av lantbruksverksamheter.

Övergödningssituationen är allvarlig i Skåne. Andelen jordbruksmark är stor och de enskil-
da avloppen många samtidigt som den fysiska påverkan på våra vatten är utbredd. Många 
åtgärder har genomförts och utsläppen av övergödande ämnen minskar men åtgärdsbeho-
vet är fortfarande mycket stort (Källa: Länsstyrelsen Skåne).

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 förutsättningar 
för biologisk mångfald. 

Kommunen arbetar löpande med tillsyn av verksamheters utsläpp till omgivningen. I alla 
nya detaljplaner 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 befintliga ledningsnätet där det finns lämpliga ytor. Ett förslag till 
dagvattenplan påbörjades under 2019 ska handläggas för politiskt beslut, arbetet fortsätter 
under 2020. I dagvattenplanen anges riktvärden som ”utsläppare” ska klara för att få släppa 
sitt dagvatten. I dagvattenplanen finns också områden som markeras om de riskerar att inte 
klara dagvattenplanens riktvärden. Under året har utbyggnad av  dagvattenmagasin /över-
svämningsytor i Förslöv slutförts.

Skyddszoner kring vattendrag och sjöar

Genom att införa skyddszoner kan man förhindra bortspolning 
av näringsämnen, minimera erosion och förhindra övergödning. 
Skyddszoner kan också minska läckaget av gödande ämnen. På lång 
sikt kommer det att leda till friskare vatten och friskare hav.
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Strandskydd beaktas i kommunens översiktsplanering och detaljplanläggning. Vid grävning 
i vattenskyddsområden har NSVA en rutin med intyg för entreprenörer om vidtagande av 
försiktighetsåtgärder för att förhindra negativ påverkan. 

En framtida åtgärd skulle kunna vara att vid kommunens utarrendering av jordbruksmark 
ställa krav eller uppmuntra till skyddszoner kring vattendrag. Skydd vid vattendraget 
Stensån vore önskvärt då detta vattendrag kan påverka grundvattenuttaget (Eskilstorpstäk-
ten).

Enligt Länsstyrelsen har arter förstörts eller skadats av bland annat exploatering, rensning-
ar, vattenuttag och bekämpningsmedel. Skydd av sjöar och vattendrag har prioriterats men 
går trögt. 17 procent av de bedömda skånska ytvattenförekomsterna uppnår god status 
(Källa: Länsstyrelsen Skåne).

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 skyddas mot 
ingrepp och störningar. Godkänt badvatten året runt och störningar 
från trafik på vattnet ska vara försumbara inom särskilt känsliga och 
utpekade kustområden. 

I översiktsplanen som under året gått ut på granskning har inga nya kustnära områden 
pekats ut som lämpliga för bebyggelse. Det tas regelbundna prover på badvattnet vilka 
kommuniceras via kommunens hemsida och vid dåligt badvatten avråds från bad. Vatten-
kvaliteten kan variera starkt, till exempel beroende på skiftningar i vädret. Starkt solljus och 
lugnt väder kan till exempel ge algblomning. Dessutom behöver algerna näringsämnen som 
kväve och fosfor. Tillskott av näringsämnen, exempelvis fosfor, kan ske genom människans 
övergödning, men det kan också åstadkommas genom att naturligt näringsrikt djupvatten 
förs upp till ytskiktet där algerna utvecklas. 

NSVA jobbar för att bräddtillfällena ska bli färre. Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av av-
loppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat. Bräddning sker 
framförallt i samband med kraftigt regn och snösmältning eller vid höjda vattennivåer i 
samband med storm.

Under en stor period av 2019 har det varit ovanligt låga syrenivåer i bottenvattnet vid en 
mätstation i Skälderviken, vilket kan innebära att bottenlevande organismer tar skada eller 
flyr. Mätningar utförs av Nordvästskånes kustvattenkommitté (NVSKK). NVSSK består av 
kommunerna Båstad, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Kommittén driver ett samord-
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nat recipientkontrollprogram vars syfte är att långsiktigt följa miljöförändringarna i områ-
det. Kommunen är även med i Kattegatts kustvattenråd. 

Region Skåne och Länsstyrelsen har tillsammans med några andra skånska kommuner och 
Lunds Universitet beviljats medel för projektet LIFE Coast Adapt. Syftet är att skydda kusten 
mot erosion och havsnivåhöjning genom naturbaserade metoder. Exempel på åtgärder är 
att stärka ålgräsängar och etablering av naturliga rev. Under 2019 gjordes en inventering av 
ålgräs i Båstads kommun. Ålgräs utgör en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar 
energin från vågor och vind. Ålgräset är en fröväxt med ett rotsystem som kan stabilisera 
sanden på botten i grunda områden (Källa: LIFE Coast Adapt).

Övergödning, svaga fiskbestånd, bottentrålning, bifångster, miljögifter, skräp och exploate-
ring påverkar havsmiljön. Såväl nationellt som internationellt krävs mer kunskap, hållbart 
fiske, fler skyddade områden samt åtgärder och bevakning av miljögifter och skräp. Länssty-
relsen Skåne har haft ett naturreservat på samråd och tagit fram förslag till beslut om bil-
dande av Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner (Källa: Länsstyrelsen Skåne).

Föroreningar av mark-, yt- och grundvatten ska minimeras

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska Halterna av naturfrämman-
de 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, han-
tering och spridning av bekämpningsmedel samt gödselhantering och utreder utsläpp till 
mark, luft och vatten. Förorenade områden s.k. föroreningsskador kan ha uppstått genom 
att industriverksamheter och annan miljöfarlig verksamhet har lämnat efter sig förorening-
ar. Många ämnen är långlivade och kan ansamlas och spridas i miljön på ett sätt som inte 
kan förutses. Människor, djur och växter kan skadas bl.a. genom kontakt med föroreningar 
via mark eller indirekt via vatten från förorenade områden. Vid tillsyn kontrolleras att un-
dersökningar och saneringar från nedlagda verksamheter utförs på rätt sätt.

Miljöavdelningen bedömer att det i dagsläget finns cirka 100 fastigheter med misstänkt 
förorenad mark i Båstads kommun. Länsstyrelsen har identifierat 86 fastigheter med miss-
tänkt förorenad mark.  Av 86 identifierade objekt i kommunen har 23 inventerats och risk-
klassats. Miljöavdelningen har under 2019 inlett sitt arbete med länsstyrelsens inventerade 
förorenade fastigheter. Arbetet kommer att intensifieras men går långsamt med befintliga 
resurser. Under 2020 kommer fokus att ligga på fastigheter med högst riskklassning. Inom 
ramen för miljömålet Giftfri miljö ska alla områden i Sverige med mycket stor risk eller stor 
risk för människors hälsa eller miljön vara åtgärdade senast 2050. I Båstads kommun finns 
sju stycken av dessa områden.
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Vad kan du göra?
Lägg till din brunn i brunnsarkivet!

I Brunnsarkivet hittar du uppgifter om landets vat-
ten- och energibrunnar. Uppgifterna kommer från 
brunnsborrare och privatpersoner. Brunnsarkivet 
är viktigt för att skydda vårt grundvatten och för att 
planera för en hållbar vattenförsörjning. Vinsterna 
för dig som enskild brunnsägare med att din brunn 
(vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella 
Brunnsarkivet är flera: Räddningstjänsten får lättare 
att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljö-
olycka; Andra som vill borra efter vatten eller värme 
i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn 
till din brunn; Kommunen kan se din brunn när de tar 
fram planer för ett område. Du bidrar också till att vi 
alla gemensamt får bättre kunskap om tillgången och 
kvaliteten på grundvattnet!

Läs mer genom att 

scanna QR-koden
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Natur och ekosystem 

I Båstads kommun är omgivningarna en fantastisk till-
gång, från det vilda havet till de skogstäckta sluttning-
arna utmed Hallandsåsen. Dessa tillgångar måste 
skötas på ett hållbart sätt för att säkerställa framti-
dens behov och bevaras för kommande generatio-
ner. Som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd ska 
människor ha tillgång till en god natur- och kultur-
miljö. 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 na-
turområden ska sammanbindas på ett sådant sätt att en naturlig spridning kan ske. 
Inriktningen bör vara att vattendrag och dagvattenhantering inte kulverteras och att 
vandringshinder för fisk undanröjs. 

Vid återställning av ytor har på vissa platser insådd gjorts med ängsblomster samt blomster 
för pollinerare. I skogar lämnas död ved och rishögar för att gynna biologisk mångfald. 
Holkar för fåglar och fladdermöss har satts upp. Vid röjning i skogar lämnas områden med 
sly och tätare buskage för att erhålla olika typer av habitat. I samarbete med Länsstyrelsen 
har naturskyddade områden skötts enligt skötselplaner. Bland annat har ett område mellan 
Rammsjö och Glimminge plantering röjts och våtmarker har grävts ut. Vissa gräsytor som 
tidigare klipps har tillåtits att växa upp för att skapa mer biologisk mångfald. 

Tillståndet för den biologiska mångfalden i Skåne är inte gynnsamt och brukandet av land-
skapet tär på de biologiska resurserna. Markanvändning har fortfarande större påverkan på 
biologisk mångfald än klimatförändringen. Det råder brist på grönblå infrastrukturer som 
möjliggör för arter att sprida sig i landskapet. Exploateringstrycket i det skånska landskapet 
är högt med hård konkurrens om marken. Negativ påverkan från markanvändning tillsam-
mans med klimatförändringar och främmande invasiva arter minskar naturens möjligheter 
att leverera viktiga ekosystemtjänster. Skydd och förvaltning av viktiga livsmiljöer samt 
hantering av främmande invasiva arter och arbetet med grön infrastruktur är viktiga åtgär-
der som behövs för att bevara och gynna den biologiska mångfalden (Källa: Länsstyrelsen 
Skåne).
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Andelen ekologiskt odlad mark ska öka och möta det regionala 
miljömålet 

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska kommunen vid nya arren-
deavtal verka för att jorden brukas ekologiskt och att skyddsvärd 
bruksmark bevaras. Minimera spridningen av naturfrämmande 
ämnen i naturen och underlätta för målet att främja den biologiska 
mångfalden. 

Kommunens markinnehav omfattas inte av någon större areal produktiv jordbruksmark och 
man har begränsade möjligheter att påverka men skulle kunna ställa krav eller stimulera 
vid arrende.

Omvärldens krav på produktion av billiga livsmedel har tvingat fram en rationalisering och 
likriktning inom jordbruket. Landskapet blir mer homogent med liten variation. Mycket av 
den biologiska mångfald som är knuten till odlingslandskapet försvinner och arterna utar-
mas genetiskt när de minskar kraftigt i antal och isoleras i landskapet (Källa: Länsstyrelsen 
Skåne). 

Anlägga nya våtmarker och vid behov restaurera 
befintliga  

Våtmarker främjar den biologiska mångfalden och utgör ett natur-
ligt 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 vattenflödena. De främjar också den biologiska mångfalden och 
utgör ett naturligt habitat för många arter som idag på många ställen är borta. Våtmarkspro-
jektet Klarningen invigdes 2011 och skötsel av Klarningen görs löpande. På Klarningen har 
vi till exempel haft häckande trana och under 2019 observerades svarthakad buskskvätta, 
en starkt hotad art, och fjällgås som är akut hotad (Källa: Artportalen). Under 2018 fick Si-
narpsdalens intresseförening i samarbete med kommunen LONA-bidrag från Länsstyrelsen 
för anläggande av våtmarker, förstudien slutfördes under 2019 och åtgärder är planlagda till 
2020. 

I Skåne görs många insatser i form av skydd, nyanläggningar, restaureringar och skötsel, 
men Skånes våtmarker fortsätter totalt sett att påverkas negativt av dikesrensningar, utebli-
ven hävd och övergödning (Källa: Länsstyrelsen Skåne).
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Bevarande av Båstads kommuns kustbiotoper, 
levande skogar och utveckling av naturvårds-
områden    

Hela Bjärehalvön är kantad av en unik kust med många skyddsvärda 
naturområden. Det är många av kuststräckorna som är skyddade un-
der bl.a. naturreservat. Detta innebär att förutom att skydda de eko-
logiska förutsättningarna att Båstads kommuns unika landskapsbild också skyddas. 
Enligt Miljö och Energiprogrammet ska kulturarv, rekreationsområden och grön-
strukturytor beaktas vi exploatering. Vandringsstråk och cykelstråk ska utvecklas. 
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 biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för 
att tillgodose behov av områden för friluftslivet. I Båstads kommun finns idag 13 naturre-
servat. Översiktsplanen pekar även ut ett par nya områden som kommunala naturreservat 
för bevarande av skyddsvärda biotoper.

Under året har man planterat strandråg och sandrör vid malen i Båstad och monterat kas-
tanjestaket för att skydda planteringen samt främja dynbildning.
Längs vandringsleder inom kommunen har ledmärkning uppgraderats på flera håll och 
spänger har anlagts på blöta partier för att öka tillgängligheten. Det har också satts ut bän-
kar i naturområden.

Skåne som helhet präglas av ett aktivt skogsbruk vilket fragmentiserat flera hotade arters 
naturliga livsmiljöer. Alltjämt skadas också kulturlämningar i skogsbruket. Enligt rödlistan 
2015 är över 770 rödlistade arter knutna till ädellövskog i Skåne varav flera har sin huvud-
sakliga utbredning här (Källa: Länsstyrelsen Skåne).

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.

Flödena 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 2019 har 
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en ny regional avfallsplan arbetats fram i samarbete med NSR, denna kommer att börja gälla 
2020. 

Preliminära siffror från NSR för 2019 visar att mängden insamlat hushållsavfall per invå-
nare minskat med över 10%.  Nu närmar sig målet 320 kg/invånare men då får man ha i 
beaktande att Båstad har mer avfall per invånare då turisternas avfall räknas med men inte 
ännu tas hänsyn till i målet. Detta kommer att ändras i nya avfallsplanen.

31 mars 2019 stängdes Svenstad återvinningscentral i Båstads kommun. NSR har informe-
rat om att man kan starta abonnemang för trädgårdsavfall samt att det i villataxan ingår 6 
tömningar av 5 kolli grovavfall per år. Under tre tillfällen under sommaren 2019 samt ett 
under hösten körde NSR kampanjinsamling av trädgårdsavfall. En förstudie NSR gjorde un-
der 2019 visar att framtidens återvinningscentral kanske inte ser ut som dagens med stora 
containrar som signalerar kom hit och släng utan att det kanske istället kan fungera och or-
ganiseras på andra sätt. Den visar också att kunderna under 2019 har ändrat sitt beteende 
kring vilka tjänster som används. Antalet fastighetsnära hämtningar av grovavfall har nästan 
fördubblats, Trädgårdsavfallskärlstömningarna har ökat med 41% på 1,5 år och andelen 
fyrfackskärl har ökat med 9% på ett år. En enkätundersökning har också gjorts till kunder-
na. Resultatet beskrivs som att det är trädgårdsavfallet man främst behöver en lösning på. 
Besöken på en återvinningscentral sjönk med 25% under 2019. Under 2020 kommer NSR 
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tillsammans med kommunen att fortsätta arbeta med att hitta lösningar på avfallshante-
ringen i dialog med näringsliv och medborgare. 

NSR fortsätter också att arbeta med restaurangerna under projektet Kök som räddar käk 
som går ut på att med hjälp av rådgivning minska matsvinnet. De restauranger som hittills 
varit med har minskat matsvinnet med ca 26 % i medel, en del mycket mer. I Båstads kom-
mun har Hovs Hallar varit med. 

Inom kommunens verksamhet har kulturavdelningen ordnat klädbytardag på biblioteket 
i samarbete med Bjäre Naturskyddsförening. På biblioteket hölls också Hållbarhetsveckan 
i oktober där man bland annat fokuserade på hållbar konsumtion och produktion. Bland 
annat var NSR på plats med en bemannad monter där man kunde få tips och information. 

Inom måltidsverksamheten på flera skolor och vårdboenden arbetar man med matsvinn. På 
Västra Karups skola har man till exempel haft en matsvinnstävling. Ett annat gott exempel 
kan tas från Skogsbyns förskola där man skapar nya maträtter av det som annars skulle bli 
slängt, till exempel morotspulver av den restprodukt som blir när man gjort råsaft på morot, 
eller chips av potatisskalen. På Strandängsskolan och Östra Karups skola har man bland an-
nat varit med i kartongmatchen och återanvänt saker i undervisningen, till exempel julpynt 
av värmeljuskoppar och konservburkar. 
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Vad kan du göra?
Bli medborgarforskare!

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Förena 
nytta med nöje och ge dig ut i naturen med öppna och 
nyfikna ögon! Tack vare din rapportering kan man få 
värdefull information för att skydda och rädda arter 
som är viktiga för den biologiska mångfalden. Det kan 
vara en ovanlig eller hotad art som vi vill kunna följa 
förändringar hos. Det kan också vara en främmande 
art som kan vara negativ för artrikedomen. Informa-
tionen är viktig för vår framtida forskning och över-
vakning. 

Rapportera in dina observationer om växter, djur och 
andra naturfenomen. På länken nedan kan du nå rap-
portsystem för frivilligövervakning som SLU driver i 
samarbete med ideella krafter och andra myndighe-
ter. Du hittar också aktuella kampanjer inom medbor-
garforskning.

Läs mer genom att 

scanna QR-koden
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Vad kan du göra?
Rädda käk! Minska matsvinn!

NSR har under 2019 arbetat med ett 20-tal restau-
ranger i nordvästra för att minska matsvinnet genom 
projektet Kök som räddar käk. Arbetet har gett resul-
tat och deltagarna lyckats minska sitt matsvinn rejält. 

Varje år slänger svenska restauranger och storkök 
över 140 000 ton mat. Drygt 60 procent av detta är 
svinn, dvs mat som slängs i onödan. 

Är du krögare och intresserad kontakta NSR. Privat-
personer kan till exempel minska sitt matsvinn genom 
smartare inköp, hålla koll på kylskåpet och förvara 
maten rätt. 

Genom appar som ResQ Club och Karma kan man få 
koll på var det går köpa överbliven mat från restau-
ranger, caféer och matbutiker till ett billigare pris. 
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Energi och klimat 

Den energi som används i Båstads kommun ska komma från uthålliga och förnybara källor. 
Att producera el lokalt ökar försörjningstryggheten och minskar sårbarheten på energisys-
temet. 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 utvärdering av de Svenska Miljömålen 2019 att utsläp-
pen av växthusgaser behöver minska i mycket snabbare takt.

Självförsörjandegraden av förnybar elenergi i bygg-
nader som ägs eller brukas av kommunen ska öka

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska kommunen främja och sti-
mulera småskalig förnybar elproduktion och ta tillvara på Båstads 
kommuns kustnära läge och möjlighet till varierad energiproduk-
tion. 

Självförsörjandegraden av förnybar energi har ökat genom anläggning av solceller och berg-
värme, det finns idag solceller på Malenbadet, Strandängsskolan, Skogsbyns förskola och 
på Hagapark. En satsning med start under 2019 som kommer att pågår hela 2020 görs på 
Förslövs skola, där man bland annat investerar i solceller och bergvärme med spetsvärme 
från fjärrvärme.

Halverad energianvändning per kvadratmeter för 
kommunens förhyrda eller ägda fastigheter

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska en-
ergieffektiviseringsåtgärder prioriteras och 
i detta räknas åtgärder in som riktas mot 
såväl byggnation som beteende. Detta ska 
resultera i att energianvändningen per 
kvadratmeter ska halveras jämfört med 

mätningarna 2011 snarast möjligt med hänsyn till ekono-
miska förutsättningar och teknologisk utveckling.

Båstadhem arbetar med minskad energianvändning och ska 
enligt ägardirektiven vara en föregångare i omställningen till ett 
hållbart samhälle. All energianvändning följs upp och det arbetas 
löpande med energieffektiviseringsåtgärder. Där åtgärder vidtagits 
kan man se stora vinster. Energieffektiviseringsåtgärder på Ängsbyns 
förskola 2018 gav till exempel en minskning på 43,8% av den totala års-
förbrukningen MWh.
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Kommunens verksamheter ska vara 100% fossil-
bränslefri i all energianvändning

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

Båstadhems nuvarande elavtal och gasavtal har tecknats genom HBV. Andelen biogas utgör 
100% av gasleveransen. Elavtalet är ett s.k. bra miljöval - vatten 100%. Under året har fjärr-
värmen varit 100% fossilfri. 

Energianvändningen för uppvärmning och fastighetsel avseende av Båstadhem ägda fast-
igheter har under året varit 97% fossilfri. Inköp av olja avser den av Båstads kommun ägda 
fastigheten Hamnen 3 som förvaltas av Båstadhem AB. På Torekovs skola finns en oljepanna 
kvar. 

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 fortlöpan-

de om utveckling av förnyelsebar småskalig energiproduk-
tion. Förevisningar av tillgängliga och nya tekniker 

demonstreras på offentlig plats tillsammans med 
råd om hur man som enskild kan minska sin 

energianvändning. Kommunen ska aktivt bi-
dra 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.

Miljöavdelningen har samarbete med energi- och klimatråd-
givarna och samordnar tillsyn och information till företag och 
privatpersoner vid tillsyn och remisshantering.

Miljöavdelningen har riktat en stor del av tillsynen av de verk-
samheter som ingår i tillsynsplanen mot energianvändning och 

energieffektivisering och arbetet kommer att fortsätta under 2020. 
Bidrag från Båstads kommun har getts till barn- och ungdomsfören-

ingar för energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning. 
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Transporter 

Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom 
energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. Inrikes transporter står 
för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser (Källa: Trafikverket).

Transportsektorns utveckling med nya tågförbindelser i kommunen har öppnat nya möjlig-
heter för energieffektiva transporter och ökat nyttjande av kollektivtrafik. Vad gäller trans-
porter inom kommunens verksamhet pågår arbetet med omställning. 

Prioritera och främja gång-, cykel- och kollektivtrafik

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. 

Utbyggnaden av Bjäre Banvall har fortsatt och en förlängning av gång-, cykel- och rekrea-
tionsled från Grevie till Förslöv skapar bättre förutsättning för cykelpendling och rekreation 
i närområdet.

Ett nytt väderskydd för cyklar har kommit på plats vid Båstads station och vid ett flertal 
ställen har offentliga cykelpumpar monterats vilket kommer allmänheten till nytta. Satsning 
på cykelinfrastruktur kommer medborgare till nytta, är bra för miljö och hälsa, men också 
för vår besöksnäring där cykling blivit ett växande inslag. 

I granskningshandlingen av Båstads kommuns 
nya översiktsplan pekas ett antal nya gång- och 
cykel- samt kollektivtrafikstråk ut. Flera av 
översiktsplanens strategier bygger på att 
möjliggöra ett hållbart resande och minska 
bilberoendet inom kommunen. Genom att 
planera för ny bebyggelse i kollektivtra-
fiknära lägen kan kommunen skapa förut-
sättningar för ett ökat resandeunderlag. Med 
ett ökat antal resande på en buss- eller tåglinje 
ökar också möjligheterna för kollektivtrafiken 
att utvecklas och få ett förbättrat turutbud. 
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Kommunen kan inte besluta om åtgärder längs de statliga vägarna, så som att anlägga gång- 
och cykelvägar, men arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för nya stråk genom att 
deltaga i olika nätverk, forum och genom remisshantering.

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 Upphandlings-
myndighetens baskrav för varorna i fråga. Kommunen fäster stor vikt vid att miljöanpassade 
produkter offereras och har under året startat upp ett arbete med att undersöka hur ande-
len närproducerade livsmedel kan öka. Inom vård och omsorg minskar transporterna och 
utsläpp genom att köra ut kyld mat vilket innebär färre körningar då kyld mat kan tas med 
vid till exempel morgonbesök och inte kräver speciella matrundor.

Kommunen har sedan november 2018 en centralt organiserad fordonsorganisation som 
bland arbetar med att effektivisera våra transporter. 

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 
användande av dessa framför fossilbränsledrivna fordon ska stimu-
leras.

I slutet på 2018 bildades en ny centralt organiserad fordonsorganisation som bland annat 
arbetar med effektivisering och omställning av fordonsflottan, framtagande av riktlinjer och 
styrdokument påbörjades 2019. Det finns rutiner för att följa upp bränsleförbrukning i vår 
fordonsflotta och för tjänsteresorna inom kommunens verksamheter. 

Under 2019 har Vård och omsorg minskat antalet bilar och det har införskaffats fler elcyk-
lar. Kommunens utförarenhet för gata och park byter successivt ut handverktyg och maski-
ner som drivits med fossila bränslen till verktyg och maskiner som drivs med el. Det är dock 
långt kvar till en fossilfri fordonsflotta och i nuvarande takt med befintliga resurser kommer 
inte målet att uppnås till 2022. För att minska andelen fossilt bränsle i kommunens fordon 
behöver tillgången till fossiltfritt öka. Idag finns det ett tankställe som erbjuder fordonsgas 
i Båstad vilken kan användas av fordon med placering på norra sidan. För fordon placerade 
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på södersidan är detta för lång körsträcka.  Den geografiska fördelningen av fordon idag är 
ca 70 i norra och 50 i södra delen av kommunen. Fler laddstationer, till exempel på Bjäre-
dalen i Förslöv och Skogsliden i Båstad skulle ge möjlighet till ökad andel eldrivna fordon. 
För RME och HVO diesel finns det idag inget tankställe, RME infördes under en tid på prov 
på kommunens centralförråd vilket var kostsamt och medförde en ökad påväxt i tankarna. 
2019 var 11% av den totala bränsleförbrukningen i fordonsflottan fossilbränslefri. Andelen 
miljöbilar i kommunorganisationen är 42,1, för riket ligger snittet på 45,2. Vad gäller tjäns-
teresor med flyg så minskar de i liten omfattning och takt. 

Vårt avfallsbolag NSR kör sedan februari 2019 avfallstransporterna i Båstad helt i egen regi. 
De är helt fossilfria och använder biogas som bränsle på samtliga bilar. Nytt från NSR är 
också att alla bussar som kör eleverna från Båstad till studiebesök med Miljöverkstaden går 
på biogas sedan 2019.

Under kommunens hållbarhetsvecka anordnades bland annat ett seminarium i samarbete 
med klimat och energirådgivarna som fokuserade på hållbara transporter med fokus på 
elbilar och tågsemester.

Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, 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 transporter och kommunen 
kan påverka genom planering av bebyggelse och infrastruktur. Kommu-
nen utför luftmätningar inom ramen för Skånes luftvårdsförbund.

Genom identifiering av områden där höga utsläppsnivåer kan uppmätas, kan kommunen ta 
bättre underbyggda beslut vad gäller hur marken planläggs samt vilka verksamheter som 
lokaliseras vart. En kartläggning av områden med höga föroreningar kan också resultera i 
ett mer kraftfullt åtgärdsprogram. 
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Vad kan du göra?
Gör en koldioxidbudget!

På klimatkontot.se kan du testa din egen klimatpå-
verkan. Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska 
Miljöinstitutet och utvecklats för den nya upplys-
ningstjänsten ”Hallå konsument” vilket samordnas av 
Konsumentverket.

Läs mer genom att 

scanna QR-koden
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Bebyggd miljö 

Att bygga och planera energieffektivt  är att bygga och planera för framtiden. Det är viktigt 
att investera klimatsmart i kommunens fastigheter och att informera och vägleda kommun-
innevånarna 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. 

I kommunens arbete med översiktsplanen har Miljö- och Energiprogrammet och de na-
tionella miljökvalitetsmålen en central del i hur Båstads kommun planerar sin mark- och 
vattenanvändning. Översiktsplanen ställdes ut på utställning under år 2019.

Planavdelningen har under året börjat använda en värderingsros om klimatsmart planering 
vid framtagande av detaljplaner som innehåller bostäder. Verktyget är framtaget av Region 
Skåne.

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 kollektiv-
trafik. 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. Ut-
byggnad ska göras utan att det har negativ inverkan på människors 
hälsa och förutsättningar för biologisk mångfald. 

Utgångspunkten är att uppfylla Plan- och bygglagens  syfte att främja en hållbar samhällsut-
veckling och en långsiktigt hållbar livsmiljö för dagens och morgondagens generationer. Un-
der 2019 har tre detaljplaner vunnit laga kraft som innebär en förtätning av orter i kommu-
nen, två av planerna medförde fler bostäder i centrala Båstad och en plan för förtätning av 
verksamhetsmark i Östra Karup. De utökade byggrätterna påverkar inte ekosystemtjänster 
negativt. Totalt vann åtta planer laga kraft under året, sex av planerna ligger i direkt anslut-
ning till eller närbelägna kollektivtrafik och utbyggda gång- cykelvägar.

Utbyggnation av infrastruktur för Hedens sista etapp slutfördes under 2019. Markanvisning 
har utförts och inom området kommer byggnation uppföras med stor fokus på hållbarhet.
Vid upphandling tillämpas de miljökrav som finns i kommunens upphandlingspolicy vad 
gäller till exempel krav vid upphandling av entreprenader. 
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Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöan-
passad och tillgänglig för alla

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska grönstruktur och tätortsnä-
ra rekreation förbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i kommu-
nens nyttjade fastigheter och lokaler ska inte påverka hälsan nega-
tivt. Bullerstörningar ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det krävs 
större åtgärder ska en åtgärdsplan för bullersanering finnas och 
radonförekomster ska vara kartlagda.

Samhällsbyggnad granskar bygglov och detaljplaner efter risk för föroreningar. Kontroll av 
masshantering vid exploateringar och rivningar görs. Radon kontrolleras i kommunens till-
synsobjekt och man ger också information och rådgivning till allmänheten vid t.ex. bygglov. 
Under 2018 kom en ny nationell handlingsplan för radon. 

I samarbete med Torekovs Turist- och Badförening påbörjades under 2019 anläggning av 
två nya badbryggor och en tillgänglighetsanpassad badplats i Torekov. Åtgärden ökar stan-
darden och tillgängligheten för bad vid Torekovs strand och skapar också mer naturliga 
strömningsförhållande utmed kusten. Badserviceanläggning vid Malen har renoverats vilket 
förbättrar servicen vid det populära badet.

Med privata bidrag har ett nytt utegym vid Malenskogen, en spontanidrottsplats vid Strand-
ängsskolan och en multisportarena i Grevie uppförts. 

Utbyggnation av infrastruktur för nytt bostadsområde i Förslöv påbörjades under 2019. 
Inom området avsätts stora ytor för öppen dagvattenhantering samt rekreation och lek.

Effektiva och miljövänliga avlopp

Enligt Miljö- och energiprogrammet ska enskilda och kommunala 
avlopp ska vara godkända enligt miljöbalken och styrande förord-
ningar. De ska vara effektiva i rening och upptag av gödande ämnen.

Miljöavdelningen arbetar med aktiv tillsyn av enskilda avlopp vilket innebär att man kon-
tinuerligt inventerar och ställer krav på bristfälliga avloppsanläggningar samt handlägger 
nya tillstånd. 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. I kommunen finns 2500 enskilda avlopp, 2000 
av avloppen planeras att ingå i inventeringen. Hittills har 800 enskilda avlopp inventerats 
och 80 % av de inventerade avloppen är äldre anläggningar med bristande rening. 200 
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avlopp inventeras/år. Med nuvarande investeringstakt beräknas inventeringen vara slutförd 
år 2023, bedömningen är att investeringstakten behöver öka vilket man tagit höjd för i 2020 
års tillsynsplan. 

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 
perspektiv innefattar allt från kulturmarker till ängsmark.

Under året har en detaljplan i centrala Grevie vunnit laga kraft, ett exempel på hållbar 
förtätning. Planavdelningen har under året även arbetat med förtätningsprojekt i form av 
projektet Banken 1, även känd som Ica Gamlegården, där drygt 30 nya bostäder och utökad 
handel ska tillkomma i centrala Båstad. Förtätningsprojekt avser inte bara bostäder, i Öst-
ra Karup pågår en detaljplan för Willab som inte tar obruten mark i anspråk utan förtätar 
befintligt verksamhetsområde. Utvecklingsstrategin för översiktsplanen som varit ute på 
granskning värnar jordbruksmark och skyddsvärda natur- och kulturmiljöer samt föresprå-
kar hållbar förtätning i kommunens tätorter.

Minskad användning av naturfrämmande och hälso-
vådliga ämnen 

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska Miljömärkta produkter 
väljas och detta ska ske i upphandlingsskedet. En inventering av ke-
mikalier och farliga ämnen ska genomföras inom alla kommunens 
verksamheter. En plan ska också upprättas för hur dessa ska 
hanteras. 
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En ny upphandlingspolicy antogs under året. Vid upphandling tillämpas de miljökrav som 
finns i kommunens upphandlingspolicy vad gäller till exempel krav vid inköp av kemikalie-
artiklar. Upphandlingsenheten har stöd av miljöavdelningens expertis vad gäller naturfräm-
mande och hälsovådliga ämnen. 

En Giftfri miljö kräver internationella och nationella överenskommelser samt innovationer, 
och det krävs ett ambitiöst miljöarbete från alla aktörer i hela konsumtionskedjan. Trots bra 
exempel på lokal och regional nivå är det ändå oklart hur den kemiska statusen påverkar 
miljön (Källa: Länstyrelsen Skåne).

Elektromagnetiska fält från kraftledningar, radio-, och mobilmas-
ter och andra strålkällor får ej överskrida godkända rekommenda-
tioner 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. 
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Båstads kommun 
Vångavägen 2
269 80 Båstad 

Postadress:  
269 80 Båstad

0431- 770 00
bastads.kommun@bastad.se

www.bastad.se



        Bilaga Miljöbokslut 2019 – Nyckeltal    

 

För varje område Vatten, Natur och ekosystem, Energi och klimat, Transporter och Bebyggd miljö finns något eller några utvalda nyckeltal. 

Nyckeltal kan ge en bild av tillstånd och förändringar inom miljöområdet i Båstads kommun. De utvalda nyckeltalen är i flesta fall hämtade från 

nationella eller regionala källor, är etablerade, används i nationell statistik och går att hitta i till exempel Kolada (https://www.kolada.se/).  I 

några fall redovisas kommunspecifika nyckeltal. I vissa fall finns inte siffror för aktuellt årtal inte ännu tillgängliga, de som används är då senast 

tillgängliga uppgift. Detta är första året miljöbokslutet har en nyckeltalsbilaga och detta är ett fortsatt utvecklingsområde.  

I vissa tabeller, de som är från Kolada, används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje 

nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, de bästa 25% får grön färg, de sämsta 25% får röd färg och de mittersta 50% 

får gul färg. Saknas det data visas det en grå färg. Färgsättningen av nyckeltalen visar alltså om man har bra eller dåligt resultat i jämförelse 

med andra och inte ifall resultaten är bra eller dåliga i sig. Trenden visar utveckling över tid i vår kommun och ovägt medel för alla kommuner. 
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Vatten 

Klassificering badplatser per år Källa: Hav och Vattenmyndigheten 

Namn EU-bad Klassificering 

2018 

Klassificering  

2019 

Eskilstorps strand Ja Otillräckligt provtagen  

Utmärkt kvalitet 

Glimminge strand Ja Otillräckligt provtagen 
Utmärkt kvalitet  

Malens havsbad Ja Utmärkt kvalitet 
Utmärkt kvalitet  

Morgonbryggan, Torekovs hamn Ja Utmärkt kvalitet  

Utmärkt kvalitet 

Segelstorps strand Ja Utmärkt kvalitet Utmärkt kvalitet 

Skansenbadet, Båstad hamn Ja Utmärkt kvalitet 
Utmärkt kvalitet  



Storahults strand Ja Utmärkt kvalitet 
Bra kvalitet  

Torekovs strand Ja Utmärkt  kvalitet 
Utmärkt kvalitet  

Ydrehall Torekov Nej 

 

Otillräckligt provtagen 
Utmärkt kvalitet  

Hemmeslövs strand - Inaktivt bad Nej Ej klassificerad 
Ej klassificerad  

Ingelstorps strand - Inaktivt bad Nej Ej klassificerad 
Ej klassificerad  

 

 

 

 

 

 



Bottenkvalitetsindex (BQI) för mätstationer i Skälderviken och Lahomsbukten (Källa: NVSKK Årsrapport 2018) 
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FIGUR 19. Bottenkvahtets,ndex (BQJ) beraknat på de enskilda 

stationerna SS och Lx/Ly. beraknat enligt HVMFS 2013J9 
Eftersom statusbedomn,ngsmodellen forutsatter att nera 
ol,ka stattonmedelvarden anvancls I ett vattenområde får 

bedomningen ses som ungefärlig och kanske , hogre grad 
utgora en md,kator på forbattnngar/forsamungar i botten
faunasamhallenas 111lstånd. 



Natur och ekosystem 

Skyddad natur totalt, andel (%) (Källa: Kolada) 

 

2015 2016 2017 2018 

v Skyddad natur totalt , andel (%) .11 ~,----
Trend Alla kommuner (ovägt medel) 

Urval: Alla kommuner (ovägt medel) 
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Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) 

Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Källa: 

SCB 



Insamlat hushållsavfall totalt kg/pers  (Källa: Kolada)

~ Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

Trend 
Urval: Alla kommuner (ovägt medel) 
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Insamlat hushållsavfall totalt, kg/ person (U07801) 

,il ;,t i 

2015 

582 

Alla kommuner (ovägt medel) 

2016 2017 

2016 

550 

2017 

562 

2018 

2018 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal kilogram insamlat hushållsavfall per justerat invånarantal i kommunen. I hushålls.avfall ingår mat- och 
restavfall (tidigare benämt kärt- och säckavfalll, grovavfall inklusive t rädgårdsavfall, farligt avfall, jämförtigt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av 

hushållsavfaltet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn 
till fritidshus, gästnätter och in• /utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hushåtlsavfall än vad de permanentboende ger 
upphov t ill. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskot t genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att använda ett justerat invånarantal speglas mängden avfall per person på ett 
mer korrekt sätt för den egna kommunen, vilket underlättar jämförelser med andra kommuner. Källa: Avfall Sverige. 



Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, andel % (Källa: Kolada) 

 

Ekologiska livsmedel i kommt.WleflS verksamhet, andel (%) ,,I l 28 29 .. 
Trend Alla kommooer (ovägt medel) 

Urval: Alla kommuner (ovägt medel) 
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Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel(%) (U07514) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på l<olada.se för mer information. Kostnad i kronor för inköpta el<Ologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta 
livsmedel i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av märlcningama KRAV, Oemeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 
procentenhet av för de kommuner som inte exkluderar oekologisk lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i 

Kommunens kvalitet i korthet. Källa: Ekomatcentrum. 



Energi och klimat 

 

Energiförbrukning i kommunala fastigheter/inkluderar el, gas, olja, pellets, fjärrvärme/ (kWh/kvm och år) (Båstadhem) 

Medeltal för total förbrukning energiförbrukning KWh/m2 skolor 

 

2018: 175 

2019: 160 

 

Medeltal för total energiförbrukning KWh/m2 förskolor 

 

2018: 160 

2019: 151 

 

Medeltal för total energiförbrukning kWh/m2 övriga fastigheter  

 

2018: 173 

2019: 163 

 

Installerad effekt solkraft (solceller) totalt i kommunen (ackumulerat, kW) Källa: SCB, Svensk Solenergi 

 

 

Rankin):! Installerad Total Total 
Antal Antal effekt per installerad installerad 

Kommun Datakälla sok ellstoppen 
capita 2018 effekt 2017 effekt 2018 

anläggningar anläggningar 
2018 

[W/c) [kW) [kW) 
2017 2018 

I Båstad SCB 48 73,7 481 1 092 48 83 



Utsläpp växthusgaser totalt ton CO2-ekv/inv (Källa: RUS, Bild Kolada) 

 

v Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 

Trend 
Urval: Alla kommuner (ovägt medel) 
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Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton C02-ekv/ inv. (H00401) 

,il f:t i 

2015 

5.91 

Alla kommuner (ovägt medel) 

2016 

5.73 

--- ---- ---•- ---•- --

2013 2014 2015 

2017 

5.67 

--------
2016 2017 

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området, ton C02 4 ekvivalenter/invånare. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (C02 (fossilt ursprung), CH4, N20, HFC, PFC och 
SF6) omräknat till koldioxidekvivalenter. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. Källa: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella 
emissionsdatabasen, 

2018 



Transporter 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%). (Bild Kolada)  

 

 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) ,il f:t i 45.6 41.6 43.9 43.8 

Trend Alla kommuner (oväl!t medel) 

Urval: Alla kommuner (ovägt medel) 
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Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från 1 juli 2018 avser uppgiften 
klimatbonusbilar. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364), För fordon registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition 
(Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. Mil jöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och 
regioner att komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra awikelser, Se fotnot för att se om uppgiften är preliminär e ller slutgiltig. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), 
Källa: Miljöfordon Sverige (MFS). 



TRANSPORTER KOMMUNORGANISATIONEN 

 
Drivmedel till kommunens egna fordon och arbetsmaskiner (andel fossilfritt drivmedel i %)  
 
2017: 10% 
2018: 18% 
2019: 11% 
 

Totalt antal liter inköpt drivmedel (bensin, diesel) till kommunens egna fordon och arbetsmaskiner 
 
2017: 185 393  
2018: 192 271  
2019: 198 067  
 
 

Antal kilometer privat bil i tjänst/anställd 
 
2017: 387  
2018: 263 
2019: 262 
 
 

Antal mil/anställd med tåg och kollektivtrafik kommunanställd 
 
2017: 121 
2018: 130 
2019: 99 
 



 
 

Antal kilometer med flyg/anställd  
 
2017: 235 
2018: 151 
2019: 134 
 
 

Bebyggd miljö 

 
 

Antal områden som riskklassats med stor eller mycket stor risk för människors hälsa eller miljö: 
2019: 7 
 

Antal förorenade områden med stor eller mycket stor risk som åtgärdats: 
2019: 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel % (Källa: Kolada)  
 

 
 
 
 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Båstad 52.9 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) e Exportera diagram 
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Datum: 2020-06-16 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000284/2020 – 900 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 
2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen att följande politiska organ, samt dess 
ledamöter, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019: 

- Kommunstyrelsen
- Vård- och omsorgsnämnden
- Myndighetsnämnden
- Överförmyndare i samverkan

När det gäller frågan om ansvarsfrihet för utbildningsnämndens ledamöter finns två förslag. 

Förslag 1. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Rikta anmärkning mot Utbildningsnämnden och dess ledamöter avseende området in-
divid och familj, enligt granskningsrapport av den 18.3.2020.

- Bevilja Utbildningsnämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.

Förslag 2. Kommunrevisionen föreslår kommunfullmäktige att avstyrka ansvarsfrihet för ut-
bildningsnämnden och dess ledamöter gällande verksamhetsåret 2019. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-06-16 Till: Kommunfullmäktige 
Dnr: KS 000284/2020 – 900 
 
 

Ansvarsfrågan för Utbildningsnämnden – Bokslut 2019 - Ordförande-
förslag 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige presidiums sammanvägda bedömning är att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

- Rikta anmärkning mot Utbildningsnämnden och dess ledamöter avseende området in-
divid och familj, enligt granskningsrapport av den 18.3.2020.  

- Bevilja Utbildningsnämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.  

 
Bakgrund 
 
När ledamöter i styrelse och nämnder utses av fullmäktige får de ett uppdrag som är förenat 
med ett ansvar. Detta ansvar benämns i förarbeten och litteraturen som revisionsansvar. Det är 
inte exakt definierat till sitt innehåll i Kommunallagen, men lagens bestämmelser om uppdrag 
för styrelse och nämnder inringar ansvarets innehåll. 
 
ANSVAR innebär att: 

- Bedriva verksamheten enligt fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 

som gäller för verksamheten 

- Se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

- Att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt 

- Att återrapportera till fullmäktige 

- Att upprätta rättvisande räkenskaper 

 

Revisorerna granskar hur ansvaret utövas och uttalar sig om det till fullmäktige. Slutligen är 
det fullmäktige som prövar och eventuellt utkräver ansvar. 
 
Det är de förtroendevalda i styrelse och nämnder som har revisionsansvar. Ansvaret är i grun-
den kollektivt. 
 

Aktuellt 
 
Här nedan sammanfattas: 
A. Revisionens bedömning i ansvarsfrågan 
B. Utbildningsnämndens svar på revisionens bedömning 
C. Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av verksamheten för barn och unga i Båstad  
D. Inspektionen för vård och omsorgs beslut i de 17 lex Sarah-anmälningarna 
 
Dessa handlingar ligger till grund för kommunfullmäktige presidiums ställningstagande i an-
svarsprövningsfrågan för utbildningsnämnden. 
 
A. Revisionens bedömning i ansvarsfrågan - sammanfattning 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Revisorerna har nogsamt granskat och övervägt frågeställningar kopplade till ansvarspröv
ningen avseende utbildningsnämnden. Det gäller framför allt brister ifråga om styrning och 
ledning av verksamheten, främst: 

Brister bland annat uteblivna insatser och stöd till barn och unga, som befunnit sig i 
mycket utsatta situationer. Till detta ska läggas en rättsosäker handläggning av tex in
komna orosanmälningar. 
Att det inte funnits system för att upptäcka och hantera avvikelser i verksamheten. 
Trots att lagstiftningen är mycket tydlig på området och ålägger den som bedriver 
verksamheten att ansvara för att fungerande ledningssystem finns på plats. Detta inbe
griper rutiner för hur lex Sarah-anmälningar ska rapporteras. Lagstiftaren pekar på att 
ett öppet klimat är centralt liksom att personalen vet vart de ska vända sig med rappor
ter, klagomål och synpunkter. Granskningen och efterspelet till att bristerna uppdaga
des, visar på ett arbetsklimat som är långt ifrån det som främjar ett öppet klimat och 
utveckling. 
Delegation granskningen visar att samma funktion beslutar om externa placeringar 
och attesterar fakturor för beställd vård och omsorg. Nämnden godtar argument om att 
det inte kan genomföras på grund av kompetens- och personalbrist Beslut om köp av 
vård har skett i strid mot delegationsordningen och det skrivs inte tidsbestämda bi
stånd. 

Revisorernas bedömning är att utbildningsnämnden inte tagit sitt ansvar för grundläggande 
styrning av området individ och familj. Granskningen visar att nämnden inte agerat via mål och 
styrdokument, nämnden har inte formulerat kontrollmoment för verksamhetsområdet i sin in
terna kontroll, delegationsordningen har inte reviderats och uppföljningen har inte skärpts. 

På grund av fundamentala brister i styrning och ledning av verksamheten avstyrker reviso
rerna ansvarsfrihet för utbildningsnämndens och dess ledamöter. 

B. Utbildningsnämndens svar till KF på revisionens bedömning i ansvarsfrågan - sammanfatt-

Det som hänt inom Individ och familjeomsorgen i Båstads kommun är förfärligt och helt oför
låtligt gentemot de barn och unga som eventuellt farit illa p.g.a. att kommunen inte agerat. 

Nämnden tar över en individ och familjeomsorg som under åren 2017 och 2018 varit föremål 
för omorganisation och stor förändring inom personalgruppen. De undersökningar och utred
ningar som gjorts har visat på att åtgärderna i huvudsak varit framgångsrika och att verksam
heten var stabil under 2018. Alla muntliga rapporter under 2018 och 2019 till nämnden från 
cheferna i verksamheten ger samma positiva bild. Inspektionen för vård och omsorg utredde 
verksamheten från november 2017 med en rapport till nämnden i mars 2018. Det finns inga 
anmärkningar i denna rapport från mars 2018, som kräver nämndens omedelbara åtgärder. 

Redan på första sammanträdet, i januari 2019, väcks ärende om översyn av socialjouren i syfte 
att stärka kompetens och handläggning utanför kontorstid. Förvaltningen tar fram ett förslag 
till förstärkt socialjour i samarbete inom Familjen Helsingborg. En verksamhet som startas upp 
under 2020. Uppdrag lämnas också till förvaltningen att göra en total översyn över delegat
ionsordningen och i bokslut 2018 och tertialrapport 1 för 2019 redovisas dessutom att en mo
dell för mål- och resultatstyrning inom IoF ska införas under hösten 2019. 
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I början av oktober 2019 uppmärksammas UNs ordförande om missförhållanden inom social
tjänstens enhet för barn och unga, men också ett generellt problem inom socialtjänsten. UN 
gjorde bedömningen att det var allvarliga missförhållanden som kartlagts avseende brister i 
rättssäkerhet, brister i handläggning och genomförande samt brister i utförande av insatser. 
Bristerna omfattades, enligt nämndens bedömning, av lagstadgad rapporteringsskyldighet, be
nämnd lex Sarah och att missförhållanden ska rapporteras till IVO. Nämnden anger i sin rap
port till IVO att orsaken till missförhållanden grundar sig även i större systemfel med bland annat 
bristande arbetsledning, bristande dokumentation avsaknad av riktlinjer, rutiner och egenkon
troll. 

Nämnden lämnar utförliga redogörelser över orsaker och händelseförlopp till KF, KS och revis
ion. 

Efter det att UN fick vetskap om situationen inom IoF i början av oktober 2019 vidtogs omgå
ende kraftfulla åtgärder. I korthet har nämnden gjort följande: 

Utarbetat en handlingsplan för loF, som KF fastställt den 25.3.2020 
Gjort framställan till KF om resursförstärkning på 4, 7 mkr per år för att finansiera ofi
nansierade tjänster. KF beviljade detta 25.3.2020 
Gjort anmälan om 17 Lex Sarah fall 
Informerat KF, KS och revisionen och svarat på frågor och interpellationer i KF 
Föreslagit KS skärpt politisk styrning genom att flytta det politiska ansvaret för IoF från 
utbildningsnämnden till KS 
Gjort polisanmälan av vårdnadshavares brister i 27 fall och ev brister i tjänsteutövande 
vid myndighetsutövning enl brottsbalken 20:1 

C. Inspektionen för vård och omsorg IVO beslut av tillsyn för verksamheten för barn och unga i 

Tillsynen inleddes efter ett enskilt klagomål som handlade om uppföljning av placering. Fokus i 
tillsynen ändrades efter att utbildningsnämnden under oktober 2019 inkom med ett flertal lex 
Sarah-anmälningar som handlade om myndighetsutövning för barn och unga. Syftet med tillsy
nen är att ta reda på om nämnden har vidtagit och planerat åtgärder för att komma tillrätta 
med de missförhållanden och brister som nämnden har identifierat i sina egna utredningar. 

JVOs beslut är att avsluta ärendet, eftersom nämnden har vidtagit och planerat åtgärder för de 
allvarliga brister som konstaterats i verksamheten 

Skälen till beslutet är att tillsynen visat att nämnden ser allvarligt på de brister som uppmärk
sammats i myndighetsutövningen för barn och unga bland annat genom lex Sarah-utredningar. 
IVO delar nämndens bedömning. Brister i handläggningen har inneburit allvarliga konsekven
ser för barn och unga som har haft behov av akut och långsiktigt skydd och stöd som de inte 
fått. IVO bedömer att de åtgärder som nämnden har redovisat minskar risken för att liknande 
missförhållanden uppstår igen. 

Detta beslut sändes till Båstads kommun den 4.5.2020 

D. IVOs beslut i de 17 lex Sarah-anmälningarna 
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De 17 lex Sarah-anmälningarna avser allvarliga missförhållanden och påtagliga risker för all
varliga missförhållanden inom loF, barn och familj. Anmälan handlar om att barns behov och 
utsatthet inte uppmärksammades tillräckligt under utredning vilket utsatte barnen för fara. 

JVOs beslut är att avsluta ärendena och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder 

IVO bedömer att nämnden har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet 
med socialtjänstlagen. Enligt IVO:s bedömning innehåller nämndens utredningar de uppgifter 
som ska dokumenteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

Utredningen visar att nämnden har: 

identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade 
vidtagit och planerat åtgärder för att förhindra att något likande inträffar igen 

Dessa beslut sändes till Båstads kommun den 5.5.2020 

Ställningstagande 

Revisorerna har nogsamt granskat och visat på allvarliga brister i fråga om styrning och led
ning inom området individ och familj, samt att nämnden inte agerat via mål och styrdokument 
och att de inte formulerat kontrollmoment för verksamhetsområdet i sin interna kontroll, dele
gationsordningen inte reviderats och uppföljningen har inte skärpts. Dokumentationen för 
dessa brister finns grundligt redovisade i granskningsrapport från den 18.3.2020 utförd av EY 
på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun. Dessa allvarliga brister som 
redovisas i rapporten delar kommunfullmäktiges presidium. 

Utbildningsnämnden lämnar ett omfattande och grundligt svar på kommunrevisionens bedöm
ning i ansvarsfrågan. Här får vi en bild av hur läget såg ut för nämnden under verksamhetsåret 
2019 gällande individ och familjeomsorgen. När bristerna uppenbarades för nämnden så har 
den arbetat intensivt för att få en helhetsbild av verksamheten och om de omfattande bris
terna. De har bland annat tagit fram en handlingsplan för IoF som godkänts av KF, de har be
gärt och fått resursförstärkning om 4, 7 mkr för att finansiera tjänster inom IoF, gjort 17 lex Sa
rah-anmälningar, föreslagit skärpt politisk styrning av IoF och löpande informerat KF, KS och 
revisionen. 

Svaret står samtliga ledamöter i Utbildningsnämnden bakom och ger en bild av arbetet som 
nämnden bedrivit riktat mot verksamheten Individ och familj. De förslag till åtgärder som läm
nats av nämnden till KS och till KF har godkänts. 

IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade. Syftet med 
tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och 
bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. 

IVOs beslut om tillsynen av verksamheten för barn och unga och de 17 lex Sarah-anmälning
arna visar på att de mått och steg som nämnden tagit har varit riktiga i de 17 lex Sarah-anmäl
ningarna och att även vad nämnden vidtagit och planerat gällande åtgärder för att komma till
rätta med de missförhållanden och brister som nämnden har identifierat i sina egna utred
ningar. 
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IVO:s tillsyns och lex Sarah beslut är ett kvitto på att nämnden har vidtagit rätt åtgärder för att 
komma till rätta med de missförhållanden som uppdagades under 2019. 

Kommunfullmäktiges presidium ser allvarligt på det som framförts av revisorerna gällande In
divid och familj. Svaret från UN ger en redovisning av det arbete som nämnden gjort gällande 
IoF och de åtgärder som vidtagits. IVO beslut i tillsynen visar på att nämnden vidtagit och pla
nerat åtgärder för att komma till rätta med missförhållanden och brister inom IoF. 

~ 
✓~ ~~ 

Thomas An n 0----._ 

Kommunfullmäktiges ordförande äktiges 1:e vice ordförande 



BESLUT 

Inspektionen för vård och omsorg 2020-05-04 Dnr 8.5-33524/2019-21 1(11) 

Utbildningsnämnden Båstad 
Båstads kommun 
269 80 BÅSTAD 

Ärendet 
Tillsyn av verksamheten för barn och unga i Båstad. 

Tillsynen inleddes efter ett enskilt klagomål som handlade om 
uppföljning av placering. Fokus i tillsynen ändrades efter att nämnden 
under oktober månad 2019 inkom med ett flertal lex Sarah-anmälningar 
som handlade om myndighetsutövning för barn och unga. 

Syftet med tillsynen är att ta reda på om nämnden har vidtagit och 
planerat åtgärder för att komma tillrätta med de missförhållanden och 
brister som nämnden har· identifierat i sina egna utredningar. 

Tillsynen bygger på de uppgifter från den granskning som nämnden 
gjort under utredning av missförhållande (lex Sarah) och klagomål. 
IVO har inte granskat något individärende. NO har inte gjort någon 
bedömning av de brister som nämnden har identifierat. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (NO) avslutar ärendet, eftersom 
nämnden har vidtagit och planerat åtgärder för de allvarliga brister som 
konstaterats i verksamheten. 

IV O kommer att fcHj a upp resultatet av nämndens åtgärder. 

Skälen för beslutet 
Tillsynen har visat att nämnden ser allvarligt på de brister som 
uppmärksammats i myndighetsutövningen för barn och unga bland 
annat genom lex Sarah-utredningar. IVO delar nämndens bedömning. 
Brister i handläggningen har inneburit allvarliga konsekvenser för barn 
och unga som har haft behov av akut och långsiktigt skydd och stöd 
som de inte fått. IV O bedömer att de åtgärder som nämnden har 
redovisat minskar risken för att liknande missförhållanden uppstår igen. 

Det är i dagsläget inte möjligt att avgöra om åtgärderna är tillräckliga 
för att säkra kvaliteten i verksamheten. N O vill därför särskilt 
poängtera vikten av att nämnden följer upp att åtgärderna genomförs 
och får avsedd effekt. Nämnden är skyldig att genomföra egenkontroll 
för att säkerställa att barn och unga får det skydd och stöd behöver. 

Fax 

~ndh,~d och famHj 

2020 -05- 0 5 

Dnr. P1/:l:/J20. ..... . 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box4106 

Telefon 010M788 50 00 
Registrator.syd@ivo.se 
www.ivo.se 

Org nr 202100-6537 
20312 Malmö 



Inspektionen för vård och omsorg 

Nämnden har det övergripande ansvaret för kvaliteten i verksamheten 
och för att den systematiskt och fortlöpande utvecklas och sälaas 
(3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL). 

Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 
(3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Med stöd 
av ledningssystemet ska nämnden planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten (3 kap. 2 § SOSFS 2011 :9). 
Nämnden ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet 
med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet (6 kap. 1 § 
SOSFS 2011:9). 

Nämnden ska utöva den egenkontroll som krävs för att säkra 
verksamhetens kvalitet (5 kap. 2 § SOSFS 2011:9). Med egenkontroll 
·menas systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 
verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och 
rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem (2 kap. 1 § SOSFS 
2011 :9). 

IVO anser att det är anmärkningsvärt att nämnden inte har använt 
IVO:s tidigare tillsynsbeslut (dnr 8.5-32855/2017 och dnr 8.5-
774/2019) för att förbättra verksamhetens kvalitet för de enskilda som 
verksamheten är tillför. IV O bedömer att det visar att det sedan en 
längre tid saknats tillräcklig ledning och styrning. 

Sammanfattning av brister och missförhållanden 

Handläggnings brister 
Av lex Sarah-utredningen, som inkom till IVO den 10 december 2019, 
framgår att flera anmälningar om att barn far illa, inte har registrerats i 
det digitala dokumentationssystemet eller bedömts. Anmälningarna har 
inte gått att finna varför nämnden inte kunnat identifiera vilka barn det 
handlar om. 

Vid dialogmöte med företrädare från nämnden den 21 januari 2020, 
framgick att det inte fanns någon rutin för hur registrering av 
anmälningar ska gå till. Enhetschefen och 1 :e socialsekreteraren, som 
vid tillfället var socialsekreterarnas närmaste arbetsledare, har :framfört 
till medarbetarna att alla anmälningar ska registreras ochjournalföras. 
De upplevde att socialsekreterarna gjorde på sitt eget sätt och hänvisade 
till det som tidigare ledning sagt var rätt. 

Enligt enhetschefen och 1 :e socialsekreteraren fanns det omfattande 
brister i kunskap om hur handläggningen ska gå till, t ex kring 
skydds bedömning och förhands bedömning. 1: e socialsekreteraren 
upplevde att det inte längre fanns några allvarliga missförhållanden, 
som drabbade individerna, men det fanns missförhållanden såsom att 
lagstadgade tider inte roljdes. 

2020 -05- 0 5 

()nr .. lf.5/M.:J-Q ....... . 
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I lex Sarah-utredningen framkommer missförhållanden som rör barn i 
familj er där våld förekommer. Det handlar bland annat om att 
orosanmälan avseende våld aktualiserats för ett syskon, och antingen 
dröjt eller inte aktualiserats alls för resterande barn i familjen. Det 
saknas ordentliga bedömningar av behov av omedelbart skydd. I ett fall 
uppges att en standardfras som inte ska användas när det kan ha eller 
förekommer våld har använts i skydds bedömningen. Det har 
förekommit att samtal har genomförts med föräldrarna före barnet. 

-Föräldrarna har då fått möjlighet att tala om för barnet vad hen får och 
inte får säga till socialtjänsten. Utredande aktiviteter har dröjt, bland 
annat då fördelning till handläggare har tagit tid. Utredningarna har 
brister som få utredningssamtal, ofullständigt innehåll och att 
utredningstiden överskrids. 

Vid dialogmötet uppgav arbetsledning att utredning inleds direkt vid 
anmälningar med uppgifter om våld som berör barn. Det görs en 
bedömning av behov av omedelbart skydd och det säkerställs att barnet 
är skyddat. Information inhämtas från barnet om det är möjligt. All 
information och handläggning dokumenteras i det digitala systemet 

. direkt. 

Av lex Sarah-utredningen framgår att det har konstaterats i flera 
ärenden att det finns stora brister i handläggning som rör 
utredningsförfarandet. Det handlar om brister i att påbörja och fullfölja 
utredningar. I ett ärende har utredningen inte beaktat barnets behov i 
tillräcklig utsträckning, utan tillsett förälderns behov i första hand. 
Barnets utsatthet uppmärksammades inte trots upprepade 
orosanmälningar och barnet fick inte det skydd som hen behövde. 

Lex Sarah-utredningen har visat att nämnden har saknat en rättssäker 
och fungerande rutin för orosanmälningar i pågående ärende. Det har 
förekommit att anmälningar inte har registrerats och inte heller 
hanterats av mottagning eller ansvarig socialselcreterare. 

I lex Sarah-utredningen har det uppmärksammats missförhållanden i 
nämndens bedömningar under pågående placering. Ett exempel är att 
nämnden gjort bedömning att avvakta med beslut om vård enligt LVU, 
trots att ungdomen avvikit från sin placering och använt droger vid 
flertal tillfällen. Ett annat exempel är att socialjouren inte hade 
informerats om var en avviken ungdom, som använde droger, hörde 
hemma. Det resulterade i att polisen inte kunde göra något när 
ungdomen påträffades. 

Lex Sarah-utredningen har visat brister i uppföljning av insatser för 
barn som är placerade utom hemmet. Det handlar både om inkomna 
orosanmälningar som inte har hanterats och att samtal med barn inte 
genomförts under cirka ett års tid. 

Arbetsledarna uppgav vid dialogmötet att när oro inkommer under 

indivRd och famHj 
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pågående placering, tas beslut om det ska inledas en ny utredning eller 
inte. De vet att ny utredning ska inledas om det finns behov av att ändra 
insatserna. De uppgav att det för handläggarna var ny kunskap att 
utredning ska inledas om en vårdnadshavare vill ha hem sitt placerade 
barn eller om ett barn kan behöva omplacering. 

Vid dialogmötet framgick att verksamheten inte hade fastställt någon 
rutin för hur ofta någon handläggare ska träffa barnet under en 
placering. Ambitionen är en gång i kvartalet vilket de inte klarar att 
hålla för alla placerade barn. 

I lex Sarah-utredningen framgår brister i uppföljning av insatser för 
barn och föräldrar som får öppenvårdsinsatser inom kommunen. 
Exempel finns om att det helt har saknats uppföljning av insatsen från 
handläggaren. Det har inneburit att det enskilda barnets stödbehov inte 
har tillgodosetts och att barnets säkerhet riskerats. 

Personalens kompetens och bemanning 
I lex Sarah-utredningen framgår brister i kunskap hos personal och 
arbetsledning inom området våld och hedersrelaterat våld som gjort att 
nämnden brustit i handläggningen på olika sätt. Det har bland annat fått 
till följd att barn har fortsatt att vistas i en miljö präglad av 
hedersrelaterat våld. 

Det har uppmärksammats att tjänster inom forvaltningen under åren har 
tillsatts med personer utan adekvat utbildning. Det fanns medarbetare 
inom myndighetsutövning barn och unga som saknade socionom
utbildning. Det har varit brister i introduktion av nyanställd personal 
och bristande stöd och handledning av arbetsledande enhetschef. Det 
framgick även kunskapsbrist hos arbetsledningen om handläggning vid 
L VU samt oförmåga att våga och fatta beslut 

I lex Sarah-utredningen uppges att de socialsekreterare och arbetsledare 
som varit inblandade vid större delen av bdstema i handläggningen, har 
avslutat sina anställningar. 

Lex Sarah 
Under lex Sarah-utredningen framkom att det finns brister i kunskap 
om lex Sarah inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Det salrnas 
tydlig riktlinje och rutin när missförhållanden ska rapporteras och av 
vem samt hur rapporten ska tas emot och utredas. Det har inte skett 
någon rutinmässig återkoppling till medarbetarna eller nämnden. Lex 
Sarah har inte använts som ett led i att utvärdera och förbättra 
verksamhetens kvalitet. 

Utredaren har konstaterat att det inte finns några lex Sarah-rapporter för 
de anmälningar,som ingår i lex Sarah-utredningen. Som underlag till 
lex Sarah-anmälningarna till IVO har anmälaren använt uppgifter som 
ko~t fram vid granskning av akter samt av dokument funna i 
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aktskåp. Vid den senare lex Sarah-utredningen har det för flertalet av 
lex Sarah-anmälningarna inte gått att få fram underlaget. Det 
grunddokument, t ex orosanmälan, som hittats i aktskåp har försvunnit 
efteråt. Det har skett efter att 1 :e socialsekreteraren och en medarbetare 
gått igenom tidigare medarbetares akter och aktskåp. Ingen har kunnat 
ge svar på hur dessa dokwnent därefter har försvunnit. 

Vid dialogmötet med nämnden framkom att verksamheten sedan flera 
år har en rutin för lex Sarah. Den har inte följts och tillförordnade 
chefen för IFO uppgav att det finns behov av att komplettera rutinen 
något. Rutinen var inte känd för alla medarbetare. Information om lex 
Sarah ska enligt ledningen lämnas av enhetschefen till medarbetarna 
vid arbetsplatsträff (APT). Vid dialogmötet lämnades en beskrivning av 
hur förloppet skulle ha sett ut om verksamhetens lex Sarah-rutin hade 
följts. 

Ledningssystemför systematiskt kvalitetsarbete 
Nämnden har i lex Sarah-utredningen angett att missförhållandena 
grundar sig i ett större systemfel som rör bristande dokumentation, 
bristande arbetsledning och arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer, rutiner 
och egenkontroll. Det framkommer att verksamheten har få 
kontrollpunkter vilket gör att brister inte upptäcks i tid. 

Av lex Sarah-utredningen framgår att verksamheten saknar 
ledningssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete. Det saknas 
processbeskrivningar och rutiner alternativt är rutinerna inaktuella. 
Brister som rör rutin för klagomål, orosanmälan och skydds
bedömningar är särskilt uppmärksammade. 

I lex Sarah-utredningen framgår att det inte finns någon rutin för 
utredning av synpunkter och klagomål. Vid tidigare tillsyn våren 2019 
(dnr 8.5-774/2019) uppgav nämnden till IVO att det fanns rutiner för 
utredning av klagomål men att problemet varit att de hade brist på 
personal att genomföra det. Vid dialogmötet vidhöll chefen och den 
biträdande chefen för IFO att det inte finns någon sådan rutin. De kan 
inte svara på varför denna uppgift lämnats till NO tidigare. 

Lex Sarah-utredaren har uppmärksammat att IVO genomfört tillsyn 
inom barn och unga enheten med beslut den 10 januari 2018 (dnr 8.5-
32855/2017). De utvecklingsområden som NO uppmärksammade 
nämnden på då har inte omhändertagits. Brister som framkom i lex 
Sarah-utredningen, kan tydligt kopplas till de områden som beskrevs då 
och är ett resultat av brister i ledning och styrning enligt utredningen. 

Samverkan 
Av lex Sarah-utredningen framgår att en orsak till missförhållanden är 
tidigare samarbetssvårigheter mellan socialsekreterare och behandlare 
inom kommunens öppenvård. 
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Nämndens vidtagna åtgärder 

Handläggning 
Vid dialogmötet framgick att 1 :e socialsekreteraren i den dagliga 
arbetsledningen följ de upp att medarbetarna inom mottagning arbetar 
enligt gällande bestämmelser och brukarnas behov. Det förekom att 
lagstadgade tider inte följdes. 

I nämndens svar till IVO den 4 mars 2020, om åtgärder efter 
dialogmötet, redovisas att rutiner för hur inkomna anmälningar eller 
ansökningar ska registreras är gjort. Arbetssättet med struktur för 
agerande i samband med orosanmälan har klargjorts. 

Personalens kompetens och bemanning 
Av lex Sarah-utredningen framgår att en ny tjänst som enhetschef för 
mottagningen har inrättats och att mottagningen har fått en förstärkning 
av inhyrd konsult med erfarenhet. Nämnden har redovisat ett antal 
vidtagna åtgärder under 2019 som rör rekrytering av chefer på olika 
nivåer och handläggare. Det har även skett förändringar på chefsnivåer 
under 2020. 

Vid dialogmötet uppgav ledningen att nämnden sedan missförhållanden 
uppdagades, gjort ett arbete på ledningsnivå för att lösa problemen 
långsiktigt. Vid mötet var det tydligt att det har gjorts för lite vad det 
gäller "situationen här och nu" för handläggarna och det arbete som 
berör brukarna. Kommundirektören ansåg att nämnden behövde göra 
en tidsplan för hur de ska hantera det dagliga arbetet. 

I nämndens svar till IVO har nämnden redogjort för att verksamheten 
tidigare arbetat under en tillfällig organisation och nu gått över i 
stabilitet med chefsfunktioner i samtliga grupper. Nämnden uppgav att 
mottagningsenheten inte var längre organiserad under Barn och unga
enheten. En ny enhetschef för mottagningen var i tjänst. Denna har 
daglig genomgång av nya och pågående ärenden samt är aktiv i 
ärendehandläggningen. Arbetsledningen för B am och unga-enheten 
hade genom den nya chefsstruktur färre medarbetare att handleda. 

Av svaret framgick även att det fanns en arbetsmiljöproblematik: inom 
barn och unga som även berörde handläggarna inom mottagning och 
vuxna. Insatser från företagshälsovården och intervjuer med 
medarbetare hade påbörjats. Berörd enhetschef hade tagits ur tjänst 
under utredningen och 1 :e social.sekreteraren hade fått andra 
arbetsuppgifter. Biträdande chef för IFO hade ersatt enhetschefen. 
Konsulten som hyrts in tidigare har gått in i rollen som 1 :e 
socialsekreterare. Konsulten skulle senare få ett vikariat som biträdande 
chef för IFO, då den nuvarande kommer att avsluta sin tjänst under 
våren. Ledningen för barn och unga uppgavs ha dagliga avstämningar i 
ärenden. 

2020 -05- 0 5 

D nr !/..3/ J.i) 2.__ Ö •..•.•••. _ 



Inspektionen för vård och omsorg Dm 8.5-33524/2019-21 7(11) 

Lex Sarah 
I nämndens svar till NO framgår att alla medarbetare fått ta del av lex 
Sarah-utredningen och nämndens rutin för lex Sarah vid gruppmöten 
med enhetschef 

Samverkan 
I nämndens svar till IVO framgår att en ökad samverkan med 
öppenvården har påbörjats och gett effekt genom att tidiga insatser 
initieras av handläggare. 

Nämndens planerade åtgärder 

Handläggning 
Verksamheten har haft ett verksamhetssystem som inte stödjer 
handläggningsprocessen. Av nämndens handlingsplan, daterad den 13 
januari 2020, framgår att nämnden köpt in en ny version av 
verksam.hetssystemet. Detta ska åtgärda brister i dokumentation och i 
hantering av inkomna och upprättade handlingar. 

Vid dialogmötet framgick att alla handläggare kommer att behöva 
utbildning i det nya digitala verksamhetenssystemet. Verksamheten 
kommer få stöd av systemförvaltaren från vård- och omsorg. 

I nämndens svar till IVO framgår att verksamheten ska gå igenom 
ärenden inför implementering av nytt verksamhetssystem. Syftet är att 
skapa strukturer om följ er lagstiftning kring dokumentation under 
handläggningsprocessen. En plan för genomförandet har 
kommunicerats med all personal. De kommer att vara delaktiga i 
implementering och utbildningar under 2020. Det kommer även skapas 
mallar för handläggning av olika ärendetyper. 

Personalens kompetens och bemanning 
Enligt nämndens handlingsplan behöver socialsekreterarna kompetens
utveckling för att möta människor med en bredd av komplexitet. 
Planeringen är att upprätta en kompetensutvecklingsplan där 
grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) ingår, samt utbilda 
BBIC-utbildare. Nämnden ska utveckla de krav som ställs vid 
rekrytering och skapa en introduktionsplan för nyanställda. 

I lex Sarah-utredningen framgår att bemanningen i verksamheten var 
otillräcklig och att rekrytering av socialsekreterare påbörjades. Vid 
dialoginötet redogjorde nämnden för behov av förstärkningar till vilka 
nämnden äskat medel från Kommunfullmäktige. Dessa förstärkningar 
gällde att permanenta en fjärde tjänst i mottagningen, en tjänst att dela 
mellan barnsekreterare och familjehemssekreterare samt en 
socialsekreterare till vuxenenheten. Kommunfullmäktige har utökat 
nämndens budget enligt handlingsplanen. 

2020 -05- 0 5 
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I nämndens svar till NO uppges att handläggare inom barn. och unga 
samt personal inom förebyggande och öppenvården ska få utbildning 
under mars 2020. Utbildningen handlar om BBIC och uppdrag. 
Grundutbildning i BBIC kommer att ske under hösten 2020. Det har 
även planerats in utbildningar för metodutveckling under året. 

Tre handläggare kommer att utbildas i en metod som fokuserar på risk 
och skydd i familjer (Signs of safety). Utbildningen återkommer för 
ytterligare handläggare under hösten. 

Lex Sarah 
I nämndens svar till IVO framgår att en temadag planerats under våren 
2020 där personal tillsammans ska titta på händelser och fallbeskriv
ningar som är relevanta för verksamheten. Ledningen kommer beskriva 
den genomförda lex Sarah.-utredningen och dess resultat. De kommer 
uppmärksamma rutinen och processen. En diskussion kommer att föras 
om vad som är händelser som kan rapporteras enligt lex Sarah. i 
förhållande till andra former av avvikelser. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Verksamheten ska med stöd av inhyrd konsult arbeta med att skapa ett 
ledningssystem. Enligt handlingsplanen påbörjades arbetet i januari 
2020. Vid dialogmötet framgick att konsulten är processutvecklare för 
att skapa ledningssystemet. Tillsammans med medarbetama ska de 
arbeta med ledningssystemet och skapa rutinerna. Detta för att de ska 
bli förankrade hos medarbetama. Då arbetet med ledningssystemet är 
långsiktigt konstaterar deltagarna i dialogmötet att verksamheten 
behöver arbeta med rutiner under tiden. 

Vid dialogmötet framgick att uppbyggnad av ledningssystem åven 
inkluderar att identifiera kontrollpunkter. Den egenkontroll som 
framöver ska göras rör bland annat förhandsbedömning och utredning. 

Enligt nämndens handlingsplan ska verksamhetsplanen kompletteras 
med mätbara mått och aktiviteter som kan följas upp systematiskt och 
redovisas fortlöpande till nämnden. Av svar till IVO framgår att ett 
antal nyckeltal kommer att följ as upp varje månad i verksamheten, så 
snart verksamhetssystemet är implementerat. Det rör anmälningar, 
utredningstid, uppföljning av insatser, våld i nära relation, avvikelser 
etc. Vid tertialuppföljningar kommer nyckeltalen att redovisas för 
nämnd samt hur arbetet fortlöper kopplat till upprättad handlingsplan. 

Samverkan 
Enligt nämndens handlingsplan behöver Individ- och familjeomsorgen 
utveckla det förebyggande arbetet för barn. och unga och deras 
föräldrar. Nämnden planerar för en utbyggd öppenvård i samverkan 
inom kommun och att utveckla föräldrautbildningarna. Samverkan 
utifrån individens behov ska under 2020 öka mellan individ- och 
familjeomsorg, skola, fritid, LSS, socialpsykiatri och BUP. 
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Verksamheten har svårigheter att rekrytera kvalitativa familjehem och 
jourhem och följa upp insatsen. Planeringen är att inleda samverkan 
kring en gemensam familjehems- och j ourhemsverksamhet med andra 
kommuner i Nordvästra Skåne. 

Övrigt 
Av handlingsplanen framkommer även andra åtgärder och vägval inom 
Individ- och familjeomsorgen. Det handlar bland annat om 
barnperspektivet genom barnets delaktighet, möjlighet till information 
och hur barnkonventionen implementeras i utredningsarbetet. Det rör 
också stöd till våldsutsatta och våldsutövare där en standardiserad 
bedömningsmetod kommer att användas för både barn och unga samt 
vuxna. 

Nämnden har utrett det enskilda klagomålet 
IVO bedömer att nämnden har utrett det enskilda klagomålet som IVO 
överlämnade till nämnden den 17 oktober 2019 (5 kap. 3 § SOSFS 
2011 :9). Av inskickade handlingar framgår att klagomålet har utretts av 
en socionom.konsult som även har utrett nämndens lex Sarah
anmälningar. Utredaren har tagit del av klagomålet och gjort en 
genomgång av dokumentationen i personakten. Utöver det har samtal 
förts med den vid aktuell tidpunkt ansvariga enhetschefen och 1 :e 
socialsekreterare. Den senare i egenskap av ansvarig socialsekreterare 
för berörd person efter att tidigare socialsekreterare avslutat sin tjänst 
innan klagomålet inkom. 

Klagomålet handlade om missnöje med beslut, bemötande, avsalmad av 
utlovad insats och missnöje med hantering av ärendet generellt. 

Underlag 
Handlingar som har inkommit från nämnden: 

• Begärd redovisning av det enskilda klagomålet, inkom den 10 
december 2019. 

• Lex Sarah-utredning, inkom den 10 december 2019. I 
utredningen finns en handlingsplan. 

• Begärda uppgifter om personal inom Individ och familjeomsorg 
från och med den 1 januari 2017, inkom den 16 januari 2020. 

o Handlingsplan för åtgärder och vägval inom Individ och familj 
daterad den 13 januari 2020. Överlämnad till IVO vid 
dialogmöte den 21 januari 2020. 

o Svar till IVO efter begäran om ytterligare uppgifter, inkom den 
4 mars 2020. 

• Yttrande över revisionsrapport som avser granskning av Individ 
och familj, inkom den 27 mars 2020. 

• Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från den 25 mars 
2020. 
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Anledning till ti/lsyn 
IVO inledde tillsyn efter ett enskilt klagomål som inkom den 4 
september 2019. 

Den 11 oktober 2019 inkom åtta lex Sarah-anmälningar till IVO (dm 
34648/2019, 37662/2019, 37667/2019, 37701/2019, 37728/2019, 
37732/2019, 37759/2019 och 37762/2019). En vecka senare inkom 
ytterligare nio lex Sarah-anmälningar (dnr 40394/2019,40401/2019, 
40415/2019, 40416/2019, 40518/2019, 40571/2019, 40572/2019, 
40573/2019 och 40574/2019). 

Tillsynens genomförande 
IVO överlämnade det enskilda klagomålet till nämnden den 17 oktober 
2019. IVO begärde att nämnden skulle redovisa hur de tagit emot 
klagomålet och utrett det samt även nämndens uppfattning kring det 
som inträffat och eventuella vidtagna åtgärder. Nämnden informerades 
samtidigt om att de förhållanden som nämns i nämndens lex Sarah
amnälningar också skulle ingå i verksamhetstillsynen. 

IVO aviserade också att genomföra ett dialogmöte med företrädare för 
nämnden. IVO avsåg att invänta nämndens olika utredningar och 
utifrån dessa ta ställning till hur den fortsatta tillsynen skulle 
genomföras och vad som skulle behandlas under dialogmötet. 

IVO genomförde den 21 januari 2020 ett dialogmöte med nämnden. 
Följande personer deltog: Nämndens ordförande och vice ordförande, 
kommundirektör, personalchef, tillförordnad chef och biträdande chef 
för IFO, enhetschef, 1 :e socialsekreterare och processutvecklare 
(socionomkonsult). Syftet med dialogmötet var att fördjupa sig i vilka 
åtgärder nämnden behövde vidta för att komma till rätta med de 
missförhållanden och brister som framgick av nämndens utredningar. 

Protokoll från mötet och ytterligare information från medarbetare inom 
förvaltningen som inkommit därefter kommunicerades skriftligen till 
nämnden den 7 februari 2020 med möjlighet att lämna synpunkter. IVO 
begärde även svar på frågor som uppstått efter dialogmötet och som 
handlade om förtydligande av åtgärder. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Joonas Terje. I den 
slutliga handläggningen har inspektörerna Mariana Mannol och 
Catharina Nilsson deltagit. Inspektören Ameli Strömblad Uhlin har 
varit föredragande. 
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BESLUT 

Inspektionen för vård och omsorg 2020-05-05 Dm 8.1.2-37762/2019-5 

Ert dm 85/2019 

Ärendet 

Utbildningsnämnden Båstad 
Båstads kommun 
269 80 BÅSTAD 

Anmälan enligt lex Sarah från Utbildningsnämnden i Båstad avseende 
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom individ- och 
familjeomsorgen, barn och familj. 

Anmälan handlar om att upprepade orosanmälningar för ett barn inte 
hanterats. V arken anmälningar eller förhandsbedömning finns 
dokumenterade och barnets situation har inte utretts. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer 
inte att vidta några ytterligare åtgärder. 

Skälen för beslutet 
IVO bedömer att nämnden har fullgjort sin utrednings- och 
anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ socialtjänstlagen 
(2001 :453), SoL. 

Enligt IVO:s bedömning innehåller nämndens utredning de uppgifter 
som ska dokumenteras enligt 5 kap. 1-5 §§ Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (SOSFS 2011 :5) om lex Sarah. 

Utredningen visar att nämnden har: 

• identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade, 

• vidtagit och planerat åtgärder för att förhindra att något liknande 
inträffar igen. 

Underlag 
• Anmälan lex Sarah, inkom till IVO den 11 oktober 2019. 
• Utredning av lex Sarah, inkom till IVO den 10 december 2019. 
• Protokoll från nämndens sammanträde den 10 december 2019 

med beslut om att ställa sig bakom lex Sarah-utredningen ( dm 
8.5-33524/2019-6) 
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Ytterligare information 

Nämnden lex Sarah-anmälningar 

Dm 8.l.2-37762/2019-5 

I oktober 2019 inkom Utbildningsnämnden i Båstad med sammanlagt 
17 lex Sarah-anmälningar till IVO. Nämnden utredde därefter de 
anmälda missförhållandena och sammanställde, på inrådan från IV O, i 
ett uh·edningsdokument. 

IVO:s diarienummer 37648/2019, 37662/2019, 37667/2019, 
37701/2019, 37728/2019, 37732/2019, 37759/2019, 37762/2019, 
40394/2019, 40401/2019, 40415/2019, 40416/2019, 40518/2019, 
40571/2019, 40572/2019, 40573/2019 och 40574/2019. 

IVO: s tillsyn 

IVO hade, innan nämnden inkom med lex Sarah-amnälningarna, inlett 
en tillsyn inom verksamhetsområdet barn och unga i Båstad. 
Bakgrunden var ett enskilt klagomål, men imiktningen för tillsynen 
ändrades efter att nänmden anmält flera allvarliga missförhållanden. 
IVO har genomfört ett dialogmöte med företrädare för nämnden samt 
begärt in ytterligare handlingar kring nämndens åtgärder. Nämnden har 
konkretiserat sina åtgärder för att komma tillrätta med de missför
hållanden och brister som framgår av nämndens lex Sarah-utredning. 
Mötet och redovisningar från nämnden har även berört nämndens rutin 
för lex Sarah och hur nämnden ska se till att hantering av missför
hållanden sker enligt gällande bestämmelser framöver. Vad som 
framkommit är dokumenterat i tillsynsärendet med diarienummer 8. 5-
33524/2019. 

IVO:s iakttagelser och vägledning avseende lex Sarah-hanteringen 

Lex Sarah är en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 
Syfte med bestämmelserna är i första hand att uppmärksamma den egna 
verksamheten på missförhållanden som behöver åtgärdas. Rappmtering 
av missförhållande måste fungera för att verksamheten ska kunna säkra 
kvaliteten. 

Det finns flera brister i nämndens hantering efter att missförhållandena 
uppmärksammades. Detta visar att medarbetama, inklusive personal i 
ledande befattningar, har saknat kunskap om lex Sarah. Nämnden har 
rutiner för lex Sarah, men dessa har inte följts. 

En utredning av ett missförhållande initieras efter att en medarbetare 
rapp01terat ett missförhållande. Medarbetare inom socialtjänsten ska 
genast rappo1tera om hen uppmärksammat ett missförhållande eller en 
påtaglig risk för missförhållande som rör den som får eller kan komma 
i fråga för insatser inom verksamheten (14 kap. 3 § SoL). Denna 
skyldighet har inte följts, vilket även fått till följd att nämnden dröjt 
med att dokumentera, utreda och undamöj a dessa missförhållanden 
(14 kap. 6 § SoL). Den som enligt nämndens rutiner ska ta emot lex 
Sarah-rapporter ska informera medarbetarna om rappmteringsskyldigheten 
(14 kap. 4 § SoL). 

I lex Sarah-utredningen finns uppgifter om att missförhållanden 
uppmärksammades redan i mars 2019. Varken medarbetarna som 
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upptäckte missförhållandena eller chefen som fick information om 
detta rapporterade enligt lex Sarah. I juni 2019 upprättade medarbetare 
ett dokument om förhållandena inom enheten för barn och unga, där 
även lex Sarah nämns i texten. Dokumentet hanterades av flera chefer 
utan att någon rapporterade enligt lex Sarah. 

I oktober 2019 lämnades lex Sarah-anmälan till IVO utan att föregås av 
rapport inom verksamheten. IVO anser att den text som framgår av 
anmälningarna är mer en rapport av det uppmärksammade 
missförhållandet än vad nämnden kommit fram till att missförhållandet 
i verksamheten bestått i. Anmälan till IVO ska göras efter att nämnden 
kommit fram till att det som inträffat är ett allvarligt missförhållande 
eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande (I 4 kap. 7 § 
SoL). 

Det förefaller vara så att nämnden inte följt sin rutin avseende vem som 
ska anmäla Sarah till IVO. Blanketterna har undertecknats av 
bildningschefen respektive den tillförordnade socialchefen. Vid IV O: s 
tillsyn framkom att det enligt nämndens rutin är Utbildningsnämnden 
som fattar beslut om att anmäla till IVO. 

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Rolf Köhler. I den 
slutliga handläggningen har inspektören Ameli Strömblad Uhlin 
deltagit. Inspektören Catharina Nilsson har varit föredragande. 

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av anmälningar enligt lex 
Sarah 
Nämnden är skyldig att utreda missförhållanden eller risker för missförhållanden i 
verksamheten. Syftet med en sådan utredning ska vara att så långt som möjligt ta reda 
på vilka bakomliggande orsaker i verksamheten som bidragit till missförhållandet eller 
risken för missförhållandet. 

Nämnden ska även vidta åtgärder för att förhindra att lilmande missförhållanden eller 
risker för sådana inträffar igen. Om ett missförhållande är allvarligt eller det finns en 
påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska även en anmälan till IVO göras. 

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska nämndens 
utredning. Om IVO bedömer att nämndens utredning följer gällande bestämmelser och 
att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IV O ärendet. 
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Revisionsberättelse för Överförmyndare i samverkan år 2019 

Revisorerna har i sitt granskningsarbete av den gemensamma nämnden Överförmyndare i 

samverkan förlitat sig på den information som erhållits från nämnden. 

Mot bakgrund av den information som lämnats till oss och från vår egen löpande gransk
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Kommunfullmäktige 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunstyrelse, beredningar, nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer 
verksamhet i kommunens helägda bolag. 

Styrelse och beredning samt nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till 
fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning samt pröva 
om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövts för att ge en rimlig grund för bedömning och för 
ansvars prövning. 

Resultatet av granskningen redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2019" och i 
under året avlämnade revisionsrapporter. Rapporterna har fortlöpande under året 
översänts till fullmäktige. Revisionsberättelse för den gemensamma nämnden 
Överförmyndare i samverkan lämnas separat, då underlag inkommit från revisionen i 
Halmstad. 

Med undantag för utbildningsnämnden, bedömer vi sammantaget att styrelsen och 
nämnderna i Båstads kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Utbildningsnämndens interna kontroll behöver 
väsentligen utvecklas. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Ansvars prövning 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet och dess ledamöter. 
På grund av fundamentala brister i styrning och ledning av utbildningsnämnden avstyrker 

Båstads kommun 
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vi revisorer ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess ledamöter. Vi hänvisar till vår 
redogörelse för 2019. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2019 godkännes. 

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 

Båstad den 5 maj 2020 

Ingvar Andreasson 
~) 

~J{kk,d! ~ (ju1jlt~ 
Erik Lundvall HåkanPhilipsson 

!/J;' /4 '6 :-:z '~ I), 'iv- c--
Nils-Börje Nilsson 
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Kommunfull mäktige 

I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom 
kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsområden. Vi har genom lekmanna
revisorer granskat den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag. 

Vi har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Vi har granskat styrelsens och övriga nämnders verksamhet i den omfattning 
som vi anser motiverat. Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från risk
bedömningar. I riskanalysen har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit, 
vilka har dokumenterats i en revisionsplan. Planen har följts upp kontinuerligt under året. 

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövningen. 
Under det löpande verksamhetsåret har revisionen återkopplat resultat av de genomförda 
granskningarna till dem som blivit granskade. Det har skett genom presentation av gransk
ningar, dialoger och överlämnande av granskningsrapporterna. Resultatet av djupgransk
ningarna har fortlöpande överlämnats till fullmäktige. 

Granskningens inriktning och resultat 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. För att möjliggöra en effektiv granskning 
har de förtroendevalda revisorerna fördelat olika bevakningsområden mellan sig. Varje 
revisor ha tagit del av protokoll och annan dokumentation inom bevakningsområdet samt i 
viss utsträckning gjort besök i verksamheten. Revisorernas arbete och iakttagelser har re
dovisats vid revisionens möten. För att inhämta information har revisionen bjudit in före
trädare för olika verksamheter, representanter för kommunstyrelsen, nämnder och kom
munfullmäktige. 

Fördjupande granskningar 
Under året har ett antal fördjupade granskningar genomförts, till vilka sakkunniga biträden 
anlitats. Genomförda djupgranskningar har överlämnats till kommunstyrelsen och nämn
der för kommentarer och åtgärder. Följande djupgranskningar har genomförts: 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 



2 (10) 

Granskning av kommunens kontroll av lönehanteringen 
Revisorerna har granskat löneprocessen i kommunen, vilken har varit föremål för gransk
ning tidigare men fått skjutas fram på grund av svårigheter i att få fram data. Ansvarsför
delningen mellan Båstad kommun och HR-avdelningen i Helsingborg är högst oklar då det 
gäller att tillhandahålla uppgifter för uppföljning och kontroll. Denna granskning tar därför 
sin utgångspunkt i själva kontrollstrukturen. 

Kommunen har delvis ändamålsenliga rutiner för styrning och kontroll av området. Kom
munstyrelsen bör dock i högre grad utöva sin uppsiktsplikt i frågan. Bedömning grundar 
sig på att Båstad till stor del förlitar sig på ansvarig chef och HRSC (Familjen Helsingborg) 
för kontroller inför löneutbetalning. Kommunikationen sker i dagsläget i parallella spår 
mellan HR-avdelningen, HRSC och första linjens ansvariga chefer i kommunen. Då resulta
tet av kontroller inte följs upp systematiskt menar vi att kontrollerna delvis mister sin kon
trollfunktion. En adekvat uppföljning skulle kunna ske inom ramen för internkontrollarbe
tet. Härtill har vi noterat att samtliga intervjupersoner uppger att Båstad kommun har en 
god lönehantering. 

Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen upplyser i sitt svar att en rad åtgärder vidtagits för att stärka kontrollen 
Bland annat har uppdraget för chefer tydliggjorts gällande attestrutiner. Det har tagits fram 
nyckeltal som kommer att användas för uppföljning vid de kvartalsvisa mötena mellan Bå
stads HR-avdelning och HRSC samt att HR-avdelningen genomför en riskanalys av lönepro
cessen som underlag för internkontrollen. 

Granskning av effektiviseringar 
I granskningen framkommer en rad brister. Kommunstyrelsen har identifierat motsva
rande brister och initierat en ny struktur för budgetarbetet. Syftet är att skapa en tydligare 
involvering av nämnderna, ett ökat fokus på budget och ekonomisk uppföljning liksom att 
ansvaret för att driva effektiviseringar och besparingar blir tydligare. 

Bland de identifierade bristerna noteras att månadsuppföljningarna behöver bli mer strin
genta för att ge nämnderna ett bättre beslutsunderlag. Nämnderna å sin sida behöver ar
beta mycket mer långsiktigt för att kunna åtgärda strukturella brister och därmed nå kom
munens långsiktiga överskottsmål. Utöver detta kan nämnderna inte fatta beslut som sak
nar redovisad kostnad och finansiering, vilket förekommer idag. Handlingsplaner som upp
rättas vid ekonomisk avvikelse måste ange besparingspotential och vara tidsatta och följas 
upp kontinuerligt. Det åligger nämnderna att driva dessa frågor. 

Kommunstyrelsens svar 
Svar är begärt till 15 maj 2020. 

Hearing om kommunens krisberedskap 
Vid hearingen deltog ledande politiker och tjänstemän från kommunen samt representan
ter från Länsstyrelsen. Revisorerna gör bedömningen att kommunstyrelsen uppvisat bety
dande brister i styrningen och uppföljningen av säkerhetsarbetet. Vi ser särskilt allvarligt 
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på faktumet att kommunen saknat flertalet lagstadgade styrdokumentet av vikt för krisbe
redskap, civilt försvar och samhällsviktig verksamhet. Det är en brist att kommunen en 
längre tid inte haft en säkerhetschef. Det är dock positivt att denna vakanta position kom
mer att fyllas i augusti månad. 

Samtidigt finns det inom kommunstyrelsen en förståelse för de brister som föreligger samt 
att styrelsen nu verkar för att stärka förbättra situationen. 

Kommunstyrelsens svar 
Revisionen har begärt en muntlig avrapportering i maj/juni 2020 och skriftlig svar inkom
mer januari 2021. 

Granskning av investeringsplaneringen 
Revisorerna har under året tagit del av Kommuninvests långtidsprognos "Kommunanalys" 
för Båstad och SKR genomlysning av ekonomin. Mot bakgrund av analysen och kommunens 
höga investeringstakt har revisorerna analyserat vilket låneutrymme Båstad kommun har i 
utifrån de planerade investeringarna. Revisionens granskning visar att kommunstyrelsen 
inte har en tillräcklig kontroll över kommunens, och de kommunala bolagens investerings
planer i förhållande till investeringsutrymmet. Den nuvarande investeringsplanen uppfyller 
inte heller kommunfullmäktiges målsättning om 50 procents självfinansiering över 

planperioden. Likaså att investeringsplanen för hela koncernen innebär att kommunen 
långsiktigt kommer att ha ett mycket begränsat återstående belåningsutrymme redan 
2021. 

Sammantaget bedömer vi att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen och kontrollen 
över investeringsprocessen. Det är en brist att det inte finns en tydlig process för investe
ringsplaneringen. En sådan process bör beakta kommunens långsiktiga ekonomiska pro
gnos och kommunfullmäktiges målsättningar. SKLs genomlysning konstaterar att den fram
tida utvecklingen av kommunens ekonomi kommer innebära anpassningar, vilket i sin tur 
ställer krav på att investeringar prioriteras utifrån underbyggda grunder. En sådan priori
tering saknas i kommunens investeringsplanering idag. 

Kommunstyrelsen svar 
I kommunstyrelsens beslut ges förvaltningen i uppdrag att utveckla och förbättra kommu
nens investeringsprocess, som ska beakta kommunens långsiktiga ekonomiska prognos och 
fullmäktiges målsättningar. Ett förslag på process beskrivning ska redovisas till revisionen 
senast den 30 september. Av tjänsteskrivelsen framgår att förvaltningen påbörjat arbetet 
men att det kvarstår en hel del arbete för att nå fram till en genomtänkt och välfungerande 
investeringsprocess. 

Uppföljning av tidigare granskningar 

Inventarieförteckning- 2017 
Vid granskningstillfället uppdagades att hanteringen av inventarieförteckningen uppvisade 
väsentliga brister. Vid uppföljningen redovisas att en projektgrupp tillsatts men att arbetet 
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har försenats. Kontroll av inventarieförteckningen är ett kontrollmoment i den interna kon
trollen för 2019. 

Kommunens näringslivsarbete-2017 
Det konstaterades 2017 att ansvarsfördelningen var otydlig mellan kommunen och Båstad 
turism och näringsliv. Någon formell styrning från kommunens sida av näringslivsfrågor 
förelåg inte vid granskningstillfället. I uppföljningen konstateras att personal slutat och 
därför har arbetet inte kommit gång som tänkt. Arbetet uppges dock har återupptagits un
der hösten 2019 och en ny näringslivspolicy beräknas vara klar i början av 2020. 

Upphandlingsverksamhet - 2017 
Upphandlingsverksamheten bedömdes 2017 vara behäftad med ett antal brister. De 
dokumenterade riktlinjerna ansågs som tillräckliga, däremot var efterlevnaden ett 
problem. Av tolv stickprov uppfyllde inte tio av de granskade upphandlingarna lagstiftning
ens eller kommunens egna riktlinjer. 

Sedan granskningen genomfördes har en rad åtgärder vidtagits. Nya styrdokument har 
upprättats, en ny organisering har genomförts för att minska antalet personer som gör 
upphandlingar, avtalstroheten kommer att kunna följas upp samt att ett mer ambitiöst 
utbildningsprogram genomförs. Det är vår bedömning att kommunstyrelsen har beaktat 
revisorernas rekommendationer. 

Kommunens målstyrning - 2018 
Den sammanfattande bedömningen var vid granskningstillfället att målstyrningen inte 
fungerade. Det saknades en gemensam syn på målstyrningens syfte, nämnderna hade inte 
brutit ned de övergripande målen, kommunstyrelsen tog inte ansvar för att styrmodellen 
hölls samman och det saknades uppföljningsrutiner. Rapporten presenterades i sin helhet i 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har efter granskningen i stora delar vidtagit åtgärder för att följa reviso
rernas rekommendationer. En översyn pågår som ska vara klar i juni 2020. 

Kommunens kostnader för resor och representation -2018 
Totalt sett sker attestering enligt de regler som finns. Dock fanns brister i ett antal 
granskade fakturor. Bland annat förekom attest av egna utlägg. 

Kommunen har delvis genomfört de rekommendationer som lämnats. Nytt attestregle
mente och ny representationspolicy förelåg inte vid uppföljningen sent 2019. Hittills har 
rutinerna skärpts för attest av representation. 



Kommunens fordonshantering - 2018 
Ett antal brister identifierades i samband med granskningen. Det saknades krav på 
körjournaler, saknas avvecklingsplan för fordon och svag uppföljning både vad gäller 
övergripande uppföljning och hur uppföljning ska ske. 
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En rad åtgärder är vidtagna. Pågående arbete med att ta fram riktlinjer pågick vid 
uppföljningen. Därutöver har en enhet fått särskilt uppdrag att sköta fordonen, elektro
niska körjournaler ska installeras. Med vidtagna åtgärder finns ett tydligare ansvar för for
donshanteringen. 

Granskning av individ och familj (loF) 
Revisorerna har granskat utbildningsnämndens styrning och ledning av 
verksamhetsområdet individ och familj. Inom området svarar en enhet för myndighetsut
övning avseende barnutredningar för åldersgruppen 0- 20 år, familjerätt och familjehems
vård. En annan enhet mottar ansökningar och anmälningar och utför en första bedömning 
av inkomna ärenden. Utöver detta finns en vuxenenhet och en enhet som arbetar med före
byggande insatser. 

Verksamheten är kraftigt styrd av lagstiftning, vilket är de huvudsakliga revisionskriterier
na för granskningen. Socialtjänstlagen föreskriver att insatser ska vara av god kvalitet och 
att kvaliteten fortlöpande ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta 
kommer till precisare uttryck i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, avseende Lex Sarah och gällande doku
mentation. I föreskrifterna finns påminnelser om de lagreglerade skyldigheterna att rap
portera och utreda missförhållanden, sk lex Sarah-anmälningar. 

Personalens kompetens betonas som en viktig del för att uppnå god kvalitet inom social
tjänsten. Den som bedriver socialtjänst ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar 
i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Ett öppet klimat är 
centralt liksom att personalen vet vart de ska vända sig med rapporter, klagomål och syn
punkter. 

Granskningen visar att nämnden inte beslutat om specifika mål och riktlinjer avseende den 
sociala barn- och ungdomsvården. Inom nämndens verksamhet finns inget ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Det saknas till 
stora delar gällande processer och rutiner, och riskanalyser och egenkontroller utifrån 
verksamhetens kvalitet genomförs inte. 

I granskningen framkommer brister avseende nämndens myndighetshandläggning. Det 
finns orosanmälningar som inte hanterats, flertalet utredningstider överskrider 
fyramånadsgränsen och dokumentation i ärenden är bristfällig. Granskningen visar vidare 
på att följsamhet till lagstiftning och gällande föreskrifter inte kontrolleras och följs upp 
systematiskt. 

I vår granskning refereras till en extern utredning av 17 Lex Sarah-ärenden. Utredningen 
visar på felaktig handläggning, då varken utredningar inletts eller dokumenterats på ett 
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tillfredsställande sätt. Brister i hanteringen av LVU-ärenden, svagheter i utredningar och 
underlåtenhet att handla. 

Svar från Thomas Nerd, ordf utbildningsnämnden och Susanne Ljung, vice ordf utbild
ningsnämnden 
Av svaret framgår att de uppgifter som redovisas i rapporten till stora delar redan är kända. 
Vidare framhålls att revisionen granskningsrapport borde behandlat ansvarsfrågan. Då så 
inte är fallet understryks att ansvarsfrågan inte är besvarad och lämnar fältet fritt för spe
kulationer. Dessutom påpekas i svaret att problem pågått sedan sommaren 2017 och inte 
enbart är isolerat till 2019. De bägge ordförandena menar att nämnden under en lång tid 
inte fått korrekta uppgifter och därför inte kunnat vidta åtgärder. Bristen på korrekt 
information har också lett till att verksamhets berättelser från nämnden inte varit korrekta. 
Egentligen har det förelegat grava problem inom verksamheten, ekonomin och inom ar
betsmiljön. 

Enligt svaret har nämnden under hösten arbetat med att ta fram en handlingsplan för att 
komma till rätta med de brister som identifierats. 

Granskning av delårsrapporten 
Syftet med granskningen är att bedöma om fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 
samt det lagstadgade balanskravet kommer att uppnås. Noterbart är att driftsresultatet 
prognostiseras med ett underskott på 32 mnkr. Störst awikelse finn i utbildningsnämnden 
och inom vård- och omsorgsnämnden. 

Bedömningen var att målet om två procents överskott inte skulle uppnås men att målet om 
full egenfinansiering av investeringar med 50% skulle bli uppnått. Kommunen redovisade 
en prognos för helåret på 3 mnkr och ett positivt balanskravsresultat. Utfallet är 13 mnkr 
lägre än budget. När det gäller verksamhetsmålen prognostiserades att 48% av verksam
hetsmålen skulle komma att uppnås helt eller delvis. Revisorerna bedömde att resultatet i 
delårsrapporten inte fullt ut var förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de fi
nansiella som för verksamheten. 

Granskning av årsredovisning 
Revisorernas uppgift i förhållande till årsredovisningen är att granska om räkenskaperna 
är rättvisande, om bokslutet är upprättat i enlighet med lagstiftning och god redovisnings
sed samt om resultatet är förenligt med fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning. 

Kommunen gör ett positivt resultat på 4 milj, vilket är 12 milj lägre än budget. I driften fort
sätter kommunen att visa på förhållandevisa stora underskott i förhållande till budget, vil
ket betyder att 99,6% av skatter och generella bidrag utnyttjas. Nettokostnaderna ökar i 
högre takt än vad skatteintäkterna gör. Likt tidigare år rekommenderar vi kommunen att 
vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Årets positiva resultat beror framför allt 
på intäkter från exploateringsverksamheten 

I förhållande till god ekonomisk hushållning redovisar kommunen ett positivt 
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balanskravsresultat på 3,5 milj. Samtidigt nås inte de finansiella målen om ett överskott på 
2% av skatter och generella bidrag och en självfinansieringsgrad på 50% av investeringar 
hänförbara till skattekollektivet. Av fullmäktigemålen för god ekonomisk hushållning upp
nås ett av tre mål. Slutsatsen är att resultatet inte fullt ut är förenligt med målen för god 
ekonomisk 
hushållning. Ifråga om rättvisande räkenskaper bedömer vi att bokslut och årsredovisning i 
alla väsentliga delar är korrekt upprättad och ger en rättvisande bild av kommunen resultat 
och ställning. 

Lekmannarevision 
Lekmannarevisorerna har genomfört en granskning av bolagets hantering av bostadskön. 
Enligt bolagets egen internkontroll plan utgör uthyrning en risk. Dock framkommer att 
Båstadhem AB inte har genomfört sin beslutade kontroll. I de stickprov som genomförts 
har dock inga awikelser upptäckts i förhållande till reglerna. Lekmannarevisorernas re
kommendationer är att stärka den interna kontrollen och genomföra beslutade kontroller. 
Uthyrningspolicyn behöver också förtydligas ifråga om prioritering mellan kötid och priori
teringsgrupp. 

Information från verksamheterna 
Företrädare från olika verksamheter har varit inbjudna till revisorernas sammanträden för 
att informera i olika sakfrågor. Information har hämtats från följande politiska församlingar 
och tjänstepersoner: 

- Presidier i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden 

- Båstads ledamöter i den gemensamma överförmyndarnämnden. 
- Kommundirektör 
- Ekonomichef 
- Kanslichef 
- HR-chef 
- Chef verksamhetsstöd 
- Bildningschef 
- Vård och omsorgschef 
- Rektor och biträdande rektorer Förslövs skola 
- Upphandlingschef 
- Räddningschef 
- Beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen 
- Skolchef 
- Teknik- och servicechef 
- Kanslichef, överförmyndarkansliet i Halmstad 

Dialog med fullmäktige och kommunstyrelsen 
Revisionen har informerat presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om 
erfarenheter som har gjorts i granskningsarbetet. Revisionens ordförande har föredragit 
granskningsrapporter på fullmäktigesammanträden under året. 
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lnformationsinhämtningfrån delägda bolag 
Revisionens ordförande och viceordförande har deltagit på NSR:s och NSVA:s revisionsge
nomgångar vid delårs- och årsredovisning. 

Erfarenhetsutbyte och utbildning 
Revisorerna har deltagit i SKL:s och EY:s utbildningar för förtroendevalda. Under året har 
revisorerna haft erfarenhetsutbyte med revisorerna i Simrishamns kommun. 

Ansvarsprövning i kommuner 
Eftersom det förekommit diskussion kring ansvarsfrågan gällande utbildningsnämnden vill 
vi inledningsvis redogöra för kommunrevisionens roll i frågan. Revisorerna prövar om 
nämnder och kommunstyrelsen fullgjort sitt uppdrag i enlighet med fullmäktiges mål och 
riktlinjer samt om verksamheten bedrivits i enlighet med lagstiftningen (KL 12 kap §1). Det 
är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan att å ena sidan tillstyrka eller avstyrka 
ansvarsfrihet enligt KL och å andra sidan det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel enligt BB 
20 kap. Det förstnämnda är kommunrevisionens uppdrag och det sistnämnda är en dom
stolsfråga. KL är dessutom tydlig med att kommunrevisionen inte granskar myndighetsut
övning mot någon enskild (KL 12kap 3§). 

Det är ledamöter i nämnder och styrelse som har revisionsansvar. Detta följer indirekt av 
lagstiftningen, dels för det enbart är ledamöterna i nämnder och styrelse som revisionen 
kan rikta kritik mot och dels för att dessa organ fått delegerad beslutsrätt från fullmäktige 
via reglementen. 

I svaret från ordförandena på vår granskning framhålls att tjänstemannaorganisationen 
fallerat, då felaktig information förts fram till politiken. Förslag om att kommunala 
chefstjänstemän ska omfattas av revisionsansvar har aldrig tagits med i KL. Argumenten 
från lagstiftarens sida är att revisionsansvaret är starkt kopplat till det politiska ansvaret 
och en utökning av revisionsansvaret skulle göra rollfördelningen otydlig och innebära en 
maktförskjutning till tjänstemannaorganisationen. 

"De förtroendevaldas revisionsansvar visar att de har det yttersta ansvaret för 
verksamheten, även om de har delegerat besluts befogenheter till anställda inom förvalt
ningen. Att de anställda inte har revisionsansvar är en markering som visar att det formella 
ansvaret för den kommunala verksamheten är ett politiskt ansvar som följer av den poli
tiska demokratin. Genom revisionsansvaret är de förtroendevalda ansvariga inför fullmäk
tige för hur de själva samt deras anställda och andra uppdragstagare sköter sina uppgifter i 
genomförandet av den kommunala verksamheten." (Att granska och pröva ansvar i kommu
ner och landsting (SOU 2004:107) s. 83). 

Bedömning i ansvarsfrågan avseende utbildningsnämnden 
Revisorerna har nogsamt granskat och övervägt frågeställningar kopplade till ansvars
prövningen avseende utbildningsnämnden. Det gäller framför allt brister ifråga om styr-
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ning och ledning av verksamheten. Vi ser oerhört allvarligt på de brister som redovisas i 
vår granskning. 

För det första avser bristerna bland annat uteblivna insatser och stöd till barn och unga, 
som befunnit sig i mycket utsatta situationer. Till detta ska läggas en rättsosäker 
handläggning av t ex inkomna orosanmälningar. 

För det andra har det inte funnits system för att upptäcka och hantera avvikelser i 
verksamheten. Trots att lagstiftningen är mycket tydlig på området och ålägger den som 
bedriver verksamheten att ansvara för att fungerande ledningssystem finns på plats. Detta 
inbegriper rutiner för hur Lex Sarah-anmälningar ska rapporteras. Lagstiftaren pekar på att 
ett öppet klimat är centralt liksom att personalen vet vart de ska vända sig med rapporter, 
klagomål och synpunkter. Granskningen och efterspelet till att bristerna uppdagades, visar 
på ett arbetsklimat som är långt ifrån det som främjar ett öppet klimat och utveckling. 

Ett tredje område avser delegationen. Granskningen visar att samma funktion beslutar om 
externa placeringar och attesterar fakturor för beställd vård och omsorg. Nämnden godtar 
argument om att det inte kan genomföras på grund av kompetens- och personalbrist. 
Beslut om köp av vård har skett i strid mot delegationsordningen och det skrivs inte tidsbe
stämda bistånd. 

Revisorerna har beaktat det faktum att ovanstående brister också har förekommit under 
2018 och tidigare. Dock har ärenden initierade under 2018 fortsättningsvis inte heller 
hanterats korrekt under 2019. Bristerna ovan gäller även ärenden som initierats under 
2019. Det är sålunda vår bedömning att ansvarig nämnd för 2019 kraftigt åsidosatt sitt an
svar för verksamheten och att tidigare och ärvda brister inte fråntar nämnden ansvar för 
brister under 2019. 

Det har i olika sammanhang framförts till oss revisorer att en nyvald nämnd, bestående av 
deltidspolitiker, inte kan hållas ansvariga, då verksamhetens komplexitet vida överstiger 
vad som kan anses vara rimligt. Trots den invändningen är vår bedömning att nämnden 
inte tagit sitt ansvar för grundläggande styrning av området individ och familj. Vår 
granskning visar att nämnden inte agerat via mål och styrdokument, nämnden har inte 
formulerat kontrollmoment för verksamhetsområdet i sin interna kontroll, 
delegationsordningen har inte reviderats och uppföljningen har inte skärpts. Dessa 
styrverktyg bedömer vi som generella och applicerbara på all kommunal verksamhet och 
inte beroende av särskild lagstiftning inom området. 

På grund av fundamentala brister i styrning och ledning av verksamheten avstyrker vi 
revisorer ansvarsfrihet för utbildningsnämndens och dess ledamöter. 

Båstad den 5 maj 2020 
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Utbildningsnämndens svar till kommunfullmäktige på  
kommunrevisionens förslag att inte bevilja utbildningsnämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
 

1. Inledning 
 
Det som hänt inom individ och familjeomsorgen i Båstads kommun är förfärligt och 
helt oförlåtligt gentemot de barn och unga som eventuellt farit illa på grund av att 
kommunen inte agerat.  
 
Efter det att utbildningsnämnden fick vetskap om situationen inom individ och  
familjeomsorgen i början av oktober 2019 vidtogs omgående kraftfulla åtgärder. Det 
är nämnden som agerat, inte förvaltningsledningen och inte kommunrevisionen.  
 
Det är synnerligen graverande att den information som getts till nämnden av  
förvaltningen i efterhand har visat sig vara felaktig, i vissa fall helt missvisande.  
Förfarandet strider mot god svensk förvaltningstradition. Om förvaltningen inte kan 
leverera ett stöd som ger politiken ett sanningsenligt och korrekt beslutsunderlag är 
styrning av verksamheten omöjlig.  
 
Noterbart är informationen i EY:s granskningsrapport på sidan 7: ”Vid intervjun  
beskriver IoF-chefen en misskött verksamhet med många konsulter i omlopp och  
konflikter i arbetsgruppen. IoF-chefen fick information från sin chef om att dåvarande 
nämnd inte skulle informeras om allt som pågick i verksamheten”. 
 
Att förbättra styrning och ledning är viktigt, men det hjälper inte akut när små barn 
blir misshandlade eller farit illa på annat sätt och måste ha samhällets absoluta och 
omedelbar hjälp. När våra handläggare då vänt bort blicken krävs handling från 
nämnden. Att i det läget prioritera regelverket för styrning och ledning i stället för 
akuta insatser skulle av kommuninvånarna betraktas som egendomligt och  
fyrkantigt och utan empati. 
 
Det är en allvarlig anklagelse att inte bevilja ansvarsfrihet och som sådan unik i 
kommun-Sverige. Det tyder på en utbildningsnämnd som inte alls följt  
verksamheten, inte intresserat sig för den och absolut inte vidtagit några åtgärder 
vid behov.  
 
Det har genomförts 17 protokollförda sammanträden med nämnd och arbetsutskott 
sedan mitten av oktober, vid vilka situationen inom individ och familjeomsorgen  
behandlats. Till detta kommer uppskattningsvis minst lika många icke  
protokollförda presidiemöten och möten mellan presidiet och verksamhetsledning. 
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid sin granskning noterat att nämnden 
vidtagit och planerat åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. IVO 
har beslutat avsluta ärendet. 
 
När nu utbildningsnämnden i början av maj 2020 överlämnar ansvaret för individ 
och familjeomsorgen till kommunstyrelsen är förutsättningarna för att ge de barn 
och unga som behöver samhällets stöd betydligt mycket bättre. 

 

2. Kommunrevisionens förslag att inte bevilja ansvarsfrihet 
 
Revisionen och EY hävdar, i strid mot IVO:s uppfattning, att utbildningsnämnden 
kraftigt åsidosatt sitt ansvar för verksamheten och inte tagit sitt ansvar för  
grundläggande styrning av individ och familjeomsorgen.  
 
Det är tydligt att de brister som kommunrevisionen anmärker på har funnits under 
ett antal år i verksamheten och då verksamhet och nämnd fått ansvarsfrihet och 
godkännande under flertalet år fanns det inte någon anledning för den nya nämnden 
att direkt gå in och analysera verksamheten. Det finns ett tillsynsansvar för  
kommunstyrelsen gentemot övriga nämnder och det har i detta sammanhang inte 
heller framkommit andra brister hos utbildningsnämnden än att kostnader för  
placeringar ökat. Kommundirektör och verksamhetschef/bitr. kommundirektör har 
inte lyft att det finns tecken på brister inom det aktuella verksamhetsområdet. 
 
Utbildningsnämnden tillbakavisar genom denna dokumentation och beskrivning i 
alla delar revisionens kritik. Den bygger inte på fakta och saklig grund och står i 
stark kontrast till kommunallagens regler i 12:1 och SKR:s uttolkning av lagen.  
Kommunal revision ska bedrivas enligt god revisionssed och vara saklig och  
oberoende.  
 
Utbildningsnämnden ifrågasätter också om revisionen följt praxis enligt SKR:s  
rekommendationer när man valt att föreslå att inte ge ansvarsfrihet i stället för att 
använda instrumentet anmärkning.  
 
Praxis visar, enligt SKR, på att det verktyg som revisionen borde tillämpa är  
anmärkning kopplat till de brister man tagit upp och efter beslut från  
kommunfullmäktige skulle sedan ett kontrollprogram satts in. Inga tidigare gjorda 
anmärkningar på verksamheten eller dess styrning och ledning har framkommit  
under processens gång. 
Om fallet hade varit att nämnden underlåtit att agera med handlingskraft och beslut, 
när missförhållandena blivit kända, så bör verktyget avstyrkt ansvarsfrihet använts. 
Nu har både kraftfulla åtgärder omgående satts in och anmälan gjorts till IVO som 
har myndighetstillsyn. En tillsyn som gett nämnden fullt godkänt. Vidare har det 
också som ett led i att ytterligare säkra upp styrningen beslutats att genomföra en  
överföring av socialtjänsten till kommunstyrelsen från den 4 maj 2020. 
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3. Bakgrund 
 
Nuvarande nämnd tillträdde i januari 2019 efter valet 2018. Nämnden tar över en 
individ och familjeomsorg som under åren 2017 och 2018 varit föremål för  
omorganisation och stor förändring inom personalgruppen. De undersökningar och 
utredningar som gjorts har visat på att åtgärderna i huvudsak varit framgångsrika 
och att verksamheten var stabil under 2018. Alla muntliga rapporter under 2018 
och 2019 till nämnden från cheferna i verksamheten ger samma positiva bild.  
Inspektionen för vård och omsorg utredde verksamheten från november 2017 med 
en rapport till nämnden i mars 2018. Det finns inga anmärkningar i vare sig  
revisionsrapport eller i IVO:s rapport från mars 2018, som kräver nämndens  
omedelbara åtgärder.  
 
I bokslut 2018 och tertialrapporter under 2019 beskriver verksamhetsföreträdare 
de åtgärder som vidtagits som positiva. Vilket är samma information som  
verksamhetschef/bitr. kommundirektör och IoF-chef lämnar till kommunstyrelsen 
under våren 2019. För 2018 beviljas nämnden, liksom under alla tidigare år,  
ansvarsfrihet och tertialrapporterna godkänns av kommunfullmäktige.  
 
Redan på första sammanträdet efter tillträdet, i januari 2019, väcks ärende om  
översyn av socialjouren i syfte att stärka kompetens och handläggning utanför  
kontorstid. Detta bifaller nämnden och förvaltningen tar så småningom fram ett  
förslag till förstärkt social jour i samarbete inom Familjen Helsingborg. En  
verksamhet som startas upp under 2020. Uppdrag lämnas på samma sammanträde 
till förvaltningen att göra en total översyn över delegationsordningen. I bokslut 
2018 och tertialrapport 1 för 2019 redovisas dessutom att en modell för mål- och 
resultatstyrning inom individ och familjeomsorgen ska införas under hösten 2019. 
 

4. Händelseförlopp 
 
Vid första nämndssammanträdet efter sommaren 2019 framkommer att  
enhetschefen för enheten barn och unga hastigt slutat. Det besked som ges till  
nämnden är att det inte finns några andra problem. Det väcker dock frågor och  
ärendet tas upp vid nämndsmötet i september. Det finns då information om att fler 
handläggare, utöver enhetschefen, med kort varsel slutat sina anställningar. Vid 
nämndsmötet den 17 september under Allmän information IOF, ges information 
från verksamhetschef/bitr. kommundirektör ”mest aktuellt är ekonomi och  
placeringskostnader vilket tas upp i budgetuppföljningsärendet. I övrigt väl  
fungerande med stabilitet bland personal och verksamhet”. 
 
Utbildningsnämnden hinner inte göra någon annan uppföljning eftersom ordförande 
kort därefter, den 6 oktober, blir kontaktad och arbetet med att bringa klarhet i hela 
denna tragiska historia inleds den 8 oktober. 
 
Söndagen den 6 oktober, fick utbildningsnämndens ordförande sålunda ett samtal 
från en kommuninvånare, som ville väcka nämndens uppmärksamhet på  
missförhållanden inom socialtjänstens enhet för barn och unga, men också på ett  
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generellt problem inom socialtjänsten. Tisdagen den 8 oktober samlade ordförande 
de chefer som fanns tillgängliga och fick då i sin hand en genomgång som bekräftade 
kommuninvånarens uppgifter.  
 
Genomgången visade på betydande brister på flera avgörande områden inom  
enheten för barn och unga. Av genomgången framgår att ”samtliga brister kan  
härledas till bristande arbetsledning… materialet vittnar om att bristerna är  
regelmässigt återkommande och därmed av ansenlig betydelse för situationen.” 
 
Därefter arbetade presidiet tillsammans med förvaltningen med att sammanställa en 
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Sammanställningen gick ut till  
nämnden och på hemsidan den 11 oktober. Det massmediala intresset blev mycket 
stort de därpå följande dagarna. 
 
Utbildningsnämnden gjorde bedömningen att det var allvarliga missförhållanden 
som kartlagts avseende brister i rättssäkerhet, brister i handläggning och  
genomförande samt brister i utförande av insatser. Bristerna omfattades, enligt 
nämndens bedömning, av lagstadgad rapporteringsskyldighet, benämnd lex Sarah. 
Eftersom bristerna dessutom, enligt nämnden, inneburit hot samt har medfört  
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet och fysiska eller psykiska hälsa ansåg 
nämnden att missförhållanden ska rapporteras till IVO. Verksamhetsledningen har 
inte väckt fråga lex Sarah-anmälningar under 2018 och 2019, på sätt som  
regelverket anger.  
 
Kommunstyrelsen informerades den 9 oktober och presidiet informerade  
revisionen dagen efter, den 10 oktober i anslutning till att tertialrapport 2 skulle  
diskuteras. Revisionen var helt oförstående till denna information och fokuserade på 
budgetöverdrag för placeringskostnader. Den rapport över 9 fall som nämndens 
ordförande fick i sin hand den 8 oktober omfattar åren 2017, 2018 och 2019 till 
halvårsskiftet. Nuvarande nämnd ansvarar alltså för de först sex månaderna 2019 
medan åren 2017 eller 2018 faller på föregående utbildningsnämnd. Inte heller 
denna information reagerade revisionen på. Alltså att revisionen inte observerat 
brister i individ och familjeomsorgen under tidigare år. Sedermera fattade  
kommunrevisionen beslut om att anlita konsultföretaget EY för att genomföra en 
fördjupad granskning av individ och familjeomsorgen. 
 
Under våren 2019 har nämndens ordförande mer eller mindre dagliga kontakter 
med verksamhetschef/bitr. kommundirektör. Nämndens presidium har haft 6  
möten under våren 2019 med IoF-chefen, veckovisa kontakter med  
verksamhetschefen/bitr. kommundirektören fram till mitten av oktober då  
verksamhetschef/bitr. kommundirektör skiljs från sin befattning och inte längre är 
tillgänglig för politiken.  Anteckningar vid dessa 6 tillfällen fördes av presidiet.  
Redan innan presidiet tillträdde 1 januari 2019 hade presidiet i december 2018  
möten med verksamhetsledningen med allt fokus på förebyggande åtgärder inom 
individ och familjeomsorgen.  
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Presidiet ställde vid alla dessa sammanträden och möten under våren 2019 många 
frågor om verksamheten inom individ och familjeomsorgen. Svaren var korrekta 
men upplevdes som undvikande kring konkreta skeenden. Presidiet bad cheferna 
uttryckligen att, om de i något sammanhang kände att deras kompetens inte räckte 
till, söka stöd hos utomstående expertis. Presidiet har på personalmöten med all 
personal, tydligt markerat att nämnden inte accepterar att något sopas under  
mattan.  
 
Inledningsvis var diskussionerna inriktade på de galopperande kostnaderna och 
varför prognoserna visade sig vara så bristfälliga. Snart visade det sig att svaren 
fanns i dåliga rutiner och metodikproblem. Nämnden anger i sin rapport till IVO att 
orsaken till missförhållanden grundar sig även i större systemfel med bland annat  
bristande arbetsledning, bristande dokumentation, avsaknad av riktlinjer, rutiner och 
egenkontroll.  
 
Nämnden har lämnat utförliga redogörelser över orsaker och händelseförlopp till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision. Bristande rutiner, brister i  
uppföljning och dåligt ledarskap är orsaken till det inträffade. Förmodligen har det 
spelat stor roll att många nyckelpersoner saknat adekvat utbildning och haft  
bristande erfarenhet av komplexa verksamheter.  
 
På utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober föredras ärendet om de  
brister inom individ- och familjeomsorgen som kommit till nämndens kännedom 
den 8 oktober. Ledamöterna ställer en del kompletterande frågor, bland annat om 
nämnden nu fått alla information. Nämnden får svaret av verksamhetschef/bitr. 
kommundirektör att all information lämnats till nämnden. 
 
En ny förteckning över 11 fall med bristande handläggning kommer ordföranden 
tillhanda den 17 oktober. Utbildningsnämnden hade just gått igenom 9 fall och  
informerat kommunstyrelsen och revisionen och så kommer en ny lista med barn 
som farit illa. Enligt uppgift ska verksamhetschef/bitr. kommundirektör känt till 
detta dagen innan utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober. På  
ordförandens direkta fråga på eftermiddagen den 17 oktober, svarar  
verksamhetschef/bitr. kommundirektör att han den 14 oktober inte kände till att 
det fanns fler fall. Den 17 oktober skiljs verksamhetschef/bitr. kommundirektör från 
sin befattning. Fram till mitten av november har nämnden ingen verksamhetschef 
med kunnande inom individ och familjeomsorgen och bemanningen på befattningen 
som IoF-chef är stundtals mycket oklar. Enhetschef för enheten barn och unga är vid 
tillfället bemannad av jurist utan kunskap inom socialtjänsten. 
 
Den 22 oktober hade utbildningsnämnden ett extra sammanträde för att diskutera 
den senaste rapporten och ta vissa beslut om åtgärder och göra framställan till  
kommunstyrelsen. Många frågor ställdes och närvarande tjänstemän gav svar. Det 
beslutades bland annat att nämndens arbetsutskott skulle sammanträda löpande 
med tät frekvens under de närmsta månaderna och svara för det operativa arbetet 
gentemot förvaltningen. 
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Det stod omedelbart klart för utbildningsnämnden att verksamhetsrutinerna har 
brustit, uppföljning och systematik har varit otillräcklig och den ekonomiska  
uppföljningen har grundats på ofullständig information. Brister i handläggningen 
har fått negativa effekter för såväl enskilda individer, som för kommunens samlade 
ekonomi och kommunens anseende.  
 
Kommunstyrelsen informerades skriftligen den 4 december 2019 och muntligen vid 
varje sammanträde under perioden oktober 2019-mars 2020 (ej februari).  
På kommunstyrelsen den 6 november 2019 beslutade styrelsen i ärendet Åtgärder 
med anledning av extraordinär situation inom individ och familjeomsorgen. Den 11 
mars 2020 beslutade styrelsen om ny form för politisk styrning av individ och  
familjeomsorgen och om Handlingsplan och vägval inom individ och  
familjeomsorgen. 
 
Kommunfullmäktige informerades den 23 oktober 2019 och den 29 januari 2020 
och behandlade frågor från ledamot och interpellation med bärighet på problemet 
den 26 februari och den 25 mars 2020.  
 
Ordförande och tf. IoF-chef har informerat kommundirektör om hur man upplever 
situationen inom förvaltningen och den hjälp som behövs för att nämnden ska klara 
sitt uppdrag. Kommundirektör var närvarande vid diskussion på  
utbildningsnämndens arbetsutskott den 5 november och 26 november 2019. Enligt 
Instruktion till kommundirektör är det hen som tillhandahåller all personal till 
nämndens arbete. Nämnden tillsätter inte någon personal och kan därmed inte leda 
eller prioritera någon personals arbete.  
 
Förvaltningen som helhet har helt enkelt inte mäktat med att arbeta tillräckligt med 
kvalitetsförbättringar, bland annat beroende på att kvalificerad verksamhetsledning 
saknats, vakanser på enhetschefsnivå och allmän oro i organisationen. Nämnden har 
noterat att det brustit i stödet från övergripande kommungemensamma  
stödfunktioner till individ och familjeomsorgen. Ansvaret för förvaltningen ligger i 
alla delar på kommundirektören inte på utbildningsnämnden.  
 
Nämndens ordförande efterlyser vid 7 sammanträden med arbetsutskottet  
hantering och rapportering av de klagomål som kommit in under processen. Först 
på sammanträdet i april 2020 lämnar tf. IoF-chef en muntlig redogörelse över  
åtgärder. Återrapportering av domar i förvaltningsrätten är en viktig del av  
kvalitetsarbetet. Nämnden efterfrågar sådan återrapportering från och med våren 
2019, men först ett år senare, i februari 2020, lämnar tf. IoF-chef en första skriftlig  
sammanställning från förvaltningsrättens rättsliga prövning av nämndens beslut. 
  
Kommunrevisionen har varit närvarande genom de två revisorer som är  
kontaktpersoner för nämnden. På sammanträden med utbildningsnämnden den 22 
oktober, den 10 december samt den 28 januari 2020 då situationen inom individ och 
familjeomsorgen diskuterats är någon av eller båda kontaktpersonerna närvarande. 
Kommunrevisorerna har inte framfört något i ärendet eller ställt några 
kompletterande frågor rörande individ och familjeomsorgen på dessa  
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sammanträden. En av kommunrevisorerna var dessutom ersättare i nämnden under 
förra mandatperioden och har därmed sedan tidigare insyn i och kännedom om  
förvaltningens arbete. 
 
Utbildningsnämnden har sedan början av oktober 2019: 
 

 utarbetat en handlingsplan för individ och familjeomsorgen, som  
kommunfullmäktige fastställt vid sammanträde den 25 mars 2020, 

 gjort framställan till kommunfullmäktige om resursförstärkning på 4,7 mkr 
per år för att finansiera ofinansierade tjänster i befintlig verksamhet.  
Kommunfullmäktige har beviljat framställan vid sitt sammanträde den 25 
mars 2020, 

 gjort anmälan av 17 lex Sarah fall (utan att förvaltningen aktualiserat  
ärenden), fört dialog med IVO vid ett flertal tillfällen under deras  
handläggning av nämndens anmälan, 

 informerat kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision.  
 svarat på frågor och interpellation i kommunfullmäktige. 
 haft dialogmöte med kommunstyrelsen den 17 april och 9 oktober 2019,  

varvid ingen kritik riktats mot nämndens arbete. 
 föreslagit kommunstyrelsen skärpt politisk styrning genom att flytta det  

politiska ansvaret för individ och familjeomsorgen från utbildningsnämnden 
till kommunstyrelsen 

 bistått kommunrevisionen i deras arbete genom intervjuer och  
sakgranskning 

 gjort polisanmälan av vårdnadshavares brister i 27 fall och eventuella brister 
i tjänsteutövande vid myndighetsutövning enligt brottsbalken 20:1. 

 besvarat en mängd telefonsamtal och mail från oroliga vårdnadshavare, 
 besvarat frågor från tidningar, radio och TV. 
 löpande och frekvent informerat kommunstyrelsens ordförande om  

processen och händelser relaterade till individ och familjeomsorgen, 
 genomfört sammanträden enligt nedanstående förteckning. 

 

5. Datum för alla sammanträden där situationen inom individ 
och familjeomsorgen diskuterats, från 6 oktober 2019 

 
Utbildningsnämnden 
 
Den 10 oktober 2019 lämnades den skrivelse/rapport till utbildningsnämndens  
ordförande som var startskottet för kommande händelser.  
 
Den 15 oktober 2019 togs ärendet upp på utbildningsnämndens sammanträde. 
Nämnden beslutade att lämna rapporten till IVO samt anmäla de fall som framgick i 
rapporten enligt Lex Sarah. Beslutet justerades omedelbart.  
 
Den 17 oktober 2019 inkom en andra skrivelse gällande ytterligare brister.  
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Den 22 oktober 2019 hölls ett extrainsatt sammanträde med utbildningsnämnden 
 
Den 12 november 2019 behandlades ärende om Handlingsplan för Individ och familj 
på utbildningsnämndens sammanträde. 
 
Den 10 december 2019 behandlade nämnden den utredning som socionomkonsult 
Anna Bernulf Jansson gjort och beslutade om att skicka den som svar till IVO. 
 
Den 28 januari 2020 togs handlingsplanen för individ och familjeomsorgen upp på 
nämndens möte. 
 
Den 25 februari behandlade man åter svar till IVO, denna gång på den komplettering 
de skickat ut.  
 
Den 24 mars behandlade nämnden kommunrevisionens granskning samt  
polisanmälan i samband med händelser inom individ och familjeomsorgen. 
 
Den 28 april tog nämnden upp Redovisning av registrerade avvikelser inom IoF,  
begäran resurser placeringar och Överlämnande av ansvarsområdet gällande IoF.  
 
Upptill detta har nämnden som stående ärende uppföljning av placeringskostnader 
(LVU/LVM). 
 
Under informationspunkterna har även tf. IoF-chef löpande informerat nämnden 
som senaste händelserna inom Individ och familj.  
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Med start från den 5 november 2019 hade utbildningsnämndens arbetsutskott  
extrainsatta möten fram till januari. Inledningsvis varje vecka. Följande datum  
sammanträdde arbetsutskottet: 2019-11-05, 2019-11-12, 2019-11-19, 2019-11-26, 
2019-12-10, 2019-12-17, 2020-01-14. 
 
Vid dessa sammanträden, vilka i vanliga fall enbart behandlar individärende, hölls 
nu dessutom en stående informationspunkt Information och dialog kring händelser 
inom individ och familjeomsorgen. Vid dessa informationstillfällen var exempel på 
vad som togs upp: Protokoll från arbetsutskottets föregående möte,  
Lägesbeskrivning Individ och familj, Hur jobbar Individ och familj med IVO och Lex 
Sarah? Tjänster/organisation Individ och familj, Rekrytering IoF-chef, Granskning 
från kommunrevisionen.  Åtgärdsplan individ och familj, Hur säkerställs rutiner för 
att undvika att misstagen i ärendehanteringen upprepas? 
Vid ett antal av dessa möten har man behandlat ärende Inkomna skrivelser (se  
nedan) samt Delgivning domar i syfte att följa upp verksamheten.  
Ärende Handlingsplan (tidigare åtgärdsplan) individ och familjeomsorgen har också 
behandlats av utskottet innan man den 14 januari 2020 beslutade att avstå den  
delegerade beslutsrätten och återsända ärendet till nämnden. Inför dialogmöte med 
IVO i januari togs förberedelse inför dialogmötet upp i utskottet.  
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Datum för sammanträden där ordföranden efterlyst hantering och  
rapportering av de klagomål som kommit in under processen 
 
Ärende Inkomna skrivelser uppkom på ordförandes initiativ då det i samband med 
händelserna inkommit ett stort antal skrivelser från allmänheten.  
 
Den 5 november 2019 togs ärendet för första gången upp. Beslut om att ge IoF i  
uppdrag att komma med förslag hur skrivelserna skulle hanteras till den 19  
november.  
 
Den 19 november redovisas ingenting, ordförande understryker i protokollet att en 
klagomålsrutin måste tas fram.  
 
Den 17 december redovisas ingenting, men kommer överens om att ärendet  
behandlas på det extrainsatta mötet den 14 januari.  
 
Den 14 januari 2020 är ärendet åter uppe för diskussion. Man beslutar att ärendet 
tas upp den 28 januari på nämnden.  
 
Den 25 februari beslutar utskottet att hantering av inkomna skrivelser redovisas vid 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde i mars. 
 
Den 24 mars beslutade utskottet att hantering av inkomna skrivelser redovisas vid 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde i april.   
 
Den 28 april redovisas inkomna skrivelser och vilka åtgärder som vidtagits.  
Utskottet beslutar ta till sig informationen och lägga den till handlingarna.  

 

6. Inspektionen för vård och omsorg, beslut 2020-05-05 
 
Utbildningsnämnden noterar med stor tillfredställelse att det statliga tillsynsorganet 
för bland annat individ och familjeomsorgen, beslutat följande om  
utbildningsnämndens arbete. 
 
Inspektionen beslutar avsluta ärendet. 
 
Skälen för beslut anger inspektionen till 
 
nämnden har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med  
socialtjänstlagen, enligt IVO:s bedömning innehåller nämndens utredning de uppgifter 
som ska dokumenteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, 
 
utredningen visar att nämnden har identifierat bakomliggande orsaker till det  
inträffade, samt vidtagit och planerat åtgärder för att förhindra att något liknande 
inträffar igen. 
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Därmed med ärendet i denna del avslutat. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för 
den vidare processen. 
 

7. Revisionens granskning av Individ och familjeomsorgen, 
grundad på rapport av konsultföretaget EY -  
utbildningsnämndens kommentarer 

 
Kommunrevisionen och EY: Granskningen visar att nämnden inte beslutat om  
specifika mål och riktlinjer avseende den sociala barn- och ungdomsvården. Inom 
nämndens verksamhet finns inget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i  
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Det saknas till stora delar gällande  
processer och rutiner, och riskanalyser och egenkontroller utifrån verksamhetens  
kvalitet genomförs inte. 
 
I sin granskning den 16 januari 2019 rekommenderar kommunrevisionen att det 
ska göras en översyn över målstyrningen i kommunen samt att mål, policys och  
styrdokument följs upp. Uppenbarligen är detta ett generellt problem inom  
kommunen. Utbildningsnämnden beslutar den 12 december 2019 att ta till sig  
informationen och föreslå kommunstyrelsen att se över målstyrningen. 
 
I en andra granskning från januari 2019 påtalar revisionen behovet av en mer  
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys och bättre intern kontroll.  
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med revisionens förslag. Även risk och  
egenkontroller synes alltså vara ett övergripande kommunalt problem och inget 
specifikt för utbildningsnämnden. Ändå är det just inom granskningen av individ och 
familjeomsorgen som det omnämns. 
 
Bristen på mål beskrivs i revisionens tredje granskning med aktualitet på  
situationen inom familjehem- och institutionsplaceringar från oktober 2018: 
 
”Individ- och familjeomsorgen styrs av verksamhetsmål som brutits ned från beslutade 
nämndsmål. Verksamheten arbetar utifrån framtagna strategier för hur de ska minska 
antalet placeringar och sänka placeringskostnaderna, 
….. 
 
Under 2018 har ett antal förebyggande insatser initierats och utvecklats 
Verksamheten följer skriftligen upp antalet placeringar och placeringskostnader en 
gång/månad. Uppföljningen rapporteras till nämnden vid varje sammanträde 
 
Utbildningsnämnden anser att det inte rimligen kan föreligga så stora brister på 
nämndens målarbete 2019 jämfört med oktober 2018, som framgår av  
revisionsrapporten. Kommunrevisionen har inte på något sätt kommenterat om 
nämnden ändrat målstyrningen mellan januari 2019 och fram till maj 2020, då  
revisionsberättelsen avges. Utbildningsnämnden har inte i något avseende förändrat 
målstyrningen mellan oktober 2018 och våren 2020.  
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I en fjärde granskning i december 2016, granskar revisionen ärendehanteringen 
inom utbildningsnämnden, vilket har mycket stor relevans för de problem som  
uppstått inom individ och familjeomsorgen. De påpekanden som görs i  
granskningen handlar bl.a. om protokollföring, distribution av ärenden och om  
ärenden är tillräckligt beredda. Utbildningsnämnden har förbättrat protokollföring 
och distribution av handlingar. Inte i något avseende lyfter revisionen emellertid 
fram de brister som nämnden identifierat i diarieföring, t ex genom att  
diariesystemen inte är gemensamma eller förvaring av handlingar brister ur  
säkerhetssynpunkt.  
 
Kommunrevisionen och EY: I granskningen framkommer brister avseende nämndens 
myndighetshandläggning. Det finns orosanmälningar som inte hanterats, flertalet  
utredningstider överskrider fyramånadersgränsen och dokumentation i ärenden är 
bristfällig. Granskningen visar vidare på att följsamhet till lagstiftning och gällande 
föreskrifter inte kontrolleras och följs upp systematiskt. I vår granskning refereras till 
en extern utredning av 17 lex Sarah ärenden. Utredningen visar att felaktig  
handläggning, då varken utredningar inletts eller dokumenterats på ett  
tillfredställande sätt. Brister i hanteringen av LVU ärenden, svagheter i utredningar 
och underlåtenhet att handla. 
 
Inget av det här anförda kommer från kommunrevisionens egen granskning. Det är 
utbildningsnämnden som omgående i oktober 2019 initierade denna granskning 
som utfördes av utomstående mycket erfaren socialkonsult. Granskningen går  
tillbaka till de första fallen 2015 med fokus på 2017-första halvåret 2019. Alltså en 
lång följd av år som kommunrevisionen granskat verksamheten men inte  
identifierat dessa brister mot barn och unga.  Tvärtom har man i tidigare  
granskningar inte haft någon avgörande kritik att rikta mot nämndens arbete. Först 
när nämnden själv blir uppmärksammade på problemet och dess vidd börjar  
revisionen att tycka till och kritiserar då nämnden, utan att först lämna någon  
anmärkning eller föra en dialog runt problematiken med kommunstyrelse och  
utbildningsnämnd. 
 
Kommunrevisionen och EY: Revisorerna har nogsamt granskat och övervägt  
frågeställningar kopplade till ansvarsprövningen avseende utbildningsnämnden. Det 
gäller brister i fråga om styrning och ledning av verksamheten. … För det första avser 
bristerna bland annat uteblivna insatser och stöd till barn och unga som befunnit sig i 
mycket utsatta situationer…För det andra har det inte funnits system för att upptäcka 
och hantera avvikelser i verksamheten…Ett tredje område avser delegationen. .. Det är 
sålunda vår bedömning att ansvarig nämnd för 2019 kraftigt åsidosatt sitt ansvar för 
verksamheten… nämnden inte tagit sitt ansvar för grundläggande styrning … På 
grund av fundamentala brister i styrning och ledning av verksamheten avstyrker vi  
revisorer ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess ledamöter. 
 
Fanns det någon anledning för den nya nämnden att misstänka att det rådde  
missförhållande av den grova art som framkommit?  
 
Med bakgrund att förgående nämnd varje år utan anmärkning beviljats  
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ansvarsfrihet och IVO:s rapporter som tillstyrkt att arbetet går i rätt riktning, finns 
det ingen signal på att nämnden akut måste vidta åtgärder eller på annat sätt  
misstänka några missförhållanden. Verksamhetschefen har lett verksamheten i 
många år. Inget framkommer att de redovisningar som görs löpande i nämnden  
under våren inte skulle stämma med verklighet. Dessutom ingår föregående nämnds 
ordförande och vice ordförande i den nya nämnden. Från dessa kommer det heller 
inga signaler på att det är något som är fel. 
  
Vilka åtgärder skulle nämnden tagit för att förhindra detta som kommer i dagen  
hösten 2019?  
 
Nämnden startar flera processer i början av 2019 vilket redovisats ovan i syfte att 
stärka uppföljning och den första åtgärden är att stärka handläggningen dygnets alla 
timmar så att det sker med kompetent och erfaren personal till skillnad från tidigare 
då icke utbildade politiker skött den sociala jouren. 
 
Kunde nämnden med dess ordförande agerat annorlunda när signalerna på  
missförhållanden blev kända? 
 
De åtgärder som vidtagits finns väl dokumenterade och redovisade i både nämnd, 
styrelse och fullmäktige och det har från nämnd inte i något sammanhang funnits 
försök att mörka eller på annat sätt undanhålla kommunstyrelse,  
kommunfullmäktige och allmänhet information. Snarare tvärtom. Åtgärder har  
vidtagits med kraft och uthållighet inte minst från ordföranden. Det har varit  
nämndens absoluta och gemensamma uppfattning att vi ska gör allt som står i vår 
makt för att rätta till bristerna. Inte i något avseende har revisionen påtalat vilka 
konkreta åtgärder som skulle förbättra situationen för barn och unga.  

 

8. Slutsats 
 

Förvaltningen har nu en organisationsplan som klargör bemanning, vilket varit 
oklart och föranlett missförstånd i verksamheten. Kommunfullmäktige har på  
nämndens begäran tillskjutit resurser för att genomföra organisationsplanen.  
Kompetenser och brist på kompetenser har identifierats. Organisationsplanen, som 
har fastställts av kommunfullmäktige vid sammanträde den 25 mars, bygger på  
målet att växla externa placeringar till eget förebyggande arbete. Det kommer ta tid 
och kräva resurser och mycket arbete.  
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Ansvarsfrihet för 2019 - utbildningsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att anta föreliggande skrivelse som sitt svar till  
kommunfullmäktige angående kommunrevisionens bedömning i ansvarsfrågan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Genom revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för 2019, daterade den 5 maj 2020, 
har kommunrevisionen beslutat att avstyrka ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess 
ledamöter. Utbildningsnämnden har i bifogad skrivelse lämnat sitt svar till  
kommunfullmäktige. 
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Ansvarsfrihet för 2019 - utbildningsnämnden 

 
Beskrivning av ärendet Genom revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för 2019, daterade 

den 5 maj 2020, har kommunrevisionen beslutat att avstyrka ansvarsfrihet för 
utbildningsnämnden och dess ledamöter. Utbildningsnämnden har i bifogad 
skrivelse lämnat sitt svar till kommunfullmäktige. 

 
Underlag till beslutet Utbildningsnämndens svar med tillhörande bilagor. 
 
Föredragande Thomas Nerd, ordförande, föredrar ärendet.  
 
Beslut Utbildningsnämnden  beslutar: 
 

Anta föreliggande skrivelse som sitt svar till kommunfullmäktige angående 
kommunrevisionens bedömning i ansvarsfrågan. 

 

Notering Till protokollet antecknas att utbildningsnämnden är enig i sitt beslut.  
 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-06-10 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 160  Dnr KS 000410/2020 - 905 

Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025 

 
Beskrivning av ärendet Beslut om investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-06-09,  

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag 1. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering 

av statlig infrastruktur uppgår till 279 020 tkr för 2021, 269 851 tkr för 2022, 
245 466 tkr för 2023, 95 700 tkr för 2024 och 54 400 tkr för 2025 i enlighet 
med bilagt dokument.  
2. Kommunens inriktningsmål hålls oförändrade för kommunkoncernen. 

 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner, teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och 

kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 
 
Notering Centerpartiet och Bjärepartiet deltar inte i beslutet. 
 
Yrkande Johan Olsson Swanstein (M), Birgitte Dahlin (L) och Ingela Stefansson (S):  

Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 279 020 tkr för 2021, 
269 851 tkr för 2022, 245 466 tkr för 2023, 95 700 tkr för 2024 och  
54 400 tkr för 2025 i enlighet med bilagt dokument. 

2.  Kommunens inriktningsmål hålls oförändrade för kommunkoncernen.  

 
       

 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Tjänsteskrivelse 
 

1 (2) 

 
 

 

Datum: 2020-06-09 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000410/2020-905 

Till: Kommunfullmäktige 

 

 
Förvaltningens förslag till Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig  
infrastruktur uppgår till 279 020 tkr för 2021, 269 851 tkr för 2022, 245 466 tkr för 2023,  
95 700 tkr för 2024 och 54 400 tkr för 2025. I enlighet med bilagt dokument. 

2. Kommunens inriktningsmål hålls oförändrade för kommunkoncernen. 

Sammanfattning 
 

Drift 

På grund av den pågående Coronapandemin och den osäkerhet den medför inom både skatte-
prognos och kostnadsprognos skjuts rambudgetbeslutet för kommunens drift upp till oktober 
månad.   

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår enligt förslaget till 138 000 tkr för 2021, 158 000 tkr för 2022,  141 700 tkr för 
2023, 93 700 tkr för 2024 samt 54 400 tkr för 2025.  
 
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 141 020 tkr för 2021, 111 851 tkr för 2022, 103 766 tkr för 2023. NSVA tar fram en investe-
ringsbudget och plan på 3 år för VA-investeringarna. Därför går det inte att budgetera för en 
komplett VA-budget för de två sista planåren i kommunens budget.  
 
För exploateringsverksamheten beräknas under 2021 nettoinkomster om sammantaget 5 350 
tkr uppstå. För 2022 nettoinkomster om 18 500 tkr, för 2023 nettoinkomster om 26 750 tkr, 
för 2024 nettoinkomster om 19 650 tkr och för 2025 nettoinkomster om 9 800 tkr. 
 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under perioden överstiga 50 procent. 

Nivå på nyupplåningen för 2021 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till max 
250 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 22 mkr. 

il1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 



 
 

 

2 (2) 

 

Kommunens inriktningsmål 

 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2020-2022 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om mål och riktlinjer för kommunens verksam-
heter. Målen utgår ifrån kommunens vision, det politiska programmet för mandatperioden, 
omvärldsanalysen och de egna utmaningarna.  

Den 19 juni 2019 tog kommunfullmäktige ett beslut om följande inriktningsmål för perioden 
2020-2022: 

Fokusområde Medborgaren: 

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

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad. 

Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för 
barn och vuxna. 

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité - jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov. 

 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande. 

Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap  

och har ett gott företagsklimat. 

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll-
bart samhälle. 

 

Fokusområde Medarbetaren: 

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

 

Fokusområde Hållbar ekonomi: 

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett ef-
fektivt resursutnyttjande.           

Ovanstående kommunfullmäktige mål kommer således att gälla under 2021. Måluppfyllelsen 
kommer att mätas med ett antal fördefinierade indikatorer/mätetal. Beslutet om indikatorerna 
ska fattas av KF under hösten 2020. 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Ekonomiavdelningen, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förvaltningens förslag för investeringsbudget 2021-2025 
 

 

2020-06-09 

Elisabet Edner   Erik Lidberg 
Ekonomichef     Kommundirektör 



Investeringsbudget 

KS 2020-06-10

Investeringar 2020-2025

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Inventarier kommunhuset och IT-utrustning för kommunen* 3 536 5 000 5 640 5 640 5 640 5 640
Mailsystem 1 000

Uppgradering av office programvaran 1 000

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 3 536 7 000 5 640 5 640 5 640 5 640

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Inventarier 650 900 900 900 900 900

Fordon 500 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Ramar gata, park, GC-vägar 4 700 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 300 1 000 1 000

Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 700

GC-väg Banvallen 4 000

Banvallen etapp 3, GC-bro Bokesliden mm 4 000

GC-Väg Östra-Karup Hasslöv 3 000

Gångbro över  Örebäcken vid Öresjön 1 000

Båstad station utökad parkeringsplats och tillgänglighetsåtg. 2 000 1 000
Gata och parkering till Förslöv IP 3 500

Lejontrappan** 3 000

Temalekplatser 2 000

Alléplantering Inre kustvägen 800 800

Offentlig toalett Kattviks hamn 600

Bryggor Torekov 5 900

Restaurering och förlängning av badbrygga Skansenbadet 1 500 1 500

Fastighet

Ram reinvestering säkerhetsåtgärder mm 6 082 9 670 9 740 9 630 9 630 9 630

Ram fritid 400 900 500 500 500 500

Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 90 000 21 000

Ombyggnation Bjäredalen 2 000

Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 och förskola 6 012 51 000 76 000

Om- tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 20 000

Om- tillbyggnad 7-9 Strandängskolan 500 45 000 35 000

Om- tillbyggnad Östra Karups skola 15 000

Räddningsstation Båstad*** 0 0

Nytt vårdboende*** 0

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 120 544 104 670 104 540 108 530 65 930 24 930
*Omfattning enligt beslut inom digitaliseringsarbetet och utredning

** Utredning omfattning och alternativ finansiering.

*** Utredning alternativt fastighetsägande och inhyrning.

TEKNIK & SERVICE
(Medfinansiering statlig infrastruktursatsning)

Köpmansgatan upprustning 10 000
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000
(medfin. statlig infras.satsning) 10 000 0 0 0 0 6 000

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
Ram reinvesteringar 25 100 17 920 16 901 21 416

Förslöv Stationsvägen (ansl Sydvatten + utbyte) 4 000 10 000 200

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag, vatten+spillvatten 1 500 500
Lyavägen, vatten+spillvatten 100

Öllövsstrand, vatten+spillvatten 300
Mäsinge 400

Kattviksvägen 1 000
Serviser, V S D 1 000 2 000 2 000 2 000

Nyinvesteringar
Ängstorp, nytt reningsverk 500
Ledning till Ängstorp 100 0 0
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 2 000
Ram nyinvesteringar 2 475 2 400 2 350 4 350
Sydvatten Båstad 31 923 103 000 68 500 55 400
Åtgärder enl dagvattenplan 0 0 1 000
Dagvattenledning Örebäcken 1 000 6 000



Investeringsbudget 

KS 2020-06-10

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploatering VA
Heden exploatering, etapp III
Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 200 5 000 5 000

Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 100 2 000 2 000

Förslöv Väst 105 Va 200 5 000 6 000

Förslöv 2:4 exploatering 8 500

Grevie skoltomt 500

Exploatering Åstad Bas Va inv 300

Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200

Anslutning Sydvatten 17 000

Övriga exploatering 10 000

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Ängalag -2 388
Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -1 280 -1 280 -1 280
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -3 164
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1 242
Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1 450 -4 450 -1 450 -1 450
Anslutningsavgifter Petersberg -1 500 -2 500
Anslutningsavgifter Vretvägen -2 000 -1 000
Anslutningsavgifter Sunnan 10 -1 000 -2 000
Anslutningsavgifter Skoltomten i Grevie -1 000
Anslutningsavgifter verksamhetsområde söder om willys -1 000 -800
Anslutningsavgifter Tunet 1 -500 -1 500
Anslutningsavgifter verksamhetsområde vistorp v 105 -1 000 -2 000 -2 000
Övriga anslutningsavgifter
Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500

TEKNIK & SERVICE

Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)

Skattefin. investeringar "Östra Karup" 100 50 1 000 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -1 500 -2 000 -1 500 -1 000 -1 000 -1 000

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197

Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola" -2 700

Sunnan 10 m.fl

Skattefin. investeringar "Sunnan 10" 0 500 1 000 300 300 0
Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10" 0 0 -3 350 0 0 0

Vistorp 8:90 m.fl
Skattefin. investeringar "Vistorp 8:90" 0 0 600 3 200 600 0

Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90" 50 500 250 100 -2 400 -4 500

Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:14

Skattefin. investeringar "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 270 2 900 500 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 150 400 100 200 -3 000 -3 000

Badkrukan, del av Båstad 109:2

Skattefin. investeringar "Badkrukan, del av Båstad 109:2"

Övrig exploateringsverks "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 150 500 200 0 0 0

Heden, Hemmeslöv 10:10

Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 0 0 0 0 1 500 0

Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 150 0 0 0 0 0

Heden etapp 3
Skattefin. Investeringar Heden etapp 3 300 0 0 0 500 0
Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" -27 750 0 0 0 0 0

Förslöv 2:4

Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 8 500 1 650 0 0 2 500 0
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -13 000 -3 800 -3 800 -3 800 0 0

Hemmeslöv 6:2 Petersberg

Skattefin. Investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg 0 600 10 350 3 700 200 1 000
Övrig exploateringsverksamhet  Hemmeslöv 6:2 Petersberg 500 200 -6 700 -14 850 -6 950 0

Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19
Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 650 8 350 2 700 200 3 200
 Övrig exploateringsverksamhet  "Förslöv Väst 105" 500 500 4 300 -1 800 -2 000 -1 000



Investeringsbudget 

KS 2020-06-10

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)
Skattefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 1 800 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 50 550 200 -2 800 -1 000 0

Vretvägen Båstad 109:2
Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109:2" 0 220 1 390 0 300 0
Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 100 100 -2 400 -2 500 -3 000 0

Området kring Båstads nya station

Skattefin. Investeringar 100 1 300 0 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet  Båstads nya station -1 800 0 -5 500 0 0 0

Mark för återvinningscentral
Skattefin. Investeringar mark för återvinningscental 500 1 000 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet mark för återvinningscentral 500 -3 000 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet

Intäkter tomtförsäljning -200 -2 700 -200 -200 -200 -200

Strategiska markinköp (markförsörjning)
Markförvarv tunnelbygge söder

Övriga markinköp 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Ospec exploateringar

Kostnader 100 100 100 100 100 100

Intäkter -200 -200 -200 -200 -200 -200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 9 000 10 740 32 390 15 400 11 100 9 200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0 0 0

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

SAMHÄLLSBYGGNAD

Investeringar Samhällsbyggnad 550 280 280 280 280 280

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 550 280 280 280 280 280

BARN & SKOLA

Investeringsram Barn och Skola 5 435 5 975 5 900 5 900 5 900 5 900
Inventarier tillb Klockarebyns förskola, Västra Karup 0 600 600
Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 0 200 100
Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9 500 2 000 200
Inventarier IT standard Förslöv, exempel bildskärm, ljudanläggning m.m. 1 100 0
Inventarier om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 0 1 400 500 100
Inventarier IT standard Västra Karup 0 1 100
Inventarier Strandängsskolan 1 500 1 500 0
Inventarier IT standard Strandängsskolan 800 800
Skolbussar 5 st 2 000 2 100 2 200

SUMMA BARN & SKOLA 7 935 11 175 11 600 9 400 8 300 5 900

BILDNING OCH ARBETE

Inventarier bibliotek - Förslöv 300
Inventarier bibliotek - Västra Karup 300
Ram bildning och arbete 725 665 600 600 600 600
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 200
SUMMA BILDNING & ARBETE 1 225 865 1 100 800 800 800

VÅRD & OMSORG

Ram vård och omsorg 1 525 1 670 1 650 1 650 1 650 1 650

Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 2 150 1 600 500

Individ och familj, ny lokal 300
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 675 3 270 2 450 1 650 1 650 1 650

TOTALT (inkl. exploatering) 201 763 273 670 251 351 218 716 76 050 44 600

varav:

Skattefinansierad investering 146 465 138 000 158 000 141 700 93 700 48 400

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 10 000 0 0 0 0 6 000

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

Exploatering -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 82 696 133 048 109 121 96 536 -5 800 -6 500

Summa Exploateringsintäkter -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-06-10 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 157  Dnr KS 000338/2020 - 905 

Utökat låneutrymme 2020 

 
Beskrivning av ärendet För att säkra kommunens likviditet föreslås en utökning av låneutrymmet  

med 100 mkr.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-26. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Beslutat utrymme för upplåning utökas från 130 mkr till 230 mkr år 2020. 
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Beslutat utrymme för upplåning utökas från 130 mkr till 230 mkr år 2020.  

 
       

 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-26 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000338/2020 – 905 
 
 

Utökat låneutrymme 2020 
 
 

Förslag till beslut 
Beslutat utrymme för upplåning utökas från 130 mkr till 230 mkr år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkra kommunens likviditet föreslås en utökning av låneutrymmet med 100 mkr.  
 

Bakgrund 
Under 2020 drabbade Coronapandemin Sverige vilket påverkar den offentliga sektorns finan-
ser på flera sätt. Kommunen har under våren tagit beslut för att stötta lokala företag genom att 
jobba för att förkorta betaltiden på fakturor ställda till kommunen från lokala företag samt har 
utökat förfallotiden på fakturor kommunen ställt till lokala företag. Detta försämrar kortsiktigt 
kommunens betalningsförmåga.  
 
Kommunen har i sin likviditetsplanering för 2020 tagit hänsyn till intäkter för försäljning av 
exploateringsfastigheter. Dessa intäkter infaller senare under året än beräknat och det rådande 
marknadsläget gör att vissa intäkter bedöms vara mindre säkra.  
 
Kommunen beslutade nyligen om överföring av investeringsmedel för VA-investeringar om 27 
mkr från 2019, detta tog ej hänsyn till i likviditetsplaneringen för budget 2020. En marginal på 
20 mkr utöver detta är medräknad, se tabell nedan. 
 
Orsak Belopp 
Utökat utrymme för VA-investeringar 27 mkr 
Lägre/senare intäkter för Exploateringar 40 mkr 
Senarelagda intäkter samt tidigareläggning av betalning av 
fakturor 

13 mkr 

Marginal 20 mkr 
Totalt 100 mkr 
 

Ekonomi 
Detta innebär att kommunen tangerar det beräknade lånetaket hos Kommuninvest redan un-
der 2021. Kommuner kan överskrida lånetaket, det ger dock kommunen mindre handlingsut-
rymme samt ökar den finansiella risken.  
 
 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för hållbar utveckling, Sari Bengtsson 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 156  Dnr KS 000239/2020 - 905 

Borgensram för lån åt Sydvatten AB 

 
Beskrivning av ärendet I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars 

uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsörjningsanläggningar. I konsortialavtalet § 7 återfinns att 
samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har 
be-slutat att begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att 
ställa borgen som en del i avtalet. I § 7 står även att ”Beslut om att begära 
utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av bolagsstämman. Ett 
sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med minst två tredjedelar av 
de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan 
begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För att undvika tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att 
inte bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram”.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-20, med tillhörande 

bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld utöka borgen om  

38 000 000 kr till 48 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader  
för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld utöka borgen om  

38 000 000 kr till 48 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader  
för Sydvatten AB:s låneförpliktelser.  
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Datum: 2020-05-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000239/2020 – 905 
 
 

Borgensram för lån åt Sydvatten AB 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld utöka borgen om 38 000 000 kr till 
48 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars uppgift är att uppföra, 
äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse delägar-
kommunerna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar.  
 
I konsortialavtalet § 7 återfinns att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa 
borgen för Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har be-
slutat att begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att ställa borgen som 
en del i avtalet. 
 
I § 7 står även att ”Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fatt-
tas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med minst två 
tredje-delar av de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan 
begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För att 
undvika tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolags-
stämman om begäran om utökad borgensram.” 
 

Bakgrund 
Budget 2020 och flerårsplan 2021-2029 antogs av Sydvattens styrelse 31 oktober 2019 
och är baserad på bolagets strategiska plan vars inriktning är ett långsiktigt säkert, redundant 
och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. Totalt ska 3 miljarder investeras under perioden. 
 
Lån tas i första hand för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på grund av 
nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finansieras inom verk-
samheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslutningar. De investeringarna 
som behövs inom verksamheten för att upprätthålla anläggningarna ska finansieras helt inom 
verksamheten. För hela planperioden uppgår självfinansieringsgraden till 46 %. 
 

Ekonomi 
Sydvattens nuvarande totala borgensram uppgår till 2 536 miljoner. Bolagsstämman 2021 
kommer att behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 564 miljoner till 
en total borgensram om 3 100 miljoner, detta efter styrelsens beslut om utökning 3 februari 
2020. Borgensåtagande kommer att fördelas proportionerligt efter respektive kommuns ägar-
andel. För Båstad innebär detta en utökning av borgensramåtagandet med 10 000 000 kr.  
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Borgensåtagandena har inte skrivits om i samband med att nya delägare har tillkommit utan 
detta har skett efter hand som lånen förfallit, därför har vissa delägare som Båstad ett lägre 
borgensengagemang än andra. Den föreslagna borgensramen grundar sig på den beräknade to-
tala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas efter andelen i aktiekapitalet. 
 
Kommunens finanspolicy säger ” Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommun-
koncernen. Kommunen har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 
ändamål.” Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar 
sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning, om denne inte i 
utsatt tid kan reglera sin skuld.  
 
Sydvatten kommer för denna risk för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägar-
kommunerna i förhållande till borgensåtagandet. Nuvarande nivå är 0,25 % av genomsnittlig 
upplåning och avgiften föreslås behållas på denna nivå. 
 
Alla beslut om ny borgen är principiellt viktiga frågor och ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
Elisabet Edner, ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Sydvatten AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Borgensram för lån åt Sydvatten 
Beräknat borgensåtagande från 2027 
Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten 
Tilläggsavtal Båstad 2018 
 
 
 
 



Avtal om delägarinträde m.m. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyr91sen 
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Mellan Båstads kommun, nedan kallad Båstad, och Sydvatten AB, nedan kallad Sydvatten, 
har följande avtal träffats beträffande dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun. 

§ 1. Bakgrund 
Representanter för Båstad och Sydvatten har under en längre tid fört diskussioner om 
samarbete kring vattenförsörjningen i Båstad. Parterna har enats om en lösning för Båstad 
som innebär en långsiktigt robust, säker, högkvalitativ och effektiv dricksvattenförsörjning 
i första hand för den södra kommundelen (söder om Hallandsåsen) i de delar som är 
anslutna till kommunens distributionssystem. 

Sydvattens delägare ingick 2014 ett nytt konsortialavtal avseende det gemensamma 
ägandet av bolaget. Konsortialavtalet reglerar bland annat villkor för inträde av nya 
delägarkommuner samt villkor för vattenleveranser och fördelning av olika kostnader. 
Konsortialavtalet reglerar även frågor såsom utträde ur bolaget, styrelserepresentation, 
finansiering med mera. 

§ 2. Omfattning 
Båstad inträder, på det sätt och på de villkor i förhållande till Sydvatten och övriga delägar
kommuner som anges nedan, som delägare i Sydvatten. I första hand ansluts kommunens 
södra del till Sydvattens regionala produktions- och distributionssystem. Anslutning sker 
genom anläggandet av en överföringsledning mellan Sydvattens anläggning i Ängelholm 
till ny anslutningspunkt i Grevie Kyrkby eller annan lämplig anslutningspunkt i Båstad. 

Båstad biträder konsortialavtalet på samma villkor som övriga delägarkommuner och 
enligt de principer som anges i detta avtal. Eventuella avvikelser som kan förekomma 
enligt gällande principer inom Sydvatten, hanteras i gängse ordning av bolagets styrelse. 

Delägarskapet ger Båstad möjlighet att ansluta fler kommundelar i framtiden. Detta 
föranleder ingen ökning av den fasta avgiften utan enbart motsvarande ökning av den 
rörliga avgiften. 

§ 3. Riktad nyemission av aktier i Sydvatten till Båstad 
Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor, fördelat på 4 424 028 
aktier, envar således med ett kvotvärde om 100 kronor. Utgångspunkten och förutsätt
ningen för det följande är, att Båstad- under förutsättning av bolagsstämmans i Sydvatten 
beslut därom - tecknar nyemitterade aktier i Sydvatten till ett antal som medför att Båstads 
andel av aktierna i Sydvatten efter teckningen motsvarar Båstads andel av den totala 
folkmängden i samtliga delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 
31 december 2016. Den sammanlagda teckningslikviden för sålunda emitterade aktier skall 
motsvara aktiernas andel av Sydvattens nettotillgångar, baserade på bokförda värden enligt 
senast fastställd balansräkning för närmast föregående år, dvs. enligt upprättad 
balansräkning per den 31 december 2017 förutsatt att beslut om nyemission fattas innan 
balansräkningen för räkenskapsåret 2018 har fastställts. 



Nyemissionen är planerad att genomföras vid årsstämman i Sydvatten under maj/juni 2018. 
Under förutsättning att stämman beslutar om riktad nyemission med avvikelse från ägarnas 
företrädesrätt, åtar sig Båstad att senast den 30 juni 2018 (1) teckna aktier i enlighet 
härmed, och (2) fullt ut tillträda ovannämnda konsortialavtal med övriga delägarkommuner 
i Sydvatten. Detta åtagande görs inte enbart i förhållande till Sydvatten, utan även till 
förmån för delägarkommunerna i Sydvatten. 

Exempel: 
Enligt preliminära beräkningar med år 2016 som underlag skulle Båstad ha tecknat 69 652 
nyemitterade aktier till en sammanlagd teckningslikvid av 10 315 100 kronor (varav 
kvotvärde: 6 965 200 kronor respektive inträdesavgift: 3 349 900 kronor). 

§ 4. Investeringar 
Sydvatten har under 2011-2014 färdigställt en ny anslutningsledning från Helsingborg via 
Höganäs och till Ängelholm. Sedan Båstad tecknat aktier och tillträtt konsortialavtalet 
enligt ovan genomför Sydvatten en ny investering i form av en överföringsledning från 
denna punkt i Ängelholm till Grevie Kyrkby i Båstad eller annan mer lämplig 
anslutningspunkt. Denna investering beräknas kosta 80 Mkr. Om investeringskostnaden 
blir 80 Mkr eller högre svarar Båstad för 22 Mkr och Sydvatten för resterande del. Om 
investeringskostnaden understiger 80 Mkr svarar Båstad för 27,5 procent av kostnaden och 
Sydvatten för 72,5 procent av kostnaden. Anläggningen ägs och drivs i sin helhet av 
Sydvatten. Parterna skall gemensamt söka samordningsarrangemang med tex gemensam 
ledningsförläggning så att lönsamma helhetslösningar prioriteras. Parterna ska dela lika på 
eventuella nettosamordningsvinster. 

Sydvatten äger ensamt besluta om närmare utformning, dimensionering mm av ovan 
nämnda anläggningar. 

Då vattnet från Ringsjöverket transiteras genom Helsingborgs vattentäkt i Örby samt delar 
av Helsingborgs dricksvattennät krävs giltigt transiteringsavtal mellan Helsingborgs stad 
och Sydvatten som innefattar Ängelholms och Båstads dricksvattenbehov. Ett sådant har 
tecknats mellan dessa parter 2017-06-18 och gäller tillsvidare. 

På grund av begränsningar i transiteringsanläggningen genom Helsingborg behöver 
kompletterande distribution av dricksvatten till Ängelholm och Båstad säkerställas på 
annat sätt. Sydvatten planerar att anlägga en överföringsledning mellan Bjuv och 
Ängelholm, dels för att öka säkerheten och redundansen i NV Skåne generellt, dels för att 
specifikt säkerställa dricksvattenförsörjningen till Ängelholm och Båstad. Denna 
överföringsledning beräknas i nuläget att färdigställas under år 2021. Fram till drifttagning 
av denna överföringsledning kommer Sydvatten att säkra Båstads dricksvattenförsörjning 
genom att disponera kapacitet i Ängelholms vattenverk i den utsträckning som behövs. För 
detta ändamål avser Ängelholms kommun och Sydvatten träffa en särskild 
överenskommelse. Vid akuta behov kommer Sydvatten också att ha möjligheten att föra in 
en delström direkt från Ringsjöverket till utgående dricksvatten från Örbyverket i 
Helsingborg för att även i ett sådant läge säkra kapaciteten. 

Båstad erhåller kostnadsfritt det vattentryck som Sydvatten levererar till 
anslutningspunkten i Båstad varefter Båstad ombesörjer tryckhållning i det kommunala 
distributionsnätet. 



§ 6. Fördelning av kostnader enligt konsortialavtal 
Kostnaderna mellan Sydvattens delägare regleras i gällande konsortialavtal. Kommunernas 
folkmängd ligger till grund för fördelningen av den fasta kostnaden medan den faktiska 
vattenanvändningen reglerar den rörliga kostnaden. Båstad skall följa de principer som 
regleras i konsortialavtalet vad gäller den rörliga kostnaden. Detta innebär att den fasta 
avgiften i 2016 års nivå är ca 3,8 Mkr. Vid framtida höjningar av den fasta avgiften skall 
Båstads avgift höjas med motsvarande procentuella del som för Sydvatten som helhet. Den 
rörliga avgiften är för närvarande 70 öre per kubikmeter vilket med en vattenanvändning 
på 1 miljon kubikmeter per år uppgår till totalt 700 000 kr årligen. 

I övrigt gäller för vattenleveranser till Båstad Sydvattens vid var tid gällande Vatten
leveransbestämmelser, liksom bestämmelserna i konsortialavtalet och ägardirektiv. 

Under perioden fram till den tidpunkt då överföringsledningen till Båstad är färdigställd 
och drifttagen skall Båstad inte erlägga vare sig fast eller rörlig avgift. 

§ 7. Tidplan 
Entreprenadarbetena utförs företrädesvis under sommarhalvåret. Dessförinnan behövs 
normalt två år för arbeten med ledningsrätt, markägarfrågor, systemhandlingar, 
projektering och upphandling. Sydvatten ansvarar för samtliga dessa arbeten samt 
eventuell samordning med andra ledningsförläggare. Samförläggning med Båstads 
planerade arbeten skall i möjligaste mån sökas. 

Båstad bistår med nödvändiga underlag, kommunal planering med flera kommunala 
aktiviteter som kan komma att krävas. Med dessa förutsättningar kan en tidplan se ut på 
följande sätt: 

• Kv4-17: 
• K v4-17 - kv 1-18: 
• Kv2-18: 
• Kvl-18-Kv3-19: 
• Kv2-18: 

• Kv2-18: 
• Kv4-19-Kv4-20 
• Kv4-20 

Tidplanen är preliminär. 

§ 8. Övrigt 

Båstad beslutar om detta avtal 
Start systemskede och samordning mellan parternas planer 
Ägarna beslutar om tilläggsavtal till konsortialavtal 
Ledningsrätt, markägarfrågor, projektering, upphandling 
Sydvattens årsstämma fastställer Båstads delägarinträde, 
Båstad tecknar aktier i Sydvatten och biträder 
konsortialavtalet 
Båstad erlägger full teckningslikvid för nyemissionen 
Entreprenadarbeten 
Leveransstart 

Med anledning av Båstads delägarinträde i Sydvatten behöver konsortialavtalet justeras 
med de nya förutsättningarna. Detta görs lämpligen i ett mellan Båstad och övriga 
delägarkommuner träffat särskilt tilläggsavtal till gällande konsortialavtal. 

Parternas åtaganden enligt detta avtal kan inte ensidigt återkallas eller uppsägas. 



Om Båstad frånträder sitt delägarskap i Sydvatten innan kapacitetsökningen enligt § 4 ovan 
är färdigställd skall Båstad ersätta Sydvatten för samtliga kostnader som 
kapacitetsökningen föranlett. Denna ersättningsskyldighet gäller i tillägg till eventuell 
ersättningsskyldighet som kan föreligga enligt konsortialavtalets bestämmelser härom. 

Detta avtal gäller under förntsättning att kommunfullmäktige i Båstad och styrelsen i 
Sydvatten godkänner avtalet. 

§ 9. Tvist 
Tvist på grnnd av detta avtal skall, om parterna ej kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i 
allmän domstol enligt den vid tiden för påkallandet gällande svenska lagen därom. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav pa1iema tagit ett vardera. 

Malmö den J 1 ~ t/..()/ J> 

Styrelsens ordförande 
Sydvatten AB 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 
Båstads kommun 

Båstads kommun 



Avtal om delägarinträde m.m. 

Mellan Båstads kommun, nedan kallad Båstad, och Sydvatten AB, nedan kallad Sydvatten, 
har följande avtal träffats beträffande dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun. 

§ 1. Bakgrund 
Representanter för Båstad och Sydvatten har under en längre tid fört diskussioner om 
samarbete kring vattenförsörjningen i Båstad. Parterna har enats om en lösning för Båstad 
som innebär en långsiktigt robust, säker, högkvalitativ och effektiv dricksvattenförsörjning 
i första hand för den södra kommundelen (söder om Hallandsåsen) i de delar som är 
anslutna till kommunens distributionssystem. 

Sydvattens delägare ingick 2014 ett nytt konsortialavtal avseende det gemensamma 
ägandet av bolaget. Konsortialavtalet reglerar bland annat villkor för inträde av nya 
delägarkommuner samt villkor för vattenleveranser och fördelning av olika kostnader. 
Konsortialavtalet reglerar även frågor såsom utträde ur bolaget, styrelserepresentation, 
finansiering med mera. 

§ 2. Omfattning 
Båstad inträder, på det sätt och på de villkor i förhållande till Sydvatten och övriga delägar
kommuner som anges nedan, som delägare i Sydvatten. I första hand ansluts kommunens 
södra del till Sydvattens regionala produktions- och distributionssystem. Anslutning sker 
genom anläggandet av en överföringsledning mellan Sydvattens anläggning i Ängelholm 
till ny anslutningspunkt i Grevie Kyrkby eller annan lämplig anslutningspunkt i Båstad. 

Båstad biträder konsortialavtalet på samma villkor som övriga delägarkommuner och 
enligt de principer som anges i detta avtal. Eventuella avvikelser som kan förekomma 
enligt gällande principer inom Sydvatten, hanteras i gängse ordning av bolagets styrelse. 

Delägarskapet ger Båstad möjlighet att ansluta fler kommundelar i framtiden. Detta 
föranleder ingen ökning av den fasta avgiften utan enbart motsvarande ökning av den 
rörliga avgiften. 

§ 3. Riktad nyemission av aktier i Sydvatten till Båstad 
Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor, fördelat på 4 424 028 
aktier, envar således med ett kvotvärde om 100 kronor. Utgångspunkten och förutsätt
ningen för det följande är, att Båstad - under förutsättning av bolagsstämmans i Sydvatten 
beslut därom - tecknar nyemitterade aktier i Sydvatten till ett antal som medför att Båstads 
andel av aktierna i Sydvatten efter teckningen motsvarar Båstads andel av den totala 
folkmängden i samtliga delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 
31 december 2016. Den sammanlagda teckningslikviden för sålunda emitterade aktier skall 
motsvara aktiernas andel av Sydvattens nettotillgångar, baserade på bokförda värden enligt 
senast fastställd balansräkning för närmast föregående år, dvs. enligt upprättad 
balansräkning per den 31 december 2017 förutsatt att beslut om nyemission fattas innan 
balansräkningen för räkenskapsåret 2018 har fastställts. 



Nyemissionen är planerad att genomföras vid årsstämman i Sydvatten under maj/juni 2018. 
Under förutsättning att stämman beslutar om riktad nyemission med avvikelse från ägarnas 
företrädesrätt, åtar sig Båstad att senast den 30 juni 2018 (1) teckna aktier i enlighet 
härmed, och (2) fullt ut tillträda ovannämnda konsortialavtal med övriga delägarkommuner 
i Sydvatten. Detta åtagande görs inte enbart i förhållande till Sydvatten, utan även till 
förmån för delägarkommunerna i Sydvatten. 

Exempel: 
Enligt preliminära beräkningar med år 2016 som underlag skulle Båstad ha tecknat 69 652 
nyemitterade aktier till en sammanlagd teckningslikvid av 10 315 100 kronor (varav 
kvotvärde: 6 965 200 kronor respektive inträdesavgift: 3 349 900 kronor). 

§ 4. Investeringar 
Sydvatten har under 2011-2014 färdigställt en ny anslutningsledning från Helsingborg via 
Höganäs och till Ängelholm. Sedan Båstad tecknat aktier och tillträtt konsortialavtalet 
enligt ovan genomför Sydvatten en ny investering i form av en överföringsledning från 
denna punkt i Ängelholm till Grevie Kyrkby i Båstad eller annan mer lämplig 
anslutningspunkt. Denna investering beräknas kosta 80 Mkr. Om investeringskostnaden 
blir 80 Mkr eller högre svarar Båstad för 22 Mkr och Sydvatten för resterande del. Om 
investeringskostnaden understiger 80 Mkr svarar Båstad för 27,5 procent av kostnaden och 
Sydvatten för 72,5 procent av kostnaden. Anläggningen ägs och drivs i sin helhet av 
Sydvatten. Parterna skall gemensamt söka samordningsarrangemang med tex gemensam 
ledningsförläggning så att lönsamma helhetslösningar prioriteras. Parterna ska dela lika på 
eventuella nettosamordningsvinster. 

Sydvatten äger ensamt besluta om närmare utformning, dimensionering mm av ovan 
nämnda anläggningar. 

Då vattnet från Ringsjöverket transiteras genom Helsingborgs vattentäkt i Örby samt delar 
av Helsingborgs dricksvattennät krävs giltigt transiteringsavtal mellan Helsingborgs stad 
och Sydvatten som innefattar Ängelholms och Båstads dricksvattenbehov. Ett sådant har 
tecknats mellan dessa parter 2017-06-18 och gäller tillsvidare. 

På grund av begränsningar i transiteringsanläggningen genom Helsingborg behöver 
kompletterande distribution av dricksvatten till Ängelholm och Båstad säkerställas på 
annat sätt. Sydvatten planerar att anlägga en överföringsledning mellan Bjuv och 
Ängelholm, dels för att öka säkerheten och redundansen i NV Skåne generellt, dels för att 
specifikt säkerställa dricksvattenförsörjningen till Ängelholm och Båstad. Denna 
överföringsledning beräknas i nuläget att färdigställas under år 2021. Fram till drifttagning 
av denna överföringsledning kommer Sydvatten att säkra Båstads dricksvattenförsörjning 
genom att disponera kapacitet i Ängelholms vattenverk i den utsträckning som behövs. För 
detta ändamål avser Ängelholms kommun och Sydvatten träffa en särskild 
överenskommelse. Vid akuta behov kommer Sydvatten också att ha möjligheten att föra in 
en delström direkt från Ringsjöverket till utgående dricksvatten från Örbyverket i 
Helsingborg för att även i ett sådant läge säkra kapaciteten. 

Båstad erhåller kostnadsfritt det vattentryck som Sydvatten levererar till 
anslutningspunkten i Båstad varefter Båstad ombesörjer tryckhållning i det kommunala 
distributionsnätet. 



§ 6. Fördelning av kostnader enligt konsortialavtal 
Kostnaderna mellan Sydvattens delägare regleras i gällande konsortialavtal. Kommunernas 
folkmängd ligger till grund för fördelningen av den fasta kostnaden medan den faktiska 
vattenanvändningen reglerar den rörliga kostnaden. Båstad skall följa de principer som 
regleras i konsortialavtalet vad gäller den rörliga kostnaden. Detta innebär att den fasta 
avgiften i 2016 års nivå är ca 3,8 Mkr. Vid framtida höjningar av den fasta avgiften skall 
Båstads avgift höjas med motsvarande procentuella del som för Sydvatten som helhet. Den 
rörliga avgiften är för närvarande 70 öre per kubikmeter vilket med en vattenanvändning 
på 1 miljon kubikmeter per år uppgår till totalt 700 000 kr årligen. 

I övrigt gäller för vattenleveranser till Båstad Sydvattens vid var tid gällande Vatten
leveransbestämmelser, liksom bestämmelserna i konsortialavtalet och ägardirektiv. 

Under perioden fram till den tidpunkt då överföringsledningen till Båstad är färdigställd 
och drifttagen skall Båstad inte erlägga vare sig fast eller rörlig avgift. 

§ 7. Tidplan 
Entreprenadarbetena utförs företrädesvis under sommarhalvåret. Dessförinnan behövs 
normalt två år för arbeten med ledningsrätt, markägarfrågor, systemhandlingar, 
projektering och upphandling. Sydvatten ansvarar för samtliga dessa arbeten samt 
eventuell samordning med andra ledningsförläggare. Samförläggning med Båstads 
planerade arbeten skall i möjligaste mån sökas. 

Båstad bistår med nödvändiga underlag, kommunal planering med flera kommunala 
aktiviteter som kan komma att krävas. Med dessa förutsättningar kan en tidplan se ut på 
följande sätt: 

• Kv4-17: 
• Kv4-17-kvl-18: 
• Kv2-18: 
• Kvl-18 -Kv3-19: 
• Kv2-18: 

• Kv2-18: 
• Kv4-19 - Kv4-20 
• Kv4-20 

Tidplanen är preliminär. 

§ 8. Övrigt 

Båstad beslutar om detta avtal 
Start systemskede och samordning mellan parternas planer 
Ägarna beslutar om tilläggsavtal till konsortialavtal 
Ledningsrätt, markägarfrågor, projektering, upphandling 
Sydvattens årsstämma fastställer Båstads delägarinträde, 
Båstad tecknar aktier i Sydvatten och biträder 
konsortialavtalet 
Båstad erlägger full teckningslikvid för nyemissionen 
Entreprenadarbeten 
Leveransstart 

Med anledning av Båstads delägarinträde i Sydvatten behöver konsortialavtalet justeras 
med de nya förutsättningarna. Detta görs lämpligen i ett mellan Båstad och övriga 
delägarkommuner träffat särskilt tilläggsavtal till gällande konsortialavtal. 

Parternas åtaganden enligt detta avtal kan inte ensidigt återkallas eller uppsägas. 



Om Båstad frånträder sitt delägarskap i Sydvatten innan kapacitetsökningen enligt§ 4 ovan 
är färdigställd skall Båstad ersätta Sydvatten för samtliga kostnader som 
kapacitetsökningen föranlett. Denna ersättningsskyldighet gäller i tillägg till eventuell 
ersättningsskyldighet som kan föreligga enligt konsortialavtalets bestämmelser härom. 

Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Båstad och styrelsen i 
Sydvatten godkänner avtalet. 

§ 9. Tvist 
Tvist på grund av detta avtal skall, om parterna ej kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i 
allmän domstol enligt den vid tiden för påkallandet gällande svenska lagen därom. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 

Malmö den tl9 a;vvf! c11J /8 

a ä 
Styrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Båstads kommun 
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EJ SYDVATTEN Diarienr Datum 

SY /2020/0078- I 2020-03-30 

Vår referens Skfnr 

BÅSTADS KOMMUN Lars Rosen 1 (4) 
Kommunstyrelsen Ekonomi- och finanschef 

Till 
Sydvattens delägarkommuner 

Borgensram för lån åt Sydvatten AB 

Sydvattens styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens bolagstämma 2021 
föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan 
bolaget följer vilken innehåller investeringar för 3 miljarder kronor. Senaste ett beslut 
fattades om utökad borgensram var 2016 då höjd togs för investeringar ti ll och med 
2021. Den nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027. 

Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 miljoner. Bolagsstämman kommer att 
behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 564 miljoner till en 
total borgensram om 3 100 mi ljoner. Borgensåtagande kommer att förde las proport
ionerligt efter respektive kommuns ägarandel. 

Med denna skrivelse uppmanas delägarkommunerna tillse att nödvändiga åtgärder 
vidtas så att Sydvattens bolagsstämma 2021 kan fatta beslut om utökad borgensram. 

Borgensåtagande och bolagsstämma 

Enligt konsortialavtalets §7 gäller följande avseende borgensåtagande: 

... . Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens 
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära i 
enlighet med denna punkt... 

... Va,je nytt borgensåtagande skafordelas mellan delägarkommunerna i förhållande 
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet .... 

.... Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förb inder sig att bifalla 
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 

ADRESS TFN ORG.NR 

Hyllie Stationstorg 21,215 32 Malmö 010-515 10 00 556100-9837 
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BANKGIRO 400-6722 
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Investeringar 

Budget 2020 och flerårsplan 2021-2029 antogs av Sydvattens styrelse 31 oktober 2019 
och är baserad på bolagets strategiska plan vars inriktning är ett långsiktigt säkert, 
redundant och hållbatt dricksvattenförsö1jningssystem. Totalt ska 3 miljarder investeras 
under perioden. 
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En stor del av investeringarna syftar till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vomb
verket som togs i drift 1948. Inne på verket byggs en fjärde produktionslinje som 
kommer att öka kapaciteten med 500 Ils. Utgående vatten förses med UV-anläggning 
som en utökad mikrobiologisk barriär. Parallellt utförs flera större underhållsinve
steringar i verkets äldre anläggningsdelar. 

Sydvatten är en stor konsument av elenergi. I budget 2020 beslutades därför att en 
solcellspark ska byggas vid Vombverket. Anläggningen ska förse verket med 40 % av 
energibehovet och kommer att vara en av de större solcellsparkerna i Sverige. 

För att förbättra distributionskapaciteten ska en tredje utgående ledning till högreser
voaren i Norra Ugglarp anläggas. I investeringsplanen ingår även en utökning av reser
voarkapaciteten i Norra Ugglarp. Detta ger förutom ökad kapacitet och säkerhet även 
förutsättningar för underhållsarbeten på gamla anläggningar. 

Under planperioden ska delar av Båstad kommun och Skurups kommun anslutas till 
Sydvattens distributionsnät. 

Centralt för Sydvattens strategi för att uppnå redundans och kapacitetsökning på längre 
sikt är att möjl iggöra användning av råvatten från Bolmen vid Vombverket. Vomb
verket saknar idag en reservvattentäkt, med Bolmenvatten som primär råvattenkälla vid 
Vombverket kommer Vombsjön att fungera som reservvattentäkt. Ur ett översiktligt 
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perspektiv finns två grupperingar av projekt i investeringsplanen för detta. Dels ska en 
ledning dras mellan Stehag och Vomb. Dels ska Vombverket byggas ut för att kunna 
förbehandla råvattnet från Bolmen. Utredning och projektering för detta pågår och 
byggnationen förväntas påbö1jas 2027 och utgör sedan majoriteten av investerings
volymen resterande år av planperioden. 

De investeringar som är beslutade medför ekonomiska konsekvenser i form av ökade 
kapitalkostnader. För hela planperioden 2020-2029 beräknas den genomsnittliga årliga 
kostnadsökningen föranledd av investeringsplanen för hushållen uppgå till 28 kronor 
per år. 

Tabellen nedan visar de större investeringar som planeras: 
Investeringar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totalt 266 685 581641 488 576 220 418 156 956 68 457 78 956 187 956 437 224 499 082 

Förbehanding Vombverket 225 000 225 000 
UV-anläggning Vombverket 24 836 43 984 57 736 

Råvattenledning Stehag-Vomb 6 000 10 000 33 000 150 000 175 000 175 000 

Vomb tredje ledning 

Reservoar Ugglarp 

Kapacitet produktionslinje Vombverket 

Råvatten Stehag-Riverket 

Bjuv-Ängelholm ledning 

Övriga samhällsekonomiskt lönsamma 

Båstad, ledning 

Svedala-Skurup ledning 

Solcell spark 

Övriga företagekonomiskt lönsamma 

Tvingande 

Underhållsi nveste ringar 

5000 157000 
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35871 80400 
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200 97 258 

102987 46150 

9200 61600 
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30242 21369 

3228 4146 
52551 38734 

Självfinansieringsgrad 
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23587 

80424 
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95215 
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29784 

80000 83000 

56384 32000 31000 19000 11000 11000 57486 

5000 
45000 

10250 10800 800 800 800 800 10300 

23784 25156 26657 26156 26156 25424 31296 

Lån tas i första hand för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på 
grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finan
sieras inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslut
ningar. De investeringarna som behövs inom verksamheten för att upprätthålla anlägg
ningarna ska finansieras helt inom verksamheten. För hela planperioden uppgår själv
finansieringsgraden till 46 %. 

Borgensram och borgensavgift 

Föreslagen borgensram täcker lånebehovet till och med 2027, för lånebehov efter 2027 
kommer nytt beslut om borgensram att behöva fattas. 

Nuvarande borgensavgift uppgår till 0,25 % av genomsnittlig upplåning med 
kommunal borgen under året. Avgiften föreslås behållas på denna nivå. 
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Nuvarande borgensåtagande 

Enligt konsortialavtal för regional vattenförsötjning §7, träffat 2014 mellan Sydvattens 
delägare tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel 
i aktiekapitalet. Borgensåtagandena har inte skrivits om i samband med att nya delägare 
har tillkommit utan detta har skett efter hand som lånen förfallit, därför har vissa del
ägare ett lägre borgensengagemang än andra. Den föreslagna borgensramen grundar sig 
på den beräknade totala lånefinansieringen de närmsta åren och förde las efter andelen i 
aktiekapitalet. 

Beredning 

Beslut om att tillskriva ägarna om utökad borgensram fattades av Sydvattens styrelse 
den 3 februari 2020. Ärendet togs upp för beredning i Ekonomiskt samråd den 21 
februari 2020. 

Med vänlig hälsning 
SYDVATTEN AB 

~W0.,'P" ~iv 
Ilmar Reepalu 

Styrelseordförande 

Bilaga: 
- Beräknat borgensåtagande fram till 2027 
- Konsortialavtal för regional vattenförsö1jning genom Sydvatten AB 



El SYDVATTEN 

Delägarnas Borgensåtaganden 2021-2027 

Borgensåtagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel 

Delägare Ägarandel Borgens- Behov nya lån Summa Nuvarande Ökning Ny borgensram 
efter åtagande 2021-2028 borgens- borgensram borgensram 

nyemission 2019** I 060 Mkr åtagane 2020 
2018-06-01 2027 

Bjuv 1,73% 34 535 800 18 338 000 52 873 800 44 000 000 10 000 000 54 000 000 

Burlöv 1,91% 38 087 200 20 246 000 58 333 200 48 000 000 11 000 000 59 000 000 

Båstad* 1,54% 9 702 000 16 324 000 26 026 000 38 000 000 10 000 000 48 000 000 

Eslöv 3,69% 73 609 500 39 114 000 112 723 500 94 000 000 20 000 000 114 000 000 

Helsingborg 15,08% 300 751 600 159 848 000 460 599 600 383 000 000 84 000 000 467 000 000 

Höganäs 2,89% 57 556 900 30 634 000 88 190 900 73 000 000 17 000 000 90 000 000 

Kävlinge 3,21% 64 004 800 34 026 000 98 030 800 81000000 18 000 000 99 000 000 

LandskJOna 4,85% 96 764 900 51410000 148 174 900 123 000 000 27 000 000 150 000 000 

Lomma 2,30% 45 781 900 24 380 000 70 161 900 58 000 000 13 000 000 71000000 

Lund 12,67% 252 665 100 134 302 000 386 967 100 322 000 000 71000000 393 000 000 

Malmö 33,53% 668 530 500 355418000 1 023 948 500 851 000 000 188 000 000 I 039 000 000 

Skurup 1,73% 34 267 200 18 338 000 52 605 200 43 000 000 11 000 000 54 000 000 

Staffanstorp 2,54% 50 651 400 26 924 000 77 575 400 64 000 000 15 000 000 79 000 000 

Svalöv 1,61% 32 168 200 17 066 000 49 234 200 41000000 9 000 000 50 000 000 

Svedala 2,31% 46 247 800 24 486 000 70 733 800 59 000 000 13 000 000 72 000 000 

Vellinge 3,93% 78 344 700 41658000 120 002 700 100 000 000 22 000, 000 122 000 000 

Ängelholm 4,48% 89 330 500 47 488 000 136818500 I 14 000 000 25 000 000 139 000 000 

Summa 100% I 973 000 000 I 060 000 000 3 033 000 000 2 536 000 000 564 000 000 3 100 000 000 

*Båstad går in med borgen efterhand som äldre lån förfaller 
**I summan ingår lånelöfte om 100 miljoner. 



KONSORTIALAVTAL FÖR REGIONAL 

VATTENFÖRSÖRJNING GENOM 

SYDVATTEN AB 



§1 

Avtalsslutande kommuner 
Delägarkommunerna är Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, 
Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanst01p, Svalöv, Svedala, 
Vellinge och Ängelholm. 

§2 

Samarbetsform 
Samarbetet ska ske genom Sydvatten AB, nedan Sydvatten eller bolaget, som bildats 
år 1966. 

För bolaget gäller bifogade bolagsordning med de tillägg eller ändringar som 
beslutas av bolagsstämma. 

§3 

Bolagets ändamål 
Sydvattens uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar :för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsö1jningsanläggningar. Delägarkommunerna svarar var och en för 
den lokala distributionen. Anläggningarna består dels av produk.tionsanläggningar 
och dels av erforderliga tunnelsystem och ledningar för rå- och dricksvatten fram till 
förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun. 

Sydvatten ska även kunna sälja vatten till kommun, kommunalförbund eller kommu
nalt företag som inte är delägare. En sådan försäljning får endast ske under förutsätt
ning att delägarkommunernas löpande behov av vatten är tryggat och att delägar
kommunernas intressen i övrigt inte skadas. Styrelsen beslutar i vatje enskilt fall om 
genomförande av en sådan affär. 

Sydvatten ska även kunna förvärva och driva delägarkommunernas vattentjänst
anläggningar. Varje sådan affär ska regleras i ett särskilt avtal som bygger på att 
aktuell delägarkommun svarar för samtliga kostnader som avser dessa anläggningar. 
Styrelsen beslutar i varje enskilt fall härom. 

Sydvatten ska däijämte verka för solidarisk samverkan mellan delägarkommunerna i 
syfte att uppnå en rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga vatten
resurser, vilket bör beaktas av delägarkommunerna vid investeringar i deras egna 
anläggningar. 

Sydvattens verksamhet ska präglas av långsiktighet, hög säkerhet och kvalitet samt 
affärsmässighet, för maximal samhällsnytta. 



§4 

Sydvattens delägare 
Sydvatten har bildats för att uppfylla delägarkommunernas skyldighet att ordna 
vattenförsö1jning. Delägarkommunerna är därför överens om att endast kommuner 
till vilka Sydvatten ska leverera vatten kan vara delägare i Sydvatten. 

§5 

Aktiekapitalet och dess fördelning 
Sydvattens aktiekapital uppgår till 442 402 800 honor. Andelarna i aktiekapitalet 
fördelas mellan delägarkommunerna efter folkmängd. Vid undertecknandet av detta 
avtal är andelarna i aktiekapitalet fördelade i enlighet med följande: 

Bjuv 1,76 % Lund 12,87 % 
Burlöv 1,94 % Malmö 34,05 % 
Eslöv 3,75 % Skurup 1,74 % 
Helsingborg 15,32 % Staffanstorp 2,58 % 
Höganäs 2,93 % Svalöv 1,64 % 
Kävlinge 3,26% Svedala 2,36 % 
Landskrona 4,93 % Vellinge 3,99 % 
Lomma 2,33 % Ängelholm 4,55 % 

100% 

Fördelningen är baserad på delägarkommunernas respektive folkmängd den 31 
december 2011, enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Delägarkommunernas 
andelar i aktiekapitalet ska omfördelas vart tionde år. 

Delägarkommunerna är skyldiga medverka till sådan omfördelning av aktiekapitalet 
som följer vid tillämpning av bestämmelserna i § 9 om nytillträde av kommun. 

Aktie ska vid omfördelningen enligt ovan överlåtas till kvotvärdet (aktiens andel i 
aktiekapitalet). 

Vid ökning av aktiekapitalet ska delägarkommunerna deltaga i prop01tion till sina 
andelar i aktiekapitalet. 

§6 

Förbud mot överlåtelse och pantsättning av aktie 
Aktie får inte, utöver vad som uttryckligen följ er av detta avtal, överlåtas. 
Pantsättning av aktie får inte ske. 



§7 

Finansiering 
Delägarkommunerna åtar sig att lämna sin medverkan till bolagets finansiering 
enligt vad som anges i denna paragraf. 

Sydvattens investeringar ska finansieras i första hand genom upptagande av lån på 
kreditmarknaden. Sydvatten får också uppta lån av en eller flera delägarkommuner 
under förutsättning att så sker till marknadsmässiga villkor. 

Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens 
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära 
i enlighet med denna punkt. Borgensramens storlek vid undertecknandet av detta 
konsortialavtal framgår av bilaga 1. 

Vruje nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägru·kommunerna i förhållande 
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet. 

Sydvatten ska för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägarkommunerna 
i förhållande till borgensåtagandet. 

Borgensavgiften ska betalas årsvis i efterskott. 

Borgensavgiftens storlek ska bestämmas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är 
giltigt om det har biträtts av delägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. 

Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägru·kommunerna förbinder sig att bifalla 
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 

Sydvatten ska ge delägarkommunerna erforderliga underlag för budgetarbete och 
ekonomisk långtidsplanering. 

§8 

Fördelning av kostnader 
Delägarkommunernas procentuella andelstal i anläggningarnas kapacitet ska 
bestämmas i förhållande till delägarkommunernas folkmängd vid ingången av före
gående kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Styrelsen kan medge 
viss jämkning av dessa andelstal med hänsyn till bl.a. att antalet anslutna vatten
förbrukare i delägarkommunen är särskilt lågt i förhållande till folkmängden eller att 
industriförbrukningen är särskilt hög. Andelstalen kan omprövas när särskilda 
omständigheter föreligger. 



Sydvattens fasta kostnader ska fordelas mellan delägarkommunerna efter deras 
relativa andelstal enligt ovan med två decimaler. 

Rörliga kostnader, d.v.s. kostnader som varierar med vattenproduktionen på 
marginalen, ska fördelas efter levererad vattenmängd. 

Den ersättning Sydvatten erhåller av delägarkommunerna for del i anläggningarnas 
kapacitet och för vattenleverans ska motsvara bolagets självkostnader på så sätt att 
intäkter och kostnader i princip balanserar varandra. 

§9 

Villkor för nytillträdande kommuner 
Bolagsstämman beslutar om upptagande av ny delägarkommun. 

Kommun som inträder i bolaget efter den [ ange nytt relevant datum] ska 

1. biträda mellan delägarkommunerna gällande konsortialavtal, och 

2. vid nyemission teckna aktier enligt fördelningsprincipen i § 5 till en 
teckningskurs motsvarande aktiernas andel i bolagets nettotillgångar, 
baserade på bokförda värden enligt fastställd balansräkning för närmast 
föregående år. 

Ny delägarkom.mun ska svara för kostnader för anslutningen enligt styrelsens beslut 
i va1je enskilt fall. 

§ 10 

Vissa bestämmelser om vattenleverans 
Sydvattens vattenleveranser till delägarkommunerna ska ske på platser som är 
lämpliga i förhållande till Sydvattens ledningsnät och det lokala nätets utformning, 
varvid en totalekonomisk lösning ska eftersträvas. 

Tekniska krav i övrigt och andra föresla-ifter för Sydvattens leveranser fastställs av 
styrelsen. 

Delägarkommunerna är skyldiga att godtaga vattenleverans oavsett i vilken av de 
regionala anläggningarna vattnet produceras. 

Delägarkommun får inte utan Sydvattens godkännande distribuera vatten från 
Sydvatten till mottagare utanför kommungränsen. 



§ 11 

Styrelse 
Sydvattens styrelse ska bestå av 13 ledamöter med 14 suppleanter. 

Styrelsen utses av delägarkommunerna på följande sätt: 

Eslöv 
Helsingborg 
Landskrona 
Lund 
Malmö 

Ledamöter 
1 
2 
1 
2 
4 

Suppleanter 
1 
1 
1 
1 
2 

Övriga delägarkommuner ska gemensamt utse 3 ledamöter och 8 suppleanter. För 
dessa övriga delägarkommuner ska det finnas en valberedning med särskild arbets
ordning om vilken dessa delägarkommuner ska träffa överenskommelse. Kommun 
som senare inträder i bolaget ska hänföras till denna grupp av övriga delägarkom
muner och biträda överenskommelsen om valberedning, varvid antalet suppleanter 
ökas med en per ny delägarkommun. 

Samtliga delägarkommuner garanteras representation genom minst en suppleant. 

Ordning för inträde som ledamot regleras i styrelsens arbetsordning. 

Styrelsens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då 
ordinarie val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet (d.v.s. årsstämmorna 
år 2015, år 2019 o.s.v.). 

§ 12 

Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad 
revisor och en suppleant. De två största delägarkommunerna utser vardera en 
lekmannarevisor och en suppleant. 

Samtliga revisorers och suppleanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs Gämlikt 9 kap. 
21 § aktiebolagslagen). Lekmannarevisorerna och dessas suppleanter ska utses vid 
den årsstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av kommunfullmäktige 
har förrättats i hela landet,( d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.). 



§ 13 

Bolagets redovisningshandlingar 
Från bolaget ska va1je delägarkommun i samband med kallelse till årsstämma 
erhålla avskrifter av de av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på 
årsstämma. 

Delägarkommunemas revisorer äger rätt att om de så önskar få insyn i bolagets 
räkenskapshandlingar. 

§ 14 

Löpande samråd och information 
För löpande sanuåd och information ska finnas: 

1 Ett tekniskt samrådsorgan med en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant 
från samtliga delägarkommuner. Ordinarie ledamot och suppleant ska vara 
antingen i delägarkommun anställd tjänsteman med ansvar för vattenförsöij
ningsfrågor, eller, i förekommande fall, i extern, helägd eller tillsammans med 
andra kommuner delägd, driftsorganisation anställd tjänsteman med motsva
rande ansvar. 

Detta organ ska behandla telmiska och driftsmässiga frågor utifrån en helhetssyn 
på försöijningskedjan. 

2 Ett ekonomiskt samrådsorgan med sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6) 
suppleanter. Delägarkommunema Malmö, Helsingborg, Landskrona, Eslöv och 
Lund utser vardera en ordinarie ledamot och en suppleant. Övriga delägarkom
muner utser genom den i § 11 nämnda valberedningen tillsammans en ordinarie 
ledamot och en suppleant. 

Detta organ ska behandla ekonomiska och finansiella frågor av ägarkaraktär, 
vilket bland annat innefattar framtagandet av styrdokument. 

Det tekniska och ekonomiska samrådsorganet ska sammanträda minst fyra gånger 
varje år. Tjänsteman från Sydvatten kallar till och ska vara ordförande vid samman
träde. 

Vid saimådsorganens sammanträden och övriga arbete ska deltaga de tjänstemän 
inom Sydvatten som har ansvaret för Sydvattens verksamhet inom respektive 
fackområden. 

§ 15 

Utövande av rösträtt m.m. 
Delägarkommunerna förbinder sig att vid utövande av sin rösträtt på bolagsstämma 
och genom sina representanter i styrelsen ävensom eljest tillse att bestämmelserna i . kvL( 
detta avtal uppfylls. u_i) . , /~1 }f' J\ I 

( ~((. 
1 

(/4 V:.)J.. CL 

i \~ c;4t Av~ 



§ 16 

Avtals brott 
Delägarkommun som gör sig skyldig till väsentligt brott mot detta avtal, samt inte 
efter skriftlig erinran därom vidtar rättelse inom sextio (60) dagar efter mottagandet 
av sådan eriman, är skyldig att på begäran av annan delägarkommun omgående 
begära utträde ur detta avtal i enlighet § 17 nedan. 

§ 17 

Utträde 
Delägarkommun har rätt att begära utträde ur detta avtal. Utträde ska ske vid den 
tidpunkt som övriga delägarkommuner bestämmer, dock senast tolv (12) månader 
efter det att begäran om utträde framställdes. 

Övriga delägarkommuner ska inlösa den utträdande delägarkommunens aktier senast 
på dagen för utträdet. Inlösen ska ske i förhållande till delägarkommunernas andelar 
i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. Mot bakgrund 
av skälen till Sydvattens bildande, ändamålet med Sydvattens verksamhet och upp
rättandet av detta aktieägaravtal är delägarkommunerna överens om att lösenbelop
pet per aktie vid inlösen enligt denna punkt ska motsvara aktiens kvotvärde, oavsett 
dess verkliga värde. 

Delägarkommun som träder ur detta avtal ska dessutom ersätta Sydvatten för den 
kostnad, skada och förlust som Sydvatten eller delägarkommunerna åsamkas på 
grund av att delägarkommunen träder ur avtalet. Om en delägarkommun träder ur 
detta avtal som en följd av ett väsentligt avtals brott ska den utträdande delägarkom
munen dessutom ersätta Sydvatten för den kostnad, skada och förlust som Sydvatten 
eller delägarkommunerna åsamkas på grund av delägarkommunens avtalsbrott. 

Om delägarkommunerna inte inom fyra ( 4) månader efter det att begäran om utträde 
framställdes kan komma överens om den ersättning som den utträdande delägar
kommunen ska betala till Sydvatten enligt denna punkt ska utlåtande om ersätt
ningen inhämtas från en oberoende värderingsman utsedd av delägarkommunerna. 
Om delägarkommunerna inte inom sex ( 6) månader efter det att begäran om utträde 
framställdes enats om vem som ska utses till sådan värderingsman, ska värderings
mannen på delägarkommuns begäran utses av Stockholms Handelskammare. 

Värderingsmannen ska bestämma ersättningen enligt bestämmelserna i denna punkt, 
beräknat per tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 

Kostnaderna för värderingsutlåtandet från den oberoende värderingsmannen ska till 
hälften betalas av den utträdande delägarkommunen och till återstående del av 
övriga delägarkommuner i förhållande till delägarkommunernas andelar i aktie
kapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 



Utträde ur detta avtal påverkar inte giltigheten av eventuella avtal mellan den utträ
dande delägarkommunen och Sydvatten. Utträde ur detta avtal påverkar inte heller 
giltigheten av åtaganden som den utträdande delägarkommunen må ha gentemot 
Sydvatten eller annan delägarkommun på grund av detta avtal och som uppkommit 
före tidpunkten för utträdet. 

Vid utträde ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om övriga villkor för 
den utträdande delägarkommunens utträde ur detta avtal. 

§ 18 

Avtalets giltighet 
Detta avtal träder i haft då det undertecknats av samtliga paiter och gäller till och 
med den 31 december 2044. Om inte någon av delägarkommunerna skriftligen till 
övriga delägarkommuner säger upp avtalet senast fem (5) år före utgången av 
avtalstiden, förlängs avtalet automatiskt med femton (15) år i taget med fem (5) års 
uppsägningstid. 

Om uppsägning som nu sagts sker, upphör avtalet att gälla mellan samtliga parter, 
såvida inte annat överenskoms. 

Delägarkommunerna är överens om att genomföra en gemensam översyn av avtalet 
vid utgången av den initiala avtalsperioden samt därefter, om tillämpligt, vid 
utgången av de förlängda avtalsperioderna om femton (15) år. 

Om detta avtal sägs upp ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om villko
ren för delägarkommunernas fo1tsatta samarbete i bolaget och bolagets bestånd. 

§ 19 

Tidigare avtals upphörande m.m. 
När detta avtal godkänts och undertecknats av delägarkommunerna upphör det 
tidigare konsortialavtalet att gälla. 

Val enligt§ 11 fönättas vid första årsstämma och val enligt§ 12 fönättas vid första 
tillämpliga årsstämma efter avtalets godkännande och undertecknande. 

Av detta avtal har delägarkommunerna tagit var sitt exemplar. 



Bjuv den ?_D l L\ - DÄ <_l,o 

BJUVS KOMMUN 

Burlöv den 20 \,4' -O 6 - O 2" 

BURLÖVS KOMMUN 

Namnföltydligande 

ESLÖVS KOMMUN 

CJWN1c W 
Namnförtydligande 

Helsingborg den ,iOIY- ()5 -:! 2 

HELSINGBORGS STAD 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

10 (13) 



HÖGANÄS KOMMUN 

/ // 
/,/ ~ 

Namnfo1tydligande 

Kävlinge den 

KÄVLINGE KOMMUN 

N amnfortyd ligande 

Nanmförtydligande 

Lomma den 

LOMMA KOMMUN 

Namnfortydligande 

Namnllirtydlfgande / 

N amnllirtydl igande 

Namnllirtydligande 

Namnfortydligande 

11 (13) 



Lund den ~ o/ /4 -Z () I l.-f 

LUNDS KOMMUN 

N amnfortyd I igande 

Malmö den 1-/ l _ \~ 
MALMÖ STAD 

'Y(tln 

Namnfortydligande 

Skurup den /3/7 - /'/ 

SKU~ l.l S KOMMUN 

· I I !Nan\n'tb'r~ cffiMMeJ N 
J1 1 ' JtJl .l(l lJ 

l<v111111u11...,ly1..,J·,1 Il', u1df1J1w1clo 

Staffanstorp den I Lf lz a. (J I L/ 

STAFFANSTORPS KOMMUN 

:,Jl,,t1 
Namnfortydligande 

Namn'tortydligande 

I/ v 7 
{/ SKURtJPS KOMMUN 

NarreW11äiI~ 
l<arnffUl)ltlt 

{!ti/b/,¼ L 
c' Il(.. K7t tHZ slo!J ~ss o,4../ 
Namnfortydligande 

12 (13) 



Svalöv den 

SVALÖVS KOMMUN 

I d. /',-
.,dfzd«i• (/ll??6...~~ (_~ef-r';~~ 

,·-;, -7•1 
.c)/u.,,.',,-7/'rJ G,/C'/US0cv-J 

Namnförtydligande 
-fe P v g_ I k. l-~~ v l s. 1 

Namnförtydligande 

Svedala den Q V&' ~ I 'i 
SVEDALA KO 

/i; dl ~~~ 
l a(,?lf: J/u.lJ;vrrotil WE:1 TF{l, ft,51,frf~ /Jlr:tsiir-1 

Namnförtydligande Namnfö1tydligande 

Namnförtydligande 
-~O,\f\rvt,11\\11\~v'•d~en l 0,,-Jf;,,..,1 vldt' 

Ängelholm den 2öl f - ~7-öS 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

Nam 
, '\;, vi rt L{ J, -~I,;/ 

Namnförtydligande 

13 (13) 



Bilaga 1 

2014-01-02 

~ SYDVATTEN 

Delägarnas Borgensåtaganden 

Sorgensåtagandet ~rdelas efter vid var tidpunkt gällande llgarandel 

Delägare Ägarandel Lån EIB Lån Nordea LånSHB LånSHB LånSHB LånSHB LånSHB Lån Nm Summa Borgensram: 
efter 135 .Mkr 220 .Mkr 149 .Mkr 152 .Mkr 121 .Mkr 150 .Mkr 100 .Mkr 67.Mkr borgens-

nyemission 2002-04-15 2006-05-31 2010-06-16 2011-04-14 2012-10-0l 2013-06-10 2013-06-10 2013-12-1 I åtagande 
2012-06-01 2017-04-13 2016-05-30 2015-06-15 2014-03-01 2014-06-15 2018-06-10 2019-06-10 2023-12-11 

Bjuv 1,76% 2 801200 2 796 800 2 129 600 2 640 000 1760000 1179 200 13 306 800 24 930 200 

Burlöv 1,94% 3 105 000 4 730 000 3 099 200 3 100 800 2 347 400 2 910 000 1940 000 1 299 800 22532200 27 490 000 

Eslöv 3,75% 5 805 000 9130 000 5 960 000 5 973 600 4 537 500 5 625 000 3 750 000 2 512 500 43 293 600 53 137 500 

Helsingborg 15,32% 24030 000 37268 000 24346 600 24396000 18 537200 22980 000 15 320 000 10 264400 177 142 200 220 000 000 

Höganäs 2,93% 4590 000 7 150 000 4 663 700 4666400 3 545 300 4395 000 2 930 000 1963 100 33 903 500 41 518 100 

Kävlinge 3,26% 4995 000 7 920 000 5 170 300 5 183 200 3 944 600 4 890 000 3 260 000 2184200 37 547 300 46195 000 

Landskrona 4,93% 7 695 000 11990 000 7 837 400 7 843 200 5 965 300 7 395 000 4 930 000 3 303 100 56 959 000 69 858 000 

Lomma 2,33% 3 645 000 5 676 000 3 710 100 3 724 000 2 819 300 3 495 000 2 330 000 1 561 100 26960 500 33 100 000 

Lund 12,87% 20250 000 31328 000 20472 600 20 504 800 15 572 700 19 305 000 12 870 000 8 622 900 148 926 000 182 367 900 

Malmö 34,05% 52 920 000 82 852 000 54146 600 54233 600 41200500 51075 000 34 050 000 22 813 500 393 291200 500 000 000 

Skurup 1,74% 2 766400 2105 400 2 610 000 1740000 1 165 800 10 387 600 25 000 000 

Staffanstorp 2,58% 4 050 000 6 270 000 4 097 500 4104 000 3 121 800 3 870 000 2580 000 1 728 600 29 821900 33 000 000 

Svalöv 1,64% 2 565 000 3 982000 2 607 500 2599200 1984400 2 460 000 1640 000 1098800 18 936 900 23 500 000 

Svedala 2,36% 1350 000 2 002 000 3 739 900 3 754400 2 855 600 3 540 000 2360 000 1 581 200 21 183 100 33 441200 

Vellinge 3,99% 9 702 000 6 347 400 6 353 600 4 827 900 5 985 000 3 990 000 2 673 300 39 879200 60 000 000 

Ängelholm 4,55% 5 505 500 6 825 000 4550 000 3 048 500 19 929 000 46 000 000 

Summor 100,00% 135 0_00 0,00 220000000 149 000 000 _152 000 000 121000000 _150 000 _000 100 000 000 67 000 000 I 094 000 000 1419 537 900 

M:\Lån\Borgensåtaganden\Borgensåtagande och bergensavgift 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-06-10 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 159  Dnr KS 000291/2020 - 905 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019  
- AV Media Skåne 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet  

AV Media Skåne. AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan  
12 medlemskommuner och ytterligare ett tiotal kommuner. AV Media är  
en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola som arbetar för att 
inspirera hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa 
givande undervisning. Direktionen för kommunalförbundet har översänt 
bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019 samt även revisionsberättelse 
med en hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Föregående 
års negativa balanskravsresultat har återställts i sin helhet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-04-07, med tillhörande 

bilaga. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-28. 
 
Förvaltningens och  
utbildningsnämndens  
förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 

för år 2019. 
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. 

2.  Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna.  

 
       

 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



	

Utbildningsnämnden		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐04‐28 1 av	1

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

UN	§	57		 Dnr	UN	000181/2020	‐	905	

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 - AV 
Media Skåne 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Båstads	kommun	är	en	av	medlemskommunerna	i	Kommunalförbundet	AV	

Media	Skåne.	AV	Media	Skåne	är	en	samverkansorganisation	mellan	12	
medlemskommuner	och	ytterligare	ett	tiotal	kommuner.	AV	Media	är	en	
pedagogisk	och	teknisk	resurs	för	förskola	och	skola	som	arbetar	för	att	
inspirera	hur	digitala	verktyg	och	användandet	av	film	och	böcker	kan	skapa	
givande	undervisning.	

	
	 Direktionen	för	kommunalförbundet	har	översänt	bokslut	och	

verksamhetsberättelse	för	år	2019	samt	även	revisionsberättelse	med	en	
hemställan	om	att	respektive	fullmäktige	i	medlemskommunerna	beviljar	
direktionen	ansvarsfrihet	för	det	gångna	verksamhetsåret.	

	
	 Föregående	års	negativa	balanskravsresultat	har	återställts	i	sin	helhet.	
	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Elisabet	Edner,	ekonomichef,	daterad	2020‐04‐07	med	

tillhörande	bilaga.		
	
Beslut	 Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta:	
	

1.	Direktionen	för	Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne	beviljas	ansvarsfrihet	
för	år	2019.	

2.	Bokslut	och	verksamhetsberättelse	för	2019	läggs	till	handlingarna.	

	

	
	
	

	

illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum:	:	2020‐04‐07	 Till: Kommunfullmäktige	
Handläggare:	Elisabet	Edner	
Dnr: UN	000181/2020	–	905 
	
	

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 - AV Media 
Skåne 
	
	
Förslag till beslut 
	
Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta	
	
1.	Direktionen	för	Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne	beviljas	ansvarsfrihet	för	år	2019.	
2.	Bokslut	och	verksamhetsberättelse	för	2019	läggs	till	handlingarna.	
 
Sammanfattning av ärendet	
Båstads	kommun	är	en	av	medlemskommunerna	i	Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne.	AV	
Media	Skåne	är	en	samverkansorganisation	mellan	12	medlemskommuner	och	ytterligare	ett	
tiotal	kommuner.	AV	Media	är	en	pedagogisk	och	teknisk	resurs	för	förskola	och	skola	som	
arbetar	för	att	inspirera	hur	digitala	verktyg	och	användandet	av	film	och	böcker	kan	skapa	
givande	undervisning.	
	
Direktionen	för	kommunalförbundet	har	översänt	bokslut	och	verksamhetsberättelse	för	år	
2019	samt	även	revisionsberättelse	med	en	hemställan	om	att	respektive	fullmäktige	i		
medlemskommunerna	beviljar	direktionen	ansvarsfrihet	för	det	gångna	verksamhetsåret.	
	
Föregående	års	negativa	balanskravsresultat	har	återställts	i	sin	helhet.	
	
	
	
Ekonomiavdelningen	
Elisabet	Edner,	ekonomichef	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne	
Ekonomiavdelningen	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Hemställan	om	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2019	med	bilagor	
	
	
	
	

iJ1J BÅSTADS 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

Kommunfullmäktige 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2Q~O -04- 0 2 
Dnr ..•. i~2~.ff{SJl· 
•····•·•······························ 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 

att överlämna årsredovisning för år 2019 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 

2020-04-01 

att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att 
dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2020-06-30. 

Bifogat finns: 

• Protokoll för direktionsmöte 2020-03-09 
(med bilaga 1: Korrigerad budget, bilaga 2: Skillnader i budgetarna, bilaga 3: 
Årsredovisning 2019, Bokslut 2019-12-31/Statistik 2019) 

• Revisionsberättelse för år 2019 

• Granskningsrapport 2019 

Postadress: 
Finjagatan 44 

Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande 

eu 

Mikael Linden, 
Verksamhetschef 

Besöksadress: 
Finjagatan 44 

281 51 HÄSSLEHOLM 

Telefon : 
0451-38 85 80 

E-post: 
kontakt@avmediaskane.se 



AV 
MEDIA SKÅNE 

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, 
Tomelilla Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner 

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2019. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom dels den 
löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade revisionen. 

EV har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2019. 
Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 

Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Likaså att direktionens interna kontroll varit tillräcklig. Vi 
tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vi tillstyrker att årsredovisning för 2019 
godkänns för AV Media Skåne. 

Hässleholm 2020-03-11 
,... 

./L-~ 
/enrik Bengtsson 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Rapport över granskning av delårsrapport 2019-08-31 (översänd sedan tidigare) 
Granskning av årsbokslut 2019 

AV Medla Skåne I I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Inledning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat 
Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning 
per 2019-12-31. 

Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna 
finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att 
direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk 
hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har 
uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god 
sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över 
resultat och ställning 

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande 
bedömningar. 
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etod och avgränsningar 

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende 
risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av 
erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning. 

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och 
avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk 
granskning av väsentliga förändringar i balansräkningen jämfört med 
föregående årsbokslut och delårsbokslut samt helårsprognos. 
UppföLJning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet. 
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Lag om kommunal bokföring och 
redovisning (20 8:597) 

Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning. 

Syftet med utredningen var att komma med förslag på en mer 
rättvisande redovisning, ökad insyn och ökadjämförbarhet. 

Lagen innebär att kommunernas årsredovisning får fler delar. 

Den nya kommunala redovisningslagen medför vissa förändrade 
värderingsregler: 

Exempelvis ska huvudregeln vara att finansiella instrument som 
innehas för att ge avkastning eller värdestegring ska värderas till 
verkligt värde. 

Balanskravsutredningen utökas. Orealiserade vinster i värdepapper 
ska inte beaktas vid beräkning av årets resultat. 
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ättvisande räkenskaper 

Bokslutsprocessen 

Årsbokslutet var inte komplett vid granskningstidpunkten och det finns 
fortfarande förbättringspotential med att få fram en slutlig 
årsredovisning. Årsbokslutet upprättas av Kommunförbundet Skåne och 
årsredovisningen upprättas delvis tillsammans med förbundet. 

Redo\f\sn,ngsµr,nc,µer mm 
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är 
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god 
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen 
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslag
stiftning samt nya rekommendationer från (RKR) Rådet för kommunal 
redovisning. 

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen 
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har 
framkommit under revisionen. 

Page 5 Kommunalförbundet AV Media Skåne - Arsbokslut 2019 



esultat för 2019 jämfört med före ående år 

Beloppp i tkr Utfall får 

Utfall i år justerat Utfall får Förändring 

Verksamhetens intäkter 10874 11418 11418 -544 

Verksamhetens kostnader -10618 -11599 -11599 981 

Verksamhetens nettokostnader 256 -181 -181 437 

Finansiella poster 8 779 0 -771 

Arets resultat 264 598 -181 -334 

Årets resultat i förhållande till föregående års justerade resultat är 334tkr 
lägre. 

Omsättningen ligger 544tkr lägre 2019 eftersom förbundet upphörde med 
försäUning och upphandlingsdelar av IT från juni 2018. Sedan har 
verksamhetens kostnader minskat i motsvarande omfattning. F.å låg det en 
uppsägningslön på ca 0,5 mnkr som inte finns detta år. 

Finansiella poster har försämrats i förhållande till föregående år med 
771 tkr, vilket beror på orealiserad värdeförändring på kapitalplaceringar. I 
detjusterade resultatet från f.å, som jämförelsetal förändrats, blev det en 
värdeökning med 779tkr. 
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God redovisningssed 

\mmaterle\\a t\\\gångar 

From 2017 redovisar förbundet filmlicenser som en immateriell tillgång. 
Tidigare redovisades dessa som en kostnad direkt i resultaträkningen. 
Tillgångarna skrivs av under nyttjandeperioden. Ingen förändring har skett 
under 2019. 

Kundfordrlngar 

Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2019-12-31. 
Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet. 
Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i årsbokslutet 2019-12-31. 

Kassa och bank 

I balansposten kassa, bank ingår det placeringar i fonder vilket har redo
visats enligt verkligt värde from 2019-01-01 enligt ny redovisningslag
stiftning. Detta innebär att det finns en orealiserad värdeförändring under 
2019 uppgående till 1 0tkr och vid omräkning av jämförelsetal för samma 
period f.å har det skett en värdeförändring om 779tkr i resultaträkningen. 
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God redovisningssed forts 

Pens\oner 

Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i 
årsredovisningen per 2019-12-31 upplyst om en tillgång i 
Pensionsstiftelsen på 4 601 260 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 1 
580 000 kr. Tillgångsposten är avstämd mot underlag från SKR och 
pensions reserven är avstämd mot underlag från KPA. 
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Uppföljning av mål för god ekonomisk 
hushållning 
Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och 
uppföUning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i 
årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både 
finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen 
fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 
obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. 
Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets utvärdering 
samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma 
uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans 
mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning 
av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning. 

Page 9 
Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019 



Bedömning 

AV Media redogör för föLJande verksamhetsmål: 

AV Media Skåne skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla 
MakerBox. Må\et bedöms \fara uµµf'j\\t. 

AV Media Skåne skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur man 
skapar film samt att hur använder man filmen mer pedagogiskt i undervisningen (analys av 
film)". Må\et bedöms \fara uµµf'j\\t. 

AV Media Skåne skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16 
kommuner går in i pilotprojekt "Läshörnan". Må\et bedöms uµµf'j\\as en\\gt förbundet men det 
framgår \nte om a\\a '\ 6 kommuner gått \n \ µroje\.<..tet. 

AV Media Skåne skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner och 
enskilda skolor i syfte att förtydliga skrivningen avseende samverkan. Målet bedöms uppfyllt 
eftersom interimsavtal är tecknade. 

AV Media redogör för föLJande finansiella mål: 
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Soliditet ska ej understiga 6 000 000 SEK. 

U\.<..\f\d\tet ska ej underst\ga 2 000 000 SEK. 

Må\en bedöms \fara uµµf'j\\da. 
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Bedömning forts 

AV Media bedömer att målet som säger att verksamheten ska kännetecknas av god ekonomisk 
hushållning är uppfyllt. Målet bedöms vara uppfyllt eftersom merparten av verksamhetsmålen är 
uppfyllda och båda de finansiella målen är uppfyllda. 

Balanskravet bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte finnas några 
väsentligajusteringsposter att beakta som påverkar balanskravet så att det blir negativt. 
Återställning har skett av tidigare års underskott. 

Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen. 

Sammanfattande bedömn,ng 
Efter granskningen av årsredovisningen för 2019 är det revisionens uppfattning 

att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed 

att årets balanskrav är uppfyllt 

att föregående års negativa balanskravsresultat har återställts i sin helhet 2019-12-31. 

Page 11 
Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019 



2r1 
AV 
MEDIA SKÅNE 

PROTOKOLL 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Sammanträdesdag: Måndag den 9 mars 2020 

Plats och tid: 

Närvarade: 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

Ersättare: 

Verksamhetschef: 

AV Media Skåne kl. 13.30 - 15.30 

Sven-Ingvar Borgquist Ordf. 
Thomas Nerd 
Erik Berg 
Rune Persson 
Lars-Anton Ivarsson 
Sven Olsson 
Gun Friberg 
Jon Strömberg 

Roger Persson 
Sven-Arne Persson 

Lars Klees 
Tonny Svensson 
Lars Andreasson 
Christer Grankvist 
Marcus Möller 
Lars Carlsson 
Anneli Eskilandersson 

Mikael Linden 

Ängelholm 
Båstad 
Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Simrishamn 
Åstorp 
Örkelljunga 

Tomelilla 
Östra Göinge 

Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Simrishamn 
Åstorp 
Ängelholm 
Örkelljunga 

Personalföreträdare: Martin Sarkar 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

~otL 
Mikael Linden 

~~~~~df1t 
Sven-Ingvar Borgqurftv 

~r}/7/1_ , 

~sson 
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Ärenden: 

§ 1. Mötets öppnande & upprop 
Ordföranden Sven-Ingvar Borgquist hälsade ledamöterna välkomna till 
årets första direktionsmöte samt hälsade de nya medlemmarna Gun 
Friberg och Sven-Arne Persson särskilt välkomna. Verksamhetschefen 
förrättade upprop. 

Direktionen beslutar: 
att fastställa tjänstgöringslistan. 

§ 2. Val av justerare 
Sven Olsson valdes till att justera dagens protokoll. 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 191205. 
Verksamhetschefen återkopplade till de viktigaste besluten samt den 
korrigering som AU beslutade om 200102 gällande behörigheter i § 67. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föregäende mötesprotokoll till handlingarna 
samt att godkänna AU:s beslut. 

§ 4. Processen med medlemskap 
Verksamhetschefen återkopplade till tidslinjalen för processen. Bjuv 
respektive Höganäs har tackat nej till medlemskap. Laholm och Kävlinge 
kommun gav besked den 17 december 2019 om att ej skriva på 
interimsavtal för 2020 och ej heller söka medlemskap. Höör och Hörby 
kommun har översänt beslut ifrån kommunfullmäktige om att ansöka om 
medlemskap i förbundet. Kristianstads kommun skall nu i mars ta beslut 
om att ansöka om medlemskap. Återstår I nuläget att få beslut ifrån 
Eslövs och Svalövs kommun där processen fortgår. Dialogen med dessa 
kommuner skall fortgå över tid. 

Direktionen beslutar: 
att lägga verksamhetschefens information till handlingarna. 
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att godkänna Höör och Hörby kommuns ansökan om medlemskap i 
förbundet. 

§ 5. Korrigerad budget för 2020 
Med anledning av Kävlinge och Laholms avhopp ifrån interimsavtal för Bilaga 1 
2020 tappade vi 829 000 kr i budgeten inför 2020. I utskickad bilaga inför Bilaga 2 
mötet har ni sett föreslagen korrigerad budget. I bilaga 2 finns information 
om förändringar/skillnader mellan beslutad budet och korrigerad budget. 
Verksamhetschefen gick igenom skillnaderna. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna korrigerad budget för är 2020. 

ks,h1 
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§ 6. Redovisning samt överlämnande av Årsredovisning 
för år 2019 
Verksamhetschefen redovisade årsredovisningen med dess olika delar. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna ärsredovisningen för är 2019. 

§ 7. Årets resultat 
Årets resultat slutar på 263 615 kr. 

Direktionen beslutar: 
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Bilaga 3 

att förra ärets resultat minus 180 885 kr som är länat ur eget 
kapital äterställs i sin helhet samt att äterstäende resultat 72 833 kr 
tillförs eget kapital. 

§ 8. Revisionsberättelse 
Revisionen (Ernst & Young med politiska revisorer) sammanträder onsdag 
den 11 mars och överlämnar därefter granskningsrapport och revisions
berättelse. 

Direktionen beslutar: 
att när granskningsrapporten och revisionsberättelsen är 
klar skall den skickas till AU och direktionens ledamöter. 
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för är 
2019 biläggs AV Media Skänes ärsredovisning. 
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för är 
2019 tillsammans med ärsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gängna 
verksamhetsäret 2019. 

§ 9. Aktuellt på AV Media Skåne 
Verksamhetschefen gav aktuell information om verksamheten. 
Vi och vår nya leverantör utav vår ekonomiska redovisning har i början av 
året lagt mycket tid på att få allt på plats och det tycker vi att vi nu har nått 
fram till. Det kommer att bli bra och inte minst då närheten rent fysiskt då 
vi har våra kontor bara 300 m ifrån varandra, det underlättar 
kommunikationen mycket. Stöd vad avser personaltjänst/frågor har vi fått 
ett positivt beslut ifrån Hässleholms kommun. Vi provar det under 2020 och 
utvärderar vid årets slut möjligheten till förlängning. 
Vi har genomfört minimässor "Lära Nära" i Simrishamns och Ängelholms 
kommun med mycket bra resultat. Enbart positiva omdömen ifrån de båda 
kommunerna. Även en särskild insats i Eslövs kommun där vi träffade 40 
nyckelpersoner/pedagoger ifrån alla utbildningsdelar F-vuxenutbildning. Vi 
har varit på dialogmöte med förvaltningen i Klippan. 
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Den 3 mars genomförde vi både utvecklingsledarmöte i Kristianstad på 
Filmmuseet samt Inspirationsdagar på Kristianstads Arenan som Läromedia 
i Örebro håller i, vår f.d. Läromedelsmässa. Vi räknade in 540 besökare 
mellan klockan 13.00 och 17.30. 
Vi ser en trevlig trend då vår nya kundgrupp förskolorna hela tiden ökar och 
visar stort intresse för vårt utbud. 

Direktionen beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 10. Informationsutbyte ifrån respektive kommun 
Lars Carlsson gav information om att man har svårt att fylla platserna till 
teknikprogrammet till hösten. 
Lars-Anton Ivarsson informerade om att man fattat beslut om två nya 
förskolor i Osby kommun (då man haft problem med mögel i gamla 
förskolor). Det som är intressant i detta är att den digitala strategin för 
skolorna kommer med ifrån början. Idag har Osby två högstadieskolor, 
beslut är fattat om att övergå till en högstadieskola. Även Osby kommun 
har problem med att fylla platserna på teknikprogrammet. 
Sven Olsson informerade att man i Simrishamn åter igen byter nämndens 
ordförande. Christer Grankvist tillade att IT strategen i Simrishamn, 
Joachim Thornström, informerat i nämnden i positiva ordalag om "Lära 
Nära". 

§ 11. Övriga ärenden 
Verksamhetschefen gav information om att årets studiebesök blir på 
Silviaskolan i Hässleholm samt workshop på AV media Skåne med AR/VR 
och annan teknik. Studiebesöket blir i samband med direktionsmötet 
antingen den 4 maj eller den 8 juni. 

Beslut: 
Att lägga verksamhetschefens information till handlingarna 

§ 12. Information 
Nästa direktionsmöte är måndagen den 4 maj klockan 13.30 på AV Media 
Skåne, Finjagtan 44. Obs! Blir det även studiebesök inlagt den 4 maj så 
kommer tiderna att förändras. Information när studiebesöket på 
Silviaskolan är klart kommer ut så fort som det är beslutat. 

Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade mötet. 
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Intäkter 
Konto Vht Kstl Namn 

3011 Avg. medlemskom. 

3021 Avg. andra kom. 

3171 Avtal övr. aktörer 

Summa intressentintäkter 

3110 

3111 4 41 Läromedelsmässan 

3111 4 43 Kurser och konferenser 

Kurser, mässor och konf. 

3113 Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 % 

Förkomna böcker 

3111 8 80 Försäljning videoproduktion 

Videoproduktion 

3973 Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin 

Uthyrning av AV-utrustning 

3986 Sjuklöne kompensation 

3988 Erhållna bidrag personal 

Personal 

3520 Försäljning av porto m.m. 

3740 öresutjämning 

3131 övriga Intäkter 

Övriga Intäkter 

4999 Ankomstregistrering 

Summa intäkter 
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Budget 2020 

6 454 754 

3 260 785 

254480 

9 970 019 

0 

10 000 

10 000 

9 000 

9 000 
250 000 

250 000 

1 000 

1 000 

120 000 

120 000 

100 

10 

100 

210 
0 

10 360 229 

Prognos 2020 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

Bilaga 1 
Korrigerad budget 
2020-03-09 

Utfall t.o.m jan 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
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VERKSAMHETS KOSTNADER 
Övriga kostnader 
6570 Bankkostnader -2 000 0 0 

6110 Kontorsmaterial -2 500 0 0 

6214 Telefon (Leasing Trafik) -50 500 0 0 

6212 Mobiltelefon 1 000 0 0 

6250 Postbefodran -45 000 0 0 

6520 Kopieringskostnad -39 000 0 0 

6521 Övrig administration -150 000 0 0 
6580 övriga måltidskostnader -100 0 0 

6991 övriga kostnader -129 0 0 

5460 övriga externa kostn, utrikes 0 0 
Administration -288 229 0 0 

5611 Distribution Drivmedel -32 000 0 0 

5612 Distribution Skatt & försäkring -15 000 0 0 
5613 Distribution Rep & underhåll -15 000 0 0 
5619 Distribution övrigt (Hyrbil Leasing Bilpool) -75 000 0 0 

Distribution -137 000 0 0 

6310 Företagsförsäkringar -26 000 0 0 
Försäkringar -26 000 0 0 

5410 Förbrukningsinventarier -2 000 0 0 
Förbrukningsinventarier -2 000 0 0 

5411 Korttidsinventarier -3 år. -15 000 0 0 
5412 Inventarier teknikutveckling IT etc. -70 000 0 0 
5420 IT Mjukvaror -22 000 0 0 

Varaktiga inventarier< 3 år -107 000 0 0 
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5800 Hotell, biljett och övriga resekostnader -45 000 0 0 

5890 övriga resekostnader 0 0 0 

5831 Kost och logi i Sverige 0 0 0 

5832 Kost och logi i utlandet 0 0 0 
Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader -45 000 0 0 

5900 Marknadsföring/representation -60 000 0 0 
Marknadsföring/representation -60 000 0 0 

5010 Lokalhyra/el, vatten mm -715 000 0 0 

5090 övriga lokalkostnader -88 000 0 0 
6370 Bevakning -40 000 0 0 

Lokalkostnader -843 000 0 0 

6555 Konsultarvoden, konferens 0 0 0 
6550 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -50 000 0 0 

Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -50 000 0 0 

6540 Extern kompetens IT -550 000 0 0 
6230 Datakommunikation -90 000 0 0 
6421 Revision -100 000 0 0 
6590 övriga externa kostnader -22 000 0 0 
8970 Tidn, tidskrifter & facklitteratur 0 0 0 

Externa tjänster, IT, rev mm -762 000 0 0 

6411 6 60 övriga kostnader politiker -12 000 0 0 
6982 Föravg, ej avdragsgilla -2 000 0 0 

Övriga kostnader politiker -12 000 0 0 

I I I 15•mma övriga kostnader -2 3322291 
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Kostnader Varor & tjänster för rörelsen 
4010 4 41 Kostnader Läromedelsmässan 0 0 0 

4010 4 43 Kostnader kurser och konferenser -20 000 0 0 

4010 Inköp av varor och material 0 

Kurser, mässor och konf. -20 000 0 0 

6351 Kundförluster 0 0 0 

Kostnader Kundförluster 0 0 0 

4310 2 21 Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser 0 0 0 

4310 2 23 Mediainköp Böcker 0 0 0 

4310 2 24 Mediainköp Data, Multimedia -1 000 0 0 

4310 2 25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning -10 000 0 0 

Mediainköp -11 000 0 0 

4310 8 80 Media inköp tillvalstjänster 1060 Licenser 0 0 0 

Tillvaltjänster 0 0 0 

4320 3 31 Förbrukning Undervisningsfilm -1 000 0 0 

4320 3 33 Förbrukning Böcker -5 000 0 0 

4320 3 35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning 0 0 0 

4320 3 37 Förbrukning Övrigt -7 000 0 0 

4010 7 70 Förbrukning Videoproduktion 0 0 0 

Förbrukning -13 000 0 0 

Summa kostnader varor & tjänster -44 000 0 0 

'-~ _s; 
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KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER 
7210 Personal löner -3100 000 0 0 
7510 Personal sociala avgifter -990 000 0 0 
7533 Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen -80 000 0 0 
7290 Förändringar semester löneskuld * -45 000 0 0 
7519 Förändringar soc. Avg. löneskuld* -15 000 0 0 
7410 KPA-försäkring -9 500 0 0 
7411 Premier för koll pensionsförsäkring -80 000 0 0 
7460 Pensionsutb. KPA -285 000 0 0 
7570 AMF-försäkring -500 0 0 

Löner personal -4605 000 0 0 

7321 Personalens traktamenten, skattefria -6 500 0 0 
7322 Personalens traktamenten, sk. pliktig -8 000 0 0 
7323 Skattefria Uti traktamenten -5 500 0 0 
7331 Resor, skattefria -4 000 0 0 
7332 Resor. skattepliktiga -3 000 0 0 

Reskostnader personal -27 000 0 0 

7470 Pension förvaltningsavgift -8 800 0 0 
7610 Kompetensutveckling -75 000 0 0 
7620 Friskvård -35 000 0 0 
7699 övriga kostnader (Teambuilding) -10 000 0 0 

övriga personalkostnader -120 000 0 0 

7220 Arvoden politiker -225 000 0 0 
7331 6 60 Resor skattefria politiker -25 000 0 0 
7332 6 60 Resor skatteplitktiga politiker -20 000 0 0 
7510 6 60 Sociala avgifter politiker -60 000 0 0 

Kostnader politiker -330 000 0 0 

Summa personalkostnader -5 082 000 0 0 
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7838 Avskrivning: Licenser Film -2 840 000 0 0 
7832 Avskrivning inventarier 0 0 0 
7831 Avskrivning: Digital utrustning 0 0 0 

Återbetalning av minusreslutat -60 000 0 0 
7834 Avskrivning: Bilar 0 0 0 
7835 

Avskrivningar -2 900 000 0 0 

8468 Verkligt värde (Fonder) 0 0 0 
8390 Reavinst (fonder) 0 0 0 
8400 Räntekostnader -2 000 0 0 
8423 Räntekostn för skatter och avg 0 0 0 

Resultat 0 0 0 



JIV 
MEDIA SKÅNE 

Intäkter 
Konto Vht Kstl Namn 
3011 Avg. medlemskom. 

3021 Avg. andra kom. 

3171 Avtal övr. aktörer 

Summa intressentintäkter 

3110 

3111 4 41 Läromedelsmässan 

3111 4 43 Kurser och konferenser 

Kurser, mässor och konf. 

3113 Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 % 

Förkomna böcker 

3111 8 80 Försäljning videoproduktion 

Videoproduktion 

3973 Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin 

Uthyrning av AV-utrustning 

3986 Sjuklöne kompensation 

3988 Erhållna bidrag personal 

Personal 

3520 Försäljning av porto m.m. 

3740 öresutjämning 

3131 övriga Intäkter 

Övriga Intäkter 

4999 Ankomstregistrering 

Summa intäkter 

1 

Korr Budget 

6 454 754 

3 260 785 

254 480 

9 970 019 

0 

10 000 

10 000 

9 000 

9 000 
250 000 

250 000 

1 000 

1 000 

120 000 

120 000 

100 

10 

100 

210 
0 

10 360 229 

Beslutad budget 

0 

3 882 252 

462 510 

0 
15 000 

15000 

6 000 

6000 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

Bilaga 2 
Skillnader i budgetarna 
2020-03-09 

Skillnad i kr 

0 

-621 467 

-208 030 

-829 497 

0 

-5 000 

-5 000 

3 000 

3 000 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

831497 
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-VERKSAMHETSKOSTNADER 
Övriga kostnader -
6570 Bankkostnader -2 000 0 0 

6110 Kontorsmaterial -2 500 0 0 

6214 Telefon (Leasing Trafik) -50 500 0 0 

6212 Mobiltelefon 1 000 0 0 

6250 Postbefodran -45 000 -75 526 30526 

6520 Kopieringskostnad -39 000 0 0 

6521 övrig administration -150 000 -170 000 200(0 

6580 övriga måltidskostnader -100 0 0 

6991 övriga kostnader -129 -100 -;:9 

5460 Övriga externa kostn, utrikes 0 0 

Administration -288 229 504H 

5611 Distribution Drivmedel -32 000 -38 000 60CO 

5612 Distribution Skatt & försäkring -15 000 0 

5613 Distribution Rep & underhåll -15 000 0 

5619 Distribution övrigt (Hyrbil Leasing Bilpool) -75 000 -90 000 15 0(0 

Distribution -137 000 21 0(0 

6310 Företagsförsäkringar -26 000 0 0 
Försäkringar -26 000 0 

5410 Förbrukningsinventarier -2 000 0 0 
Förbrukningsinventarier -2 000 0 

5411 Korttidsinventarier -3 år. -15 000 -35 000 20 OCrO 

5412 Inventarier teknikutveckling IT etc. -70 000 -50 000 -20 0( 10 

5420 IT Mjukvaror -22 000 0 
Varaktiga inventarier < 3 år -107 000 0 
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5800 Hotell, biljett och övriga resekostnader -45 000 -65 000 20000 
5890 övriga resekostnader 0 0 0 
5831 KostochlogiiSverige 0 0 0 
5832 Kostochlogiiutlandet 0 0 0 

Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader -45 000 20 000 

5900 Marknadsföring/representation -60 000 -30 000 -30 000 
Marknadsföring/representation -60 000 -30 000 

5010 Lokalhyra/el, vatten mm -715 000 0 0 
5090 övriga lokalkostnader -88 000 -50 000 -38 000 
6370 Bevakning -40 000 0 0 

Lokalkostnader -843 000 -38 000 

6555 Konsultarvoden, konferens 0 0 0 

6550 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -50 000 0 0 
Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -50 000 0 

6540 Extern kompetens IT -550 000 0 0 
6230 Datakommunikation -90 000 -100 000 10000 
6421 Revision -100 000 0 0 
6590 Övriga externa kostnader -22 000 0 0 
8970 Tidn, tidskrifter & facklitteratur 0 0 0 

Externa tjänster, IT, rev mm -762 000 10 000 

6411 6 60 övriga kostnader politiker -12 000 -14 000 2000 
6982 Föravg, ej avdragsgilla -2 000 0 0 

övriga kostnader politiker -12 000 2 000 

I I I 
!Summa övriga kootnader -2332 2291 

/2 
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·-Kostnader Varor & tjänster för rörelsen 
·-4010 4 41 Kostnader Läromedelsmässan 0 0 0 ·-

4010 4 43 Kostnader kurser och konferenser -20 000 -18 000 -2 oco 
4010 Inköp av varor och material 0 

Kurser, mässor och konf. -20 000 -20(0 

6351 Kundförluster 0 0 0 

Kostnader Kundförluster 0 0 0 

4310 2 21 Mediainköp Undervisningsfilm 1 050 Licenser 0 -100 000 100 0(0 

4310 2 23 Mediainköp Böcker 0 -100 000 100 0(0 

4310 2 24 Mediainköp Data, Multimedia -1 000 0 0 

4310 2 25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning -10 000 -50 000 400(0 

Mediainköp -11 000 240 0( 0 

4310 8 80 Mediainköp tillvalstjänster 1060 Licenser 0 0 0 

Tillvaltjänster 0 0 

4320 3 31 Förbrukning Undervisningsfilm -1 000 0 0 

4320 3 33 Förbrukning Böcker -5 000 0 0 

4320 3 35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning 0 -20 000 20 oc,o 
4320 3 37 Förbrukning övrigt -7 000 0 0 
4010 7 70 Förbrukning Videoproduktion 0 0 0 

Förbrukning -13 000 20 Oi 0 

Summa kostnader varor & tjänster -44 000 258 01 0 ·-

·-
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KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER 
7210 Personal löner -3 100 000 -3 150 000 50000 

7510 Personal sociala avgifter -990 000 -995 000 5000 

7533 Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen -80 000 0 0 

7290 Förändringar semester löneskuld * -45 000 0 0 

7519 Förändringar soc. Avg. löneskuld* -15 000 0 0 

7410 KPA-försäkring -9 500 0 0 

7411 Premier för koll pensionsförsäkring -80 000 0 0 

7460 Pensionsutb. KPA -285 000 0 0 

7570 AMF-försäkring -500 0 0 
Löner personal -4 605 000 55 000 

7321 Personalens traktamenten, skattefria -6 500 0 0 

7322 Personalens traktamenten, sk. pliktig -8 000 0 0 

7323 Skattefria Uti traktamenten -5 500 0 0 

7331 Resor, skattefria -4 000 -5 000 1000 

7332 Resor, skattepliktiga -3 000 -5 000 2000 

Reskostnader personal -27 000 3 000 

7470 Pension förvaltningsavgift -8 800 0 0 

7610 Kompetensutveckling -75 000 0 0 

7620 Friskvård -35 000 0 0 
7699 övriga kostnader (Teambuilding) -10 000 0 0 

Övriga personalkostnader -120 000 0 0 

7220 Arvoden politiker -225 000 -235 000 10000 
7331 6 60 Resor skattefria politiker -25 000 0 0 
7332 6 60 Resor skatteplitktiga politiker -20 000 0 0 
7510 6 60 Sociala avgifter politiker -60 000 -70 000 10000 

Kostnader politiker -330 000 20 000 

Summa personalkostnader -5 082 000 78000 
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7838 Avskrivning: Licenser Film -2 840 000 -3 300 000 460 0(0 

7832 Avskrivning inventarier 0 0 0 

7831 Avskrivning: Digital utrustning 0 0 0 
Återbetalning av minusreslutat -60 000 -60 000 0 ·-

7834 Avskrivning: Bilar 0 0 0 

7835 
Avskrivningar -2 900 000 460 Of 0 

8468 Verkligt värde (Fonder) 0 0 0 
8390 Reavinst (fonder) 0 0 0 
8400 Räntekostnader -2 000 -2 000 0 
8423 Räntekostn för skatter och avg 0 0 0 -Resultat 0 831 4fi7 -

284 000 kr gottgörelse 

60 000 kan omfördelas ytterligare 

150 000 kr tillbaka på redan betalda filmfakturor 

494 000 kr 

/2 



BOKSLUT 2019-12-31 
för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 



RESUL TATRÄKNING 1(7) 

Not 2019 2018 
Rörelsens intäkter 

Avgifter 2 9 848 661 9 572 119 
Förmedling AV-utrustning 0 981 592 
Övriga intäkter 3 1 025 280 864 359 

Verksamhetens intäkter 10 873 941 11418070 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling 0 -997 845 
Varor och tjänster för verksamheten -708 571 -613 130 
övriga kostnader -2 743 310 -2 774 255 
Personalkostnader 4 -4 400 439 -5 434 350 

Verksamhetens kostnader -7 852 320 -9 819 581 

Resultat före avskrivningar 3 021 621 1 598 489 

Av- och nedskrivningar -2 766 354 -1 778 941 

Verksamhetens nettokostnader 255 267 -180 452 

Finansiella intäkter & kostnader 

Finansiella intäkter 9 927 779 263 
Finansiella kostnader -1 579 -433 

ÅRETS RESULTAT 263 615 598 378 



BALANSRÄKNING 2(7) 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

5 

6 

7 

2 333 879 2 059 354 

198 690 86 125 

2 532 568 2 145 479 

10 689 
331 640 
179 677 
522 006 

238 199 
263 897 
487 689 
989 786 

5 340 255 6 057 408 

5 862 261 7 047 194 

8 394 830 9 192 672 



Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Pensionsstiftelsen 
Pensionsreserv enligt KPA 

Not 

8 

9 

2019-12-31 

6 783 592 
263 615 

7 047 207 

507 597 
163 852 
676 174 

1 347 623 

8 394 830 

4 601 260 
1580000 

3(7) 

2018-12-31 

6 185 214 
598 378 

6 783 592 

1 292 712 
177 392 
938 976 

2 409 080 

9 192 672 

4 317 051 
1 591 000 



KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för ej llkviditetspåverkande poster (avskrivningar) 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
Investering i immateriella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början · 
Likvida medel vid årets slut 

2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 

263 615 598 378 
2 766 354 1 778 941 

3 029 969 
467 779 

0 
-1 061 457 

-593 678 

2 436 291 

-150 451 
-3 002 994 
-3 153 445 

-717 153 

6 057 408 
5 340 255 

2 377 319 
426 176 

0 
-1265280 

-839104 

1538 216 

-88 585 
-1 557 491 
-1646 076 

-107 860 

6 165 268 
6 057 408 

4(7) 



Not 1 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Arsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med 

5(7) 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna följer Ny Kommunal redovisningslag som började gälla 201 
Piniciperna för värdering av kortfristiga placeringar har förändrats under 2019. Motsvarande jämförelsetal för 2018 är omräknade. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 3 år 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. 
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden. 



NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 2 Avgifter 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not 3 Övriga Intäkter 

Erhållna bidrag för personal 
övriga Intäkter 

Not 4 Personalkostnader 

Löner och andra ersättningar 
Sociala avgifter, personal 
Pensionskostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
övriga personalkostnader 

Medel antalet anställda 
Män 
Kvinnor 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden (1-5 år) 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utran erin ar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

2019-12-31 

6 142 900 
3 705 761 
9 848 661 

2019-12-31 

126 102 
899178 

1 025 280 

2019-12-31 

3 075 363 
971 572 
268 889 
225 303 
64 709 

-205 395 
4 400 439 

3 
6 
9 

2019-12-31 

4 214 307 
3 002 994 

0 
0 

7 217 301 

-2 154 954 
-2 728 468 

0 
-4 883 422 
2 333 879 

2019-12-31 

3år 

873 900 
150 451 

0 
0 

1 024 351 

-787 775 
-37 887 

0 
-825 661 
198 690 

6 (7) 

2018-12-31 

5 941 689 
3 630 430 
9 572119 

2018-12-31 

127 409 
736 950 
864 359 

2018-12-31 

3 510 858 
1095911 

272 091 
167 666 
43 910 

343 914 
5 434 350 

3 
6 
9 

2018-12-31 

2 656 817 
1 557 491 

0 
0 

4 214 307 

-378 474 
-1 776 480 

0 
-2 154 954 
2 059 354 

2018-12-31 

3år 

785 314 
88 586 

0 
0 

873 900 

-785 314 
-2 461 

0 
-787 775 

86125 



Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter 

Företagsförsäkring 
Filmabonnemang 
Lokalh ra 

Not 8 Eget kapital 

Ingående balans 
Varav årets resultat 2018 UB 
Byte av redovisningsprinclp för värdering av finansiella instrument 
Arets resullat 
Utgående balans 

Not 9 Förutbetalda Intäkter och upplupna kostnader 

Upplupna personalkostnader 
Revisionskostnad 
Varav förtroendevalda revisorer 
övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda avtalslntäkter 

2019-12-31 

21 960 
0 

157 717 

179 677 

2019-12-31 

6 783 592 
0 
0 

263 615 
7 047 207 

2019-12-31 

435 493 
60 000 
6000 

180 681 
0 

676174 

7(7) 

2018-12-31 

21 647 
311 720 
154 322 

487 689 

2018-12-31 

6 185 214 
-180 885 
779 263 
598 378 

6 783 592 

2018-12-31 

729 446 
80 000 

0 
0 

129 530 
938 976 



STATISTIK 2019 
2019-01-01- 2019-12-31 

för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 

Bilaga 3 



AV 
MEDIA SKÅNE 

Sammanfattning statistik 2019. 

I första delen av statistikredovisningen redovisas den traditionella utlåningen av 
strömmande media och fysiska lån. I andra delen redovisas statistik för de digitala 
läromedlen som vi har i vår mediekatalog och som lärare och elever strömmar hem 
direkt ifrån mediekatalogen. 

Räknar vi in även de digitala läromedlen enligt ovan så har vi en total utlåning som 

överstiger 1 000 000 (1 045 083) utlåningar under 2019 av läromedlen. 

~4 
Mikael Linden 
Verksamhetschef 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 

Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: l<0ntakt@avmedias1<ane.se 



Statistik för streaming och utlån 2019 AV 
MEDIA SKÅNE 

Kommun Tekn utr Boklådor Museilåda Temalådor DVD Stream UR StreamAVN Summa AVM Info* AVM Utb* TOTALT 
Bromölla 12 76 8 13 23 3 758 7 937 11827 1 5 11 833 
Båstad 15 231 11 32 36 5 838 11 628 17791 4 17795 
Hässleholm 137 705 41 149 348 16 004 32491 49 875 2 26 49 903 
Kliooan 11 90 7 13 39 5393 10207 15760 1 1 15762 
Osby 4 94 6 5 68 5504 11410 17 091 8 17 099 
Perstorp 4 48 3 2 29 2953 4837 7876 1 6 7 883 
Simrishamn 9 95 9 96 12 3 718 8462 12401 2 1 12404 
Tomelilla 6 103 9 33 33 4522 8 801 13 507 1 1 13 509 
Åstorp 2 27 8 23 42 4402 8504 13 008 2 13 010 
Ängelholm 1 226 14 13 125 14 905 28 933 44217 1 3 44221 
Örkelljunga 13 71 8 25 31 4 082 6412 10 642 10 642 
ö Göinae 12 119 7 16 92 5 097 9485 14828 1 2 14831 

Eslöv 20 180 19 93 40 7458 18 341 26151 2 3 26156 
Hörby 4 109 9 29 46 6 897 12 886 19 980 19 980 
Höör 10 96 19 33 68 4416 9 085 13 727 1 4 13 732 
Kristianstad 103 302 88 92 368 28636 51 816 81405 3 18 81426 
Kävlinge 5 87 8 16 24 6107 16 960 23 207 23 207 
Laholm 1 193 5 9 189 7166 12131 19 694 19 694 
Landskrona 34 170 204 204 
Lund 28 18 5 276 656 983 983 
Siöbo 2 381 854 1237 1237 
Staffanstorp 3 1 5 964 3 013 3986 3986 
Svalöv 20 76 7 33 25 1 968 4485 6 614 1 6 615 
Sölvesborg 1 1 6 312 959 1279 1279 
SUMMA 389 2962 287 744 1 654 140 791 280 463 427 290 16 85 427 391 

* AVM Info = lnformationsti/lfäl/e om vår verksamhet (se andra flikarna) 
* AVM Utb = Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer, Redbox osv (se andra flikarna) 

Sammanställt av Martin Sarkar och Anna Söderstjema 2020-01-20 



AV Media Skåne - utlåningsstatistik 

Jämförelse av utlån fr.o.m. år 2008 t.o.m. år 2019 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bromölla 2 767 2876 1 430 6 727 6 272 7 514 7 367 9 366 10 324 10 446 11 641 11833 

Båstad 2 833 3 828 5 198 7 839 6 777 7 451 8 023 8 603 10 649 11 543 15 884 17795 

Eslöv 2 043 2 734 4374 6 668 13 965 12 047 14 857 16 309 18 862 20 284 23374 26156 

Hässleholm 13 317 15 188 20 846 30220 33 370 37120 45 115 44579 46472 49 359 52461 49903 

Hörby 1 924 2 854 4360 6 524 7 694 7708 7 818 8 523 10 621 12 933 19 342 19980 

Höör 1 531 2208 4320 6 750 7 618 8 646 10 566 9 885 11 125 11 671 11 679 13732 

Klippan 3 723 4674 5503 8 376 9 361 8234 9 571 10 060 11 386 13 761 14 941 15762 

Kristianstad 13 998 16 325 22 724 37244 43 534 46 819 48 876 51 376 61 322 66 998 75 393 81426 

Kävlinge 75 317 441 1 020 1 631 4420 8 750 11 002 22 789 23207 

Laholm 3 698 4 324 6143 9 369 13 300 13 709 15 066 21 449 15 329 16 303 19 206 19694 

Landskrona 112 153 149 177 49 205 204 

Lund 520 693 1 014 1 012 983 

Malmö 26 341 
Osby 4280 5496 6 927 9 376 11 226 11 101 14 027 13 355 12 709 12 747 15 903 17099 

Perstorp 2 119 2 570 3448 4490 5 925 5 038 5 911 5 331 6 099 6 678 7105 7883 

Simrishamn 3437 3 630 4 674 8 215 10 793 9 763 8 907 7774 9 964 8728 10 688 12404 

Sjöbo 428 466 383 369 518 1 245 1237 

Staffanstorp 194 980 1 237 1 391 2 151 2708 3 746 3986 

Svalöv 607 1 345 2240 3 065 3419 4 793 6169 5 320 5 937 6153 6615 

Sölvesborg 464 851 874 1 301 1 551 829 694 1 567 1 877 1 281 1279 

Tomelilla 1 664 1 818 2 922 7 404 10 292 10 096 10 864 10 553 11 020 12 150 11 521 13509 

Åstorp 4 259 4 850 5 928 9273 10 801 10 618 11 200 10 051 9 189 12 233 13151 13010 

Ängelholm 6 024 7294 12 512 17 471 20 548 23455 22 975 26491 29 326 33 800 39 691 44221 

Örkelljunga 2247 2788 4147 6 203 6 319 7163 8 744 9 239 9 796 8 529 10 255 10642 

östra Göinge 4159 5475 7375 9495 10 859 9 873 9102 9 822 10 744 10 563 14 569 14831 

S:a kommuner 74 023 90 003 127 802 195 075 233 655 243 865 268 098 286 492 313 990 342172 403 235 427391 

övriga 4564 6 263 7 501 9 880 14 611 1 

Totalt 78 587 96 266 135 303 204 955 248 266 243 865 268 098 286 492 313 991 342172 403 235 427391 
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2018 2019 
Antal användare totalt 8 241 6 651 
Antal inloggningar totalt 35 410 33 275 

Skapade produktioner i: 
Cartoonist 12 134 10 979 
Mindomo 4 274 4 129 
MovieEditor* 1 894 
AudioEditor 773 
Ljudinspelningar 25572 20 960 
Totalt 43 874 36 841 

* Integrerad i Cartoonist fr.o.m. 2019 



kikora 
Statistik för Kikora 2019 

Antal lösta uppgifter i Kikora 

Kommun Antal 
Bromölla 615 
Båstad 15 848 
Hässleholm 32 944 
Klippan 5 786 
Laholm 25 664 

Osby 42 295 
Perstorp 43 
Simrishamn 854 
Tomelilla 38 086 
Åstorp 0 
Ängelholm 44 584 
Örkelljunga 1 029 
Ö Göinge 44437 
Hörby 160 474 

Höör 1 010 

Kristianstad 104 969 

SUMMA 518 638 



2016 2017 2018 2019 
6 820 7 129 7 039 8 304 

Statistiken visar totalt antal inloggningar i Muzzy Club 



Statistik för Läshörnan 2019 

Kommun Antal 
Bromölla 2 752 
Båstad 2 043 
Hässleholm 12 734 
Osby 2 206 
Perstorp 570 
Simrishamn 8 947 
Tomelilla 7 209 
Åstorp 678 
Ängelholm 576 
Örkelljunga 3 519 
Ö Göinge 3 828 

Hörby 2 583 
Höör 2 809 

Kristianstad 3 455 

SUMMA 53 909 

Läshörnan har bedrivits som ett projekt under 2019 
Statistiken visar antalet öppnade E-böcker & ljudböcker 
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FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 2019 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Ar 2019 2018 2017 2016 2015 
Intäkter 10 873 941 11 418 070 13 772 077 15 681 259 11 124 725 
Kostnader 10 618 674 11 598 522 13 061 960 15 556 985 10 958 287 
Arets 
resultat 263 615 598 378* 331 641 1 402 60 264 
Antal 
anställda 9 9 10 9 9 

Kommentarer till översikten: 
I maj månad 2018 fattade direktionen beslut om nedläggning av upphandling/försäljning 
per den 15 juni för att enbart utveckla den pedagogiska verksamheten i förbundet. 
Därmed minskar intäkterna totalt fr.o.m. år 2018 jämfört med tidigare år. 
* Jämförelsetalet årets resultat för 2018 har omräknats då principerna för värdering av 
kortfristoga placeringar har förändrats under 2019. 
Hösten 2017 infördes periodisering på inköp av licenser för film och digitala 
läromedel. 
2016 och 2017 års ökning av intäkterna berodde på en ökad försäljning av teknik. 
Hösten 2016 rekryterades två nya medarbetar som IKT pedagoger därav 10 
anställda 2017. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne 
Historik 
1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya 
kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads läns 
AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets 
förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. 
Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 
1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 
Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola 
och annan pedagogisk verksamhet. Förbundets ändamål är att främja samverkan 
och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, 
litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. 
Förbundet skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik. 

Medlemskommuner och samverkansavtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, 
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun har 
samverkansavtal för hela kommunen. Eslövs kommun har samverkansavtal för 
grundskolan och gymnasiesärskolan. 
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Övriga samverkansavtal enligt följande: sex skolor i Svalövs kommun, sju skolor i 
Kävlinge kommun, en skola i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo kommun, en 
skola i Lund, en skola på Ven, samverkans-avtal med Perstorps gymnasium 
(Perstorp AB), Regionmuseet samt Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg 

Direktionen har bestått av följande ledamöter: 

Kommun 

Bromölla 

Båstad 

Hässleholm 

Klippan 

Osby 

Perstorp 

Simrishamn 

Tomelilla 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Östra Göinge 

Ordinarie 

Elisabeth Stenberg 
Michalski (S) 

Thomas Nerd (S) 

Erik berg (M) 

Rune Persson (S) 

Ersättare 

Susanne Bäckman (L) 

Susanne Jung (M) 

Lars Klees (SO) 

Tonny Svensson (M) 

Lars-Anton lvarsson (M) Lars Andreasson (S) 

Marie Gärdby (C) Mikael Malm (S) 

Sven Olsson (M) Christer Grankvist (S) 
Vice Ordf. 

Alice Jönsson (C) Roger Persson (S)/ linda Ekelund (V) 

Tina Christensen (S) Marcus Möller (SO) 

Sven-Ingvar Lars Carlsson (S) 
Borgquist (M) Ordf. 

Jon Strömberg (M) Anneli Eskilandersson (SO) 

Daniel Jönsson (M) Sven-Arne Persson (S) 

Arbetsutskottet har bestått av 
Ordföranden Sven-Ingvar Borgquist 
Vice Ordföranden Christer Grankvist 
Ledamot Marie Gärdby 

AU- och Direktionsmöten 
Under året har sex AU-möten och sju direktionsmöten genomförts. 
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AV Media Skånes organisation 

Verksamhetschef 

Ansvarig för Tryckta läromedel, 
kurser & utbildningar samt 
Läromedelsmässa/ IKT-pedagog 

IKT-pedagog 

IT-samordnare 
Personuppgiftsansvarig 

lnköpsansvariga Film 
Mediarådgivning 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvariga för transporter 

Mikael Linden 

Eva Martinsson 

Anna Söderstjerna 

Martin Sarkar 

Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanette Lundgren 
Mattias Bjereke 

Thomas Levin 
Anna Henningsson 

Väsentliga händelser under året 

2020-03-09 

Den 28 januari genomfördes konstituerande direktionsmöte med nyvald direktion där 
val av ordföranden, vice ordföranden samt ledamot i AU genomfördes. 

I maj månad fattades beslut om att vi upphör med Läromedelsmässa i egen regi. 
Syftet är att istället kraftsamla våra resurser på IKT-pedagogik (utbildning och 
information till lärare och elever). Läromedelsmässan övergår i Läromedias (Örebro) 
regi och kallas inspirationsdagar. Läromedia genomför sedan flera år mässor på 14 
olika orter i Sverige och vid fråga till dem så tog de gärna över vår mässa. Vi kommer 
att stödja dem med att föra ut information i våra kommuner samt att vi naturligtvis 
deltar själva. 

Den 10 juni fattade direktionen beslut om att ställa frågan till samverkans
kommunerna om att ansluta sig som fullvärdiga medlemmar, och att avsluta samtliga 
samverkansavtal. Detta på grund av det oklara rättsläget vad avser samverkansavtal. 
Härvid fattades också beslut om att genomföra dialogmöten med samtliga kommuner 
som har samverkansavtal. 

I juni månad har samtliga medlemskommuner beviljat direktionen ansvarsfrihet för år 
2018. 

Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2019-08-31. Delårsbokslutet har skickats 
ut till medlemskommunerna som information. 
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I början av september hade dialogmöten med samtliga kommuner som har avtal 
genomförts. 

Under september månad skickades tjänsteskrivelse ut till avtalskommuner och nya 
intresserade kommuner med framställan om medlemskap i förbundet. 

Under november månad skickades interimsavtal för år 2020 ut till avtalskommuner 

om fortsatt samverkan enligt tidigare avtal. Syftet är att före ansökan om medlemskap 
skall det inte vara något avbrott i befintlig samverkan, för skolpersonal och elever. 

I november månad blev vi officiell samverkanspartner till Teknikcollege i Hässleholm. 

31 december konstaterar vi att utlåningen 2019 av läromedel åter är på rekordnivå, 
427 235 utlåningar där den strömmande utlåningen står för merparten. 

I december månad fick vi två negativa svar på interimsavtalen. Laholms- och 
Kävlinge kommun avslutade sitt samarbete med förbundet 191231. Vilket innebar 
omplanering av budget för år 2020. 

Under året har följande upphandlingar genomförts: 
• En ny transportbil på leasingkontrakt över tre år. 
• Ny leverantör för stöd och support av vårt IT-system. 
• Ekonomitjänst vad avser löpande redovisning, delårs- och årsbokslut. 
• Städning av våra lokaler. 
• Digitala läromedlet i matematik Kikora. 

Under året har följande projekt fullföljts eller förlängts: 
• lnspera: Fem kommuner valde att fortsätta med lnspera för att arbeta vidare 

med digitala prov. 
• Projektet med Hässleholms kommun i Micro: Bit för lärarna i grundskolan har 

avslutats och med ett bra resultat. 
• Samarbetet med filmproducenten Malin Andersson har förlängts. 
• Projektet Läshörnan som provats av 20 skolor i 14 kommuner har avslutats 

hos 16 skolor och har förlängts hos fyra skolor med ytterligare 1 år. 

Styrning och uppfölining av förbundets verksamhet 

AV Media Skåne: 
• skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla 

MakerBox 

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt. Antalet utbildningar i programmering har 
under året ökat såväl i antal som med mer innehåll. MakerBox har utvecklats genom 
att investeringar i ljudisolering samt videovägg har genomförts under året. 
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• skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur man 
skapar film samt hur man använder filmen mer pedagogiskt i undervisningen 
(analys av film). 

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt genom att ett antal utbildningar genom
förts med såväl lärare som elever 

• skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16 kommuner 
går in i projekt "Läshörnan" 

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt. Förståelsen för att läsa böcker digitalt har 
både ökat och utvecklats genom projektet både för oss på AV Media Skåne som ute 
på skolorna. 

• skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner och 
enskilda skolor i syfte att förtydliga skrivningen avseende samverkan. 

Kommentar till satt mål: Målet är uppfyllt i form av nya interimsavtal. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning. 

• AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 6 000 000 kr. 
• AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 2 000 000 kr. 

Kommentar till målet god ekonomisk hushållning: 
AV Media Skåne har en god soliditet då visar på en god betalningsförmåga på lång 
sikt. AV Media Skånes likviditet per 2019-12-31 är bra eget kapital uppgår till 6 783 
592, i kassa och bank fanns 5 340 255 kr. Vi har en stabil ekonomi. 

Ekonomiska ramar 
Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala 
skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter 
under året har varit 1 0 873 941 Kr. 

Kostnaderna för året uppgår till 7 852 320 Kr + avskrivningskostnader 2 766 354 kr. 
Arets resultat, efter avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader, uppgår till 
263 615 kr. 

Investeringar gjorda under året: 
• För att ytterligare höja vår kapacitet har inköp av ny server på leasing gjorts för 

40 000 kr. 
• Inköp av Mediekatalog 273 000 kr. 
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• Inköp av film 1 911 958kr. (Totalt har vi över 3 700 egna filmer i vår 
mediekatalog för utlåning, huvuddelen är strömmande och en mindre del är 
DVD. Det är utbildnings- och spelfilmer, dokumentärfilmer, klipp (korta filmklipp 
till antalet 345 st). 

• Inköp av robotar och läromedel för programmering. 113 500 kr. 
• Inköp av litteratur 223 000 kr. (Bok- och temalådor och Läshörnan). 
• Inköp av digitala läromedel 776 844 kr. (Creaza, Muzzy, lnspera, Kikora). 
• Inköp av takisolering och Videovägg till MakerBox. 163 000 kr. 

Balanskravsutredning 2019 2018 2017 
Arets resultat 263 615 Kr 598 408 Kr 331 641 Kr 
Realisationsvinster 
Realisationsvinster enligt undantags
Möjlighet 
Realisationsförluster enligt undantags
Möjlighet 
Orealiserade vinster & förluster i 
Värdepapper 
Återföring av orealiserade vinster & 
Förluster i värdepapper 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultat
utjämningsreserv 
Användning av medel från resultat
utjämningsreserv 
Arets Balanskravsresu/tat 

Vårt resultat är bättre än förväntat 

0 Kr - 0 Kr - 0 Kr 

+ 0 Kr + 0 Kr - 0 Kr 

+ 0 Kr + 0 Kr - 0 Kr 

+ 0 Kr + 0 Kr - 0 Kr 

- 9 927 Kr - 779 263 Kr - 0 Kr 
= 253 688 Kr= -180 885 Kr= 331 641 Kr 

0 Kr - 0 Kr - 0 Kr 

+ O Kr + O Kr + 0 Kr 
= 253 688 Kr= -180 885 kr= 331 641 Kr 

Det beror på att begäran om gottgörelse ifrån pensionsstiftelsen beviljades med 
340 000 kr. Vilket innebär att även löneskatten blir avsevärt plus ca 80 000 kr i 
förhållande till budget. 
2018 års negativa resultat 
I och med det positiva resultatet för 2019 återställs 2018 års minusresultat - 180 885 kr i 
sin helhet till eget kapital. Efter avräkning av återställningen så återstår plus 72 833 kr för 
2019 som tillförs eget kapital. 

Väsentliga personalförhållanden 
Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%. 
Total sjukfrånvaro under 2018 var 2,74% 
Total sjukfrånvaro under 2019 var 0,69%. 

Förväntad utveckling 
• Fler kommuner som blir medlemmar i Kommunalförbundet AV Media Skåne. 
• En bättre kvalitativ och utvecklad kommunikation med medlemskommunerna i 

syfte att ta fram det rätta utbudet som en effektiv makroekonomi kan ge 
samtliga medlemskommuner. 
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• En förbättrad mediekatalog såväl till utseende som till funktionalitet. 
• Fler digitala läromedel för streaming. 
• Mer teknisk utrustning för fysisk utlåning. 
• Mer teknik som ligger i framkant i syfte att visa vad framtiden kan och kommer 

att innebära. 
• Ökad samverkan med universitet och högskolor för att både ta del av 

forskningen men också för att kunna delge våra gedigna erfarenheter som vi 
får dagligen i vårt arbete ifrån de ca 360 skolor som vi dagligen ger support till. 

Hässleholm 2020-03-09. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 

Sv"&i-) h#'_,H~&-
Sven-lngvar Borgquist 
Ordförande 
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KS § 144  Dnr KS 000059/2018 - 600 

Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för  
de funktionsnedsatta 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa nya 

vägar in på arbetsförmedlingen för de funktionsnedsatta. Förvaltningen vill be 
motionärerna om ursäkt för att motionen inte har behandlats inom rimlig tid. 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar 
praktikplatser och bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver 
stöd. Tidigare fanns ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, med 
specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett led av 
nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i  
Båstads kommun, påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få  
rätt stöd. AME kommer att arbeta med detta under 2020. Då motionens  
att-sats är inaktuell föreslår förvaltningen kommunfullmäktige besluta  
att motionen avskrivs från vidare behandling.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. bildningschef Ewa Nilsson 2020-05-20. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen avskrivs från vidare behandling.  
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ewa Nilsson 

Dnr: KS 000059/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de  
funktionsnedsatta 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa nya vägar in på ar-
betsförmedlingen för de funktionsnedsatta. Förvaltningen vill be motionärerna om ursäkt för 
att motionen inte har behandlats inom rimlig tid.  
 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar praktikplatser och 
bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver stöd. Tidigare fanns ett nära sam-
arbete med arbetsförmedlingen, med specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett 
led av nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads kommun, 
påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. AME kommer att arbeta med 
detta under 2020. 
 
Inom familjen Helsingborg finns olika projekt som kommunen deltar i för att underlätta för 
målgruppen. Till exempel ”Jag kan” med fokus på studier, där har 9 personer från kommunen 
deltagit.  
 
I FINSAM (Ängelholm, Båstad, Örkelljunga) finns ett projekt som Båstad driver, klientsupport. 
Det innebär att fokus ligger på att samtliga myndigheter som är inkopplade för personer med 
funktionsvarianter ska samverka, för att underlätta och skapa bättre rutiner, så att inte perso-
ner hamnar ”mellan stolarna”.  
 
Nedan följer redovisning på vad som gjorts: 
 

• En enkät till företag och kommunens verksamheter har skickats ut - hur de ställer sig 

till att ta emot praktikanter och personer med olika funktionsvarianter. 

• Vi har upprättat en handlingsplan och utsett en person inom AME som målgruppen kan 

vända sig till och vilket stöd företag/verksamheter kan behöva. 

• Jag kan–projekt stöd i studier för personer med psykiska funktionsvarianter. (9 perso-

ner) 

• FINSAM – klientsupport – 15 personer är med i projektet. 

• I kommande upphandlingar ska skrivning kring att ta emot praktikanter, personer med 

bidragsanställning finnas med i upphandlingsdokument. Diskussion förs med upphand-

lingsenheten hur detta kan skrivas in. 

[IT.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Då motionens att-sats är inaktuell föreslår förvaltningen kommunfullmäktige besluta att mot-
ionen avskrivs från vidare behandling.  
 
 
 
Bildning och arbete 
Ewa Nilsson, tf. bildningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-01-16 
 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta ! 

De som är intellektuellt, psykiskt och/eller fysiskt funktionsnedsatta står i regel 

väldigt långt från arbetsmarknaden. Samhället har ett ansvar att medverka till 

att alla kan få ett arbete eller en meningsfull sysselsättning. Tyvärr så leder de 

insatser som görs idag till dåligt resultat vilket innebär att många av våra 

funktionsnedsatta är utan arbete och tyvärr också ofta utan meningsfull 

sysselsättning. 

Genom samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och arbetslivet skulle vi 

kunna åstadkomma mycket mera. Europeiska socialfonden finansierar projekt 

som bland annat arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder 

och integrationsinsatser. Under våren 2018 utlyser Svenska EFS-rådet projekt 

som ska leda till "Ökade övergångar till arbete" och med målgruppen -

"personer med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga och 

ohälsa, även upplevd ohälsa". 

Här finns möjligheten att skapa ett projekt tillsammans med bland annat 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som kan leda till att utveckla 

metoder och arbetssätt som leder till att flera av de funktionsnedsatta får ett 

arbete. 

Därför vill vi Liberaler att: 

Kommunen tar initiativ till en ansökan hos Svenska ESF-rådet inom 

programområde 2 med syfte till "Ökade övergångar till arbete" tillsammans 

med lämpliga samverkanspartners. 

Det är vår förhoppning att denna motion får en skyndsam behandling eftersom 

ansökningstiden löper ut under juni 2018. 

Båstad januari 2018 

~ ' ~ 

Thomas n Olle Larsson 
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KS § 145  Dnr KS 000058/2018 - 600 

Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet  
i kommunens regi 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa fler 

praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi. Förvaltningen vill be 
motionärerna om ursäkt för att motionen inte har behandlats inom rimlig tid. 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar 
praktikplatser och bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver 
stöd. Tidigare fanns ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, med 
specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett led av 
nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads 
kommun, påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. 
AME kommer att arbeta med detta under 2020. Motionärernas yrkar att 
kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa lämpliga praktikplatser 
inom den kommunala organisationen för de personerna med beslut om daglig 
verksamhet. Mot bakgrund av att en handlingsplan är på plats föreslår 
förvaltningen att motionen anses besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. bildningschef Ewa Nilsson 2020-05-20. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ewa Nilsson 

Dnr: KS 000058/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i  
kommunens regi 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa fler praktikplatser för 
daglig verksamhet i kommunens regi. Förvaltningen vill be motionärerna om ursäkt för att 
motionen inte har behandlats inom rimlig tid.  
 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar praktikplatser och 
bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver stöd. Tidigare fanns ett nära sam-
arbete med arbetsförmedlingen, med specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett 
led av nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads kommun, 
påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. AME kommer att arbeta med 
detta under 2020. 
 
Inom familjen Helsingborg finns olika projekt som kommunen deltar i för att underlätta för 
målgruppen. Till exempel ”Jag kan” med fokus på studier, där har 9 personer från kommunen 
deltagit.  
 
I FINSAM (Ängelholm, Båstad, Örkelljunga) finns ett projekt som Båstad driver, klientsupport. 
Det innebär att fokus ligger på att samtliga myndigheter som är inkopplade för personer med 
funktionsvarianter ska samverka, för att underlätta och skapa bättre rutiner, så att inte perso-
ner hamnar ”mellan stolarna”.  
 
Nedan följer redovisning på vad som gjorts: 
 

• En enkät till företag och kommunens verksamheter har skickats ut - hur de ställer sig 

till att ta emot praktikanter och personer med olika funktionsvarianter. 

• Vi har upprättat en handlingsplan och utsett en person inom AME som målgruppen kan 

vända sig till och vilket stöd företag/verksamheter kan behöva. 

• Jag kan–projekt stöd i studier för personer med psykiska funktionsvarianter. (9 perso-

ner) 

• FINSAM – klientsupport – 15 personer är med i projektet. 

• I kommande upphandlingar ska skrivning kring att ta emot praktikanter, personer med 

bidragsanställning finnas med i upphandlingsdokument. Diskussion förs med upphand-

lingsenheten hur detta kan skrivas in. 
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Motionärernas yrkar att kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa lämpliga praktik-
platser inom den kommunala organisationen för de personerna med beslut om daglig verk-
samhet. Mot bakgrund av att en handlingsplan är på plats föreslår förvaltningen att motionen 
anses besvarad.  
 
 
 
Bildning och arbete 
Ewa Nilsson, tf. bildningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-01-16 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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FLER PRAKTIKPLATSER FÖR DAGLIG VERKSAMHET I KOMMUNENS REGI 

Vuxna personer med bland annat intellektuell funktionsnedsättning eller 

autism har rätt till daglig verksamhet. Andemeningen är att ge meningsfull 

sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar och syftar till att 

utveckla den enskildes möjligheter till ett förvärvsarbete. 

Tyvärr kan daglig verksamhet bli en mur för den enskilde istället för en trappa, 

en trappa ut till ett förvärvsarbete. Det är ofta önskvärt och en strävan att 

daglig verksamhet kan förläggas till vanliga arbetsplatser både i små grupper 

och som individuella platser. 

Idag har knappt 30 personer beslut om daglig verksamhet i vår kommun. 1/3 

av dessa har praktikplatser i privata näringslivet. Tyvärr finns väldigt få 
praktikplatser i Båstads kommuns egen organisation för de som har beslut om 

daglig verksamhet. 

Båstads kommun ska vara ett föredöme i alla sin verksamhet och kan och bör 

öppna upp sina arbetsplatser för de med beslut om Daglig Verksamhet. Vi i 

kommunen kan erbjuda många typer av praktik, exempelvis inom gata/park, 

vård och omsorg, skola, fastighet mm. 

Att öppna upp sin arbetsplats för våra funktionsnedsatta är ofta mycket 

berikande för alla parter och leder till ökad förståelse för våra olikheter och ett 

varmare och mänskligare arbetsklimat på arbetet. 

Med denna motion vill vi Liberaler att 

Kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa lämpliga praktikplatser 

inom den kommunala organisationen för de personer med beslut om Daglig 

Verksamhet. 

Båstad december 2017 

LI~~ 
~~;?son Olle Larsson 
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KS § 146  Dnr KS 000877/2019 - 700 

Svar på motion - Äldrehälsovårdsprogram 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar på att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 

att påbörja ett arbete med ett äldrehälsovårdsprogram.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson 2020-05-08. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25. 
 
Förvaltningens  
och vård- och  
omsorgsnämndens 
förslag Motionen anses besvarad.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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Datum: 2020-05-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000026/2020-700, KS 000877/2019-700 

 
 

Svar på motion - Äldrehälsovårdsprogram för Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
Motionen anses besvarad.  
 
 
Sammanfattning  
Centerpartiet yrkar på att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete 
med ett äldrehälsovårdsprogram.  
 

Aktuellt 
Båstads kommun tar frågor om invånarnas hälsa på allra största allvar och hälsa beror på 
många olika faktorer. Vi försöker hela tiden se möjligheter att bredda, fördjupa och utveckla 
utbudet för att det ska motsvara behoven ännu bättre för den enskilde. 
Idag erbjuds sittgympa, kortbingo, musikunderhållning, hjärngympa, rollatorcafé, filmvisning, 
quiz med mera på Mötesplats Bjäres träffpunkter. Dessa träffpunkter finns i Förslöv, Västra 
Karup, Torekov, Båstad och Östra Karup. Aktiviteterna samarrangeras med Svenska kyrkan.  
Tillsammans med Swedbank erbjuder kommunen föreläsningar i Båstad och Förslöv för senio-
rer så att de ska känna sig trygga och säkra med sina mobiler. Genom den ökade upplevelsen 
av trygghet och säkerhet antas risken för digitalt utanförskap (något som påverkar hälsan ne-
gativt) minska.  
För att förebygga olyckor, speciellt fallolyckor i hemmet finns en Trygghetstjänst att tillgå för 
de i kommunen som fyllt 75 år. 
I kommunen finns en Äldrelots som kan hjälpa till att informera och svara på frågor om kom-
munens äldreomsorg. 
Senior Sport School är en satsning till vilken det är kö varje gång det arrangeras. Båstads 
kommun, lokala föreningar och företag samarbetar i den här satsningen. Målgruppen är senio-
rer 65-100 år och medelåldern är 75 år. Kulturföreläsningar, lärgrupper om hälsa, fysisk aktivi-
tet, motivation, sömn, stress, avslappning, åldras med livsglädje, HLR, teori i kost och praktisk 
matlagning, skadeförebyggande träning och senior power ingår i Senior Sport School. Sats-
ningen pågår varje gång i 12 veckor med två tillfällen i veckan. Ena tillfället i veckan är en före-
läsning och andra tillfället är en fysisk aktivitet (hos föreningar eller privata aktörer).  
Teamet kring vård- och omsorgstagaren arbetar i Senior alert som är ett nationellt kvalitetsre-
gister för förebyggande vård och omsorg (fall, undernäring, trycksår och munhälsa). 
När en person erbjuds plats och flyttar in på vård- och omsorgsboende har hon/han ofta så 
pass omfattande funktionsnedsättningar och att det då ofta är rörelse i det lilla som är aktuellt. 
Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, vårdbiträden och andra professioner lö-
pande för att stimulera, bevara och främja de förutsättningar till rörelse som varje individ har.  
 
En gång i månaden trycker kommunen upp broschyren ”Kultur på Bjäre” där det är ett varierat 
utbud av kulturupplever. 
 
Alla vårdcentraler i kommunen har äldrevårdsmottagning och erbjuder hälsosamtal.  
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Verksamhetsområdet Teknik och Service har nyligen genomfört en enkätundersökning bland 
invånarna i Båstads kommun och av de personer som svarat på enkäten och som är 65 år eller 
äldre uppger 64 procent att de upplever sig ha ”väldigt” eller ”ganska” mycket att göra på friti-
den. Av samma svarsgrupp uppger 43 procent att de rör sig 30-60 minuter per dag och 35 pro-
cent att de rör sig en timme eller mer varje dag. På frågan om man brukar röra på sig så att 
man blir svettig och andfådd svarar 30,9 procent att det gör det 4-7 dagar i veckan och 33,3 
procent svarar att de gör så 1-3 dagar i veckan. 
Det finns väldigt många föreningar i kommunen och utbudet av såväl idrotts- som kulturaktivi-
teter är stort. 
 
Det blir problematiskt om Båstads kommun börjar tala om för invånare i kommunen hur de 
ska/borde leva/äta/motionera. Var och en har rätt att leva det liv han/hon vill och var och en 
har också ett stort eget ansvar för att ta hand om sig och sin livssituation på egen hand. Vi kan 
servera näringsrik mat och erbjuda rörelsetillfällen till de vård- och omsorgstagare som finns i 
våra verksamheter, vara öppna för och inbjudande till samarbeten med lokala föreningar samt 
erbjuda stöd, insatser och aktiviteter som påverkar flera av hälsans bestämningsfaktorer - men 
längre än så bör vi inte gå.  
 
 
 
Ingrid Pettersson, Sas 
Vård och omsorg 
 

 
Beslutet ska expedieras till:  
Centerpartiet  
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CENTERPARTIET 

BÅSTAD 
MOTION 

Äldrehälsovårdsprogr för Båstad kommun 

I Sverige finns unika system för hälsovård i form av barn-, skol-, och företagshälsovård. Genom detta 
förebyggande arbete har vi bland världens lägsta mödra-, och spädbamsdödlighet. Ett systematiskt 
förebyggande för en bättre hälsa för den enskilde gagnar samhällsutvecklingen. Beträffande 
förebyggande hälsovård för äldre finns flera exempel på lokala program där man, med relativt låga 
kostnader, nått goda resultat. Dessa program kan innefatta förebyggande aspekter på äldres hälsa 
som vaccinationer, kostråd, motion, fall prevention, social gemenskap och förebyggande av psykisk 
ohälsa. 

Kunskapen finns om hur en god hälsa kan främjas hos äldre, men det saknas en nationell 
samordning. Därför har Båstad kommun har all anledning att arbeta extra hårt med frågan. Båstad 
kommun har goda förutsättningar att bli en föregångskommun eftersom vår kommun har betydligt 
fler äldre invånare än de flesta har vi unika erfarenheter och kompetenser som kan berika 
äldreomsorgen i Sverige. 

Centerpartiet yrkar 

- att Förvaltningen får i uppdrag att påbörja ett arbete med ett äldrehälsovårdsprogram. 

Båstad 

2019-11- 2 fo 

Uno Johansson 

BÅSTADS i<OMMI 11\! 
Kommun,:, '. yrf'i s'"'' 

2019 -11- 2 6 
Dnr. k ). 000. .. a J-t / 
.. .. .... 2.Q.f.q __ : .. . 1.9<?. . 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-06-17 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000349/2020 – 700 
 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skydd för personal 
och de äldre inom särskilt boende och inom hemtjänst från coro-
nasmitta 
 
 

Förslag till beslut 
 
Interpellationen besvaras och interpellationsdebatten avslutas.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Föreligger inlämnad interpellation angående få elever i gymnasiet från Marianne Eriksson 
Mjöberg (BP). Interpellationer besvaras senast mötet efter att den har godkänts och svaret ska 
vara skriftligt. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Svar på interpellation från Johan Olsson Swanstein, 2020-06-17 
Interpellation från Marianne Eriksson Mjöberg (BP), 2020-05-18  
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Datum  

2020-06-17       

Handläggare       

Johan Olsson Swanstein Bjärepartiet 
KSO  
Vårt dnr  
KS 000349/2020-700 

 
 
 
 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 2020-05-19  
- Skydd för personal och de äldre inom särskilt boende och inom hemtjänst 
från coronasmitta 
 

I interpellationen väcker Marianne Eriksson-Mjöberg, Bjärepartiet, krav om förstärkt 
smittskydd med visir, munskydd, handskar och förkläden vid all vård med kroppskon-
takt.  
 
För närvarande pågår en pandemi och samhällsspridning av Coronaviruset, också i 
Skåne. Stora ansträngningar görs för att motverka smittspridningen i samhället av såväl 
centrala, som regionala och lokala parter. Särskilt viktigt är det att motverka spridning 
av smitta till äldre och särskilt riskutsatta grupper.  
 
Båstad kommun har gjort stora ansträngningar och tagit en rad beslut för att motverka 
smitta och smittspridning. Allt för att skydda våra äldre; Besöksförbud på Särskilda bo-
ende, att inte verkställa hemtjänst vid tillfälliga vistelser och tillfälliga stopp vad gäller 
växelvård och dagverksamhet. För att nämna några exempel.   
 
Vård och omsorg följer de rekommendationer som ges av folkhälsomyndigheten, smitt-
skydd Skåne och Vårdhygien kring när och hur skyddsmaterial ska användas av våra 
medarbetare.  
 
Frågor om basala hygienrutiner, hur vi undviker smitta, hur och när skyddsutrustning 
ska användas och kompletterande utbildningar är viktiga och stående frågor såväl på 
arbetsplatsträffar som i enskilda samtal mellan medarbetare och chef.   
 
Det allra viktigaste för att förhindra smitta och smittspridning är att efterleva basala 
hygienrutiner. Det är också viktigt att upprätthålla social distans i de situationer där det 
är möjligt.  
 
Av rekommendationer framgår att medarbetare ska använda full skyddsutrustning (vi-
sir, munskydd och skyddsförkläde/rock samt handskar) i allt omvårdnadsnära arbete 

mailto:bastads.kommun@bastad.se
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när enskild vårdtagare uppvisar symtom eller är konstaterad smittad av Covid 19. Så 
sker också i verksamheten.  
 
Smittskydd Skåne har delvis kompletterat och tolkat Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer genom att ange att munskydd eller visir skulle kunna användas i ”ansikts-
nära” situationer som en extra åtgärd för att minska risken för smittspridning från per-
sonal till vårdtagare vid ett utbrott med smittspridning på särskilda boendeformer eller 
korttidsplatser. I nuläget rekommenderas inte en generell användning av munskydd el-
ler visir på personal i kommunal vård och omsorg.  
 
Vård och omsorgsnämnden har beslutat, som en extra försiktighetsåtgärd, att införa ex-
tra skydd (visir eller munskydd) i allt vårdnära omsorgsarbete. Ett beslut som Krisled-
ningsnämnden ställt sig bakom. Att som Marianne Eriksson-Mjöberg föreslår gå ännu 
längre med skyddsutrustning även när det saknas symptom är inte realistiskt. Det är 
också ansvarslöst i relation till att viss skyddsutrustning kan riskera att ta slut, inte 
minst om den används i situationer där den inte behövs. Även om tillgången till skydds-
utrustning just nu inte bedöms som kritisk är samtidigt situationen skör.  
 
Jag har det största förtroendet för Vård och omsorg och alla de medarbetare som varje 
dag gör allt som står i deras makt för att förhindra smitta och smittspridning bland våra 
sköra äldre. Trots all den ansträngning som görs kommer vi aldrig att kunna garantera 
att ingen äldre blir smittad, men jag vet att medarbetarna varje dag gör sitt yttersta för 
att förhindra det.  
 
Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla medarbetare inom Vård och omsorg. 
 
 
 
Johan Olsson Swanstein 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Vad gör ni för att effektivt skydda personal och de äldre inom särskilt boende och inom 

hemtjänst från Corona smitta?? 

Dödligheten för Covid 19 hos personer över 80 år är 26%. 
I Skåne finns smittan på 10 %v av äldreboenden. I Kristianstad har 7 personer dött av Covid 
19 på ett äldreboende. I Nordvästra Skåne i Båstad finns enligt uppgift från Vård o Omsorg 
ingen smitta på våra äldreboende. MEN smittan finns i Båstad kommun. 20 maj rapporteras 
att en person som får hemtjänst insjuknat i Covid 19. Jag känner personligen 2 personer som 
fått covid 19 och en av dessa har avlidit. Enligt rapporter från bekanta finns fler fall i Båstad 
kommun. Sommarsäsongen nalkas då fler personer förväntas besöka kommunen. Det är 
därför viktigt att planera för att undvika smittspridning på våra äldre boenden och hos 
personalen. I Sverige har en läkare 58 år gammal, en sjuksköterska i 40-års åldern samt en 
undersköterska avlidit i Covid 19. 

Vad görs? 

Båstad: 
Enligt förvaltningen på Vård och omsorg följs de hygienregler som Folkhälsomyndigheten 
angett. (Stanna hemma när du blir sjuk, tvätta händerna, håll avstånd). Socialstyrelsen har 
också gett riktlinjer :SOS's "Basal hygien i vård och omsorg" (SOSFS 2015:10 (M och S) . Där 
beskrivs framför allt hur man skyddar personalen när man tar hand om kroppsvätskor och 
utsöndringar. Skydd för andningsvägarfinns inte beskrivet. 

Man har stängt äldreboende för besök. Man rekommenderar personal att stanna hemma 
om de känner sig sjuka. MEN! Det räcker inte! 
Det är känt att Covid 19 smittar 1-2 dygn innan man känner sig sjuk. En del smittade har inga 
eller ringa symptom. 
Det innebär att personalen kan känna sig friska (trots att de är smittade) och går till jobbet 
och smittar där de äldre. Man kan inte tillämpa, håll avstånd, när man tar hand om äldre 
som ska matas, ledas till badrum, kläs på, duschas, hjälpas med personlig hygien mm. Flera 
kommuner har därför förstärkt smittskyddet med visir, munskydd, förkläde och i vissa fall 
handskar. ( Visir skyddar bäraren mot smitta utifrån. Munskydd skyddar vård mottagaren 
mot smitta från bäraren.) 
Bjärepartiet vill skydda de äldre optimalt . 
Vi har till Vård och omsorgsnämnden, till KS och till krisledningen föreslagit förstärkt 
smittskydd med visir, munskydd, handskar och förkläden vid all vård med kroppskontakt. Det 
handlar om liv och död! 

Vi har ej fått gehör. Samverkan för Bjäre säger nej. VARFÖR? 

Marianne Eriksson-Mjöberg 
Bjärepartiet 
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000348/2020 – 600 
 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Friskola i Torekov 
 
 

Förslag till beslut 
 
Interpellationen besvaras och interpellationsdebatten avslutas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Föreligger inlämnad interpellation angående få elever i gymnasiet från Bo Wendt (BP). Inter-
pellationer besvaras senast mötet efter att den har godkänts och svaret ska vara skriftligt. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Svar på interpellation från Johan Olsson Swanstein (M), 2020-06-17 
Interpellation från Bo Wendt (BP), 2020-05-19 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum  

2020-06-17       

Handläggare       

Johan Olsson Swanstein Bjärepartiet 
KSO  
Vårt dnr  
KS 000348/2020-600 

 
 
 
 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 2020-05-19  
- Friskola i Torekov 
 
1. Är du beredd att hyra ut eller sälja skolan till stiftelsen? 
 
Lokalfrågan ska utredas och beredas på sedvanligt vis, först efter en utredning kan beslut 
fattas kring lokalens fortsatta användningsområde. 
 
2. En fortsatt skola i Torekov innebär att underlaget för den stora skolan i V Karup urholkas. 
Har ni inte beaktat att detta skulle kunna ske och om ni ej gjort det är ni beredda att ompröva 
det kostsamma stora nybygget i V Karup som intecknar nästan hela vår investeringsbudet de 
närmaste åren. 
 
Som kommunal huvudman är kommunen skyldig att tillse att antalet utbildningsplatser mot-
svarar befolkningsunderlaget och med planering mot antagna befolkningsprognoser. Huvud-
mannen ska också ha en beredskap för eventuell nedläggning av fristående enhet och med 
omedelbar verkan kunna ta emot elever från den fristående enheten i kommunens förskole- 
och skolverksamhet.  
 
En dialog har förts med företrädare för stiftelsen och aktuella underlag har lämnats ut i form 
av prognoser, resursfördelningssystem och annan relevant information. Stiftelsen planerar 
att göra sin ansökan till Skolinspektionen våren 2021 med planerad start 2022. Skolinspekt-
ionen handlägger och beslutar i ärenden som avser start höstterminen 2022 under hösten 
2021. För stiftelsen är elevunderlaget en av de viktigaste faktorerna och också den som för 
Båstads kommun kan innebära att en osäkerhet kring Skolinspektionens beslut i ärendet. 
 
Skolinspektionen anger på sin hemsida gällande elevprognos att En elevprognos ska visa att 
sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och 
bedrivas långsiktigt. Det redovisade antalet elever ligger till grund för verksamhetens budget 
och det är därför viktigt att den som ansöker kan visa att det finns ett riktat intresse från 
relevant målgrupp, det vill säga elever i rätt ålder boende i området, till den planerade ut-
bildningen och skolenheten. 

mailto:bastads.kommun@bastad.se
http://www.bastad.se/
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Vidare anger Skolinspektionen  
 
Ett villkor för att Skolinspektionen ska kunna godkänna en ny eller utökad fristående försko-
leklass, fritidshem, grundskola eller grundsärskola är att utbildningen inte innebär påtagliga 
negativa följder på lång sikt för eleverna, eller för den del av skolväsendet som anordnas av 
det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Därför har den kommun där sko-
lan är tänkt att ligga, lägeskommunen, alltid rätt att yttra sig över ansökan. 
 
Kommunens yttrande bör alltid innehålla en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan 
startar eller utökar sin verksamhet. Beskrivningen bör visa vilka konsekvenser som etable-
ringen kan medföra från starten och fem år framåt i tiden. 
 
Skolinspektionens bedömning av påtagliga negativa följder 
 
Skolinspektionen fattar sitt beslut efter en helhetsbedömning. I den bedömningen tar Skol-
inspektionen hänsyn till om utbildningen tillför något nytt till det utbud av utbildningar som 
redan finns i kommunen och/eller vilka effekter för det offentliga skolväsendet som etable-
ringen kan ge upphov till. Med påtagliga negativa följder avses till exempel om tillkomsten 
av en fristående skola medför att en landsorts- eller glesbygdskommun tvingas lägga ned en 
redan befintlig skola och detta medför att avståndet till närmaste kommunala skola avsevärt 
ökar för elever i någon del av kommunen, eller om etableringen av en fristående skola på-
verkar kommunens skolorganisation och medför betydande kostnadsökningar som är bestå-
ende. (Prop. 1995/96:200 s. 53 och Prop. 2009/10:165 s. 643.) 
 
För Båstads kommun är det angeläget att processen med nybyggnation av skola i Västra 
Karup fortgår, kommunens skyldighet upphör inte även om en fristående aktör etablerar sig. 
Den beslutade grundskoleorganisationen bygger på fyra skolenheter där två finns på södra 
sidan F-9 i Förslöv och F-6 i Västra Karup och på norra sidan finns en motsvarande organi-
sation. I förslaget till investeringsbudget är byggnationen av Västra Karups skola finansierad.   
 
 
Johan Olsson Swanstein 
Kommunstyrelsens ordförande 



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Friskola i Torekov 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrel sc-::n 

2020 -05- 19 
Dnr. K.S.. . Q.Q.;?, ~-8/ 
....... :~Q .0 .:-:.6~09. ... . 

I förra veckan läser vi om den positiva nyheten om att det i Torekov 
bildats en stiftelse som avser att försöka starta nya Sandlyckeskolan 2022. 
Som vi ser det är det ett bra koncept med idrott och natur som skulle stärka 
Båstads varumärke som skolkommun. 

1. Är du beredd att verka för att hyra ut eller sälja skolan till stiftelsen? 

2. En fortsatt skola i Torekov innebär att underlaget för den stora skolan i 
V I(arup urholkas. Har ni inte beaktat att detta skulle kunna ske och om ni 
ej gjort det är ni beredda att ompröva det kostsamma stora nybygget i V 
Karupo-·som intecknar nästan hela vår investeringsbudget de närmaste åren? 

Inge Henriksson Bo Wendt Marianne Mjöberg 
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Datum: 2020-06-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 001028/2018 – 903 
 
 

Fyllnadsval av ledamöter till John Wulffs donationsfond – Vakant plats (M) 
 
 

Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ny ledamot i John Wulffs donationsfond från och med att fullmäktiges beslut 
har vunnit laga kraft till och med 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas av ny ledamot till John Wulffs donationsfond. Den vakanta platsen 
tillhör moderaterna.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Ny ledamot 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-05-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000254/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans 
Grönqvist (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ledamot i styrelsen för Båstadhem AB från och med att kommunfullmäktiges 
beslut har vunnit laga kraft till och med bolagsstämman 2023.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans 
Grönqvist (BP). 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret  
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Båstadhem 
Ny ledamot 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-05-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000135/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Anders 
Dahlkvist (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ledamot i styrelsen för Båstadhem AB från och med att kommunfullmäktiges 
beslut har vunnit laga kraft till och med bolagsstämman 2023.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Anders 
Dahlkvist (BP).  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Båstadhem 
Ny ledamot 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-05-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000120/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Csaba Illyes (BP) 
 
 

Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ersättare i styrelsen för Båstadhem AB från och med att kommunfullmäktiges 
beslut har vunnit laga kraft till och med bolagsstämman 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Csaba 
Illyes (BP).  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Båstadhem 
Ny ersättare 
 
 
 

fru BÅSTADS 
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Datum: 2020-05-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000255/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Göran 
Håkansson (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ersättare i styrelsen för Båstadhem AB från och med att kommunfullmäktiges 
beslut har vunnit laga kraft till och med bolagsstämman 2023.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Göran 
Håkansson (BP). 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Båstadhem 
Ny ersättare 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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