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Båstads kommun
Båstads kommun ligger på Bjärehalvön i nord-
västra Skåne och har en befolkning på 15 413 
personer.  

Kommunen består av flera mindre orter men 
också vidsträckta naturområden. Tennis, festiva-
ler för klassisk musik och film samt naturupple-
velser som Hovs Hallar, Hallands Väderö och 
Hålehall kännetecknar kommunen. 

Under 2020 producerade kommunen kommunala 
tjänster för 1mdkr. Det ekonomiska resultatet 
blev 52 mkr, vilket kan jämföras med den 
budgeterade nivån på 17 mkr. Kommunens till-
gångar motsvarade vid årsskiftet 1,6 mdkr. 

Båstads kommun bedriver också verksamhet i 
bolagsform genom bostadsbolaget Båstadhem AB. 
Den kommunala koncernen redovisade 2020 ett 
resultat på 60 mkr. 

År 2020 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 2021 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 hälso-
skydd, planverksamhet samt övrigt.



INLEDNING  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2020 
Innehåll  
 
 
 

Innehåll 
Årsredovisning Båstads kommun 2020 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
2020 har på många sätt varit både ett an-
norlunda och ett händelserikt år. Coronapande-
min som präglat allas våra liv har ju även påver-
kat kommunens alla delar och alla verksamheter 
vilket gjort det svårt. Men trots det finns mycket 
positivt att rapportera.  

Hela vår kommun fortsätter att utvecklas på 
många områden bland annat genom infrastruk-
tursatsningar, bostadsprojekt, försköning av 
våra offentliga miljöer och centrumutveckling. 
Och stolt kan jag konstatera att även satsning-
arna på våra skolor fortsätter, både i Förslöv och 
Västra Karup. Vi vill att hela Bjäre lever och ut-
vecklas. I det arbetet har även vårt kommunala 
bostadsbolag, Båstadhem, en betydelsefull roll, 
som att bidra med inte bara bostadsförsörjning 
utan även att skapa attraktiva livsmiljöer i vår 
kommun.  

Vi blev under året, mycket glädjande, utsedda till 
Årets nyföretagarkommun. Ett fint kvitto på att 
vår strävan om att skapa de bästa förutsättning-
arna för näringslivsutveckling burit frukt och att 
det går bra. Tänker att, i varje nystartat företag 
finns en dröm och vem vet, kanske också ett bli-
vande storföretag. 

När vi tittar på ekonomin kan vi nu glädjande 
konstatera att den ser god ut. Resultatet för 
kommunen 2020 blev cirka 52 mkr, 35 mkr 
bättre än det resultat vi budgeterat på 17 mkr. 
Överskottet kommer vi bland annat att använda 
för att finansiera nödvändiga investeringar och 
därmed minska lånefinansieringen samt vår ris-
kutsatthet. Att vi har ett överskott beror på flera 
saker. Dels på ett positivt finansnetto, tack vare 
ökade generella statsbidrag, privata investe-
ringsbidrag samt försäljning av tomter, men inte 
minst en kostnadsmedvetenhet i våra verksam-
heter.  

En förutsättning för att kommunen ska kunna 
säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fun-
gerande infrastruktur — är ordning och reda 
och en stabil ekonomi. En god ekonomisk hus-
hållning ser vi som grundläggande och det är 
därför vårt yttersta fokus och ständiga strävan. I 
en god ekonomisk hushållning vill vi även ha en 
buffert för oförutsedda utgifter och eventuella 
osäkerheter i framtiden.  

Ytterligare positiva nyheter — vår befolkning 
fortsätter att öka. Under förra året ökade invåna-
rantalet i kommunen med hela 285 personer vil-
ket motsvarar en ökning med 1,9 procent. 

Varje år genomför Sveriges kommuner och 
landsting (SKR) en årlig servicemätning och här 
kan vi vara stolta. I den ligger vår kommun högt 
över snittet då det gäller det så viktiga — hur vi 
bemöter våra medborgare. Vi kan också konsta-
tera att både svarstider via telefon och e-post 
har blivit kortare.  

Vi kommer under 2021 att genomföra SCB:s 
Medborgarundersökning. De synpunkter som 
kommer in via den är tillsammans med övriga 
synpunkter från våra medborgare väldigt viktiga 
för att vi ska kunna fortsätta att utveckla och för-
bättra vår fina kommun.  

Att utveckla är inte alltid ett lätt uppdrag — den 
största utmaningen vi har när det gäller att ut-
veckla Båstads kommun är att göra det på ett 
sätt som är hållbart på lång sikt såväl — miljö-
mässigt, socialt som ekonomiskt.  

Mitt uppdrag i kommunen är väldigt mångfacet-
terat. Och en av de delar jag ser som väldigt vik-
tig och betydelsefull är att möta, lyssna och sam-
tala med människor, att besöka föreningar, nä-
ringsidkare och kommunens verksamheter. Ge-
nom alla dessa möten får jag både en bred och 
bra input av hur man upplever det som sker i 
kommunen och en insyn i hur kommunens ser-
vice och tjänster fungerar.  

Jag är glad och tacksam över allt det engagemang 
och den kunskap som finns runt om i kommu-
nen. Och viktigt att komma ihåg — det är vi till-
sammans som gör Båstad till den framgångsrika 
kommun den är. Hoppas därför att ni, liksom jag, 
är glada och stolta över att bo och verka just i 
Båstads kommun. Det är helt klart — ett	bättre	
sätt	att	leva!	

Johan Olsson Swanstein (M)  

Kommunstyrelsens ordförande 
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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 energi-
program 2012-2022 pekas inriktningen för mil-
jöarbetet i kommunen ut inom fem övergripande 
områden vilka baseras på de nationella miljö-
kvalitetsmålen. Under varje område finns ett an-
tal lokala inriktningsmål identifierade. 

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp 
på regional nivå nås 2020 i Skåne län vilket går 
igen på lokal nivå. Endast två mål, Bara	naturlig	
försurning och God	bebyggd	miljö, bedöms ha en 
positiv utveckling. Två mål, Ett	rikt	odlingsland‐
skap 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 2020 har till exem-
pel våtmarksprojektet i Sinarpsdalen och anlägg-
ning av ängsmark vid banvallen i Grevie och vid 
skateparken i Båstad slutförts. Ängsmark är vik-
tigt för den biologiska mångfalden och ger nytta 
för människan genom insekters pollinering av 
grödor. Våtmarker tillhandahåller många eko-
systemtjänster.  

En ny del av gång- och cykelleden på gamla ban-
vallen öppnade i juni och binder nu samman 
flera tätorter samt bidrar till naturupplevelser 
och rekreation. Måltidsverksamheten och kom-
munens skolor hade i mars en klimatvecka med 
fokus på klimatsmart mat. Översiktsplanen blev 
antagen i maj och har en central roll i kommu-
nens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. 
I augusti anordnades Naturvårdens dag med fo-
kus på biologisk mångfald där några av kommu-
nens naturvårdsinsatser visades upp. Bjäre Kli-
matkonsortium, ett initiativ av Bjäre Natur-
skyddsförening som stöttas av kommunen och 

tolv andra lokala organisationer och aktörer, har 
startat en klimatanalys av Bjärehalvön som pre-
senteras under våren 2021.  

Under en stor del av sommaren 2020 påvisade 
badvattenkvaliteten på otjänligt vatten eller 
tjänligt med anmärkning. Halter av e-colibakte-
rier samt intestinala enterokocker var för höga. 
Orsakerna var oklara och utredning initierades. 
Grundvattnet i Båstad är påverkat av olika verk-
samheter vilka har lett till konstaterade problem 
med till exempel bekämpningsmedel, höga ni-
trathalter och PFAS. Anslutningen till Sydvatten-
systemet för att lösa den framtida vattenförsörj-
ningen är ett pågående projekt. Arbetet med kli-
matanpassning, omställning till fossiloberoende 
och mer hållbar resursförbrukning inom kom-
munens ordinarie verksamhet fortgår men går 
långsamt.  

Orsaker och åtgärder framåt 
För att upprätthålla goda resultat, utveckla mil-
jömålsarbetet och nå våra mål krävs ett sam-
manhållet och långsiktigt arbete med tydlig an-
svarsfördelning där prioriteringar av målsätt-
ningar kopplat till resurser beaktas. Åtgärder 
och arbetssätt som bidrar till ökad medvetenhet 
och samarbete kring miljöfrågor brett inom 
kommunen är angelägna för en positiv utveckl-
ing. Aktiv dialog och samverkan med lokalt nä-
ringsliv, föreningar och medborgare kan vara en 
möjlighet för att hitta nya sätt att värna och ut-
veckla gemensamma värden. Flera ansökningar 
om statliga bidrag för naturvårdsåtgärder läm-
nades in 2020, stöd och bidrag ger viktiga till-
skott och behövs för genomförande av åtgärder 
som kan bidra till en positiv utveckling vad gäl-
ler miljömålen. 
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Fördelning av intäkter och kostnader 
 

 

 
Var kommer pengarna från?  
 

 
 

Vad används pengarna till?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hur används pengarna? 
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Förvaltningsberättelse 

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 sju 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. Samordningsförbundet NNV som 
svara för en finansiell samordning inom rehabili-
teringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan, Region Skåne och i medlems-
kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning 

I det fria skolvalet får vårdnadshavare, barn och 
elever välja vilken förskola och skola som be-
döms vara bäst. Genom detta köper kommunen 
tjänster i föräldrakooperativ och Montessori i Bå-
stads kommun.  

Ca 30 procent av kommunens elever som går i 
gymnasieskola väljer att gå på Akademi Båstad. 
Resterande väljer gå i annan gymnasieskola som 
erbjuds av en annan kommun eller av en privat 
utförare. För grundskolan väljer 89 procent Bå-
stads kommun och ca 11 procent en annan hu-
vudman. För barnomsorgen är motsvarande siff-
ror 76 procent väljer kommunens verksamheter 
medans 24 väljer annan huvudman.

 

 

 

 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Båstad kommuns 
samlade verksamhet

Kommunkoncern

Kommunstyrelse

Myndighetsnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Utbildningsnämnd

Båstadhem AB

Privata utförare av förskole-, skol- och 
fritidshemsverksamhet i kommunen:
Montessori
Föräldrakooperativ

Andra företag med ägarintresse:
NSVA AB
NSR AB
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunassurans Syd
Kommunalförbundet AV Media Skåne
Kommunalförbundet Medelpunkten
Samordningsförbundet NNV
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Översikt över verksamhetens utveckling 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig och översiktlig bild av Båstads kommuns verksamhet 
under det gångna året. Fokus kommer att ligga både på koncern och på kommunen. I tabellen redovisas 
fem år i sammandrag.    

 Verksamhetens utveckling kommunkoncern 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter (mkr) 859 817 826 770 799 

Verksamhetens kostnader (mkr) -1 558 -1 528 -1 495 -1 420 -1 418 

Årets resultat (mkr) 60,3 12,1 15,0 23,7 17,0 

Soliditet (%) 1) 28 28 32 32 33 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelsen (%) 18 17 19 18 17 

Investeringar, netto (mkr) 2) 245 307 204 166 212 

Självfinansieringsgrad (%) 3) 83 44 82 80 74 

Långfristig låneskuld (mkr) 1 415 1 288 1 032 970 887 

Antal anställda 1293 1 248 1 260 1 219 1 173 

Investeringar/invånare (kr) 15 898 20 306 13 672 11 189 14 524 

 

Verksamhetens utveckling kommun 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Antal invånare 15 413 15 128 14 948 14 796 14 614 

Kommunal skattesats (kr) 20:23 20:23 20:23 20:23 20:23 

Verksamhetens intäkter (mkr) 745 709 721 662 696 

Verksamhetens kostnader (mkr) -1 486 -1 460 -1 425 -1 348 -1 344 

Skatteintäkter och statsbidrag (kr) 861 808 773 756 717 

Årets resultat (mkr) 52,3 4,1 15,1 16,5 14,8 

Soliditet (%) 1) 35 37 41 41 43 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelsen (%) 20 19 21 20 19 

Investeringar, netto (mkr) 2) 212 167 171 120 121 

Självfinansieringsgrad (%) 3) 76 46 62 89 78 

Långfristig låneskuld (mkr) 756 630 503 442 398 

Låneskuld per invånare (kr) 49 082 41 627 33 680 29 871 27 255 

Tillgångar (mkr) 1 596 1 394 1 238 1 186 1 101 

Tillgångar per invånare (kr) 103 531 92 154 82 797 80 159 75 306 

Antal anställda 1 264 1 226 1 237 1 194 1 149 

 

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 60,3 mkr för 2020 vilket är en positiv avvi-
kelse jämfört med budget. Resultatet för 2019 var 
12,1 mkr, vilket var en negativ avvikelse i förhål-
lande till budget. För Båstads kommun uppgick 
resultatet till 52,3 mkr vilket är en positiv avvi-
kelse på 35,3 mkr jämfört med budget. Det starka 
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resultatet förklaras av exploateringsintäkter för 
sålda tomter motsvarande 14 mkr, högre intäkter 
för skatter och generella statsbidrag på 11 mkr, 
bidrag för investeringar i bryggor i Torekov samt 
upprustning av Köpmansgatan på totalt 7 mkr. 
Detta går att återse i kommunens ökade skattein-
täkter och  verksamhetsintäkter 2020 jämfört 
med 2019. Pensionskostnaderna blev 5 mkr lägre 
än budgeterat främst beroende på att kostna-
derna för förmånspension blev lägre än budget. 
Utöver detta förbättrade verksamheterna sin av-
vikelse från budget, 2020 landande avvikelsen på 
-8 mkr vilket är betydligt bättre än -35 mkr år 
2019.  

Koncernens nettoinvesteringar uppgick 2020 till 
245 mkr. Det är 62 mkr lägre jämfört med året in-
nan då investeringarna uppgick till 307 mkr, vil-
ket var det högsta belopp koncernen investerat 

för under ett år. Under 2020 har Båstadhem fär-
digställt äldreboendet Hagapark, nyproducerat 
tre lägenheter samt renoverat fastigheter och 
kommunen har bland annat investerat i nybygg-
nation av skola i Förslöv. Av investeringarna 
2020 så avsåg 60 mkr VA investeringar, motsva-
rande siffra för 2019 var 57 mkr. Investeringarna 
har delvis finansierats genom ökad upplåning. 
Den långfristiga låneskulden har ökat med 
127 mkr. Förra året var motsvarande siffra 
256 mkr, vilket bidrog till sänkningen av solidite-
ten.  

Soliditeten för koncernen har minskat de senaste 
fem åren från 33 procent 2016 till 28 procent 
2020 och ser man till investeringsplanen kommer 
denna trend att fortsätta. Detta är en varningssig-
nal om att den finansiella risken i koncernen har 
ökat. 

 
 
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 

Pandemi Hård belastning av vissa kom-

munala verksamheter ned-

stängning av andra verksam-

heter och i vissa fall omställning 

till digitala lösningar 

Samtliga verksamheter -Efterlevnad av Folkhälsomyn-

dighetens rekommendationer 

-Informationsinsatser 

-Digitala lösningar 

-Upprättande av rutiner för be-

manning vid hög sjukfrånvaro 

inom en verksamhet 

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 
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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 

-Utökad dialog med kommunala 

långivare 

Likviditetsrisk Minskad möjlighet till att uppta 

lån. 

Den kommunala koncernen -uppföljning och översyn av fi-

nansiellt mål gällnade investe-

ringar 

	

Världsekonomin  1) 
2020 har helt dominerats av den pågående pan-
demin och länders olika åtgärder för att hantera 
de olika risker och problem som pandemin med-
för. Ser man till de ekonomiska effekterna har de 
omfattande krisåtgärderna haft stor inverkan för 
ekonomin. Trots ett rekordartat fall för BNP un-
der våren blev inte helåret för 2020 så illa som de 
flesta bedömare befarade. Dock kommer krisåt-
gärderna som stimulerat ekonomin stramas åt 
någon gång och det är oklart när konjunkturen 
kommer vara tillräckligt stark för företag och 
hushåll att klara sig utan stödåtgärder. De offent-
liga skulderna har ökat för många länder där den 
offentliga skuldkvoten på global nivå har ökat 
från 83 procent till 100 procent av BNP. Sveriges 
kvot är dock betydligt lägre än snittet. 

1) Källa: SKRs MakroNytt  februari 2021 

Svensk ekonomi 2) 
SKR bedömer att den svenska ekonomin, och det 
svenska samhället, redan tagit stora kliv tillbaka 
till vad vi tidigare kallade normalt. Man befarar 
dock att normaltillståndet i vissa avseenden lig-
ger ganska långt borta. Restriktioner antas fort-
satt, under hela 2021, bidra till att hålla tillbaka 
återhämtningen. 

Sedan 1980-talet har konjunkturen i Sverige end-
ast varit lika svag två gånger tidigare: under den 
svenska 1990-talskrisen och efter finanskrisen 
2008–2009. De underliggande strukturella utma-
ningar som finns på arbetsmarknaden antas bli 
allt tydligare kommande år. 

Kommunernas ekonomi 2) 
Inom den kommunala ekonomin har det varit 
tvära kast under 2020. Vissa verksamheter gick 

på sparlåga, andra fick lägga om arbetet på ett 
aldrig tidigare skådat sätt, ett stort BNP-tapp, 
ojämförligt stora statliga tillskott och rekordstor 
sjukfrånvaro, sammantaget ser dock resultatet 
för 2020 ut att bli väldigt starkt för kommunerna 
i Sverige. Givet de väldigt ryckiga förutsättning-
arna är det dock inte så konstigt, även om det kan 
upplevas paradoxalt. Ingången av 2020 präglades 
av försiktighet. Statsbidragen var dimension-
erade för en sämre ekonomisk utveckling än vad 
det ser ut att bli. Högre verksamhetskostnader 
inom de direkt pandemidrabbade delarna av 
verksamheten balanserades upp av statsbidrag 
och inom andra verksamheter minskar kostna-
derna.  

De kommunala verksamheterna har påverkats 
stort under året. Omställning till distansundervis-
ning i gymnasiet och vuxenutbildningen, öppna 
verksamheter som ställts in, inställda kultureve-
nemang, ekonomiska bekymmer hos föreningsliv 
som spillt över på kommunen, hög sjukfrånvaro 
och inte minst en ny vardag att hantera för äldre- 
och individ- och familjeomsorg och allt har såväl 
kort- som långsiktiga ekonomiska effekter. 

 2) Källa: SKRs Ekonomirapport oktober 2020 

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 2020 uppgick den kommu-
nala koncernens räntebärande skulder till 1 471 
(1 336) mkr, medan de räntebärande finansiella 
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uppgick per balansdagen sålunda till 1 341 
(1 251) mkr. Nettoskulden har ökat till följd av 
under året genomförda investeringar i infrastruk-
turprojekt samt byggnation av skolor och bostä-
der. Kommunens räntebärande skulder uppgick 
till 786 (652) mkr per den 31 december 2021. 
Vid samma tidpunkt uppgick kommunens ränte-
bärande finansiella tillgångar till 108 (65) mkr. 
För kommunen uppgick nettoskulderna per den 
31 december 2020 till 678 (586) mkr. Upplå-
ningen inom den kommunala koncernen löper 
både med fast och rörlig ränta. Ränteswappar an-
vänds i bolaget  för att säkra ränterisk och an-
passa den genomsnittliga räntebindningstiden i 
låneportföljen. Per balansdagen hade Båstadhem 
utestående ränteswappar med ett sammanlagt 

nominellt belopp om 415 (480) mkr. Enligt kom-
munens finanspolicy ska en spridning av ränte-
bindningstiderna eftersträvas och räntebind-
ningstiden för ett enskilt lån får ej överstiga 10 
år. Per den 31 december 2020 uppgick den ge-
nomsnittliga räntebindningstiden för den kom-
munala koncernens upplåning till 1,0 (0,9) år ex-
klusive ränteswappar. Med beaktande av rän-
teswappar uppgick den genomsnittliga ränte-
bindningstiden till 2,2 (2,5) år. Den genomsnitt-
liga räntebindningstiden för kommunens upplå-
ning uppgick till 1,9 (1,9) år.   

Genomsnittlig låneränta uppgick till 0,87 (1,03)  
procent. En ökad ränta med +1 procentenhet 
skulle medföra ökade kostnader på 13 mkr för 
koncernen och 7 mkr för kommunen. 

 
Pensionsförpliktelse 
 

 Pensionsförpliktelse (mkr)     

 Kommunkoncern  Kommun 

 2020 2019  2020 2019 

Total avsättning i balansräkningen 249 252  249 252 

a. Avsättning inklusive särskild löneskatt 9 9  9 9 

b. Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 240 243  240 243 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 52 48  52 48 

Pensionsförsäkring som tryggats i pensionsstiftelse 0 0  0 0 

Summa pensionsförpliktelse (inklusive försäkring och stiftelse) 301 300  301 300 

      

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde      

Totalt pensionsförsäkringskapital 71 63  71 63 

- varav överskottsmedel 2 2  2 2 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0  0 0 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0  0 0 

Summa förvaltade pensionsmedel      

      

Finansiering      

Återlånade medel 230 237  230 237 

Konsolideringsgrad (%) 24 21  24 21 

 
 
Kommunens totala pensionsförpliktelse, vilket 
avser summan av avsättningar för pensioner (in-
klusive särskild löneskatt) och ansvarsförbindel-
ser avseende pensionsförpliktelser (inklusive 
särskild löneskatt) uppgick per 31 december 
2020 till 301 (300) mkr. För dagens anställda har 

kommunen ett framtida pensionsåtagande. Enligt 
den så kallade blandmodellen redovisas de intjä-
nade pensionerna till och med 1997 som ansvars-
förbindelse och utanför balansräkningen. Förbin-
delsen uppgick vid årsskiftet till 240 (243) mkr. 
Den delen av pensionsskulden är viktig att beakta 
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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 52 (48) mkr i pensionsförsäk-
ring. 

Kommunen följer RKR R10 från rådet för kom-
munalredovisning gällande värdering och upplys-
ning om kommunens pensionsförpliktelser. Upp-
lysningar finns i not 19. 

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 som i större utsträckning nytt-
jar kommunal service.  

Befolkningsutveckling 
Den 31 december 2020 hade Båstads kommun 
15 413 invånare, vilket är 285 fler än förra året. I 
kommunen föddes 138 barn och totalt avled 168 
personer, vilket ger ett födelseunderskott på 30 
personer. Det flyttade hit 1 418 personer medan 
1 110 valde att flytta härifrån, vilket ger ett posi-
tivt flyttningsnetto på +308 personer.  

Båstads kommun har en stor andel äldre invå-
nare jämfört med genomsnittskommunen. I slutet 
av 2020 var 31 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. An-
delen invånare i åldern 0-19 och +65 prognosti-
seras öka i Sverige och i än snabbare takt i Bå-
stad. Dessa ålderskategorier nyttjar kommunal 
verksamhet i större utsträckning än de mellan 
20-64 år varför kommunen har utmaningar fram-
över med att rekrytera personal för att kunna le-
verera god verksamhet till dessa invånare samt 
utmaningar att finansiera den. 

Hållbarhet 
Båstads kommun arbetar aktivt med Agenda 
2030 med FN:s 17 globala mål som Sverige som 
nation anslutit sig till. Arbetet fortsatte under 
2020 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 löper på un-
der 2020. Om- och nybyggnationen av Förslövs 
skola fortsatte enligt tidsplan och väntas bli klar 
år 2021. Byggnationerna beräknas totalt kosta ca 
148 mkr, vilket krävt nyupplåningar för kommu-
nen. Avseende om- och nybyggnationen av skolan 
i Västra Karup tidigarelades renovering av id-
rottshall för att möjliggöra rivning av den gamla 
skolan. Västra Karups skola beräknas bli klar 
2022, projektet beräknas kosta 145 mkr och även 
för detta kommer kommunen att behöva uppta 
nya lån för finansiering. En omfattande renove-
ring av Köpmansgatan som löper genom tätorten 
Båstad slutfördes våren 2020.  

År 2020 var första året som kommunen jobbade 
efter den nya styrmodell, målstruktur samt nya 
nämndplaner som beslutades om 2019.  

Under året har ett omfattande utvecklingsarbete 
pågått inom avdelningen för individ och familj ef-
ter de brister som uppdagades under 2019.  

Kommunen beslutade under året, tillsammans 
med andra kommuner och det lokala näringslivet, 
att bli delägare i den lokala flygplatsen. Den pri-
vata aktör som tidigare drev flygplatsen var på 
väg att lägga ner verksamheten. 

En fristående skola har överklagat kommunens 
tilldelning av skolpeng, kommunen inväntar för-
valtningsrättens inställning i frågan. 

Besöksnäringen i kommunen upplevde ett tapp 
jämfört med 2019. Dock hade Båstad ett av de 
lägre tappen i Sverige 2020, vilket var fördelakt-
igt för privata verksamheter i kommunen.  

Pandemi 
År 2020 har präglats av stor osäkerhet på grund 
av pandemin. Prognoser har spretat på ett sällan 
skådat vis både för skatteintäkter och generella 
statsbidrag som för verksamheternas kostnader.  
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Båstads kommun fick extra tillskott för generella 
statsbidrag från regering och riksdag motsva-
rande ca 28 mkr. Trots tillskott landande bud-
getavvikelse för skatteintäkter och generella 
statsbidrag endast på 11 mkr, där 2,4 kan förkla-
ras av ombudgetering och resterade beror på 
lägre skatteintäkter. 

Båstads kommun återsökte merkostnader till 
följd av covid-19 från Socialstyrelsen på 18 mkr, 
varav 17 mkr avsåg vård och omsorg. Totalt inne-
håller resultatet för 2020 16 mkr i intäkter för 
merkostnader relaterade till covid-19. I boksluts-
arbetet bedömdes 2 mkr som osäkra och kommer 
intäktsföras först 2021. December månads mer-
kostnader återsöks under 2021. 

Kostnader för inköp och egen tillverkning av 
skyddsmaterial inom Vård och omsorg uppgick 
till 5 mkr.  

Jämfört med 2019 är statsbidraget för 2020 
22,2 mdkr högre till Sveriges kommuner, varav 
18,7 mdkr tillkommit under året. Regeringen ville 
parera skatteunderlagsförsämringen på grund av 
pandemin, och minska riskerna för uppsägningar 
av personal och neddragning av verksamhet i 
kommunerna. 

Kompensationen för sjuklöner innebar för kom-
munerna en stor kostnadsbesparing under 2020. 
Arbetsgivarna kompenserades för samtliga sjuk-
lönekostnader under perioden april–juli 2020, 
samt kostnader utöver det normala under resten 
av året. 

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, uppdrag och nämndernas ra-
mar.  

 

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. Kommunstyrelsen har dia-
logmöten med kommunens nämnder och bolaget 
två gånger om året för att stärka kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt. 

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 
 
Fullmäktigemål 1 sammanfattar alla övriga mål. 
Har vi lyckats uppnå våra övriga mål i tillräckligt 
hög grad, kan även detta mål anses vara 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 fritidsaktiviteter. Även på kulturområdet 
är resultaten goda jämfört med kommunsverige. 
Som alla kommuner har Båstad sina utmaningar, 
områden som vi behöver bli bättre på. Ett område 
är att öka tryggheten och säkerheten för våra 
medborgare. Vi behöver även utöka invånarnas 
möjlighet till inflytande på kommunens verksam-
heter. 

 

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 
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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 kontakter både 
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 och arbetar kon-
tinuerligt med att förbättra kvaliteten i våra verk-
samheter. 

 

 

 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senaste statistiken från SKR, SCB och 
Skolverket har Båstads kommun ett högt kvali-
tetsindex på utbildningsområdet. Båstad tillhör 
kommunerna med 25 procent högsta indexvärde. 
Detta är ett sammanvägt värde för förskola, 
grundskola och gymnasium. Andel elever i års-
kurs 9 som är behöriga till yrkesprogram uppgick 
till 87 procent, vilket är bättre än snittet i Sverige 
men något lägre än snittet bland liknande kom-
muner.  

Vi har dock flera utvecklingsområden. Känslan av 
trygghet i grundskolan har minskat, vilket bör 
uppmärksammas och åtgärdas. Inom gymnasiet 
har genomströmningen av elever sjunkit en 
aning. Av eleverna tar 73 procent examen inom 
fyra år (73,5 procent 2019). Även betygspoängen 
var något lägre än året innan. 

Utmaningen under året har varit och kommer 
även framgent vara att minska coronapandemins 
negativa effekter på utbildningsområdet. 

 

 

 

 

	
	
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Inom verksamhetsområdet vård och omsorg har 
vi goda resultat inom flera områden. I brukarbe-
dömningen särskilt boende äldreomsorg är bety-
get högre än landets övriga kommuner och 
kommungruppen. Antalet fallskador är fortsatt 
jämförelsevis lågt.  

Även hemtjänsten får ett gott betyg, dock något 
lägre än snittet i Sverige. 

Tillsammans med HR-avdelningen har vård och 
omsorg genomfört projektet Heltidsresan, med 
målet att kunna erbjuda högre sysselsättnings-
grad till anställda inom vården. Högre sysselsätt-
ningsgrad har en kvalitetshöjande effekt genom 
att kontinuiteten ökar. 

Betygen inom verksamheterna som omfattas av 
LSS och SoL har sjunkit. Coronapandemin är san-
nolikt en av orsakerna. Pandemin har haft en stor 
påverkan på verksamheterna och deras innehåll. 
Situationen har varit ansträngd både för vårdta-
gare/brukare och för anställda.  

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 
 
 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt 
 
Enligt den senast tillgängliga statistiken (från 
2020) i KOLADA uppgick långtidsarbetslösheten 
till 3,1 procent i Båstad. Det är en ökning med 0,2 
procentenheter jämfört med året innan. Den to-
tala arbetslösheten har ökat både nationellt och i 
kommunen. Särskilt unga vuxna är drabbade. 
Främsta orsaken är coronapandemin. Att eta-
blera sig på arbetsmarknaden under pandemin är 
svårt. Det gäller både ungdomar som avslutat 
gymnasiet och nyanlända efter arbetsförmedling-
ens etableringsuppdrag. Under 2020 har kostna-
derna för ekonomiskt bistånd ökat med 30 pro-
cent. Det finns flera åtgärder på gång för att mot-

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, professionell 

och tydlig 

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. 
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verka den negativa trenden. Yrkeshögskolan star-
tar nya utbildningar, kommunens arbetsmark-
nadsenhet har ett nära samarbete med individ- 
och familjeomsorg samt med det lokala näringsli-
vet genom Båstads Turism och Näringsliv. 

 

 

 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
Båstad är en av Sveriges mest företagsamma 
kommuner med en hög andel företagare i befolk-
ningen. Under året har Båstad utsetts till Sveriges 
nyföretagarkommun 2020. 

Arbetet med att utveckla och vässa kommunens 
företagsklimat fortsätter. Under året upphandla-
des och skrevs ett nytt avtal med Båstads Turism 
och Näringsliv avseende företagslotsfunktionen. 
Syftet med lotsfunktionen är att förbättra och för-
enkla kontakterna med företagarna i Båstad. 

Ett annat viktigt delmål är att alltid ha ledig tomt-
mark planlagd för verksamheter. Det här målet 
har vi uppfyllt och under kommande år är ambit-
ionen att utöka arealen. 

 

 

 

	
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. Andelen skyddad 
natur uppgår i nuläge till nästan 10 procent av 
landarealen. Andelen miljöbilar har minskat nå-
got jämfört med tidigare år, men är fortfarande 
högre än i andra kommuner i vår egen kommun-
grupp. Begreppet miljöbil och vad som räknas 
som miljöbil har ändrats genom åren, vilket för-
svårar jämförbarheten över tid. 

Arbetet med Agenda 2030 har fortsatt även om 
coronautbrottet har ändrat förutsättningarna. 
Årets hållbarhetsvecka genomfördes helt digitalt. 
Mer information om kommunens miljöarbete 
finns under kapitlet Miljöredovisning.	

Fokusområde Medarbetaren 
 
 

 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
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 har HR-avdel-
ningen startat projektet medarbetarskap.	

Fokusområde Hållbar ekonomi 
 
 

 
 
 

	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 

Kommunen har satt upp följande finansiella mål: 
 

Överskott	ska	uppgå	till	2	procent	av	skattein‐
täkter	och	generella	bidrag.		

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 

Resultatet på 52 mkr överskrider det budgete-
rade målet på 17 mkr. Resultatet uppgår till ca 
6,5 procent av skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Majoriteten av överskottet, 35 mkr, består 
dock av engångsposter och tillfälligt ökat statsbi-
drag. 

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

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

76 procent av investeringarna har täckts med 
skattemedel. Båstads kommun har för närva-
rande ett mycket stort investeringsbehov, främst 
VA-investeringar samt byggnation av skolor. Det 
är dock viktigt att på längre sikt kunna finansiera 
investeringarna utan att öka skuldsättningsgra-
den. 

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. 

Fullmäktigemål 9  

Båstads kommun investerar för framtiden – med 

god ekonomisk hushållning och ett effektivt re-

sursutnyttjande. 
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Båstadhem 
Båstadhem har två visioner och tre målsätt-
ningar. 

 

	
 

 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Under 2020 genomfördes en stor kundundersök-
ning av oberoende AktivBo. Den visade bland an-
nat att 90 procent av hyresgästerna är så nöjda 
att de kan rekommendera Båstadhem som värd 
och förvaltare. 

Efterfrågan på lägenheter är hög och bolaget har 
en låg vakansgrad. 

 

 

 
 

 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

2020-12-31 har Båstadhem 48 procent av hyres-
rätterna i kommunen. Andelen har sjunkit från 
2013 då det var 53 procent. 

2020-12-31 består bostadskön av 2 623 sökande 
varav 1 332 är aktiva. Den övervägande delen av 
de sökande, 2 205, är i dagsläget inte boende hos 
Båstadhem. 

 

 

 
 

 

	

	

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Under 2020 har tre nya lägenheter producerats 
samt 48 nya VoO-lägenheter för äldre. 

Köp av tomt i Grevie från Båstads kommun för 
nyproduktion av 20 nya hyresrätter i 2 etapper. 
Anbud, beslut och byggstart förväntas ske under 
2021. 

 

 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Båstadhem underhåller fastigheterna enligt un-
derhållsplaner. Fastigheterna är i största del väl 
underhållna och har ett ökande marknadsvärde. 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Bolaget har trots stora investeringar en stigande 
konsolidering. De investeringar som gjorts och är 
pågående kommer framöver att bidra med ökad 
soliditet i snabbare takt 

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

Kommunen når upp till tre av de nio uppsatta 
fullmäktigemålen, uppnår delvis fem av de nio 
målen och uppnår inte ett av målen. De finansi-
ella målen är uppfyllda. På grund av det stora in-
vesteringsbehovet, främst i nya skolbyggnader, 
har målet för självfinansieringsgrad sänkts till 50 
procent. 

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

Kommunens helägda bolag, Båstadhem, har två 
visioner	och 3 målsättningar.	Bedömningen är att 
alla målsättningar och visioner är uppfyllda. 

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) 2020 blir 0,5 procent. 
enligt SKR:s bedömning i cirkulär 21:12). För 
2020 kan 49,5 mkr av det egna kapitalet öron-
märkas till pensionsreserv.	

Vision 1 

Ett bättre sätt att leva och bo 

Vision 2  

Båstadhem ska vara det naturliga valet av hyres-

rätt i Båstads kommun. 

Målsättning 1  

Båstadhem ska främja kommunens försörjning av 

bostäder och lokaler och aktivt medverka till att 

antalet hyresrätter för åretruntboende i kommu-

nens bestånd ökar. 

 

Målsättning 2  

Förvaltning ska ske på sådant sätt att fastigheter-

nas värde bibehålls och hyresgästerna ges en god 

standard och ett tryggt boende till företagets 

självkostnad 

Målsättning 3  

För att säkerställa företagets utveckling och fort-

bestånd ska en rimlig vinst eftersträvas för en 

sund konsolidering 
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Budgetföljsamhet bland nämnderna 

 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 lägre än skatte-
intäktsutvecklingen, se tabell. 
 

 Nettokostnads- och skatteutvecklingen 

Förändring (%) 2020 2019 2018 2017 2016 

2020-

2016 

Nettokostnads- 

utveckling 0,5 5,9 2,6 5,5 4,3 20,2 

Skatteintäkts- 

utveckling 6,6 4,6 2,2 5,4 5,3 26,4 

 

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 93,9 procent 
för 2020 och genomsnittet för de senaste 5 åren 
landar på 97,4 procent. 

 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter,  

 generella bidrag samt finansnetto (%) 
 

 
Den kommunala skattesatsen var under 2020 
20:23 kr. Genomsnittet i länet var 20:65 kr och i 
riket 20:72 kr. Lägst skatt i Skåne hade Vellinge 
med 18:50 kr. Osby hade högst med 22:26 kr, en 
skillnad på 3:76 kr. Den totala skattesatsen (kom-
munal- och landstingsskatt) för Båstad ligger på 
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31:41 kr. Genomsnittet i de fem närmsta pend-
lingskommunerna är 31:67 kr. Regionskatten i 
Skåne uppgick till 11:18 kr jämfört med rikets på 
11:56 kr. 

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 2020 jämfört med 
2019. Främsta förklaringen är att kommunen inte 
fullt ut självfinansierar 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 20 procent 2020 vilket innebär att 
soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 
ökar med 1 procentenhet jämfört med 2019. 

 

 Soliditet (%)   

 

 
Känslighetsanalys 

 Känslighetsanalys  

Händelse (mkr +/-) 

Löneförändring, 1 % -6,9 

Prisförändring, 1 % -3,7 

Ränteförändring, +1 % -6,4 

Skatteintäkter, 100 invånare 5,4 

1 kr kommunalskatt 35,4 

 

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

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 avyttrade kommunen 
fordon, inventarier och maskiner som genererade 
en reavinst på 0,6 mkr. Enligt huvudprincipen ska 
realisationsintäkter räknas bort vid en balans-
kravsjustering.  

Balanskravsresultatet är positivt och uppgår till 
51,7 mkr (3,5 mkr) vilket lever upp till lagens 
krav. Jämfört med tidigare år är resultatet betyd-
ligt bättre. Kommunen har inte använt sig av re-
sultatutjämningsreserv (RUR).  

 

 Balanskravsutredning (mkr)  

 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 52,3 

- Samtliga realisationsvinster -0,6 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet  

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

+- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper  

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 51,7 

= Balanskravsresultat 51,7 
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Väsentliga personalförhållanden 
Personalstatistik 

Totala antalet anställda har minskat i Båstads 
kommun men antalet tillsvidareanställda har 
ökat. Förvaltningen har under året sett över orga-
nisationen som föranlett att vissa tjänster inte 
har återbesatts. Genom effektiviseringar, kompe-
tensväxlingen och vakansprövningar har bespa-
ringar gjorts. Genom vakansprövningar säker-
ställs att nyrekrytering sker endast i nödvändiga 
fall och att kompetensväxling sker i de fall inrikt-
ningen på tjänsten behöver ändras. Utöver detta 
säkerställs att befintliga medarbetares kunskaper 
och erfarenheter tas tillvara i första hand. Det 
ekonomiska läget i Sveriges kommuner är an-
strängt och en ändamålsenlig kompetensförsörj-
ning är nödvändig för att klara välfärdsuppdraget 
över tid. Personalomsättning har ökat under 
2020. Under 2020 avslutade 153 (117) personer 
sin tillsvidareanställning i kommunen och 50 
(68) nyanställdes med samma anställningsform.

Den externa rörligheten var 13,9 (10,75) procent. 
Personalomsättningen har påverkats genom att 
antalet ersättningsrekryteringar har minskat på 
grund av effektiviseringar. När det kommer till 

pensionsavgångar gick 32 (30) av kommunens 
medarbetare i pension under året. Av medarbe-
tare fyllda 65 år kvarstår 25 (18) i arbete. Pens-
ion utgör cirka 20,0 (25,6) procent av avgångsor-
sakerna.  

Mot bakgrund av vakansprövningar och återhåll-
samhet har även antalet annonseringar för nya 
tjänster minskat. Under året utannonserades 102 
(114) tillsvidareanställningar. Vi konstaterar att
antalet ansökningar per annonserad tjänst har
ökat till i genomsnitt 20,7 (18,6) vilket kan ha på-
verkats av coronapandemin och omvärldens läge
på arbetsmarknaden.

 Antal pensionsavgångar 

 Antal anställda kommunkoncern

2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 1 122 1 095 -27 932 915 -17 190 180 -10

Visstidsanställda, antal 192 198 6 140 156 16 59 42 -17

Antal anställda per 1   000 invånare 74 71 -3 - - - - - -

Antal helårsarbetare, tillsvidareanställda 1 002 991 -11 824 819 -5 179 171 -8

Antal helårsarbetare, visstidsanställda

KvinnorTotal Män

 Antal anställda kommun

2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 1 101 1 071 -30 925 906 -19 176 165 -11

Visstidsanställda, antal 192 193 1 138 156 18 54 37 -17

Antal anställda per 1  000 invånare 73 70 -3 - - - - - -

Antal helårsarbetare, tillsvidareanställda 982 968 -14 817 810 -7 166 157 -9

Antal helårsarbetare, visstidsanställda 155 155 0 113 124 11 42 30 -12

Total Kvinnor Män

 Antal anställda Båstadhem AB

2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 21 24 3 7 9 2 14 15 1

Visstidsanställda, antal 7 5 -2 2 0 -2 5 5 0

Antal anställda per 1   000 invånare - - - - - - - - -

Antal helårsarbetare, tillsvidareanställda 20 23 3 7 9 2 13 14 1

Antal helårsarbetare, visstidsanställda 2 2 0 1 0 -1 2 2 0

Total Kvinnor Män

20
26 26

31 30

45

31

40

0

10

20

30

40

50

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

20



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2020 

Mellan år 2021 och 2028 beräknas 249 (301) 
medarbetare avgå med ålderspension vid 65 års 
ålder, vilket utslaget på perioden innebär cirka 
3,6 (3,3) procent per år. En variation mellan 20 
(31) till 45 (46) avgångar årligen kan urskiljas.

Eftersom pensionsåldern är rörlig upp till 68 år, 
69 år (2023) kan pensionsavgångarna avvika från 
beräkningarna. Avgångar finns inom de flesta 
områdena av den kommunala verksamheten. Un-
der perioden går 17 chefer i pension. Drygt en 
tredjedel (cirka 92 medarbetare) av de som går i 
pension under perioden är vårdpersonal. Cirka 
47 är lärare och cirka 25 förskollärare/fritidspe-
dagoger och 14 barnskötare.  

Verksamheterna inom Båstads kommun behöver 
ta hänsyn till att pensionsavgångar sker i olika ut-
sträckning inom olika yrkesgrupper. Bristen på 
arbetskraft har blivit ett ökande problem liksom 
konkurrens om arbetskraft när befolkningsstruk-
turen förändras. 

Medelpensioneringsålder i Sverige är 64,6 år 
(2019)(Pensionsmyndigheten) och i Båstad är 
den 65,8 år (2020). Kompetensförsörjningsbeho-
ven förutsätter att Båstads kommun skapar förut-
sättningar för ett förlängt arbetsliv så kommu-
nens medarbetare arbetar längre upp i åldrarna. 

Båstadhem har under 2020 rekryterat en heltids-
anställd till kontoret. Tjänsten är arbete med 
kundtjänst och uthyrning. Även en fastighetsskö-
tare på heltid har anställts. Tjänsterna är tillsvi-
dareanställningar. 

Inga pensionsavgångar har skett och inte heller 
några andra anställningar har avslutats.  

Båstadhems ledning kommer under våren att ut-
reda den interna organisationen och se över be-
hovet av nyrekrytering. Detta för att kunna fort-
sätta bolagets positiva och expansiva utveckling 
samt för att hantera nära framtida pensionsav-
gångar. 

Sysselsättningsgrad 

Under året har Båstads kommun satsat särskilt 
på arbete med heltid som norm vilket har föran-
lett att verksamheterna ser över sin bemannings-
hantering för att främja kvalitet och effektivitet. 
Heltidsresan är för Båstads kommun ett av sätten 
att säkerställa kompetensförsörjningen i verk-
samheterna för att fullfölja kontinuitet och kvali-
tet för kommuninvånarna. 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 attrahera och rekrytera 
nya medarbetare. Heltidsresan är även ett led i 
att öka jämställdheten, då andelen heltidsan-
ställda män är väsentligt högre än kvinnor. Fler 

ska ges möjlighet att försörja sig på sin lön. Kom-
munala yrken är av tradition starkt kvinnodomi-
nerade. I Båstad utgör andelen kvinnor drygt 84 
(82) procent av kommunens månadsanställda.
Antal heltidsanställda i Båstads kommun för
2020 bland tillsvidareanställda är 59 (56) pro-
cent, en ökning med 3 procentenheter.

Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad 
för tillsvidareanställda uppgick till drygt 90 (89) 
procent. Kvinnor arbetar i genomsnitt 89 (88) 
procent och män 99 (94) procent.  

Av kommunens visstidsanställningar utgör 33 
(30) procent tillsvidareanställda medarbetare
med tillfälligt utökad sysselsättningsgrad.

Sysselsättningsgrad kommun

(%) 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring

Andel heltidsanställda 56 59 3 51 56 5 80 80 0

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 89 90 1 88 89 1 94 95 1

Total Kvinnor Män

(%) 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring

Andel heltidsanställda 95 99 4 100 100 0 93 93 0

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 98 98 0 100 100 0 96 97 1

Kvinnor Män

Sysselsättningsgrad  Båstadhem AB
Total
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Åldersstruktur 

Medelåldern för kommunens medarbetare är 
48 år. För män är medelåldern 47 (46) och för 
kvinnor 48 (48). Andelen medarbetare som är 
50 år och äldre är oförändrat sedan förra året 49 
(49) procent). Kommande pensionsavgångar krä-
ver alltjämt ett långsiktigt arbete med kompe-
tensförsörjningen. Båstads kommun arbetar på

olika sätt för att kunna bemanna olika bristyrken 
där bland annat pensionsavgångar genererar 
brist på personal. 

Båstadhem särredovisar inte åldersstrukturen på 
grund av undantagsregeln.  

Sjukfrånvaro 

2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring

-29 år, antal 104 103 1- - - - - - -

30-39 år, antal 245 233 -12 - - - - - -

40-49 år, antal 326 335 9 - - - - - -

50-59 år, antal 407 378 -19 - - - - - -

60- år, antal 219 222 3 - - - - - -

Medelålder, år 51 51 0 50 49 -1 51 52 1

 Åldersstruktur kommunkoncern
Total Kvinnor Män

 Åldersstruktur kommun

2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring

-29 år, antal 103 101 -2 81 84 3 22 17 -5

30-39 år, antal 242 230 -12 190 185 -5 52 45 -7

40-49 år, antal 324 332 8 258 273 15 66 59 -7

50-59 år, antal 398 368 -30 338 308 -30 60 60 0

60- år, antal 213 216 3 176 183 7 37 33 -4

Medelålder, år 47 48 1 48 48 0 46 47 1

Total Kvinnor Män

2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring

Dag 1 710 790 80 701 778 77 9 12 3

Dag 2-14 5 222 7 901 2 679 4 850 7 799 2 949 172 102 -70

Dag 15-90 4 918 6 798 1 876 4 870 6 717 1 847 48 77 29

Dag 91- 17 628 15  728 -1 900 17 628 15 304 -2 324 0 424 424

Totalt antal dagar 28 278 31 210 2 932 28 049 30 595 2 546 229 615 386

Sjukdagar/snittanställd 36 54 18 26 28 2 10 26 16
Andel medarbetare ej 

sjukfrånvarande, % 71 66 -5 33 31 -2 38 35 -3

Sjukfrånvaro
Kommunkoncern Kommun Båstadhem AB

(%) 2019 2020 Förändring

5,5 7,1 1,6

42,0 29,5 -12,5

6,2 7,7 1,5

2,8 4,7 1,9

4,1 5,8 1,7

5,2 6,5 1,3

6,2 8,0 1,8

Sjukfrånvaro för kvinnor

Sjukfrånvaro för män

Sjukfrånvaro i ålder 30-49 år

Sjukfrånvaro i ålder 50 år eller äldre

Sjukfrånvaro i ålder 29 år eller yngre

Sjukfrånvaro kommun

Total sjukfrånvaro som andel av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer
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Sjukfrånvaron i Båstads kommun har under 2020 
ökat då den total sjukfrånvaro var 7,1 (5,5) pro-
cent. Kortidssjukfrånvaron ökade markant till 
25,5 (17) procent vilket beror på coronapande-
min. Ser vi till coronapandemin och de konse-
kvenser som pandemin inneburit för frånvaron 
kan sjuktalen anses vara förhållandevis låga 
ändå. Långtidssjukfrånvaron har fortsatt minska 
jämfört med förgående år. Båstads kommun arbe-
tar kontinuerligt med tidiga insatser för att mini-
mera kortidssjukfrånvaron över tid. 

Sjukfrånvaron för kommunens anställda uppgår i 
genomsnitt till 28 (26) sjukdagar per medarbe-
tare. 

Antalet medarbetare som var frånvarande på 
grund av sjukskrivning under hela året, antingen 
på heltid eller till viss del av sin tillsvidareanställ-
ning var 18 (16) stycken. 

Andelen tillsvidareanställda utan registrerad 
sjukfrånvaro uppgick till cirka 35(37) procent vil-
ket motsvarar 374 (408) medarbetare. 

Båstadhem särredovisar inte sjukfrånvaron på 
grund av undantagsregeln. 

Friskvård 

Uttaget av friskvårdsbidraget har ökat marginellt. 
Båstads kommuns nyttjandegrad av friskvårdsbi-
draget varierar och visar att massage, gym, 
gruppträning och kost är de vanligaste aktivite-
terna som bidraget nyttjas till.  

När det gäller arbetsmiljö och hälsa satsar kom-
munen inom flera områden på till exempel hälso-
främjande insatser och hälsosamtal i förhoppning 
om att det kan skapa ännu bättre förutsättningar 
för ett hållbart arbetsliv. 

Personalkostnad 

Personalkostnader för löner och arvoden är kom-
munens enskilt största budgetpost. Den uppgick 
till 640 (637) mkr inklusive sociala avgifter. Av 
denna summa utgör 5,0 (6,1) mkr arvoden till 
förtroendevalda. I lönekostnaden ingår ersätt-
ning till medarbetare som omfattas av arbets-
marknadsåtgärder. Medellönen för månadsavlö-
nade är 32 264 (31 379) kr, vilket är en ökning 
med cirka 2,7 procent.  

Kvinnors medellön utgör 96,2 (95,5) procent av 
männens.  

Att bevaka antalet övertidstimmar är en viktig 
fråga både ur ett kostnads- och arbetsmiljöper-
spektiv. Båstads kommun har ett genomsnitt på 

9,2 övertidstimmar per anställd vilket inte är en 
hög siffra.  

Exempel på detta är verksamhetsområdet Vård 
och omsorg som arbetat aktivt med att se över 
sin övertid och mertid. Arbetet med att införa hel-
tid som norm, kommer att ge ökade förutsätt-
ningar för att minska på antalet över- och mertids 
timmar. När fler redan i grunden har en högre 
sysselsättningsgrad kan verksamheterna planera 
bättre både ur ett arbetsmiljö- och kostnadsper-
spektiv. 

För hela kommunen har under året utgått ersätt-
ning för övertid och mertid med 7,5 (8,9) mkr ex-
klusive sociala avgifter. Det motsvarar 1,2 (1,4) 

2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring

Båstads kommun 1  581 1  522 -59 618 630 12 39,1 41,4 2,3

Båstadhem AB 22 24 2 16 18 2 48,4 52,3 3,9

 Friskvård

Registrerade medarbetare Aktiva medarbetare Utnyttjandegrad (%)

(mkr) 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring 2019 2020 Förändring
Lönekostnad inklusive sociala avgifter 648 652 4 637 640 3 11 12 1
Sjuklönekostnad dag 2-14 5,0 6,4 1,3 4,8 6,2 1,4 0,2 0,2 1,4
Sjuklönekostnad dag 15-90 - - - 1,5 1,6 0,1 - - -
Övertidsskuld - - - 2,5 2,4 -0,1 - - -
Semesterskuld 32,0 36,9 4,9 31,4 35,9 4,5 0,8 1,0 0,2
Uppehålls-/ferielöneskuld - 7,6 7,5 -0,1 - -

Personalkostnad
Kommunkoncern Kommun Båstadhem AB
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procent av den totala lönekostnaden eller 6 293 
(7 254) kr per medarbetare. 

Övertid motsvarar 10 959 (13 382) timmar och 
fyllnadstid 21 946 (29 422) 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 2,4 (2,5) mkr inklusive sociala av-
gifter. Sjuklön betalades under året med 15 (9,7) 
mkr inklusive sociala avgifter.  

För innestående, inte uttagna, semesterdagar har 
kommunen en semesterlöneskuld till de anställda 
på 33,9 (29,7) mkr inklusive sociala avgifter. Un-
der året utbetalades pension till 194 (196) pens-
ionstagare. Kostnaden uppgick till 12,5 (12,3) 
mkr inklusive löneskatt. 

För Båstadhem uppgick personalkostnaden till 
12,4 (12,9) mkr. Av personalkostnaden 2020 är 
3,6 (3,7) mkr hänförlig till förvaltningen av de 
kommunala fastigheterna. Antalet anställda har 
haft ett genomsnitt av 24 (23). Bolaget har en del-
tidsanställd på 50 procent, övriga anställda är på 
100 procent. 

Medellönen totalt för 2020 var 28 402 kr 
(30 347), 29 604 (33 971) kr för kvinnor och 
29 410 kr (28 534) för män. 

Ingen övertidsersättning har utgått. 

Organisationen består av Ekonomi och administ-
ration, Uthyrning, Drift samt Förvaltning. Båstad-
hem hade på bokslutsdagen 2020-12-31 24 an-
ställda, 7 kontorsanställda och 17 fastighetsskö-
tare. 

Ekonomi och administration leds av VD. Uthyr-
ning, Drift och Förvaltning leds av cheferna för 
Drift- och Teknik samt Projekt- och Underhåll. 

Från 1 februari övergick tjänsten som tf VD, som 
innehafts av bolagets ekonomichef sedan augusti 
2019, till en ordinarie tjänst. Tjänsten som eko-
nomichef har inte återsatts utan funktionen ligger 
under VD. 

Förväntad utveckling 
Pandemin påverkade kommunens verksamheter 
stort under 2020 och kommer fortsätta göra det 
under 2021.  

En investeringsbudgetbudget för 2021-2025 be-
slutades i juni 2020 där några revideringar avse-
ende VA-investeringar gjordes i december 2020. 

Driftbudget beslutades i oktober månad för 2021 
och planåren 2022-2023. All ekonomisk plane-
ring har viss grad av osäkerhet och på grund av 
den pågående pandemin har osäkerheten i pro-
gnoserna för skatteunderlag och generella stats-
bidrag ökat. 

Demografiska förändringar och tidigare låga ni-
våer av investeringar på fastigheter och vatten 
och avlopp innebär att kommunen är inne i en ex-
pansiv investeringsfas som ökar kommunen fi-
nansiella kostnader då kommunen ökar sina lån.   

Kommunen beslutade om en ny politisk organi-
sation under 2020 som kommer att implemente-
ras under 2021. I samband med detta görs även 
en översyn av verksamhetens organisation. 

Avseende den kommunala koncernens utveckling 
fastställde kommunfullmäktige i december att en 
ny koncernstruktur skulle implementeras genom 
bildande av ett moderbolag och ett fastighetsbo-
lag, arbete med detta kommer att fortgå under 
2021. 

Skyddsrockar corona
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Resultaträkning och balansräkning 

Resultaträkning och balansräkning 

 

Resultaträkning

Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
(mkr) 2020 2019 2020 2020 2019
Verksamhetens intäkter 2,9 358 326 202 293 261
Verksamhetens kostnader 3,9 -1 059 -1 039 -966 -1 034 -1 011
Avskrivningar 4 -89 -72 -68 -68 -54
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -791 -785 -832 -809 -805
Skatteintäkter 5 686 687 697 686 687
Generella statsbidrag och utjämning 6 175 121 153 175 121

VERKSAMHETENS RESULTAT 71 23 19 52 4
Finansiella intäkter 7 1 2 2 4 4
Finansiella kostnader 8 -12 -13 -4 -4 -3

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 60 12 17 52 4
Extraordinära poster 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 60 12 17 52 4

Kommunkoncern Kommun

Balansräkning

(mkr) Not 2020 2019 2020 2019
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 944 1 663 1 185 1 047
   Maskiner och inventarier 11 77 78 71 72
   Övriga materiella anläggningstillgångar 15 145 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 12 40 40 44 44

Summa anläggningstillgångar 2 076 1 927 1 300 1 163
Bidrag till statlig infrastruktur 13 63 56 63 56
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 14 23 25 23 25
Kortfristiga fordringar 15 138 124 145 127
Kortfristiga placeringar 16 1 1 1 1
Kassa och bank 17 86 41 64 21

Summa omsättningstillgångar 247 191 233 175
SUMMA TILLGÅNGAR 2 387 2 175 1 596 1 394
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 18
Årets resultat 60 12 52 4
Pensionsreserv 107 107 107 107
Övrigt eget kapital 504 492 405 401
Summa eget kapital 670 610 564 512
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 19 8 7 8 7
Avsättningar för latent skatt 14 11 2 2
Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 20 2 2 2 2

Summa avsättningar 23 20 11 11
Skulder
Långfristiga skulder 21 1 415 1 288 756 630
Kortfristiga skulder 22 279 256 264 242

Summa skulder 1 694 1 544 1 021 872
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 387 2 175 1 596 1 394

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna 

eller avsättningarna 23 240 243 240 243
Övriga ansvarsförbindelser 24 43 39 731 727

KommunKommunkoncern
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys

(mkr) 2020 2019 2020 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 60 10 52 4
Justering för ej likviditetspåverkande poster
     Avkrivningar 80 71 59 53
     Nedskrivningar 9 0 9 0
     Utrangeringar 0 1 0 1
     Gjorda avsättningar 2 1 0 -3
     Återförda avsättningar 0 3 0 3
     Orealiserade kursförändringar 0 0 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 10 2 10 2
Poster som redovisas i annan  sektion
     Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -1 -3 -1 -1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 162 85 130 60
Minskning/ökning kortfristiga fordringar -14 -22 -18 -21
Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 2 -6 2 -6
Minskning/ökning kortfristiga skulder 16 8 15 24

Kassaflöde från den löpande verksamheten 166 65 131 56
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -238 -308 -205 -164
Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 3 3 3 3
Anslutningsavgifter VA 10 16 10 16
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 4 1 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -225 -284 -192 -144
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 150 262 150 132
Amotering av skuld -26 -21 -26 -21
Ökning av långfristiga fodringar -10 0 -10 0
Minskning av långfristiga fordringar 0 1 0 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 114 242 114 112
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -10 -2 -10 -2

Årets kassaflöde 45 21 42 22
Likvida medel vid periodens början 41 21 21 0

Likvida medel vid periodens slut 86 41 64 22

Kommunkoncern Kommun
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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. 

Kommunkoncernen består av följande kommu-
nala koncernföretag: 

Kommunala koncernbolag Ägarandel (%) 

Båstadhem AB 100 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bo-
lag och kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 procent inflytande i. Inga förändringar i 
sammansättningen av kommunkoncernen har 
skett under räkenskapsåret. 

Sammanställd redovisning har upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolide-
ring. 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. 

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. 

Kundfordringar och övriga kortfristiga ford-
ringar är upptagna till det belopp varmed de be-
räknas inflyta. 

För placeringsmedel värderade till verkligt 
värde har börskursen den 31/12 använts. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges. Periodise-
ringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed.  

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	2020	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. 

Löner har belastats med ett personalomkost‐
nadspålägg på 40,15 procent som inkluderar 
sociala avgifter och pensionskostnader. Justering 
av avgiften på grund av avtalsförsäkringar har 
bokförts centralt. 

Internhyror för lokaler debiteras respektive 
verksamhet med självkostnad. Värme, vatten och 
el debiteras utifrån verklig förbrukning/nytt-
jande. 

Debitering av fordonsorganisationens administ-
ration och skötsel sker till självkostnad, med 
schablonavgift per fordonskategori. Fordonens 
egna kostnader såsom drivmedel läggs direkt på 
verksamheten. 

Debitering av kommunens produktionskök sker 
till självkostnad, beräknad på portionspris. 

Gemensam central	administration som eko-
nomi, personal, IT och upphandling fördelas inte 
ut på de olika verksamheterna. 

Investeringsredovisningens utgifter består av 
kommunexterna utgifter och utgifter för egen 
anläggningspersonals timkostnader. Investe-
ringsredovisningen påförs också interna maskin-
kostnader, beräknade till maskinernas timkost-
nader. 

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.  

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för 
respektive tillgångstyp görs. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det 
finns omständigheter som pekar på att det är 
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Noter 

nödvändigt (exempelvis verksamhetsföränd-
ringar, teknikskiften och organisationsföränd-
ringar). 

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.  

Statliga	investeringsbidrag	tas från och med 
2013 upp som en förutbetald intäkt och redovi-
sas bland långfristiga skulder och periodiseras 
över anläggningarnas respektive nyttjandepe-
riod.  

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 2020 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 i enlighet med RKR R10. 

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 2020 har den 
definitiva sluträkningen för 2019 och en prelimi-
när slutavräkning för 2020 bokförts. 

Den leasingverksamhet som finns är av typen 
operationell leasing. Endast operationella lea-
singavtal längre än ett år tas med. 

Som jämförelsestörande redovisas poster som 
sällan förekommer och har ett väsentligt belopp. 
Kommunen redovisar alltid resultat vid både 
försäljning av anläggningstillgångar och fastig-
hetsförsäljning i samband med markexploate-
ring samt nedskrivningar som jämförelsestö-
rande.  

Rättelse	av	fel	föregående	år	har gjorts för 
kommunkoncernen. Med anledning av nya skat-
teregler från 2019 avseende primäravdrag har 
omräkning av skatten för 2019 gjorts. Rättelsen 
har inneburit högre skattemässiga avdrag för av-
skrivning på byggnader och därmed lägre avsätt-
ning till periodiseringsfond och lägre skatt. 

Rättelsen har medfört ett högre resultat för 
kommunkoncernen 2019 med 75 tkr, vilket har 
tillförts eget kapital. Jämförelsetalen för 2019 
har ändrats i årsredovisningen. 

Not 2 Verksamhetens intäkter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Försäljningsintäkter 5,4 5,8 5,4 5,8

Taxor och avgifter 108,6 95,7  108,6 95,7

Hyror och arrenden 83,4 80,1 18,2 18,0

Bidrag 121,9 102,4  121,9 102,4 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 18,8 26,9 18,8 23,6

Intäkter från exploateringsverksamhet 19,1 14,7 19,1 14,7

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 0,6 0,6 0,6 0,6
Summa 357,9 326,1  292,7 260,7 

Not 3 Verksamhetens kostnader Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Personalkostnader exklusive pensionskostnader 664,8 660,0  653,2 648,8 

Pensionskostnader 41,7 45,7 41,1 45,1

Lämnade bidrag 30,7 28,7 30,7 28,7

Köp av huvudverksamhet 181,2 162,3  181,2 162,3 

Lokal- och markhyror 13,0 12,3 58,4 52,5

Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter 4,7 1,9 4,7 1,9

Bolagsskatt 2,3 1,6 0,0 0,0

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader 121,0 126,9 64,5 72,0

Summa 1 059,4 1 039,5 1 033,7 1 011,3 
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Not 4 Av- och nedskrivningar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Avskrivning byggnader och anläggningar 62,4 54,2 42,3 37,4

Avskrivning maskiner och inventarier 18,1 17,0 17,0 15,8

Nedskrivning 8,6 0,8 8,6 0,8
Summa 89,0 71,9 67,9 53,9
Nedskrivning av Västra Karups skola 6 063 tkr år 2020. Nedskrivning av Plommonet 1 192 tkr år 2020. Nedskrivning av Vistorp 13:3 1 341 tkr år 
2020. Nedskrivning av Skogsbyns moduler 765 tkr år 2019. 

Not 5 Skatteintäkter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Preliminär kommunalskatt 700,6 692,7  700,6 692,7 

Preliminär slutavräkning innevarande år -10,8 -6,4 -10,8 -6,4

Slutavräkningsdifferens föregående år -3,7 0,3 -3,7 0,3
Summa 686,2 686,7  686,2 686,7 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Inkomstutjämningsbidrag 112,0 103,0  112,0 103,0 

Kommunal fastighetsavgift 47,8 45,3 47,8 45,3

Avgift till LSS-utjämning -26,7 -34,7 -26,7 -34,7

Kostnadsutjämningsavgift -4,9 -7,8 -4,9 -7,8

Regleringsavgift 15,4 10,4 15,4 10,4

Generella bidrag från staten 31,6 5,1 31,6 5,1
Summa 175,2 121,4  175,2 121,4 

Not 7 Finansiella intäkter Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Utdelningar från koncernföretag 0,0 0,0 1,1 0,0

Utdelning på aktier och andelar 0,7 1,8 0,7 1,8

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkter 0,4 0,3 0,4 0,3

Borgensavgifter 0,1 0,0 1,7 1,4
Summa 1,1 2,1 3,8 3,5

Not 8 Finansiella kostnader Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Räntekostnader 11,2 12,5 3,6 2,6

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

Orealiserad värdeminskning placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiella kostnader 0,3 0,3 0,3 0,3
Summa 11,6 12,8 3,9 3,0

Not 9 Jämförelsestörande poster Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Reavinster fastighetsförsäljning 0,2 2,4 0,0 0,1

Nedskrivning Skogsbyn moduler 0,0 -0,8 0,0 -0,8

Nedskrivning Västra Karups skola -6,1 0,0 -6,1 0,0

Nedskrivning Plommonet -1,2 0,0 -1,2 0,0

Nedskrivning Vistorp 13:3 -1,3 0,0 -1,3 0,0

Exploatering 14,5 12,7 14,5 12,7

Investeringsbidrag i driften, bryggor 3,0 0,0 3,0 0,0

Investeringsbidrag i driften, Köpmansgatan 4,0 0,0 4,0 0,0

Äldre hyresintäkt 0,4 0,0 0,4 0,0
Summa 13,5 14,3 13,3 12,1
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Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Anskaffningsvärde 2 695,4 2 347,3 1 748,9 1 562,8 

Ackumulerade avskrivningar -751,4 -684,0 -564,2 -515,9

Bokfört värde 1 944,0 1 663,4 1 184,8 1 046,8 

Redovisat värde vid årets början 1 663,4 1 544,6 1 046,8 942,0 

Investeringar 350,9 175,4  187,9 143,5 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägg-
ningstillgångar 1,0 -1,6 1,2 -0,5

Avskrivningar, nedskrivning -71,3 -55,0 -51,2 -38,1

Redovisat värde vid årets slut 1 944,0 1 663,4 1 184,8 1 046,8 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 33 31 27 26
Nedskrivning har skett under året av Västra Karups skola med 6 063 tkr eftersom den ska rivas. 
Nedskrivning har skett under året av Plommonet med 1 192 tkr efter genomgång av anläggningsregistret. 
Nedskrivning har skett under året av Vistorp 13:3 med 1 341 tkr efter genomgång av anläggningsregistret. 

Not 11 Maskiner och inventarier Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Anskaffningsvärde 358,2 342,2  341,3 325,4 

Ackumulerade avskrivningar -280,8 -263,8 -270,4 -253,7

Bokfört värde 77,4 78,4 70,9 71,7

Redovisat värde vid årets början 78,4 74,3 71,7 66,3

Investeringar 17,0 21,4 16,1 21,3
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägg-
ningstillgångar, justeringar 0,1 -0,4 0,1 0,0

Avskrivningar, nedskrivning -18,1 -17,0 -17,1 -15,8

Redovisat värde vid årets slut 77,4 78,4 70,9 71,7

Genomsnittlig nyttjandeperiod 6 7 6 6

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Aktier och andelar i kommunens  koncernföretag 

Båstadhem AB 0,0 0,0 4,0 4,0

Summa aktier och andelar i kommunens koncernföretag 0,0 0,0 4,0 4,0

Aktier och andelar i andra företag 

Kommentus Gruppen AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Bjäre Kraft 3,6 3,6 3,6 3,6

NSVR 0,3 0,3 0,3 0,3

Kommunförbundet Skåne 0,7 0,7 0,7 0,7

NSVA Helsingborgs Stad 1,0 1,0 1,0 1,0

Förslövs Bygdeförening 0,0 0,0 0,0 0,0

Båstads Turism 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommuninvest Ek förening 15,2 13,0 15,2 13,0

Inera SKL företag 0,0 0,0 0,0 0,0

Sydvatten AB 6,9 6,9 6,9 6,9

Ängelholm Helsingborgs flygplats 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa aktier och andelar i andra företag 27,7 25,6 27,7 25,5

Förlagslån Kommuninvest 0,0 2,2 0,0 2,2

Långfristiga fordringar, övriga 

Båstad-Malen tennissällskap 4,0 4,0 4,0 4,0

Båstads ridcenter AB 8,5 8,7 8,5 8,7

Övriga 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa långfristiga fordringar, övriga 12,6 12,8 12,5 12,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 40,3 40,5 44,2 44,4
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Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Kommunkoncern  Kommun 

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Ingående värde 56,2 59,3  56,2 59,3 

Årets bidrag till statlig infrastruktur 10,4 -0,2  10,4 -0,2 

Årets upplösning -3,3 -2,9  -3,3 -2,9 

Redovisat värde vid årets slut 63,3 56,2  63,3 56,2 
      

   Bidrag Upplöst Återstår 

Pågatågstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde)  37,4 -9,8 27,5 

Förslöv station trafik norrut   1,2 -0,1 1,0 

Inre Kustvägen   8,1 -2,7 5,5 

GC-tunnel vid nya stationen   13,7 -4,6 9,1 

GC-tunnel vid nya stationen, bidrag Skånetrafiken   -10,3 3,5 -6,9 

Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning   3,3 -1,1 2,2 

Kollektivtrafikanläggning, plattformsutrustning, bidrag Skånetrafiken  -2,5 0,8 -1,7 

Ny GC-väg längs väg 1722 Vistorpsvägen   2,6 -0,7 1,9 

GC-väg Förslöv-Fogdarp   7,5 -1,6 5,9 

Cirkulationsplats Östra Karup   1,6 -0,7 0,9 

Kattegattleden   5,0 -1,0 4,1 

Köpmansgatan upprustning   15,0 -1,2 13,8 
Summa bidrag till infrastruktur   82,5 -19,2 63,3 
Bidragen upplöses på 25 år 

	

Not 14 Förråd och exploateringsfastigheter Kommunkoncern  Kommun 

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Förråd 1,3 1,2  1,3 1,2 

Slammarp 64:1 g:a station 0,0 0,5  0,0 0,0 

Exp del av Hemmeslöv 5:9 0,5 0,5  0,5 0,5 

Hemmeslöv6:2(bakom rondell 0,0 0,9  0,0 0,9 

Exploatering Grevie Kyrkby 28:1 0,3 0,3  0,3 0,3 

Exploatering Vistorp 8:90 med flera 0,1 0,0  0,1 0,0 

Exploatering ÖK 6:7 syd väg 115 6,9 7,6  6,9 7,6 

Exploatering Vistorp 8:14 m.fl. 0,0 0,0  0,0 0,0 

Exploatering Hemmeslöv 5:14 2,1 1,8  2,1 1,8 

Exploatering Hemmeslöv 10:10 0,0 0,5  0,0 0,5 

Exploatering Förslöv 2:4 0,0 1,2  0,0 1,2 

Exploatering Hasselbacken Båstad 109:330 -0,4 -0,4  -0,4 -0,4 

Exploatering Hemmeslöv 6:2 Petersberg 3,1 1,4  3,1 1,4 

Exploatering verksamhetsområde Vistorp 1,8 1,8  1,8 1,8 

Exploatering Böske 37:1 0,7 0,7  0,7 0,7 

Exploatering Vistorp väst 9:2 5,6 4,8  5,6 4,8 

Exploatering Båstad 109:2 (Badkrukan) 0,0 0,0  0,0 0,0 

Exploatering Eskilstorp 6:3 0,2 0,2  0,2 0,2 

Exploatering Hemmeslöv 5:9 söder om Willys 0,4 0,1  0,4 0,1 

Exploatering Grevie gamla skola Hålarp 4:197 0,2 2,3  0,2 2,3 

Vretvägen Båstad 109:2 0,3 0,3  0,3 0,3 
Redovisat värde vid årets slut 23,1 25,3  23,1 25,3 

	

Not 15 Kortfristiga fordringar Kommunkoncern  Kommun 

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Kundfordringar 17,1 8,7  17,0 8,6 

Statsbidragsfordringar 62,3 62,1  62,3 62,1 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 53,4 44,9  51,4 42,1 

Övriga kortfristiga fordringar 4,9 8,7  14,1 14,4 
Redovisat värde vid årets slut 137,8 124,5  144,8 127,2 
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Not 16 Kortfristiga placeringar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Aktier och andelar, anskaffningsvärde 0,1 0,1 0,1 0,1

Orealiserad värdeförändring 0,8 0,8 0,8 0,8

Redovisat värde vid årets slut 0,9 0,9 0,9 0,9

Not 17 Kassa och bank Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank 85,8 40,8 63,9 21,4

Redovisat värde vid årets slut 85,8 40,8 63,9 21,4
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) 2020 2019  2020 2019 

Ingående eget kapital 610,2 598,0  511,8 507,7 

Årets resultat 60,3 12,1 52,3 4,1

Utgående eget kapital 670,5 610,1  564,1 511,8 
Fullmäktige har under 2020 beslutat att inte göra någon avsättning av tidigare års resultat till pensionsreserv. Sedan tidigare finns det 106,5 mkr öron-
märkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

Not 19 Avsättningar för pensioner Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Specifikation – avsatt till pensioner 

Särskild avtals-/ålderspension 0,1 0,7 0,1 0,7

Förmånsbestämd/kompletteringspension 0,9 0,5 0,9 0,5

Ålderspension 6,5 6,2 6,5 6,2

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

Summa pension 7,5 7,4 7,5 7,4

Löneskatt på avsättning 1,8 1,8 1,8 1,8

Summa avsatt till pensioner 9,3 9,2 9,3 9,2

Avsatt till pensioner 

Ingående avsättning 9,2 6,2 9,2 6,2

Nya förpliktelser under året 0,8 3,3 0,8 3,3

Varav   Nyintjänad pension 0,1 2,4 0,1 2,4

   Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,2 0,2 0,2

   Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

   Pension till efterlevande 0,5 0,0 0,5 0,0

   Övrig post 0,1 0,7 0,1 0,7

Årets utbetalningar -0,8 -0,9 -0,8 -0,9

Förändring av löneskatt 0,0 0,6 0,0 0,6

Summa avsatt till pensioner 9,3 9,2 9,3 9,2

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 97 % 97 % 

Hela pensionsåtagandet har återlånats. 

Not 20 Avsättningar för bidrag till infrastruktur Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Redovisat värde vid årets början 1,5 4,0 1,5 4,0

Nya avsättningar 11,0 0,0  11,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar -10,9 -2,5 -10,9 -2,5

Summa avsättningar för bidrag till infrastruktur 1,6 1,5 1,6 1,5
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Projekt IB Avsätt-
ning 

Avslut Betalt 
fakturor 

UB 

GC-väg längs väg 1722 Vistorpsvägen 0,0 0,0 -0,6 0,6 0,0 

Köpmansgatan upprustning 1,5 11,0 0,0 -10,9 1,6 

GC-väg Förslöv-Fogdarp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 1,5 11,0 -0,6 -10,3 1,6

Not 21 Långfristiga skulder Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Lån i banker och kreditinstitut 1 283,6 1 166,5 625,1 508,0 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 

Investeringsbidrag 53,1 53,3 53,1 53,3

återstående antal år (snitt) 38,2 39,2 38,2 39,2

Anslutningsavgifter 78,3 68,5 78,3 68,5

återstående antal år (snitt) 50 50 50 50

Summa förutbetalda intäkter 131,4 121,7  131,4 121,7 

Summa långfristiga skulder 1 415,0 1 288,2 756,5 629,7 

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

Genomsnittlig ränta (%) 0,85 0,96 0,62 0,62

Genomsnittlig räntebindningstid (dagar) 846 978 821 797

Lån som förfaller inom 

1 år 152,7 279,6 72,7 89,6

2-3 år 680,6 471,7  255,6 156,7 

4-5 år 479,9 437,8  326,4 284,3 

Not 22 Kortfristiga skulder Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut 29,6 22,6 29,6 22,6

Leverantörsskulder 44,0 64,4 38,2 58,7

Personalens skatter, avgifter och avdrag 11,5 10,0 10,9 9,6

Semester och övertidsskuld 45,8 41,4 45,8 41,4

Övriga kortfristiga skulder 2,8 2,6 2,6 12,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 145,1 114,9  137,1 97,3

Summa kortfristiga skulder 278,8 255,8  264,1 241,8 

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagit upp 
bland skulder eller avsättningar Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Ingående ansvarsförbindelse 195,5 198,1  195,5 198,1 

Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteuppräkning 1,4 1,4 1,4 1,4

Basbeloppsuppräkning 4,5 4,8 4,5 4,8

Ändring av diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrig post 3,2 2,6 3,2 2,6

Årets utbetalningar -11,8 -11,5 -11,8 -11,5

Summa pensionsförpliktelser 192,8 195,5  192,8 195,5 

Löneskatt 46,8 47,4 46,8 47,5

Utgående pensionsförpliktelser 239,6 243,0  239,6 243,0 
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Not 24 Övriga ansvarsförbindelser Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Borgensengagemang 

Kommunala bolag 0,0 0,0  688,5 688,5 

Egnahem 0,0 0,0 0,0 0,0

Föreningar 3,7 4,7 3,7 4,7

Nordvästra Skånes Renhållning 24,1 24,1 24,1 24,1

Sydvatten AB 14,3 9,7  14,3 9,7

Ängelholms flygplats 0,7 0,0 0,7 0,0

Fastighetsbolaget Fastigo 0,2 0,2 0,0 0,0

Summa borgensengagemang 43,1 38,7  731,4 727,0 
Båstads kommun har i maj 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtid 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 2020-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 mkr och totala tillgångar till 525 483 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna upp-
gick till 1 405 mkr (0,28 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 457 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 2020-
12-31 till 16,3 mkr. Beräknat restvärde 2020-12-31 uppgår till 9,4 mkr. 

Not 25 Leasing Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 

Inom 1 år 10,8 3,1  10,8 3,1

Senare än 1 år men inom 5 år 13,4 6,3  13,4 6,3

Senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 26 Upplysning om upprättad särredovisning 

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och finns under avsnitt 
Finansiella rapporter. 

Not 27 Kostnader för räkenskapsrevision Förtroendevalda Sakkunniga

(mkr) 2020 2019  2020 2019 

Kostnad för revision 0,2 0,2 0,5 0,6

- utfall till och med 201231 0,1 0,1 0,4 0,5

- prognos 0,1 0,1 0,1 0,1

varav räkenskapsrevision 0,0 0,0 0,2 0,2
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnaderna för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2020.  
Den totala kostnaden för revision uppgår till 645 tkr för år 2020, varav kostnad för räkenskapssrevision uppgår till 239 tkr. 
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Not 28 Drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar 

DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING
Nämnd Nämnd Utgift
Kommunfullmäktige Projekt A
Kommunstyrelse Projekt B
Myndighetsnämnd Projekt C
Utbildningsnämnd Övriga investeringar
Vård- och omsorgsnämnd
Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision
Avgår: Interna poster

RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS

Verksamhetens nettokostnader Utbetalning till infrastruktur
Skatteíntäkter, generella statsbidrag och utjämning Årets kassaflöde
Verksamhetens resultat BALANSRÄKNING

Skulder

Eget kapitalÅrets resultat

Summa enligt resultaträkning Summa enligt investeringsredovisningen

Avskrivningar Finansieringsverksamhet

Finansnetto Anläggningstillgångar

Extraordinära poster Omsättningstillgångar

Intäkt Kostnad

Verksamhetens intäkter Löpande verksamhet

Verksamhetens kostnader Investeringsverksamhet

Hållbarhetsveckan 2021
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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 -8 mkr, vilket är en 
betydande förbättring jämfört med 2019 då av-
vikelsen var -35 mkr. Årets avvikelse motsvarar 
en procent av nettokostnaderna. 

Årets budget 

I november 2019 fastställde kommunfullmäktige 
driftramarna för kommunens nämnder och sty-
relse till 791 mkr. Under året sker justering av 
kapitalkostnader och löneökningar vilket gav 
kommunens nämnder och styrelse ett tillskott 
på totalt 14 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 nästan 
en procent jämfört med föregående år. Den en-
skilt största kostnaden är personalkostnaderna, 
som står för nästan två tredjedelar av den totala 
driftskostnaden. Personalkostnaderna har även 
den stigit med nästan en procent, vilket beror på 
allmänna löneökningar, dock har antalet an-
ställda minskat vilket dämpat kostnadsökningen. 

Ökade intäkter 

Årets driftsintäkter, det vill säga intäkter som 
kommunens verksamheter får in genom exem-
pelvis bidrag, avgifter, taxor eller försäljning, har 
ökat med 7 procent jämfört med 2019, vilket är 
en ovanligt stor ökning. Den stora ökningen be-
ror på ökade generella statsbidrag samt ökad er-
sättning för kostnader relaterat till coro-
napandemin.  

Budgetföljsamhet bland nämnderna 

Kommunstyrelsens budgetavvikelse blev en 
negativ avvikelse på 17,6 mkr. Det är framförallt 
individ och familjeomsorg som avviker från bud-
get med -20,4 mkr, vilket är en liten ökning jäm-
fört med resultatet 2019. Avvikelsen beror på att 
antalet placeringar, fortsatt vara hög under 
2020. Under året avslutades flera placeringar 

med nya lösningar hemma men trenden vände 
under hösten, devis kopplat till pandemin. 

Det finns ytterligare avvikelser inom kommun-
styrelsen där den två största positiva avvikelsen 
är inom kommunledningskontoret och bildning 
och arbete på drygt 1 mkr vardera. Den positiva 
avvikelsen kan hänföras till kommunstyrelsens 
beslut om besparing på 1 procent av inneva-
rande budget. Detta har uppnåtts genom åter-
hållsamhet, vakanshållning av tjänst, inställd 
verksamhet på grund av pandemi och ersättning 
för sjuklönekostnader. 

Myndighetsnämndens budgetavvikelse blev 
+1,4 mkr där bygglov stod för större delen av av-
vikelsen på grund av fler beslutade bygglov och
startbesked än budgeterat.

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden 
blev totalt +8,9 mkr exklusive skolpeng blev 
budgetavvikelsen +5,1 mkr. Resultatenheterna 
inom förskola, skola och gymnasieskola redovi-
sade ett positivt resultat på 6 mkr. Avvikelsen 
beror på ökade medel från staten på grund av 
pandemin, tilldelning av nya statsbidrag, korri-
gering av skolpeng samt att man jobbat aktivt för 
att uppnå målen vad gäller tilldelade besparings-
krav, bland annat fortbildning. 

Skolpeng	inom	barnomsorg/grundskola/gy‐
nasieskola hade en positiv avvikelse jämfört 
med budget med 3,8 mkr. Anledningen till över-
skottet var att antal barn/elever blev totalt 130 
färre än budgeterat. Däremot har fler elever och 
barn valt dyrare program och utbildningsform. 

Budgetavvikelsen för Vård‐	och	omsorgsnämn‐
den blev sammantaget -1 mkr vilket är en mar-
kant förbättring jämfört med 2019 då budgetav-
vikelsen landade på ca 20 mkr. Coronapandemin 
har haft stor påverkan på ekonomin för verk-
samhetsområdet, både kopplat till extra kostna-
der och statliga ersättningar. Återsökta merkost-
nader till följd av covid-19 uppgår för året till 
17,7 mkr varav 17,2 mkr avser vård och omsorg. 
Ersättningen för merkostnader har redovisats 
centralt och inte fördelats ut till avdelningarna. 
Ersättningarna för sjuklönekostnader redovisas 
dock ute på enheterna.  

Med hänsyn till att merparten av den statliga er-
sättningen redovisats centralt gjorde resultaten-
heterna inom vård och omsorgsboende och hem-
vård en negativ avvikelse med 11 mkr. Förhöjda 

38



FINANSIELLA RAPPORTER BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2020 

Driftredovisning 

personalkostnader till följd av hög sjukfrånvaro 
samt extra förstärkning vid befarad eller konsta-
terad smitta har påverkat ekonomin i verksam-
heten. Coronapandemin har påverkat hemvårds-
timmarna som sjunkit vilket inneburit intäkts-
bortfall för utförarna som dock inte kunnat dra 
ner med motsvarande på personalkostnaderna 
på grund av pandemin. Inom vårdboenden har 
inflyttningar varit extra kostsamma under året 
då nyinflyttade fick sitta i karantän vid inflytt-
ning. 

Skogslidens korttidsavdelning har enbart kunnat 
beläggas med enkelrum, vilket gett resultaten-
heten minskade intäkter. 

Vård och omsorgs myndighet överskred budget 
med ca 3 mkr på grund av behov av fler köpta 
platser för SoL och LSS.  

Stöd och omsorg hade en negativ budgetavvi-
kelse med 2 mkr som beror på tillfälliga beman-
ningsökningar kopplat till förändrat vårdbehov. 

För Hemvårdspengen, beställaren av hemvård, 
blev det ett överskott på +5,5 mkr beroende på 
minskad efterfrågan av hemvårdstimmar jäm-
fört med budget på grund av pandemin.  

För Boendepengen, beställaren av boendeplat-
ser, blev det ett underskott på -2,1 mkr, främst 
beroende på köp av externa korttidsplatser då 
kommunen minskat ner de egna platserna, där 
vissa tidigare var delade rum, för att minimera 
smittspridning.  
En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	och	
verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksamhetsberät‐
telse. 

 Driftredovisning
Budget Utfall Utfall Utfall Budget- Utfall Utfall

Netto Intäkter Kostnader Netto avvikelse Intäkter Kostnader

2020 2020 2020 2020 2020 2019 2019

Kommunfullmäktige -2,2 0,0 -1,9 -1,9 0,3 0,0 -2,1

Kommunstyrelsen -189,3 155,7 -362,7 -206,9 -17,6 168,9 -366,4

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

- varav kommunledningskontor -53,7 1,0 -53,2 -52,2 1,5 1,2 -52,6

- varav teknik och service -60,4 106,9 -168,2 -61,3 -0,9 110,3 -168,3

- varav samhällsbyggnad -3,2 7,1 -9,4 -2,3 0,9 7,7 -9,8

- varav bildning och arbete -32,5 26,9 -58,1 -31,2 1,3 30,1 -62,2

- varav individ och familj sociala utskottet -36,7 13,8 -70,9 -57,1 -20,4 19,6 -70,6

Myndighetsnämnd -3,7 11,9 -14,2 -2,3 1,4 10,2 -11,8

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

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

- varav samhällsbyggnad -3,1 11,8 -13,8 -1,9 1,2 10,2 -11,2

Utbildningsnämnd -350,3 279,3 -620,8 -341,5 8,9 272,8 -595,6

- varav utbildningsnämnd -0,4 0,0 -0,3 -0,3 0,1 0,0 -0,5

- varav skolpeng, barnomsorg/grundskola -211,7 14,5 -224,5 -210,0 1,6 14,0 -211,9

- varav skolpeng, gymnasium -57,7 0,9 -56,4 -55,5 2,2 1,0 -50,0

- varav barn och skola ram -77,6 5,4 -84,1 -78,7 -1,0 5,2 -79,9

- varav barn och skola resultatenheter 0,0 236,1 -230,7 5,3 5,3 229,4 -227,2

- varav bildning och arbete ram 0,0 21,8 -21,1 0,7 0,7 23,0 -23,1

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

Vård- och omsorgsnämnd -260,3 211,4 -472,3 -260,9 -0,6 190,2 -261,9

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,5

- varav hemvårdspeng -57,5 7,7 -59,7 -52,0 5,5 7,5 -62,8

- varav boendepeng -65,9 15,8 -83,9 -68,1 -2,1 14,3 -80,6

- varav vård- och omsorg -136,5 187,9 -328,4 -140,5 -4,0 168,3 -308,2

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,5

Överförmyndare -1,2 0,1 -1,3 -1,3 -0,1 0,0 -1,4

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

Summa verksamheter -807,9 658,4 -1 474,1 -815,6 -7,7 643,1 -1 447,1

Övriga kommungemensamma poster -23,9 26,6 -19,9 6,7 30,6 19,1 -19,8

Summa verksamhetens nettokostnader -831,8 685,1 -1 494,0 -808,9 22,9 662,3 -1 466,9

Finansförvaltning 848,8 865,1 -3,9 861,2 12,4 811,6 -3,0

SUMMA 17,0 1 550,2 -1 497,9 52,3 35,3 1 473,9 -1 469,8

VA 0,0 59,2 -59,2 0,0 0,0 47,5 -47,5

TOTALT 17,0 1 609,4 -1 557,1 52,3 35,3 1 521,4 -1 517,3

(mkr)
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Investeringsredovisning
Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
Kommunens nettoinvesteringar under 2020 
uppgick till 212 (167) mkr. Det är 44 mkr mer än 
föregående år. Kommunen har aldrig tidigare 
haft en så stor investeringsvolym. Bland de 
större investeringarna finns fastighetsrelaterade 
investeringar på 103 mkr och VA-investeringar 
på 60 mkr och investeringar i gator och cykelvä-
gar för 23 mkr. Det enskilt största investerings-
projektet under 2020 på 85 mkr är för Förslövs 
skola. 

Investeringarna är trots detta 35 mkr lägre än 
budget vilket i huvudsak beror det på att vissa 
planerade investeringar inom VA har försenats 
eller inte blivit av. Budgeten för 2020 års inve-
steringar, inklusive tilläggsbudget, uppgick till 
247 mkr. För projekt som inte blev färdiga under 
året har verksamhetsområdena begärt att inve-
steringsmedel för 10 mkr ska överföras till 2020. 

I budget 2021 samt plan 2022-2023 är det avsatt 
sammantaget 300 mkr år 2021 (exklusive före-
slagna överföringar från 2020), 270 mkr år 2022 
samt 245 mkr år 2023. Dessa avser bland annat 
fortsatt stor utbyggnad av VA-verksamheten, ny- 
och reinvesteringar i skolfastigheter samt inve-
steringsutgifter kopplade till anläggning av nya 
exploateringsområden.  

 Skattefinansierade investeringar & VA-investeringar 

(mkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Investering (netto) 212 167 171 120 121 

- varav skattefinansierat 152 108 80 79 77 

- varav VA-investeringar 60 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 enligt den nya definitionen från 
2019 att kassaflödet från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital ska täcka 
nya investeringsutgifter inom skattefinansierad 
verksamhet till 50 procent. Till 2018 år har detta 
mått definierats som årets resultat och avskriv-
ningar från gamla investeringar inom skattefi-
nansierad verksamhet ska täcka nya investe-
ringsutgifter inom skattefinansierad verksam-
het. Siffrorna som redovisas här följer den nya 
definitionen. Om självfinansieringsgraden upp-
går till 100 procent behöver inga nya lån tas upp 
för att täcka utgifterna för de nya investering-
arna. En självfinansieringsgrad på 100 procent 
är något kommunen bör eftersträva att nå efter 
nuvarande investeringspuckel. 

Självfinansiering årets investeringar 

(%) 2020 2019 2018 2017 2016 

Samtliga investeringar* 66 41 43 66 57 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 76 46 62 89 78 

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

Kommunen klarar målet att självfinansiera inve-
steringar inom skattefinansierad verksamhet till 
50 procent 2020. För 2020 självfinansierades 76 
procent av de skattefinansierade investering-
arna, inkl medfinansiering av statlig infrastruk-
tur. Sett över den senaste femårsperioden ham-
nar självfinansieringsgraden över 50 procent. 
Dock är det först 2019 som målet är sänkt från 
en självfinansieringsgrad på 100 procent till det 
nuvarande 50 procent.  
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Investeringar 2012-2020 samt budget/plan 2021-2023 (mkr) 

 

   

 Investeringsredovisning per verksamhet

Avvikelse Begärs 

mot budget överfört

till 2021

KOMMUNKONTOR -4 -3 1 0

TEKNIK OCH SERVICE

Skattefinansierad verksamhet

  Gata -8 -8 0 0

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

  Fastighetsservice -104 -103 1 -5

  Övrigt -9 -8 1 0

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -121 -118 2 -5

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

Taxefinansierad verksamhet

  Reinvesteringar -25 -24 2 0

  Landsbygdsinvesteringar -2 -2 0 0

  Nyinvesteringar -38 -22 16 0

  Exploatering VA -26 -12 14 -4

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -91 -60 31 -4

Anslutningsavgifter 8 13 5 0

Exploateringsområden (ej VA)

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -9 -8 1 0

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

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 45 16 -29 0

TS Summa (exploateringsområden ej VA) 36 8 -29 0

TEKNIK OCH SERVICE summa -177 -168 9 -9

SAMHÄLLSBYGGNAD -1 0 0 0

BARN OCH SKOLA -8 -8 0 0

BILDNING OCH ARBETE -1 -1 0 0

VÅRD OCH OMSORG -4 -3 0 0

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -202 -196 6 -9

varav

Skattefinansierad investering -146 -142 5 -5

Medfinansiering statlig infrastruktur -10 -10 0 0

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -91 -60 31 -4

Exploatering 45 16 -29 0

Summa anslutningsavgifter 8 13 5 0

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -83 -47 36 -4

(mkr)

Budget Utfall
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Investeringsredovisning fleråriga projekt

(mkr)
Beslutat 

totalutgift
Ack utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

TEKNIK OCH SERVICE

Skattefinansierad verksamhet

  Gata -21 -16 7 -8 -8 0

 - varav: GC-väg Banvallen -16 -12 4 -4 -4 0

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -17 -16 1 -10 -10 0

  Fastighetsservice -210 -196 14 -104 -103 1

 - varav: Om- och tillbyggnad Förslövs skola F-6 -140 -134 6 -90 -85 5

  Övrigt -19 -16 3 -9 -8 1

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -249 -228 24 -121 -118 2

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -17 -16 1 -10 -10 0

Taxefinansierad verksamhet

Taxefinansierad verksamhet -90 -46 44 -91 -60 31

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -90 -46 44 -91 -60 31

Anslutningsavgifter 43 52 9 8 13 5

 - varav: Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 21 16 -5 3 5 2

Exploateringsområden (ej VA)

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -128 -66 61 -9 -8 1

 - 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 111 66 -45 45 16 -29

 - varav: Heden, Hemmeslöv 49 48 -1 0 0 0

TS Summa exploateringsområden (ej VA) -16 0 17 36 8 -29

TEKNIK OCH SERVICE summa -484 -356 131 -230 -197 34

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar
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* Kommunalt markinnehav som enligt översiktsplan (ÖP08) pekats ut som utvecklingsbart 
** Tomtantalet inkluderar fastigheter som överlåts genom markanvisning. 

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 fastig-
heterna Hemmeslöv 10:208,10:209 och 10:214 
har överlåtits.   

Byggnation av padelhall med kontor och serve-
ring inom den överlåtna fastigheten Hemmeslöv 
5:65 är under färdigställande. Byggnation inom 
fastigheten Hemmeslöv 5:60 har däremot skju-
tits på framtiden på grund av pågående coro-
napandemi. 

Längs Inre kustvägen har kommunen tre tomter 
för olika ändamål kvar att omsätta. Tomten 
närmast cirkulationsplatsen har annonserats ge-
nom tävlingsförfarande.   

I Östra Karup, inom exploateringsområdet Stine-
hov, pågår byggnation av sex hyresrätter på 
mark överlåten av kommunen. Överlåtelse av 12 
tomter för byggnation av 24 bostadsrätter har 
skjutits framåt i tid.  

Kommunen har projekterat för utbyggnad av all-
män plats och VA inom detaljplanen för Sunnan 
10 med flera. Upphandling av entreprenad följer 
och byggstart av bostäder förväntas tidigast i 
slutet av 2021.   

Detaljplanarbete är under avslutande för två 
mycket viktiga exploateringsområden i Båstads 
kommun. Området Petersberg kommer att in-
rymma byggrätter för cirka 300 bostäder, skola, 
förskola, handel och centrumändamål och områ-
det Vistorp väst väg 105 kommer möjliggöra eta-
blering av ett stort antal nya verksamheter.  

I Förslöv pågår projektering av kommande bygg-
nation inom fastigheten Slammarp 64:60. Fastig-
heten är överlåten genom köpeavtal och projek-
tering av allmän plats i anslutning till fastigheten 
har startats av kommunen.   

Genomförande av strategin för övertagande av 
vägföreningars huvudmannaskap startar med 
Förslöv ga:3. Ett intentionsavtal är under framta-
gande.  

Exploateringens resultatpåverkan 
2020 års budget för kommunens skattefinansi-
erade investeringar uppgår till 9,0 mkr, och ut-
fallet landade på 8,4 mkr. 

Budgeterade intäkter från försäljning av kom-
munal mark 2020 uppgår till 45,4 mkr men end-
ast 19,1 mkr intäktsförs under året, med tillhö-
rande kostnader om 4,7  mkr. Det som intäkts-
förs inkluderar endast projekt som uppfyllt krav 
om byggnadsskyldighet. Förutbetalda intäkter 
uppgår till cirka 39,5 mkr, där byggnation för-
väntas att starta under 2021. 

Exploatering 

(mkr) 

Ingående 
balans 

2020 

Intäkter Kostnader Avslut mot  
resultat- 

räkning 

Avslut mot  
balans- 
räkning 

Utgående 
balans 

2020 

Bostadsmark (konto 14XX)* 14,0 -17,3 4,6 -12,7 9,8 11,1 

Verksamhetsmark (konto 14XX)* 10,1 -1,8 0,1 -1,7 2,3 10,7 

Övriga marktillgångar (konto 14XX)* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 24,1 -19,1 4,7 -14,5 12,1 21,8

Yta vid 
årets början, 

ha 

Yta vid  
årets slut, 

ha 

Avstyckade 
tomter till 

försäljning** 

Antal 
sålda 

tomter 
2020** 

Bostadsmark 113 110 35 30

Verksamhetsmark  78 77 1 2

Markreserv 416 416

TOTAL 607 603 36 31
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Särredovisning av VA-verksamheten 

VA - Resultaträkning 

Not Budget Bokslut Bokslut 

(mkr)  2020 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 55 59 48

- brukningsavgifter 46 47 45

- anläggningsavgifter 2 3 3

- periodisering av årets anläggningsavgifter 0 -11 -17

Verksamhetens kostnader -40 -54 -37

- varav interna kostnader inom koncernen 1 0 -1 -1

Avskrivningar  -14 -15 -10

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 -9 0

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 0 -9 0

Återställning VA-regleringsfond 9 0

RESULTAT VA 0 0 0

VA - Balansräkning 
(mkr) Not 2020 2019 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Fastigheter och anläggningar 470 425 

Maskiner och inventarier 0 0

Summa anläggningstillgångar 470 425 
Omsättningstillgångar 
Fordran skattekollektivet 109 90

- varav fordran anläggningsavgifter 78 68

Summa omsättningstillgångar 109 90

SUMMA TILLGÅNGAR 580 515 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Eget kapital vid årets början 22 22

Årets resultat 0 0

VA-regleringsfond 2 9 0

Summa eget kapital 31 22
Långfristiga skulder 
Lån av kommunen 470 425 

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 78 68

Summa skulder 549 494 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 580 515 

VA - Noter 

Not 1 Interna kostnader 
(mkr) 2020 2019 

Kommunledningskontor 0 0

Teknik och service 1 1

Summa 1 1

Not 2 VA-regleringsfond 
(mkr) 2020 2019 

Förändring VA-regleringsfond -9 0
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Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige
Driftredovisning 

(tkr) 

Budget 

2020 

Bokslut 

2020 

Avvikelse 

2020 

Bokslut

2019

KF – KOMMUN- 

FULLMÄKTIGE -2 193 -1 907 285 -2 054 

Kommunfullmäktige   

inklusive 

beredningar  

och partistöd -2 193 -1 907 285 -2 054

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslu-
tande organ och beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annat av större vikt för kom-
munen. Kommunfullmäktiges 41 mandat är för-
delade 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, Li-
beralerna och Kristdemokraterna.	

Under 2020 har kommunfullmäktige haft 10 ordi-
narie sammanträden. Vid sammanträdena har det 
behandlats 197 ärenden, vilket är en minskning 
jämfört med 2019 då 217 ärenden behandlades.  

Den genomsnittliga sammanträdestiden mins-
kade från tre timmar till två och en halv timme. 
Förändringen bedöms till stort bero på coro-
napandemin, men den följer även en trend med 
minskad möteslängd sedan tidigare år. 

Kommunfullmäktiges presidium har under året 
kontinuerligt anordnat gruppledarträffar där för-
valtning och inbjudna gäster informerat partier-
nas gruppledare. Forumet används för utveckling 
av fullmäktiges arbetsformer och översyn av den 
politiska organisationen. 

Under året har det väckts fem frågor och åtta in-
terpellationer, vilket kan jämföras med tio frågor 
och två interpellationer under 2019. 

Corona 
Till följd av pandemin samlades kommunens poli-
tiska partier i en uppgörelse om kvittning av plat-

ser i fullmäktige. Uppgörelsen medförde att anta-
let ledamöter reducerades under delar av året, 
för att därigenom minska risken för smittsprid-
ning. Sammanträden har även förlagts till Grevie-
parken för att kunna upprätthålla goda avstånd.  

Under november och december har kommunfull-
mäktige genomförts med majoriteten av delta-
garna på distans för att därigenom ytterligare 
skydda ledamöter. Bedömningen är att samman-
trädena har genomförts på ett rättssäkert sätt.  

Pandemin har medfört att planerade evenemang 
(borgmästarkaffe och bussutflykt) har ställts in. 

 Sammanträden kommunfullmäktige 

2020 2019 

Ordinarie sammanträden 10 10 

Extra sammanträden 0 1 

Behandlade ärenden 197 217 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,5 3 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige gör en positiv avvikelse mot 
budget. Den positiva avvikelsen beror på pande-
min, vilken bland annat medfört minskade kost-
nader för sammanträden, aktiviteter och repre-
sentation. 

Framtid 
Kommunfullmäktiges presidium och partiernas 
gruppledare arbetar under 2021 med att imple-
mentera förändringar i den politiska organisat-
ionen. I det arbetet ingår bland annat att ta fram 
ett utbildningspaket för förtroendevalda och en 
kommunikationsplan för att sprida kunskap och 
förståelse om den politiska organisationen och 
förtroendevalda. 

Kommunfullmäktiges presidium genomför en ut-
värdering av föregående år genom enkät, för att 
därigenom bland annat analysera hur deltagande 
på distans har upplevts av ledamöterna. 

Arbetet med att nå ut med kommunfullmäktiges 
sammanträden fortskrider genom att öka kvali-
teten på kommunfullmäktiges webbsändning. 
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Kommunstyrelse – Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse
Driftredovisning 

 (tkr) 

Budget 

2020 

Bokslut 

2020 

Avvikelse 

2020 

Bokslut 

2019 

KS – KOMMUN- 

STYRELSE -2 807 -2 824 -17 -2 858 

Kommunstyrelse -2 807 -2 824 -17 -2 858

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- el-
ler delägda bolag. Kommunstyrelsen har tre ut-
skott (arbetsutskottet, förhandlingsutskottet och 
socialutskottet) samt fyra råd (pensionärsråd, 
tillgänglighetsråd, 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.  

Socialutskottet	består av tre ledamöter som an-
svarar beslut och beredning av ärenden som rör 
kommunstyrelsens ansvar som socialnämnd. 

Under 2020 har kommunstyrelsen haft elva or-
dinarie och fyra extrainsatta sammanträden. Vid 
dessa har det behandlats 285 ärenden, vilket är i 
paritet med 2019 då 296 ärenden behandlades. 
Kommunstyrelsens extra sammanträden har 
skett till följd av behov av att behandla bråds-
kande ärenden. 

Kommunstyrelsens sammanträden har i genom-
snitt varat i 3,5 timmar, vilket är oförändrat 
gentemot 2019.  

I likhet med kommunstyrelsen har arbetsutskot-
tet även haft extrainsatta sammanträden för att 
behandla brådskande ärenden. Antalet behand-
lade ärenden har minskat något under 2020 till 
193 från 229 under 2019. 

Sammanträden kommunstyrelse 

2020 2019 

Ordinarie sammanträden 11 11 

Extra sammanträden 4 0 

Behandlade ärenden 285 296 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,5 3,5 

Sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott 

2020 2019 

Ordinarie sammanträden 11 11 

Extra sammanträden 2 0 

Behandlade ärenden 193 229 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,5 3,5 

Corona 
Kommunstyrelsen initierade tidigt ärende om 
att möjliggöra för digitalt deltagande på sam-
manträden. Genom frivillig överenskommelse 
har kvittning av platser skett i kommunstyrel-
sen, vilket medfört att styrelsen bestått av nio le-
damöter. Under perioden har kommunstyrelsens 
och dess utskott arbetat med digitalt deltagande 
på sammanträdena. Distansdeltagandet har ökat 
under senhösten 2020 till kommunens mini-
mikrav – endast ordförande och justeringsper-
son ska delta utöver tjänstepersoner. 

Till följd av pandemin har kommunens råd till 
stora delar ställt in sina sammanträden under 
året. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen gör en mindre negativ avvi-
kelse om 17 tkr. Den negativa avvikelsen beror 
på ökade behov av sammanträden till följd av 
omorganisering. 

Framtid 
Kommunstyrelsen kommer att fortsätta arbetet 
med att förädla sin beslutsprocess genom över-
syn av ärendeberedningen, med målsättning att 
öka kvaliteten i ärendena och möjliggöra för 
större handlingsutrymme i beredningsfasen. Sty-
relsen kommer att arbeta vidare med att minska 
pandemins effekter.
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

Kommunledningskontor
Driftredovisning 

 (tkr) 

Budget 

2020 

Bokslut 

2020 

Avvikelse 

2020 

Bokslut 

2019 

KS - KOMMUNLED-

NINGSKONTOR -53 699 -52 226 1 473 -51 417 

Kommundirektör -5 887 -6 094 -207 -5 980

Kommunikations-

avdelningen -5 745 -4 802 943 -5 019 

Avdelningen för 

hållbar utveckling -2 515 -2 361 154 -1 242 

Kommunkansli -4 655 -3 881 774 -3 765 

Verksamhetsstöd 

(avslutat 2019)  -1 288

Ekonomiavdelningen -10 593 -10 818 -225 -9 690

HR-avdelningen -11 068 -11 074 -6 -10 496

IT-avdelningen -11 039 -11 031 8 -11 596

Upphandlings-

avdelningen -2 197 -2 165 32 -2  341 

INVESTERING -3 536 -2 875 661 -3 182 

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
Under 2020 har hanteringen av coronapande-
min påverkat kommunens samtliga verksam-
heter och i perioder skapat mycket hög arbets-
belastning. Övriga prioriterade frågor har varit 
skapandet av en ny politisk organisation, att ak-
tivt arbeta för en hållbar budget i balans och 
bildande av moderkoncern. Under hösten an-
ställdes en ny kommundirektör och arbetet med 
processorientering och ny organisationsstruktur 
på kommunledningskontoret startade. En ny be-
söksnäringsstrategi arbetades fram tillsammans 
med lokala aktörer och klubbades i kommunfull-
mäktige i december. 

Kommunikationsavdelningen 
Kommunikationsavdelningen har under året 
haft stort fokus på kommunikation med anled-
ning av coronapandemin. Genom omfattande 
kommunikationsinsatser har avdelningen bidra-
git till att sprida förebyggande information om 
pandemin. Kundcenters utvecklingsarbete har 
fortgått och verksamheten har bildat ny intern 
kommunsupport för att ge ännu bättre service 

till våra medarbetare och medborgare i kommu-
nen.  Servicemätningen för 2020 visar att Bå-
stads kommuns kundcenter ligger betydligt 
högre än snittet vad gäller tillgänglighet och svar 
på frågor än 106 andra kommuner i Sverige och 
högre en snittet på information, bemötande, 
svarstid, intresse & engagemang. 

Avdelningen för hållbar utveckling 
Avdelningen bytte under året namn till Avdel‐
ningen	för	hållbar	utveckling	som bättre beskri-
ver avdelningens arbete med att utveckla den 
ekologiska, sociala och ekonomiska hållbar-
heten. Under året har avdelningen rekryterat en 
systemutvecklare med huvuduppdraget att im-
plementera kommunens beslutsstödsystem för 
att effektivisera processerna för internkontroll, 
målstyrning med mera.  På grund av pandemin 
har mycket av personalresurserna ställt om till 
krisledningsstabens arbete. Trots detta har av-
delningen kunnat genomföra/påbörja flera akti-
viteter enligt avdelningens verksamhetsplan. Ex-
empelvis genomfördes Hållbarhetsveckan för 
andra gången i rad – denna gång digitalt.  

Kommunkansli 
Under det gångna året har pandemin präglat 
stora delar av kansliets stödjande verksamhet 
till den politiska organisationen. Genom uppdrag 
och prioriteringar har digitalt deltagande på 
sammanträden införts på ett rättssäkert sätt i 
den politiska organisationen, det nyinrättade so-
cialutskottet har skapat goda arbetsformer och 
kommunens krisledningsnämnd har fått stöd i 
sitt arbete. Utöver det har digitalisering skett av 
sekretesshandlingar till möten och uppgradering 
av förtroendemannaregister öppnat upp för digi-
talisering av mötesadministrationen. 

Ekonomiavdelningen 
Framtagande av ny budgetprocess med mer fo-
kus på målstyrning påbörjades under 2020 och 
inväntar beslut i början av 2021. Årets budget-
process justerades med hänsyn till pandemin.  

Kommunens policy för representation och gåvor 
uppdaterades under 2020. Under året har digita-
liseringsarbete genomförts som underlättar be-
talning av kommunens fakturor för privatperso-
ner. 
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

HR-avdelningen  
Projektet Heltid som norm pågick under hela 
2020 och numera är heltid utgångsläget vid ny-
anställning i kommunen. Under året har också 
arbetet kring en översyn av medarbetarskapet i 
Båstad pågått. Kompetensutvecklingsinsats i 
samverkan med tjänstepersoner och förtroende-
valda i samarbete med Högskolan i Halmstad har 
inletts. Vidare har arbetsmiljöinsatser genom-
förts inom flera av verksamhetsområdena för att 
främja en god arbetsmiljö. Pandemin har inne-
burit fokus på personalplaneringsrutiner i hän-
delse av ett större personalbortfall och flera in-
satser i samarbete med företagshälsovården. Ut-
vecklingen av samverkansarbetet i kommunens 
samverkansgrupper har fortgått. 

IT-avdelning 
Kommunen har under året blivit mer digital med 
digitala möten, arbete på distans och fjärrunder-
visning. Konferensrummen har utrustats för di-
gitala möten. Vården har infört digitala nycklar 
till våra brukare med en säker automatiserad an-
vändarhantering och trygghetskameror. Avdel-
ningen hjälpte skolan att snabbt ställa om till 
fjärrundervisning. Skolan har även fått ett be-
slutsstödsystem, vilket gör det lättare att analy-
sera verksamheten.  

Upphandlingsavdelningen 
Upphandlingsavdelningens fokus har varit på att 
få till stånd en modul för avtalsuppföljning vil-
ken nu till stora delar finns på plats. Under året 
har fokus även varit att inom området för livs-
medel lyckas få till avtal med våra lokala aktörer 
på Bjäre. 

Ekonomi 
Kommunledningskontoret 
Vid årets slut är det en positiv avvikelse om cirka 
1,5 mkr för hela kommunledningskontoret. 
Kommunstyrelsen beslutade under året att alla 
verksamhetsområden utom Vård och omsorg 
skulle göra en besparing om 1 procent, vilket 
kommunledningskontoret lyckas med. Den nega-
tiva avvikelsen på kommundirektör beror på 
kostnader för lön och rekrytering av ny kom-
mundirektör, vilket där inte var budget för.  

Kommunikationsavdelningen som innefattar 
både kommunikation och kundcenter har en po-

sitiv avvikelse, som till största del beror på per-
sonalförändringar, vakanta tjänster, samt åter-
hållsamhet. 

Avdelningen för hållbar utvecklings positiva av-
vikelse beror på högre projektbidrag  än beräk-
nat, samt vakant tjänst. 

Avvikelsen för kansli är på grund av vakant 
tjänst, föräldraledighet samt att man inte utnytt-
jat kommunjuristen fullt ut. 

Ekonomiavdelningens negativa avvikelse beror 
på högre kostnader för färdtjänstavtalet än bud-
geterat. 

Investeringar 
En del investeringar har skjutits fram till senare 
år. 

Framtid 
Under perioden 2021-2022 har organisationen 
följande prioriterade fokusområden: 

- Uppbyggnad av ny digitaliseringsfunktion som 
ska skapa effektivare processer i hela organisat-
ionen och öka servicen till medborgarna.

- Implementering av koncernstruktur och 
bildande av ett fastighetsbolag.

- Fortsatt intensivt arbete med en budget i ba-
lans och implementering av ny budgetprocess.

- Implementering av ny politisk organisation och 
ny förvaltningsorganisation.

- Lokalförsörjningsprocessen.

- Stärka kris- och beredskapsarbetet och upp-
byggnad av totalförsvaret.

- Upphandling av ny samarbetsplattform och ny 
webbplats.

- Tillgänglighetsarbetet ska öka i alla hänseen-
den.

- Ny näringslivsstrategi och genomlysning av nä-
ringslivsarbetet.

- Återvinningstjänst.

- Fördjupade mellankommunala samarbeten.

Under 2021 kommer organisationen också fort-
satt att hantera och utvärdera effekterna av co-
ronapandemin.	
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Kommunstyrelse – Teknik och service 

Teknik och service 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 

Park-, gatu och naturvårdsverksamhet 
Rådande pandemi innebar att samtliga evene-
mang, kommunala som externa, ställdes in, vil-
ket innebar färre besökare till evenemang. Be-
söksmål som rekreationsleder och stränder har 
istället bidragit till desto fler besökare. Verksam-
heten har därför lagt ner mer resurser på ren-
hållning och underhåll än normalt. 

Under badsäsongen 2020 analyserades ett flertal 
prover med otjänligt badvatten längs Båstads 
kommuns kust. De förhöjda värdena kan bero på 
en ny analysmetod som skiljer sig från den me-
tod kommunen använt sig av tidigare vilket 
kommer att följas upp. 

Strandstädning genomfördes precis som tidigare 
år runt hela Bjärekusten. 

Fastighets- och fritidsverksamhet 
Fritidsverksamheten har lagt stor fokus på olika 
åtgärder för att möjliggöra aktiviteter under 
pandemin. I samarbete med föreningar arrange-
rades smittsäkra aktiviteter för barn och unga. 

I Östra Karup byggdes vindskydd och en aktivi-
tetsrunda längs motionsslingan. Malenbadet an-
passades med hänsyn till pandemin.  

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten har under de senaste fem 
åren haft en stadig ökning av antalet insatser. I 
samverkan med grannkommuner genomfördes 
680 insatser. 

Pandemiåret har inneburit en minskning av an-
talet felaktiga automatiska brandlarm. Minskad 
verksamhet på skolor och företag tros vara orsa-
ken. 

Säkerhetsarbete 
Hantering av pandemin har varit en stor del av 
årets säkerhetsarbete. Verksamheten har varit 
inriktad på ledning av krisstaben och på att ta 
fram åtgärder för att upprätthålla kommunens 
samhällsviktiga verksamheter och för att minska 
smittspridningen.	

Måltids-, lokalvårds- och fordonsverksamhet 
Måltidsverksamheten fungerade väl trots om-
ständigheterna med pandemin. Inom skolan er-
bjöds alternativa rätter med ett vegetariskt al-
ternativ. En gemensam klimatsmart meny med 
fokus på barnens/elevernas favoriträtter intro-
ducerades. 

I början på året införde verksamheten kylda 
måltider till brukare inom hemtjänsten med en 
måltid och dessert dagligen.   

Vård- och omsorgsboenden fick varm mat leve-
rerad två gånger dagligen samt en dessert.  

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

(tkr) 2020 2020 2020 2019

KS – TEKNIK OCH SERVICE -60 410 -61 289 -879 -57 166

Tekniska kontoret -826 -822 4 -879

Park, gata och natur -24 206 -23 561 645 -22 532

Fastighet -13 253 -12 435 818 -10 291

Fritidsverksamhet -9 098 -10 025 -927 -9 162

Service, (fordon, kontor, 

lokalvård och måltid) -1 917 -2 649 -732 -3 428

Räddningstjänst -11 710 -11 797 -87 -11 753

Renhållningsverksamhet 600 0 -600 0

VA-verksamhet 0 -9 316 -9 316 426

Återställning 

VA-regleringsfond 0 9 316 9 316 -426

Resultat VA 0 0 0 0

INVESTERING
Skattefinansierad

verksamhet -129 544 -126 752 2 792 -89 678

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning -10 000 -10 260 -260 -2 321

VA-verksamhet -82 696 -46 909 35 787 -56 978
Övrig exploaterings-

verksamhet 45 400 15 906 -29 494 11 105

Driftredovisning

Antal ärenden/larm i eget insatsområde 

Station/år 2020 2019 2018 2017 2016 

Båstad 240 246 258 242 257 

Förslöv 79 65 66 66 64 

Torekov 86 92 80 77 44 

Kommunala uppdrag. 
TiB/chef i beredskap 71 48 22 

Summa 483 451 426 387 365 
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Kommunstyrelse – Teknik och service 

Utöver att upprätta en god inomhusmiljö vidtog 
Lokalvården flera åtgärder för att minska smitt-
spridning inom kommunens verksamheter. För 
fordonsenheten blev året det första med en sam-
manhållande organisation för kommunens for-
don. Detta har inneburit en högre säkerhet för 
den personal som nyttjar fordonen då organisat-
ionen underhållit fordonen kontinuerligt.  

Investeringar 
Ett flertal större investeringsprojekt har genom-
förts och påbörjats under 2020.  

På den före detta banvallen avslutades den 
andra etappen med omvandling av banvallen till 
gång-, cykel- och rekreationsled. 

 I Torekov avslutades byggnation av två nya 
bryggor och ett tillgänglighetsanpassat bad, vilka 
stod klara till badsäsongen 2020. 

Ombyggnad för trafikhöjande åtgärder av Köp-
mansgatan avslutades under senvåren.  

Nybyggnation av den nya skolan i Förslöv pågår. 
Den nya byggnaden och ombyggnaden i högsta-
diet beräknas vara klar för inflyttning i slutet av 
mars 2021. Efter det återstår rivning, avetable-
ring av provisoriska skollokaler och markarbe-
ten. Skolan kommer att förses med solcellsan-
läggning. 

Under året utfördes projektering och upphand-
ling för nybyggnation av Västra Karups skola och 
förskola. Entreprenaden startar med rivningsar-
beten under januari 2021 och skolan beräknas 
vara klar till höstterminen 2022. Skolan kommer 
att förses med solcellsanläggning. På Klockare-
byns förskola byggdes en provisorisk matsal. Un-
der året har förberedande arbete utförts för att 
kunna ha idrottshallen i drift under byggnat-
ionen.  

Utöver ovan nämnda projekt har ett flertal 
mindre projekt genomförts däribland energief-
fektiviseringsåtgärder på Kunskapsacentrum, 
ombyggnad av omklädnadsrum på Bjäredalen 
och olika reinvestering inom gata och fastig-
heter. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Projektet ”framtidens återvinningstjänster” fort-
skred under året. Syftet med projektet är att ta 
fram lösningar för att förbättra tillgängligheten 
för insamling av grovavfall.  

Båstads kommun blev under året utnämnt som 
bäst i Sverige på sortering av hushållsavfall till 
återvinning.  

VA-verksamhet 
Projektet med att ansluta kommunens södra de-
lar till Sydvattens distributionsnät har arbetats 
intensivt med under året. Stort fokus har varit 
att få beslut om ledningsrätter för hela sträckan 
mellan Ängelholm-Rammsjö för att kunna starta 
utbyggnaden vilket beräknas påbörjas början av 
2021. 

Under sommaren infördes bevattningsförbud 
vid två tillfällen. Orsaken var en kraftig ökning 
av dricksvattenförbrukningen i samband med en 
torr och varm väderlek.  

Ekonomi 
Skattefinansierad verksamhet 
Teknik och service uppvisar en total budgetavvi-
kelse om -0,7 mkr, inklusive en positiv avvikelse 
inom myndighetsnämnden samt den budgete-
rade arrendeintäkten för temporär återvinnings-
central (-0,6 mkr). 

En negativ avvikelse om -0,3 mkr rör intäkter i 
samband med nya markavtal för ledningsägare 
som ännu ej kommit till stånd. 

Säsongens parkeringsintäkter genererade ett 
överskott om +0,6 mkr, däremot överskrider 
kostnaderna budget inom gata om -0,2 mkr, 
främst på grund av en VA-åtgärd vid kulvert på 
Vantingevägen. 

Medel för byutveckling, budgeterat till 0,9 mkr, 
har ej nyttjats fullt ut och uppvisar en positiv av-
vikelse om +0,5 mkr. 

Rivningen av Västra Karups skola skjuts upp till 
2021, vilket medför att avsatta medel inte har 
nyttjats. Skolans tillfälliga lokal har renoverats 
för att uppfylla verksamhetens behov, vilket har 
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belastat driften med ca -0,5 mkr. Fastighet upp-
visar totalt ett överskott om +0,8 mkr. 

Båstad Kommunrestauranger (BKR) uppvisar en 
negativ avvikelse om -0,7 mkr, som i huvudsak 
är hänförlig till minskad volym inom äldre-
omsorgen och försenad inflytt till Haga Park. 

Tillsättning av ett antal tjänster inom Räddnings-
tjänst (inkluderar delen inom myndighetsnämn-
den) och BKR senarelades under året. Tillsam-
mans med tjänstledighet och sjukskrivning har 
det medfört i ett överskott om cirka +1,0 mkr. 
Mindre tid har lagts på investeringsprojekt än 
budgeterat (-0,4 mkr). 

Malenbadets driftkostnader har överstigit bud-
get med cirka -0,3 mkr under året. 

Teknik och service verksamheter har påverkats 
av pandemin på olika sätt och den ekonomiska 
konsekvensen beräknas uppgå till -1,8 mkr, 
varav åtgärder enligt beslut i krisledningsnämn-
den 6 april 2020, uppgick till cirka -0,5 mkr. Res-
terande negativa effekt om cirka -1,3 mkr avser i 
huvudsak minskade intäkter för Malenbadet, 
uteblivna intäkter för säkerhetsutbildning för 
kommunens anställda, ökad skötsel av vand-
ringsleder samt lägre intäkter för måltider då 
öppning av hela Haga Park senarelagts.   

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Inga avvikelser noterade. 

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Intäkt på cirka +0,6 mkr redovisas för Cykelväg 
Vistorpsvägen, vilket avser ersättning från Tra-
fikverket.	

Nya bryggor och tillgänglighetsanpassat bad i 
Torekov färdigställdes och redovisade ett över-
skott på drygt +1,0 mkr eftersom en stor del av 
kostnaderna inföll tidigare än beräknat. 	

Kostnaderna för ombyggnation av Köpmansga-
tan överskred budget med cirka -0,9 mkr på 

grund av oförutsedda kostnader avseende föro-
renade massor. 

Mindre avvikelser, såväl positiva som negativa, 
redovisas för ett flertal projekt, däribland nega-
tiv avvikelse om -0,2 mkr för reinvesteringspro-
jekt offentliga toaletter och för projekt Banvallen 
redovisas en positiv avvikelse på cirka +0,4 mkr. 

Skolprojekten i Förslöv och Västra Karup löper 
på i stort sett enligt tidsplan. I Västra Karup tidi-
gareläggs ombyggnad av idrottshall för att möj-
liggöra rivning av den gamla skolan, vilket med-
för ökad investeringskostnad om 5,1 mkr år 
2020.  

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av 
Förslöv 2:4 uppvisar en positiv avvikelse på 
3,6 mkr, utbyggnaden förväntas att ske under 
2021.	

VA-investeringen för anslutning av Sydvatten 
uppvisar en positiv avvikelse om +17,3 mkr då 
tidsplanen för genomförandet är framskjuten. 
Detta medför att även anslutningskostnaden 
uppvisar en positiv avvikelse om +12,6 mkr.3	

Framtid 
Förslag till utformning av framtidens räddnings-
tjänst för Båstads kommun håller på att tas fram. 
Den främsta anledningen är  rekryterings- och 
bemanningssvårigheter av deltidsbrandmän.  

Kommunens lokaler är en viktig resurs för att 
stödja och tillgodose kommunens olika 
verksamheter. Beslutet att skapa ett driftbolag 
innebär att fastighetsfrågorna samlas i en 
gemensam organisation tillsammans med 
Båstadhem. 

Åtgärder för klimatanpassning och omställning 
till ett fossiloberoende samhälle bör prioriteras 
inom kommunens ordinarie verksamhet då kli-
matförändringar är ett faktum redan idag. 
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
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 ställts in. Sedan den 29 april utför 
miljöavdelningen även en proaktiv tillsyn av re-
stauranger och andra verksamheter som serverar 
mat för att kontrollera att de följer smittskydds-
föreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
den 20 maj. Administrationen har tillsammans 
med miljöavdelningen infört flera e-tjänster. Ar-
betet med att utveckla automatisering av bygg-
lovhandläggarroboten Atom pågår ständigt. 

Pandemin covid-19 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet sedan mars. 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och all-
männa råd påverkar hur verksamheten kan bed-
rivas. Sedan den 2 april ska personal som har 
möjlighet, jobba hemifrån. Planavdelningen har 
varit särskilt drabbad genom långtidssjukskriv-
ningar orsakade av covid-19.  

Från den 1 juli övertog samhällsbyggnads miljö-
avdelning smittskyddskontrollen av serverings-
ställen och har under året genomfört cirka 200  

trängselkontroller. Pandemin har inneburit en 
ökning av antalet nya bygglovsansökningar och 
anmälningar. 

Planarbete 
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
den 20 maj. Andra strategiska dokument som ar-
betas med under året är framtagande av en ny 
strategisk cykelplan, kommunens befolknings-
prognos och arbetet med en fördjupad översikts-
plan för Torekov som har påbörjats. Svar på olika 
remisser till statliga verk och myndigheter har 
lämnats.  

Under år 2020 har avdelningen arbetat med ett 
planprogram och 18 detaljplaner innehållande 
allt från bostäder till verksamhetsmark. Tre de-
taljplaner har fått positivt planbesked och två 
planer har vunnit laga kraft. Inga detaljplaner an-
togs under året. 

Planavdelningen har under året haft stor perso-
nalbrist på grund av pandemin och annan sjuk-
skrivning. I slutet av året rekryterades två nya 
planarkitekter som påbörjar sina tjänster hos 
kommunen under början av 2021. 

Geodata 
Geodata har infört ett nytt verksamhetssystem 
för hantering av vår kartdatabas och våra kart-
produkter. Förberedelserna inför upphandling av 
nytt verksamhetssystem för GIS har påbörjats. 
Geodata har varit involverade i arbetet med den 
digitala översiktsplanen. Kontinuerligt arbete på-
går för att tillgängliggöra kommunens geodata. 
En del datainsamling sker numera med drönare. 
Samverkan med Ängelholms kommun inom geo-
dataområdet har fungerat bra.  

Ledning och administration 
Administrationen har tillsammans med miljöav-
delningen arbetat med införande av e-tjänster. 
Administrationen har också arbetat med funkt-
ionaliteten i bygglovs e-tjänster samt hanterat en 
ny version av roboten Atom som automatiserar 
vissa utskick. 

 (tkr) 

Budget 

2020 

Bokslut 

2020 

Avvikelse 

2020 

Bokslut 

2019 

KS -SAMHÄLLS-

BYGGNAD -3 198 -2 307 891 -2 106

Planarbete -1 698 -1 496 202 -869

Geodata -1 305 -898 407 -1 414

Hållbar utveckling -169 -140 29 -330

Ledning och 

administration -26 227 253 507

INVESTERING -457 -273 184 -143
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Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad som helhet visar en positiv av-
vikelse på 2,1 mkr varav kommunstyrelsedelen 
har en positiv avvikelse på 0,9 mkr. Myndighets-
nämndsdelen ger trots den underfinansierade 
smittskyddskontrollen av serveringsställen en 
positiv avvikelse på 1,2 mkr. Sammantaget beror 
det goda resultatet i huvudsak på en mycket stark 
byggkonjunktur och på återhållsamhet på kost-
nadssidan. 

Plan 
Planverksamheten gjorde en positiv budgetavvi-
kelse på 0,2 mkr. Intäkterna var 0,6 mkr mindre 
än budgeterat, men vägdes upp av lägre kostna-
der än budgeterat på 0,8 mkr. Budgetavvikel-
serna på planavdelningen beror på sjukdom och 
personalbrist. 

Geodata 
Avdelningen ger en positiv avvikelse på kostnads-
sidan med 0,1 mkr och på intäktssidan med 
0,3 mkr på grund av större mängd nybyggnads-
kartor än budgeterat. Totalt ger det en positiv av-
vikelse på 0,4 mkr. 

Ledning och administration 
Ledning och administration visar på en positiv 
avvikelse på 0,25 mkr vilket i huvudsak beror på 
outnyttjade konsulttjänster och lägre kostnader. 

Framtid 
Det första halvåret 2021 kommer vara fortsatt 
präglat av de restriktioner vi har på grund av 
pandemin covid-19. Den tillfälliga lagen om smitt-
skyddskontroller av serveringsställen har för-
längts till den siste maj.  

På plansidan börjar två nya medarbetare i januari 
och februari vilket gör att vår handläggning av 
detaljplaner kan återgå till normal nivå och ökas 
på sikt. Arbetet med en fördjupad översiktsplan 
för Torekov pågår. 

Den höga byggtakten i kommunen förväntas fort-
sätta även om byggkonjunkturen mattas på riks-
planet. 

Under de närmast kommande åren kommer fler 
delar av samhällsbyggnads verksamhet att bli 
helt digitala och antalet e-tjänster vi kan erbjuda 
våra medborgare ökar succesivt.  

Översiktsplan 2020 
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Bildning och arbete 

 
 

Hänt i verksamheten 
Under 2020 pågick en allvarlig pandemi och för 
verksamheterna inom Bildning och arbete inne-
bar det stora utmaningar.  

Verksamhetsområdet drabbades väldigt hårt på 
grund av att aktiviteter och evenemang för samt-
liga målgrupper ställdes in, eller har gjorts digi-
tala. I ett tidigt skede under året gjordes scenario-
planeringar, nödvändiga anpassningar och mö-
tesformerna digitaliserades. Verksamheterna har 
under året utvecklat kompetenser kring olika di-
gitala verktyg och distansutbildning, kompeten-
ser som måste tas tillvara och vidareutvecklas 
under 2021.  

Vuxenutbildning och SFI 
Grundvux, gyvux och särvux har under året haft 
150 elever inskrivna. Det innebär en succesiv ök-
ning av antalet elever som en direkt påverkan av 
pandemin, då många unga och utrikesfödda blev 
utan jobb.  

Under året har 110 SFI-elever studerat. Många 
som haft jobb i flera år har blivit uppsagda från 
till exempel besöksnäringen och har då behövt 
fylla på framförallt sin språkkunskap.  

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Yrkeshögskolan har bedrivit utbildningar på di-
stans i stort sett hela året, på grund av pandemin. 
Två utbildningar inom yrkeshögskolan beviljades 
i januari, Kvalificerad trädgårdsanläggare och Kit-

chen Manager. I nuläget finns tio pågående ut-
bildningar med totalt cirka 260 studerande. Un-
der året beviljades även två nya korta utbild-
ningar inom yrkeshögskolan, Hållbar digital 
transformation och Ekotjänster inom trädgård. 	

Andelen elever inom yrkesvux är i stort sett 
samma under året. 25 studerande har läst grund-
läggande trädgårdskunskap till trädgårdsmästare 
och till undersköterska har ett 40-tal elever läst 
hela utbildningen eller validerat vissa kurser. 
Detta i samarbete med Vård- och omsorg i Bå-
stads kommun i det som kallas Äldreomsorgslyf-
tet. Ett tiotal elever har läst Naturbruk med 
språkstöd. 	

Ett fortsatt samarbete med Familjen Helsingborg 
med frisök mellan yrkesutbildningar har utveck-
lats under året med en gemensam plattform för 
samtliga yrkesutbildningar inom de elva kommu-
nerna - skanevux.se.	

Arbetsmarknad (AME) 
Reformeringen av Arbetsförmedlingen blev allt-
mer märkbar 2020. Elva extratjänster har tagits 
fram under året efter att varit borttagna under en 
period. Ett gott samarbete med Stöd och omsorg 
har gett många arbetsplatser.  

2020 års rekryteringsmässa blev mycket lyckad 
och där mötte 30 lokala företag cirka 1 000 jobb-
sökare.  

Serviceutbudet i Kompetenshubben förstärktes 
och antalet besök ökade för varje vecka fram till 
mitten av mars då pandemin nådde oss. Förutom 
CV-hjälp, blankettsupport, studie- och yrkesväg-
ledning erbjöds även besökaren social rådgiv-
ning, språkstöd och möjlighet att anmäla sig till 
samhällsorienteringskurser. Fram till att Kompe-
tenshubben fick stänga och begränsa servicen 
hade 674 besök loggats. Under hösten har det bli-
vit möjligt att få service via mobil eller bokade 
möten.  

Under sommaren erbjöds 36 ungdomar feriejobb 
och under hösten fick arbetsmarknadsenheten 
ytterligare medel från Arbetsförmedlingen för 
motverka ungdomsarbetslösheten. Detta ledde 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

(tkr) 2020 2020 2020 2019

KS – BILDNING 
OCH ARBETE -32 481 -31 208 1 273 -32 069
Verksamhets-

övergripande -894 -1 045 -151 -1 245

Vuxenutbildning och 

SFI -8 281 -8 678 -396 -8 185

Yrkeshögskola och 

Yrkesvux -982 -551 432 -803

Arbetsmarknad -7 705 -6 844 861 -7 419

Bibliotek -8 761 -8 571 190 -8 742

Kultur -2 370 -2 148 221 -2 279

Ungdomens hus -3 488 -3 371 117 -3 396

INVESTERING -1 000 -974 26 -776

Driftredovisning
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till att ytterligare 31 unga fick jobb. Ungdomsar-
bete fick på grund av pandemin inte förekomma 
på äldreboende och därför fick enheten leta nya 
arbetsplatser. Genom samarbete med Akademi 
Båstad Vuxenutbildning och Teknik och service 
kunde de unga erbjudas arbetsplatser i utemiljö i 
Sinarpsdalens Skogsträdgård samt städning av 
stränderna på Bjärehalvön och renhållning av 
nya banvallen.  

På grund av besparingar har arbetscenter Jv9 un-
der året nedmonterat och tömt BIBI. (Båstads in-
ventarier brukas igen). I nuläget anvisas ytterst få 
personer som är i behov av praktik- och arbets-
träning från Arbetsförmedlingen.  

Jv9 har under 2020 fått ställa om stora delar av 
verksamheten till ett centralt lager för skyddsut-
rustning, som bland annat visir, handskar, och 
handsprit till Vård- och omsorg. Enhetschefen på 
Jv9 har lånats ut under året och haft ansvar för 
inköp samt för att hantera skyddsmaterial och 
rapportera till Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. 
En fysiksal i gymnasiet omvandlades till en söm-
nadsverkstad där medarbetare under två måna-
der syddes 660 skyddsrockar till Vård och om-
sorg.   

Under våren påbörjades volontärsamverkan för 
att nå ut till civilsamhället, men under året fick 
fokus förändras till att bli stöd för personer som 
behövt hjälp i samband med covid-19. 50 perso-
ner har varit frivilliga volontärer och matchats 
ihop med 38 hjälpsökande.  

Under hösten fungerade Biblos som matsal för 
gymnasieelever med särskilda behov och kom-
munkafeterian fick begränsad service.  

Arbetsmarknadsenheten blev under hösten part i 
ett ESF-projekt tillsammans med Landskrona, 
Svalöv, Örkelljunga, Klippan, Bjuv och Höganäs. 
Projektet är treårigt och fick namnet Digips som 
står för Digital Självförsörjning. Syftet är att 
skapa en virtuell arbetsmarknadsenhet och ta 
fram en digital plattform. Detta ska öka deltaga-
res digitala mognad samt kompetensutveckla 
personalen.  

AME beviljades under våren ekonomiskt stöd 
från Länsstyrelsen i Skåne för att driva projektet 

Tetra – utvecklad språklig självkänsla. Tetra syf-
tar till att underlätta etableringen i samhället för 
utomeuropeiskt födda vuxna genom att utveckla 
ett verktyg för att stimulera den språkliga själv-
känslan, utveckla nätverk samt bredda språkin-
lärning utifrån de sociala strategierna. Under det 
finansiella samordningsförbundet NNV Skånes 
paraply fanns processen Klientsupport, som fick 
avslutas på grund av pandemin.  

Arbetsmarknadsenhetens arbete blir allt vikti-
gare då fler kommuninvånare är arbetslösa. Sam-
verkan med socialtjänst, vuxenutbildning och nä-
ringsliv samt arbetsförmedling är en förutsätt-
ning för att skapa möjligheter att hitta praktik-
platser, arbete och utbildning. Då Arbetsför-
medlingen blivit en mindre aktiv samarbetspart 
är samverkan inom kommunen allt viktigare.  

Bibliotek 
I januari 2020 fick biblioteket en ny organisation 
utifrån den besparing som gjorts under 2019. 
Den 23 mars drabbades biblioteket av pandemin 
och tvingades stänga ner flera verksamheter, 
samt begränsa öppethållandet på huvudbiblio-
teket. Under hela pandemin har biblioteket gjort 
flera justeringar av verksamheten för att kunna 
hålla öppet för besökarna. I slutet av oktober be-
slutade kommunledningen att alla folkbibliotek i 
kommunen skulle stängas.  

Under 2020 har skolbiblioteket i Västra Karups 
skola fått nya tillfälliga lokaler i väntan på att den 
nya skolan blir klar. Biblioteket i Förslöv som är 
ett integrerat folk- och skolbibliotek flyttade till 
nya lokaler under hösten och öppnade upp för 
elever i slutet av året. Under loven har biblioteket 
erbjudit pandemisäkra aktiviteter såsom skatt-
jakt inne och ute, pysselpåse och släktträd. Under 
sommaren arrangerades en novelltävling för 
både unga och vuxna. Under våren avslutades 
projektet om sci-fi och fantasy, tyvärr utan den 
planerade invigningen i mars. Under hösten star-
tades ett nytt projekt med inriktning klimatfikt-
ion.  

Kultur 
En sjukskrivning innebar minskade resurser för 
att fullgöra uppdraget på kulturavdelningen un-
der året. Kulturgarantin säkrades för alla barn 
fram till i mars då pandemin slog till. Verksam-
heten sökte alternativa vägar och genomförde en 
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digital konstrunda och en filminspelning av Nat-
ionaldagen i Hembygdsparken i Boarp. Kulturbi-
dragen fördelades till alla föreningar.  

Kulturavdelningen startade en kulturbank för att 
samla information om aktörer inom kultursek-
torn. Kulturrådet sammanträdde vid ett antal till-
fällen under hösten och lade fast en planering där 
en ”Kulturnatt” är ett projekt som förhoppnings-
vis kan genomföras 2021.  

Lilla filmfestivalen och Kammarmusikfestivalen 
ställdes in och Scalabiografen försökte in i det 
sista att genomföra visningar för publik men fick 
till sist stänga helt.  

Kulturavdelningen ökade konstinköpen för att 
stötta konstnärer samt deltog i arbetet med att ta 
fram en övergripande evenemangskalender i 
samverkan med bland annat näringslivet.  

En kulturweekend genomfördes i samverkan 
med Familjen Helsingborg med flera kulturella 
inslag i biblioteket och på Scalabiografen.  

I samverkan med Teknik och service och Strand-
ängsskolan samt Kulturhotellet i Helsingborg 
skapade elever och konstnär ett verk i tunneln 
mellan Strandängsskolan och torget Lyckan.  

Kulturstipendiet delades ut till Amanda och 
Adina Romare för deras arbete med filmen/se-
rien Gabriel Klint.  

Kulturavdelningen medverkade till att en ny 
skulptur av Gustav och Ulla Kraitz kommer på 
plats vid banvallen i Grevie.  

Fritidsgårdar 
Under sportlovet genomfördes färre aktiviteter 
än normalt. Detta visar sig tydligt i utfallet och  
under året har verksamheten landat på ett över-
skott. Fritidsgårdarna har varit öppna fram tills 
dagarna innan jul. Med anledning av pandemin 
har besöksantalet sjunkit, men har samtidigt varit 
en viktig del för ungdomarna i vår kommun för 
att fylla deras fritid då mycket annat varit stängt. 
Verksamheten har haft sin årliga fotbollsmatch 

mellan gårdarna, men utan publik. Besökarna 
kunde följa matchen digitalt.  

Under året har verksamheten påbörjat ett samar-
bete med fritidsledarna i Laholms kommun och 
mötesplatsen Tryckeriet i Helsingborg, en stor 
del av samarbetet är erfarenhetsutbyte och inspi-
ration till att utveckla de egna fritidsgårdarna. 
Verksamheten deltog i ett arbetsmiljöprojekt via 
Lunds universitet för att arbeta med personalens 
arbetsmiljö. En uppföljande workshop genomför-
des med mycket gott resultat.  

Ekonomi 
Bildning och arbete redovisade vid bokslutet en 
positiv avvikelse mot budget om +1,3 mkr. Verk-
samhetsövergripande för Bildning och arbete har 
det under året varit dubbla kostnader gällande 
tjänsten som verksamområdeschef från 1 mars 
2020. Besparingskravet för år 2020 med 1 pro-
cent besparing har uppfyllts genom att avsluta 
vissa balansprojekt i förtid då de varit svåra att 
genomföra på grund av pandemin samt en över-
gripande återhållsamhet med kostnaderna. Utö-
ver besparingskravet finns besparingar av en-
gångskaraktär och att verksamheterna har arbe-
tat för att minska kostnaderna inför år 2021. 
Flera verksamheter har varit stängda/inställda, 
men även statlig kompensation för sjuklön och 
samordnare har beviljats de olika avdelningarna, 
och då har besparingar kunnat göras. 

Investeringar 
Årets investeringsresurs har använts till datorer 
för personal och elever vid vuxenutbildningen, di-
verse utrustning för digital undervisning, biblio-
tekets utlåningsdatorer, fritidsgårdarnas digitala 
utrustning samt inventarier till arbetsmarknads-
enheten, biblioteken och vuxenutbildningen. 

Framtid 
Informationen om att lägga ner verksamhetsom-
rådet har funnits sedan hösten och påverkat 
samtliga chefer negativt med en oro var olika av-
delningar ska tillhöra och vad detta innebär för 
verksamheterna och det gedigna samarbetet som 
utvecklats under åren.
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Individ och familj 

Hänt i verksamheten 
Årets arbete har utgått från den handlingsplan 
som beslutades av utbildningsnämnden i januari 
månad, en stor del av aktiviteterna har genom-
förts. Under året har den politiska organisationen 
förändrats då verksamheten flyttades från utbild-
ningsnämnden till ett nytt socialt utskott under 
kommunstyrelsen. Utskottet hanterar alla indi-
vidärenden och bereder andra ärenden av vikt, 
som sedan beslutas i kommunstyrelsen. Under  
året har delegationsordningen omarbetats och 
kompletterats med delar som tidigare har sak-
nats. 

Pandemin har medfört vissa fördröjningar, men 
genom digitala lösningar så finns en planering för 
de åtgärder som kvarstår. Sjökortet – vårt led-
ningssystem, har sjösatts och arbetet med att 
skapa rutiner och flöden för ett rättssäkert och 
kvalitativt arbetssätt är i full gång. Medarbetarna 
är delaktiga, vilket skapar förutsättningar för att 
Sjökortet blir ett aktivt redskap i det fortsatta ar-
betet samt medverkar till att uppfylla kraven från 
IVO och revision. 

Bemanningen har utökats genom de extra resur-
ser som tillförts för bemanning inom mottagning, 
barn och unga samt förebyggande arbete. Pande-
min har i hög grad påverkat arbetet, inte minst 
genom ett ökat antal av anmälningar gällande 
barn som far illa. Socialstyrelsens kartläggning vi-
sar att orosanmälningar om barn som far illa, har 
ökat med 5 procent under året vilket väl överens-
stämmer med verksamhetens upplevelse. Även 
inom övriga enheter så finns en tydlig påverkan, 
inte minst av ökad psykisk ohälsa.  

Verksamheten måste fortgå och kan inte göras 
fullt ut på digital väg, vilket har medfört en ökad 
belastning på medarbetarna och en ökad risk för 
smitta. Arbetet har dock försvårats av att digitala 
redskap inte har tillgängliggjorts verksamheten 
utifrån behov. Ett exempel på detta är att medar-
betarna har varit  hänvisade till tidsbegränsad 
Zoom. Verksamhetens trånga och bristfälliga ytor 
för klientmöten ökar risken för smitta. Hög följ-
samhet till smittskydd och ett nära ledarskap har 
medverkat till att minska oro och risk för smitt-
spridning under 2020. Särskilda anpassningar 
har gjorts för medarbetare som omfattas av risk-
grupp. 

Under 2019 gjordes många placeringar som ifrå-
gasattes och som vid uppföljning omprövades. En 
hög andel planerades hem med stöd av Lagen om 
”vård av unga (LVU) i hemmet eller insatser en-
ligt socialtjänstlagen (SoL). Detta har fungerat väl 
och vissa har avslutats helt. De ekonomiska vins-
terna av detta blir dock inte synliga genom nya 
tillkommande ärenden, till viss del kopplade till 
pandemin. 

Det nya verksamhetssystemet är helt implemen-
terat, vilket möjliggör att lämna korrekt informat-
ion till nationell statistik. Förebyggande enhetens 
redskap Journal digital, skapar förutsättningar för 
en rättssäker överlämning och dokumentation.  

Antalet komplexa ärenden inom missbruk/sam-
sjuklighet ökar, vilket medför en ökad samverkan 
med vård och omsorg för att medverka till rätt in-
satser i rätt tid. Komplexiteten uttrycks även från 
överförmyndaren, som uttrycker en svårighet i 
rekrytering av god man och förvaltare för denna 
målgrupp. Detta medför svårigheter i handlägg-
ningen av ärenden och påverkar möjligheten att 
ge bistånd till den enskilde. 

Ekonomiskt bistånd har haft ett högt inflöde med 
anledning av ökad arbetslöshet samt att andra 
samhällsfunktioner inte fungerat på ett önskvärt 
sätt. Ett exempel på detta är arbetslöshetskas-
sorna, som har handläggningstider på sex till åtta 
månader innan utbetalning sker. AME har inte 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

(tkr) 2020 2020 2020 2019

KS – INDIVID OCH 
FAMILJ -36 722 -57 075 -20 353 -51 011

Individ- och 

familjeomsorg -27 358 -45 209 -17 851 -42 058

Ekonomiskt bistånd -9 364 -11 867 -2 503 -8 954

INVESTERING -300 -105 195 -557

Driftredovisning
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heller kunnat bedriva sin verksamhet fullt ut, vil-
ket också påverkar. För den grupp som står 
längst från arbetsmarknaden, saknas anpassade 
aktiviteter som kan medverka till att man närmar 
sig arbetsmarknaden och egenförsörjning. 

Förebyggande enhetens lokal blev utdömd och ny 
lösning blev en flytt till Citadellet. Enhetens ar-
bete har under året till viss del bedrivits digitalt, 
gruppaktiviteter har inte genomförts då detta 
inte har varit möjligt. Föräldrautbildningar har 
inte genomförts, där digitala lösningar diskuteras. 
Familjecentralens arbete har skett utomhus då 
vädret tillåtit, men med begränsat deltagande. In-
satsen ”hemma-hosare” har startat och efterfrå-
gan är hög. Samverkan med skolan i form av nät-
verksarbete intensifieras, då även medarbetare 
inom elevhälsan har utbildats i metoden.  

Fältarbete har bedrivits i förebyggande syfte vid 
skolavslutning. 

Under året har avtal kring samverkan avseende 
Familjerätt skrivits med Helsingborgs stad, vilket 
ger kommunens invånare ett större utbud av 
stödjande insatser. 

Individ och familjeomsorgen har under 2020 del-
tagit i SKR:s brukarundersökning. Det är oerhört 
glädjande att våra klienter ger verksamheten ett 
gott betyg inom flera delar, samtidigt som det 
finns områden att förbättra.  

Ekonomi 
Individ- och familj gör totalt en negativ avvikelse 
mot budget på -20,4 mkr. Den huvudsakliga avvi-
kelsen för individ och familj avser kostnader för 
placeringar utöver budgeterat -16 mkr. Place-
ringar när någon blivit rättsligt dömd enligt 
(LVU) samt Lagen av vård missbruk (LVM) avser 
-8,4 mkr av underskottet för placeringar. Place-
ringar gjorda under år 2019 har fått fortsatt på-
verkan under inledningen av år 2020. Under året
avslutades flera med nya lösningar på hemma-
plan men under hösten ökade placeringarna igen
till viss del kopplat till pandemin och samhällslä-
get. Avvikelsen -3,1 mkr gällande personalkost-
nader och inhyrd personal beror dels på de på-
gående arbetsmiljöutredningarna med dubbla
personalkostnader, förstärkningen i början av

året, personalkostnad under avveckling av boen-
det Skutan samt att pandemin har påverkat ar-
betsbelastningen och det under perioder varit 
nödvändigt med tillfällig förstärkning. Den på-
gående pandemin har ökat kostnaderna för eko-
nomiskt bistånd med mer än 32 procent jämfört 
med år 2019 och avviker -2,5 mkr från budgete-
rat. Under året har mycket förändrats kring verk-
samhetens arbete kring migration. Schablonin-
täkter och andra ersättningar från Migrationsver-
ket blev betydligt lägre jämfört med tidigare år 
vilket betytt att verksamheten på flera sätt an-
passat sin organisation. De nyanlända som kom i 
början av året var eftersläpning av de kvotflyk-
tingar som skulle anlänt år 2019, därefter pausa-
des inflyttningen tills i slutet på året. Hela året 
har genomsyrats av ett stort arbete med att se 
över kostnader för att hitta effektivare lösningar 
och fortsatt arbeta vidare på att anpassa organi-
sationen inför år 2021.  

Investeringar 
Årets investeringsmedel var ursprungligen av-
sedda att användas till uppdatering av person-
larm, inköp av säkra arkivskåp, inventarier till ar-
betsplatserna samt kompletterande IT-system. 
När lokalen där förebyggande enheten blev ut-
dömd och plötsligt flyttade till Citadellet priorite-
rades behovet om att i första hand ordna lokalen 
utifrån verksamhetens behov. Detta arbete har 
försenats och medel har begärts med till år 2021 
för att inte ytterligare försena investeringsbeho-
ven som blev pausade detta år. 

Framtid 
Arbetet med ledningssystemet har högsta priori-
tet under 2021, ett arbete som fortlöpande visar 
på förbättringsområden att arbeta med. Det är ett 
mycket inspirerande arbete som uppskattas av 
medarbetarna, som under ledning av verksam-
hetsutvecklare genomför detta med stort engage-
mang och vilja. 

Ett lågt flyktingmottagande och därmed lägre in-
täkter, kräver anpassningar avseende beman-
ningen. Förslag till åtgärder för effektivisering 
har arbetats fram och kommer att genomföras till 
halvårsskiftet. 
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Det förebyggande arbetet är i fokus och för att yt-
terligare förstärka detta, finns avsikt att i samar-
bete med ideella organisationer göra en ansökan 
om medel från Arvsfonden. Inom ramen för stat-
lig psykiatrisatsning diskuteras förebyggande ak-
tiviteter i samråd med BVC, samt även möjlig-
heten att skapa praktik/sysselsättning för unga 
med psykisk funktionsnedsättning. I samverkan 
med arbetsmarknadsenheten (AME) diskuteras 
ett nytt Finsam-projekt, med avsikt att starta un-
der 2021.  

Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt, inte 
minst med anledning av att pandemin fortfarande 
är högst närvarande och förväntas ge konsekven-
ser för verksamhetens ekonomi. De skyddsären-
dena som aktualiserades i slutet av året, kommer 
att bli långvariga då allvarlighetsgraden var hög i 
samtliga ärenden. Trots beslutade tillskott till 
personalförstärkningar märks inte det i deras ar-
betssituation då antalet ärenden per handläggare 
har stigit under 2020. 

Tillströmningen av ärenden är fortsatt mycket 
hög vilket påverkar handläggningstiden. Behovet 
av den ökade bemanningen av socialsekreterare 
kommer fortsatt vara på nuvarande nivå. Verk-
samhetens intention är att vara aktiv i att identifi-
era områden, där det finns såväl kvalitetsmässiga 
samt ekonomiska skäl till att samverka med 
andra kommuner. Lokalfrågan kommer att bli 

akut om enheten måste lämna Lilla KC utan att 
lämplig alternativ lokal kan presenteras. Kravspe-
cifikation tas fram för att belysa vikten av säker-
hetsaspekter för såväl klient och personal samt 
dokumenthantering. Det är av synnerlig vikt att 
erfarenheterna under pandemin, även blir be-
lysta i förhållande till kontor och besöksytor och 
ytor för rast och vila. 

Antal placeringar 

2020 2019 2018 

BoU, Stödboende egen lägenhet 1 0 0 

BoU, HVB-vård och stödboende 7 4 2 

BoU, Familjehemsvård egna 15 31 23 

BoU, Familjehemsvård konsulent-

stödda 
6

BoU, SFV särskilt förordnad vård-

nadshavare 
2

BoU, Behovsprövad öppen vård  3 1 1 

Vuxna, Institutionsvård missbruk 4 5 4 

Vuxna, Övriga insatser  3 5 2 

Vuxna, Öppna insatser vuxna 0 0 1 

Totalt 41 46 33 

Placering avser snitt 12 månader, ej antalet enskilda individer 
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Myndighetsnämnd
Driftredovisning   

 (tkr) 

Budget 

2020 

Bokslut 

2020 

Avvikelse 

2020 

Bokslut 

2019 

MN - MYNDIGHETS- 

NÄMND -330 -280 50 -332 

Myndighetsnämnd -330 -280 50 -332 

 

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden består av sju ledamöter 
och lika många ersättare. Nämnden ansvarar för 
myndighetsutövning inom miljö, bygg och säker-
het.  

Under 2020 har nämnden haft 11 ordinarie sam-
manträden och behandlat 140 ärenden, vilket är 
i paritet med 2019 då 133 ärenden behandlades.  

Myndighetsnämndens sammanträden har i ge-
nomsnitt varat tre timmar, vilket är oförändrat 
mot 2019. 

Corona 
Till följd av pandemin har myndighetsnämnden i 
ett tidigt skede genomfört sammanträden med 
ledamöter som deltagit över distans, för att ge-
nom det minska risken för smittspridning. Di-
stansdeltagandet har ökat under senhösten 2020 
till kommunens minimikrav – endast ordförande 

och justeringsperson ska delta utöver tjänste-
personer. 

Nämndens verksamhetsområde har under peri-
oden utökats till följd av statliga regleringar. 

Sammanträden myndighetsnämnd   

 2020 2019 

Ordinarie sammanträden 11 11 

Behandlade ärenden 140 133 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 3 

 

Ekonomi 
Myndighetsnämnden gör en positiv avvikelse om 
50 tkr. Den positiva avvikelsen beror på pande-
min, vilken bland annat medfört minskade kost-
nader för sammanträden, utbildningar och re-
presentation. 

Framtid 
Myndighetsnämnden byter namn till miljö- och 
byggnadsnämnden och oppositionsuppdraget 
som andre vice ordförande införs i nämnden. 
Under året arbetar nämnden med att hitta nya 
former för det nya uppdraget med andre vice 
ordförande och för att motverka pandemins ef-
fekter. 
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Teknik och service

Hänt i verksamheten 
Endast enstaka tillsyner enligt LSO och LBE har 
genomförts under året på grund av pågående 
pandemin. De tillsyner som  genomförts har va-
rit koncentrerade till större hotell med många 
besökare utan lokalkännedom. Samtliga ärenden 
som inkommit från polis, allmänhet och kommu-
nens verksamheter har behandlats såsom till ex-
empel bygglov och alkoholtillstånd. 

Ekonomi 
Tillsättning av en brandinspektörstjänst skedde 
efter sommaren vilket medför en positiv avvi-
kelse om +0,2 mkr.  

Framtid 
Med full personalstyrka på räddningstjänsten 
kommer 2021 års tillsynsplan genomföras om 
inte nya restriktioner kring pågående pandemin 
sätter stopp för besök på företag och verksam-
heter.   

Målet är drygt 100 tillsyner om året och fokus på 
verksamheternas egenansvar för att bedriva ett 
systematiskt brandskyddsarbete, som med rätt 
metod kommer att mildra eventuella effekter vid 
en skada. 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

(tkr) 2020 2020 2020 2019

MN – TEKNIK OCH 
SERVICE -285 -91 194 -177

Räddningstjänst -285 -91 194 -177

Driftredovisning

Antal hanterade ärenden 

Ärenden 2020 2019 2018 2017 2016

Tillsyn LSO/LBE 5 1 46 53 42

Serveringstillstånd 23 36 14 8 25

Begagnande av offentlig plats 40 39 29 34 32

Konsert/musikevenemang, offentlig tillställning 5 22 17 22 36

Tillstånd hantering brandfarlig/explosiv vara 9 4 7 8 6

Bygglov 27 13 16 27 16

Övriga ärenden 63 43 21 22 53

Summa 172 158 150 174 187
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning 

(tkr) 

Budget 

2020 

Bokslut 

2020 

Avvikelse 

2020 

Bokslut

2019

MN – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -3 122 -1 931 1 191 -1 044

Bygglov 954 2 589 1 635 2 008 

Bostadsanpassning -1 454 -1 648 -194 -902

Miljö- och 

hälsoskydd -2 430 -2 844 -414 -1 866

Alkohol och tobak -192 -28 164 -285

INVESTERING -93 -90 3 0

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden är fortsatt god för plan-, bygg- 
och geodataverksamheten medan miljöavdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra 
tillsyn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang ställts in. Sedan den 29 april utför 
miljöavdelningen även en proaktiv tillsyn av re-
stauranger och andra verksamheter som serve-
rar mat för att kontrollera att de följer smitt-
skyddsföreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
den 20 maj. Administrationen har tillsammans 
med miljöavdelningen infört flera e-tjänster. Ar-
betet med att utveckla automatisering av bygg-
lovhandläggarroboten Atom pågår ständigt. 

Pandemin covid-19 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet sedan mars. 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och all-
männa råd påverkar hur verksamheten kan bed-
rivas. Sedan den 2 april ska personal som har 
möjlighet, jobba hemifrån. Planavdelningen har 
varit särskilt drabbad genom långtidssjukskriv-
ningar orsakade av covid-19.  

Från den 1 juli övertog samhällsbyggnads miljö-
avdelning smittskyddskontrollen av serverings-
ställen och har under året genomfört cirka 200 
trängselkontroller. Pandemin har inneburit en 
ökning av antalet nya bygglovsansökningar och 
anmälningar. 

Bygglov 
År 2020 kom det in flest nya ärenden till bygg-
lovavdelningen historiskt sett i Båstads kom-
mun. Antalet ärenden om tillsyn, anmälan, bygg-
lov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser 
har ökat 28, 63, 11, 36 respektive 0 procent jäm-
fört med år 2019.  

E-tjänsterna för bygglovsprocessen och handläg-
garroboten Atom har haft en del problem men
förbättras ständigt. Det har gett visst merarbete
för medarbetarna men en bättre och snabbare
service till medborgarna samt förbättrad kvalitet
på arbetet. Avdelningen får mycket goda omdö-
men gällande service och bemötande.

Under våren hade avdelningen två LIA-prakti-
kanter (Lärande I Arbete) från bygglovhand-
läggarutbildningen i Helsingborg varav en av 
dem stöttade upp under sommaren och är nu 
tillsvidareanställd. 

Bostadsanpassning 
E-tjänsten för ansökan om bostadsanpassnings-
bidrag används mer och ett nära samarbete med
arbetsterapeuterna i kommunen har förenklat
handläggningen av bidragsansökningar. Dock
har pandemin gjort att antalet ansökningar ökat
och kommunens lager på ramper har tagit slut
vilket innebär ökade kostnader. Det har beviljats
4 procent fler ärenden och bidrag i år jämfört
med 2019 men det har varit betydligt större och
mer kostsamma ärenden såsom hissar och ram-
per.

Miljö- och hälsoskydd 
Under året har miljöavdelningen arbetat med 
trängselkontroller enligt den nya smittskydds-
lagstiftingen som började gälla 1 juli 2020. Totalt 
har miljöavdelningen lagt över 600 timmar 
handläggningstid på kontroller och andra ar-
betsuppgifter kopplade till den nya lagstift-
ningen, motsvarande 0,6 årsarbetskraft. För att 
stötta upp på avdelningen har en extra tjänst till-
satts under juni till september, vilket bidragit till 
att ordinarie tillsyn inte blivit lika eftersatt. 

Utöver resursbrist på grund av tillkommande 
tillsynsuppgifter har rådande situation medfört 
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svårigheter att genomföra platsbesök, vilket in-
neburit att vissa inspektioner har fått flyttas 
fram eller ersättas av skrivbordstillsyn.  

Antalet klagomålsärenden har varit cirka 30 pro-
cent fler än ett normalår, vilket sannolikt är en 
effekt av pandemin som medfört att människor 
spenderat mer tid hemma. Klagomålsärendena 
tar mycket tid i anspråk och går inte att avgiftsfi-
nansiera i samma utrsträckning som den plane-
rade tillsynen.  

Avloppsinventeringen har inte kunnat utföras 
enligt plan. Orsaken är att handläggarna är hårt 
belastade av gamla ärenden vilket man inte tagit 
höjd för i tillsynsplaneringen. Inventeringsären-
dena tar dessutom längre tid än vad som är pla-
nerat. Miljöavdelningen kunde enligt tidigare po-
litiska beslut gällande taxan inte ta betalt för all 
nedlagd handläggningstid.  

Miljöavdelningnen har under året arbetat med 
att ta fram en ny taxemodell och införande av e-
tjänster. Mycket tid har också lagts på kvalitets-
arbete och tillsynsplanering inför 2021. Detta ar-
bete förväntas ge goda förutsättningar för att 
kunna effektivisera och följa upp verksamhetens 
tillsynsarbete under kommande år.  

Alkohol och tobak 
Under året har tillsyn inom området skett enligt 
upprättad kontroll- och tillsynsplan. Tillsynsom-
rådet har inte påverkats nämndvärt av pande-
min eftersom de flesta serveringsställena kunde 
ha öppet under sommarmånaderna.  

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad som helhet visar en positiv av-
vikelse på 2,1 mkr varav kommunstyrelsedelen 
har en positivt avvikelse på 0,9 mkr. Myndig-
hetsnämndsdelen ger trots den underfinansi-
erade smittskyddskontrollen av serveringsstäl-
len en positiv avvikelse på 1,2 mkr. Sammanta-
get beror det goda resultatet i huvudsak på en 
mycket stark byggkonjunktur och på återhåll-
samhet på kostnadssidan. 

 

Bygglov 
Ökad ärendemängd och flera stora byggen ger en 
positiv avvikelse på 1,6 mkr. Intäktssidan ger an 
positiv avvikelse på 1,5 mkr och kostnadssidan 
en positiv avvikelse på 0,1 mkr. En mindre del av 
avvikelsen på intäktssidan härrör från eftersläp-
ning av faktureringen från 2019.  

Bostadsanpassning 
Ett flertal hiss- och rampärenden än normalt har 
gjort att bidragen kostat 0,2 mkr mer än budge-
terat.  

Miljö- och hälsoskydd 
Miljö- och hälsoskyddstillsynen visar på en nega-
tiv avvikelse på -0,4 mkr. Intäktssidan har en ne-
gativ avvikelse på -0,5 mkr och kostnadssidan en 
positiv avvikelse på 0,1 mkr. I resultatet har 
drygt 0,1 mkr reserverats för kostnader i ett till-
synsärende. Smittskyddtillsynen av serverings-
ställen har varit otillräckligt finansierad av sta-
ten.  

Alkohol och tobak 
Verksamheten visar en positivt avvikelse på 
164 tkr varav intäkterna ger en positiv avvikelse 
på 180 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse 
på -15 tkr. 

Framtid 
Det första halvåret 2021 kommer vara fortsatt 
präglat av de restriktioner vi har på grund av 
pandemin covid-19. Den tillfälliga lagen om 
smittskyddskontroller av serveringsställen har 
förlängts till den siste maj.  

På plansidan börjar två nya medarbetare i janu-
ari och februari vilket gör att vår handläggning 
av detaljplaner kan återgå till normal nivå och 
ökas på sikt. Arbetet med en fördjupad över-
siktsplan för Torekov pågår. 

Den höga byggtakten i kommunen förväntas 
fortsätta även om byggkonjunkturen mattas på 
riksplanet. 

Under de närmast kommande åren blir fler delar 
av samhällsbyggnads verksamhet helt digitala 
och antalet e-tjänster vi kan erbjuda våra med-
borgare ökar succesivt. 

 

 

	

64



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2020 

Utbildningsnämnd – Utbildningsnämnd 

 

Utbildningsnämnd

Driftredovisning   

(tkr) 

Budget 

2020 

Bokslut 

2020 

Avvikelse 

2020 

Bokslut

2019

UN - UTBILDNINGS-

NÄMND -411 -346 65 -483 

Utbildningsnämnd -411 -346 65 -483 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter 
och lika många ersättare. Utbildningsnämnden 
har även ett arbetsutskott bestående av fem le-
damöter och lika många ersättare. Nämnden an-
svarar för de strategiska frågorna på kort och 
lång sikt för all utbildning av barn och unga i Bå-
stads kommun. Den fjärde maj 2020 verkställdes 
en omorganisering av den politiska organisat-
ionen, vilken medförde att nämndens ansvar 
som socialnämnd överfördes till kommunstyrel-
sen. 

Under 2020 har nämnden haft 10 ordinarie sam-
manträden och behandlat 171 ärenden, vilket är 
i paritet med 2019 då 167 ärenden behandlades. 
Nämndens arbetsutskott har kallats till samman-
träde vid tre tillfällen för att där hantera sär-
skilda brådskande ärenden. 

Utbildningsnämndens sammanträden har i ge-
nomsnitt varat 2,5 timmar, vilket är en minsk-
ning jämfört med 3 timmar 2019.  

Corona 
Utbildningsnämnden har i ett tidigt stadium av 
pandemin arbetat för att minska smittsprid-

ningen genom att begränsa tillträdet till sina mö-
ten och genomföra sammanträdena i en större 
lokal. Under perioden har nämndens utskott 
sammanträtt för att hantera uppkomna ärenden, 
för att därigenom minska risken för smittsprid-
ning. 

Utbildningsnämnden har under senhösten 2020 
genomfört möten med distansdeltagare. Det har 
skett med kommunens minimikrav – endast ord-
förande och justeringsperson ska delta utöver 
tjänstepersoner. 

 

Sammanträden utbildningsnämnd   

 2020 2019 

Ordinarie sammanträden 10 10 

Extra sammanträden  0 2 

Behandlade ärenden 171 167 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,5 3 

 

Ekonomi 
Utbildningsnämden gör en positiv avvikelse om 
65 tkr. Den positiva avvikelsen beror på pande-
min, vilken bland annat medfört minskade kost-
nader för utbildningar, sammanträden och re-
presentation. 

Framtid 
Utbildningsnämnden kommer att få ett nytt op-
positionsuppdrag som andre vice ordförande i 
nämnden. Under året kommer nämnden arbeta 
med att hitta nya former för det nya uppdraget 
med andre vice ordförande och för att motverka 
pandemins effekter.  
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Skolpeng

 

Hänt i verksamheten 
Uppdraget att säkerställa en skolpeng för varje 
skolform har under året genomförts, vilket inne-
bär att även skolformerna grundsärskola och 
gymnasiesärskola pengberäknas.  

Under året har nämnd och verksamhet, efter ut-
värdering, arbetat fram en ny modell för socio-
ekonomisk resursfördelning.	

Verksamheten har i samarbete med Teknik och 
service arbetat med genomlysning av lokal- och 
städkostnader. Arbetet syftade till att möjliggöra 
anpassningar mot budget utifrån nyttjandegrad 
av exempelvis idrottshallar för åren 2020 och 
2021. 

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Skolpengen för barnomsorg och grundskola re-
dovisar en positiv avvikelse på +1,6 mkr. Avvi-
kelsen beror på elevers fria val av skola samt på 
volymökning/volymminskning. Årets inflyttning 
till kommunen har varit lägre än befolkningspro-
gnosen med färre elever än väntat inom årskurs 
1-6 och årskurs 7-9, vilket medfört en avvikelse. 
Avvikelser finns mellan egen regi, annan kom-
mun och fristående regi.  En av effekterna av co-
vid-19 har varit att cirka 50 färre elever valde 
fritidshemsplats än tidigare år. Budget och kost-
nader för skolpeng gällande grundsärskola har 
flyttats över från ram till skolpeng.  

Antal folkbokförda barn och elever 
barnomsorg/grundskola 

 

 Budget Utfall   Avvikelse 

Egen regi 2 489 2 404 85 

Fristående regi 373 382 -9 

Annan kommun 49 58 -9 

Summa 2 911 2 844 67 

 

Skolpeng för gymnasium 
Totalt visar resultatet en positiv avvikelse med 
2,2 mkr. Avvikelser inom skolpeng beror på ele-
vers fria val av skola och program eller volymök-
ning/volymminskning. Årets inflyttning till kom-
munen har varit lägre än befolkningsprognosen. 
Det har även varit färre folkbokförda elever på 
Akademi Båstad. Snittkostnaden i egen regi ökar 
med anledning av att andelen som går introdukt-
ionsprogram har ökat samtidigt som färre elever 
väljer att studera på ekonomi-, samhällsveten-
skapliga och naturvetenskapliga programmet. 
Andelen elever som väljer att studera i annan 
kommun och fristående verksamhet har ökat 
jämfört med i fjor vilket medför en högre kost-
nad per elev. Budget och kostnader för skolpeng 
gällande gymnasiesärskola har flyttats över från 
ram till skolpeng.  

Framtid 
Det fortsatta effektiviserings- och besparingsar-
betet som Barn och skola har i uppdrag att ge-
nomföra, innebär att verksamheten har i upp-
drag att få fler behöriga till gymnasiet för att 
därigenom minska antal elever på introduktions-
program. Verksamheten har i uppdrag att öka in-
tresset för Akademi Båstad Gymnasium.  

 
Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

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

Egen regi 201 137 -64 79 959 89 224 -9 265 

Fristående regi 116 123 +7 129 953 132 765 -2 812 

Annan kommun 197 191 -6 118 828 115 340 + 3 488 

Summa 514 451 -63    

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

(tkr) 2020 2020 2020 2019

UN - SKOLPENG -269 368 -265 556 3 812 -246 905
Skolpeng 

barnomsorg/grundskola -211 680 -210 032 1 648 -197 866

Skolpeng gymnasium -57 688 -55 524 2 164 -49 039

Driftredovisning
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Barn och skola

 
 

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 2 608 990 

Grundskola 

F-9 inklusive 

fritids 3 329 0 2 718 6 047 

Summa 1 711 0 5 326 7 037 

 

Resultatenheters ackumulerade resultat gymnasium 

 

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Akademi   

Båstad   

Gymnasium 201 0 704 905 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
2020 var året då världen drabbades av en allvar-
lig pandemi och för utbildningsverksamheten i 
Båstad innebar det många utmaningar. I ett tidigt 
skede under året gjordes scenarioplaneringar, 
nödvändiga anpassningar och mötesformerna di-
gitaliserades. Verksamheten har under året ut-
vecklat kompetenser kring fjärrundervisning och 
digitala verktyg, kompetenser som måste tas till-
vara och vidareutvecklas i vårt fortsatta skolut-
vecklingsarbete. 

I vårt arbete med lärmiljöer har nu Förslövs skola 
några månader kvar till invigning. Besluten om 
nybyggnation i Västra Karup togs i slutet av 2020 
och rivningsarbetet av de gamla byggnaderna på-
börjades vid årsskiftet. Strandängsskolan organi-
serades om inför läsårsstart och är nu en F-9 en-
het. En förstudie har påbörjats på enheten till-
sammans med Teknik och service för att möjlig-
göra en anpassning till mer funktionella och mo-
derna lärmiljöer med möjlighet att utöka elevan-
talet.  

I juni meddelade en av de fristående förskoleak-
törerna att man avsåg att avveckla verksamheten 
i Båstads kommun. En avveckling som innebar att 
nämnden såg en nödvändighet i att utöka antalet 
platser i kommunal regi.  Man vände sig därför till 
kommunstyrelsen med en begäran om ytterligare 
lokaler i kommunens östra delar. Ärendet är un-
der beredning.  

Värdegrundsarbetet är för utbildningsnämnden 
ett grundfundament. Under året har verksam-
heten tillsammans med nämnden utvecklat arbe-
tet med problematisk skolfrånvaro och arbetet 
mot kränkande behandling, Två konkreta delar 
som har stor påverkan på trygghet och studiero, 
som också garanterar ett likvärdigt arbete i kom-
munen. Planen mot problematisk frånvaro togs 
av nämnden i september och följs upp månatligen 
med frånvarostatistik från enheterna. Arbetet 
mot kränkande behandling utvecklades och rap-
porteringen digitaliserades på ett sätt som gör 
hela styrkedjan delaktig, från lärare till nämnd. 
Även här sker månatlig rapportering till nämn-
den.  

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

(tkr) 2020 2020 2020 2019

UN – BARN OCH 
SKOLA -77 633 -72 652 4 981 -88 398
Verksamhets-

övergripande BS -17 290 -17 575 -284 -18 513

Lokaler -29 813 -31 292 -1 478 -32 508

Tilläggsbelopp, 

grundsärskola -8 247 -7 436 810 -11 599

Skolskjuts -6 671 -6 734 -63 -6 818

Svenska som andra-

språk/modersmåls-
undervisning -3 985 -4 247 -262 -5 255

Gymnasiesärskola -1 332 -907 425 -4 835
Gymnasium 

ramfinansierad -10 295 -10 490 -195 -10 943

Summa -77 633 -78 681 -1 048 -90 470
Resultatenheter 
förskola/grundskola

Förskola 1-5 år 0 2 608 2 608 -768
Grundskola F-9 

inklusive fritids 0 2 718 2 718 2 992

Summa 0 5 326 5 326 2 224
Resultatenheter 
gymnasium
Akademi Båstad 

Gymnasium 0 704 704 -152

Summa 0 704 704 -152

INVESTERING -7 935 -7 501 435 -10 324

Driftredovisning
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Barn och skola har under året arbetat med en ut-
veckling av socioekonomisk resursfördelning. Un-
der 2019 beslutade utbildningsnämnden att in-
föra en resursfördelningsmodell som bygger på 
socioekonomiska faktorer. Uppdraget för verk-
samheten var att utvärdera och utveckla mo-
dellen under 2020, vilket ledde till att en ny och 
utvecklad modell togs fram som bygger på samt-
liga av Skolverkets parametrar och en ekonomisk 
fördelning som bygger på statsbidraget för likvär-
dig skola.  

Ledningsgruppen för Barn och skola har under 
året fortsatt sitt arbete att utveckla det systema-
tiska kvalitetsarbetet. Ett arbete som bedöms 
ligga väl i linje med kommunens utveckling av att 
tydliggöra och utveckla sambandet mellan mål-, 
resultat- och ekonomistyrning.  

Som framgår av ekonomiavsnittet har ett stort 
och omfattande arbete gjorts kring effektivise-
ringar och besparingar. Verksamheten skapade 
en arbetsgrupp och en metodik för detta arbete 
och kontinuerliga avstämningar gjordes både 
med verksamhetens ledningsgrupp och med 
nämnden. Bedömningen är att detta arbetssätt 
har varit framgångsrikt för att uppnå kraven för 
besparingar och effektiviseringar. Målet i bespa-
ringsarbetet har varit att åtgärderna ska vidtas så 
långt från barn och elever som det är möjligt. 
Verksamheten bedömer att man fullgjort bespa-
rings- och effektiviseringsuppdraget.  

I samband med pandemiutbrottet beslöt kom-
munstyrelsen att samtliga kostnader kopplade till 
pandemin skulle särredovisas. Kommunen har ta-
git del av statliga kompensationer för de mer-
kostnader man drabbats av. Barn och skola förut-
sätter därför att de merkostnader som uppstått 
inom verksamheten hänförs till den samlade 
kostnadsbilden för pandemin och därmed inte 
belastar årets resultat för Barn och skola.  

Förskola 1–5 år 
Lagen om FN:s konvention för barns rättigheter, 
barnkonventionen, blev svensk lag och trädde i 
kraft den 1 januari 2020. Samtliga förskolor har 
arbetat med barnkonventionen, kopplat till Lpfö-
18 bland annat med stöd av två webbutbild-
ningar. Samarbetet med Friends, i form av värde-
grundsenkäter riktade till personalen, visar på ett 
mycket positivt resultat av förskolornas värde-
grundsarbete. Kommunens samverkansavtal med 

Högskolan i Halmstad gällande övningsförskolor 
fortlöper och gagnar förskolornas arbete med 
forskning och beprövad erfarenhet eftersom det 
kollegiala lärandet kopplat till teori och praktik 
blir en naturlig del av verksamheten. Under året 
har förskolorna fortsatt utveckla arbetet med 
kommunikation och samspel för att gynna barns 
språkutveckling. Statsbidraget har bland annat 
använts för en fortbildning och inköp av litteratur 
och undervisningsmaterial. Genom statsbidraget 
för mindre barngrupper har de enheter som be-
viljades bidrag kunnat dela upp barnen i fler 
grupper och därigenom minskat antalet relat-
ioner för de yngre barnen. Flera av förskolornas 
lokaler är i stort behov av renovering vilket Miljö 
och hälsa har påtalat vid sina inspektioner. 

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Resultaten för Båstads kommuns skolor verksam-
hetsåret 2019/2020 gällande meritvärden i års-
kurs 9 och uppnått lägst betygsvärde E i årskurs 
6 ser ut enligt följande. 

Meritvärde åk 9 

2020 2019 2018 

Båstads kommun 231 221 237 

Förslövs skola  230 241 

Strandängskolan  212 235 

Meritvärdet i årskurs 9 för Båstad kommun 2020 
uppgår till 231, vilket är en ökning jämfört med 
föregående år då meritvärdet uppgick till 221. På 
nationell nivå finns inte skolenheternas resultat 
att tillgå 2020. 

Andel elever med lägst betyg E åk 6 

2020 2019 2018 

Matematik 88 87 93

Svenska 95 96 95

Andelen elever som uppnått lägst betyget E i ma-
tematik i årskurs 6 uppgår till 88 procent. För 
svenska är motsvarande siffra 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 2020/2021. 
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Under året har arbete med Skolverkets kompe-
tensutvecklingsinsats, Specialpedagogik	för	lä‐
rande	pågått. Syftet med insatsen var och är, att 
stärka den allmänna specialpedagogiska kompe-
tensen i skolan för att möta elevers olika behov 
och förutsättningar så att fler elever når målen. 
Kompetensutveckling kring fritidshemmets upp-
drag har fortsatt att genomföras på några av 
kommunens F-6 enheter. Även denna utbildning 
sker i Skolverkets regi och är en fördjupning i fri-
tidshemmets möjligheter att stimulera elevernas 
lärande och utveckling.  

Ett viktigt område har varit verksamheternas ar-
bete med att utveckla inkluderande och flexibla 
lärmiljöer, såväl inomhus som utomhus. 

Gymnasium 
Trots helt ändrade förutsättningar för gymnasie-
skolan på grund av pandemin uppnådde 97 pro-
cent av eleverna gymnasieexamen, vilket är ett 
mycket bra resultat. Under våren bedömdes 
ingen utbildningsskuld ha uppstått.   

Under året har huvuddelen av undervisningen 
skett digitalt och stort fokus har legat på att göra 
denna så tillgänglig som möjligt. 

Värdegrundsarbetet är ett väl fungerande arbete 
och  inte minst Friendsenkäten kring likabehand-
ling och kränkningar visar på detta. Elever trivs 
och mår bra på skolan. 

Arbetet med att marknadsföra Akademi Båstad 
Gymnasium har skett helt digitalt under året. 
Även årets temadagar har varit helt digitala ar-
rangemang. 

Ekonomi 
Årets underskott på -1 mkr för Barn och skolas 
rambudget orsakas främst till följd av ett under-
skott på -1,5 mkr för ofinansierade moduler. Året 
har genomsyrats av ett stort arbete med effektivi-
serings- och besparingarskrav avseende skolpeng 
och ramtilldelning. Inför år 2020 minskades bud-
geten med 6,3 mkr samt 2,8 mkr under inneva-
rande år och besked om 6,0 mkr inför budgetår 
2021. Besparingsuppdraget är genomfört men 
med flera kortsiktiga åtgärder av engångskarak-
tär. Den pågående pandemin har fått ekonomiska 
konsekvenser för verksamheten som i nuläget 
inte kompenserats, exempelvis; ökade digitala 
kostnader för distansundervisning, behov av att 

hyra in skolbuss med chaufför samt färre elever 
inom fritidshem.  

Resultatenheter förskola/grundskola 
Resultatenheterna redovisade tillsammans en po-
sitiv avvikelse om +5,3 mkr. I detta resultat finns 
en negativ semesterlöneskuld om -0,9 mkr. För-
skola 1-5 år redovisade en positiv avvikelse om 
+2,6 mkr och Grundskola F-9 inklusive fritids re-
dovisade en positiv avvikelse om +2,7 mkr. Avvi-
kelsen beror på ökade medel från staten på grund 
av pandemin, tilldelning av nya statsbidrag, korri-
gering av skolpeng samt att man jobbat aktivt för 
att uppnå målen vad gäller tilldelade besparings-
krav, bland annat fortbildning. 

Resultatenhet gymnasium 
Akademi Båstad Gymnasium redovisade en posi-
tiv avvikelse om +0,7 mkr. I detta resultat finns 
en positiv semesterlöneskuld om +0,1 mkr. Elev-
underlaget har minskat vilket medfört att man 
har reglerat personaltätheten samt att man job-
bat aktivt för att uppnå målen vad gäller tillde-
lade besparingskrav, bland annat fortbildning. 

Investeringar 
Investeringarna för detta år avser främst inköp 
av IT-utrustning inom förskola, grundskola och 
gymnasiet, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler, förbättring av arbetsmiljön för både 
barn, elever och personal samt inköp av ny skol-
buss. 

Framtid 
Barn och skola har ännu ett år framför sig med 
besparings- och effektiviseringskrav, vilket kom-
mer att få konsekvenser för våra barn och elever. 
Verksamheten kommer fortsätta detta arbete på 
samma sätt som under 2020, med en arbetsgrupp 
och täta avstämningar.  

Viktigt för verksamheten är att kommunens ar-
bete med mål- och resultatstyrning utvecklas och 
kvalitetssäkras.  

Verksamheten kommer noga följa upp konse-
kvenserna av fjärrundervisning och en eventuell 
utbildningsskuld som kan ha drabbat våra elever.  

En förhoppning finns om att starta upp ytterli-
gare en förskoleenhet i kommunens östra delar 
för att möta det ökade behovet av förskoleplatser. 
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Bildning och arbete 

Hänt i verksamheten 
Kulturskolan ställde snabbt om till digital under-
visning när pandemin var ett faktum. Eleverna 
undervisades via Zoom och lärarna erhöll kompe-
tensutveckling genom utvecklingsledaren. En en-
kätundervisning visar att elever och vårdnadsha-
vare är positiva mot hur undervisningen har fun-
gerat mot bakgrund av omständigheterna. 

Inga konserter, i ett vanligt format, har genom-
förts under året. Däremot har lärarna genom 
Zoom genomfört samverkan i musik mellan ele-
verna. Dramapedagogerna höll Förskolepjäsen 
utomhus för alla förskolebarn och Estetisk lär-
process genomfördes i årskurs 2. Vid terminsslut 
anordnades även två utvecklingsdagar med bland 
annat utbildning i barnkonventionen. 

Vid höstterminens start fattades beslut om att 
Kulturskolan skulle öppnas igen men utifrån de 
restriktioner som rådde och råder. Verksamheten 
coronasäkrade all undervisning, de stora utma-
ningarna stod dramapedagogernas undervisning 
för. Under hösten anställde Kulturskolan en 
danspedagog som startade undervisning i Kultur-
skolans lokaler. Konserter ställdes in i vanligt for-
mat men erbjöds vårdnadshavare i ett mindre 
format. Den årliga julshowen filmades och lades 
ut på kommunens webbplats och Youtubekonto.  

Utvärdering av verksamheten visar att oron inte 
är större än vanligt hos pedagogerna eller ele-
verna för smittspridning utifrån de vidtagna åt-
gärder som genomförts. Elever och vårdnadsha-
vare välkomnar att verksamheten öppnades.  

Ett digitalt registersystem introducerades för alla 
i slutet av december. Cirka 150 elever debitera-
des under året. Omkring 130 elever står på kö. 
Skolan investerade i digitala hjälpmedel och in-
strument.  

Ekonomi 
Verksamheten uppfyllde en ekonomi i balans. 
Årets besparingsuppdrag uppfylldes men det till-
kom extra ordinära kostnader för att ställa om till 
digital undervisning till följd av pandemin. 

Investeringar 
Kulturskolan använde investeringsbudgeten till 
instrument och digitala hjälpmedel.  

Framtid 
Kulturskolan kommer att söka bidrag för fortsatt 
utveckling av verksamheten genom att fler verk-
samheter erbjuds. Digitaliseringen av verksam-
heten har inneburit kunskapsutveckling och in-
köp av mer avancerad teknik som innebär alter-
nativa sätt att erbjuda och visa elevernas musik, 
dans och drama. Allmänheten tar del av konser-
ter på ett tillgängligt sätt. I sammanhanget är det 
värt att nämna de äldre.  

I  framtiden ser Kulturskolan att vi kan erbjuda 
undervisning i andra delar av kommunen men 
dock ej på varje skola. Båstad står på tur för kon-
kreta insatser. Renovering och upprustning av 
konsertsalen Puge i Kulturskolans lokaler samt 
aulan i Förslöv skola är områden som står på tur 
och där kommer investeringsmedel att användas. 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

(tkr) 2020 2020 2020 2019

UN – BILDNING OCH 
ARBETE -2 932 -2 930 2 -2 765

Kulturskolan -2 932 -2 930 2 -2 765

INVESTERING -50 -60 -10 -76

Driftredovisning
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Vård- och omsorgsnämnd

Driftredovisning 

(tkr) 

Budget 

2020 

Bokslut 

2020 

Avvikelse 

2020 

Bokslut

2019

VN – VÅRD- OCH 

OMSROGSNÄMND -397 -348 49 -479

Vård- och 

omsorgsnämnd -397 -348 49 -479

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio leda-
möter och lika många ersättare. Nämnden an-
svarar 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 2020 har nämnden haft 10 ordinarie 
sammanträden och behandlat 115 ärenden, 
vilket är något mindre än 2019 då 129 ärenden 
behandlades.  

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden har 
i genomsnitt varat två timmar, vilket är en större 
minskning jämfört med tre timmar 2019. Be-
dömningen är att förändringen beror på en ut-
veckling av mötesstrukturen under året.  

Corona 
Till följd av pandemin har vård- och omsorgs-
nämnden i ett tidigt skede tagit fram en över-

enskommelse om kvittning av platser för att 
minska antalet ledamöter, samt ställt in ett möte. 

Under hösten har nämnden övergått till fler 
distansdeltagare. Distansdeltagandet har ökat 
under senhösten 2020 till kommunens mini-
mikrav – endast ordförande och justeringsper-
son ska delta utöver tjänstepersoner. 

Sammanträden vård- och omsorgsnämnd 

2020 2019 

Ordinarie sammanträden 10 10 

Extra sammanträden  0 0 

Behandlade ärenden 115 129 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2 3 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden gör en positiv avvi-
kelse om 49 tkr. Den positiva avvikelsen beror 
på pandemin, vilken bland annat medfört mins-
kade kostnader för sammanträden, utbildningar 
och representation. 

Framtid 
Vård- och omsorgsnämnden får ett nytt opposit-
ionsuppdrag som andre vice ordförande i nämn-
den. Under året arbetar nämnden med att hitta 
nya former för det nya uppdraget med andre 
vice ordförande och för att motverka pandemins 
effekter.
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Hemvårds- och boendepeng

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 haft en 
budget för att utföra 150 828 hemvårdstimmar. 
Det är 2,5 procent färre timmar än för 2019. 
Budgeten för hemvårdstimmar minskades då att 
behovet av hemvårdstimmar beräknades minska 
temporärt i samband med öppnandet av Haga 
Park.  

Antalet utförda hemvårdstimmar uppgick för 
2020 till 144 869 timmar, vilket för tertialet va-
rit 96 271 timmar, vilket är 5 959 timmar färre 
än budgeterat (-4,0 procent). Jämfört med 
samma period 2019 har antalet timmar minskat 
med 7 483 (-4,9 procent). Under september och 
oktober återhämtade sig timmarna något jäm-
fört med tidigare månader, för att under novem-
ber och december kraftigt falla igen. Den ökade 
smittspridningen har påverkat verksamheten 
avsevärt och bemanningssituationen har varit 
ansträngd under slutet av året. 

Fördelningen mellan utförda (budgeterade) tim-
mar har under året varit 88 (88) procent omsorg 
och service, 1 (3) procent mottagningsteam och 
11 (9) procent dubbelbemanning. Jämfört med 
budget är det framförallt utförda dubbelbeman-
ningstimmar som har ökat medan timmarna för 
övriga två kategorier har minskat. En möjlig för-
klaring till ökad dubbelbemanning är coro-
napandemin som har under året medfört att 
vård- och omsorgstagare hög vårdtyngd bott 
kvar i hemmet längre än i normala fall, vilket 
sannolikt krävt mer dubbelbemanning. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 24 
augusti om nedläggning av mottagningsteamet 
på grund av bristande ekonomiska resurser. 

Teamet har under delar av året arbetat som ett 
covid-19-team och därutöver förstärkt de ordi-
narie hemvårdsgrupperna. 	

Boendepeng 
Beläggningsgraden på kommunens särskilda bo-
enden har under året varit 105,6 procent jämfört 
med budgeterad nivå på 99 procent. Öppnandet 
av Haga Park utgör en jämförelsestörande post 
då boendet redan i april påbörjade en öppning 
av samtliga 24 platser på plan ett, medan budge-
ten varit beräknad på tolv platser för perioden 
maj-augusti, 24 platser september-november 
och 36 platser i december. Övriga särskilda bo-
enden har haft en genomsnittlig beläggningsgrad 
på 97,5 procent.  

För samtliga särskilda boenden så har coro-
napandemin haft effekt på verksamheten, bland 
annat genom att nya inflyttningar har varit mer 
resurskrävande än normalt. Nyinflyttade vård- 
och omsorgstagare har suttit i ”karantän” i 14 
dagar på sitt rum för att minimera risken för 
smittspridning. Det har också varit en högre an-
del som har tackat nej till erbjudande om särskilt 
boende under året. 

Beläggningen inom korttidsvården har varit 
67 procent vilket är en direkt effekt av corona-
pandemin då verksamheten sedan våren främst 
har bedrivits i enkelrum för att minska risken 
för smittspridning. Behovet av att köpa externa 
korttidsplatser har därför varit fortsatt högt. 

Ekonomi 

Hemvårdspeng  
Utfallet för hemvårdspeng blev för 2020 väsent-
ligt lägre än budget, till största del som en effekt 
av coronapandemin. Dels på grund av att det to-
tala antalet utförda timmar under 2020 har fallit 
kraftigt till följd av vikande efterfrågan, men 
även i kombination med att fördelningen mellan 
andelen utförda timmar har förändrats. Utförda 
timmar med dubbelbemanning ersätts med lägre 
timpeng än timmar för såväl service som om-
sorg. I samband med att mottagningsteamet 
övergick till att bli ett covid-19 team samt att 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

(tkr) 2020 2020 2020 2019

VN – HEMVÅRDS- 
OCH BOENDEPENG -123 406 -120 036 3 370 -121 575

Hemvårdpeng -57 479 -51 968 5 511 -55 432

Boendepeng -65 927 -68 067 -2 141 -66 143

Driftredovisning
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vård- och omsorgsnämnden i augusti beslutade 
om nedläggning av teamet så innebar detta en 
besparing på 1,9 mkr, detta inklusive något 
ökade timmar för mottagning av vård- och om-
sorgstagare från sjukhusen hos de ordinarie 
hemvårdsgrupperna. Den förväntade avvikelsen 
mot budget för utförarsidan av mottagningstea-
met uppgår till -0,7 mkr jämfört med budget, vil-
ket ger en total besparing på 1,2 mkr. 

Boendepeng 
Hemtagning av vård- och omsorgstagare på ex-
terna korttidsplatser har inte kunnat göras som 
planerat under året till följd av coronapandemin. 
Korttidsenheten har belagt med enkelrum under 
hela pandemin, vilket har inneburit ett ökat be-
hov av externa korttidsplatser. Kostnaden för 
köpta korttidsplatser blev för året -6,3 mkr. Be-
slutet om att Skogsliden i framtiden enbart kom-
mer att erbjuda demensplatser kommer på sikt 
att innebära fler lediga platser på korttidsen-
heten, vilket också minskar behovet av externa 
korttidsplatser. 

Då korttiden endast har belagt med enkelrum 
med anledning av pandemin så har detta resulte-
rat i ett överskott för beställaren under 2020 på 
3,1 mkr. Övriga särskilda boenden har inte heller 
kunnat hålla beläggningen som planerat, vilket 

även det ger ett överskott hos beställaren på 
1,0 mkr.  

Framtid 
Verksamheten kommer även under 2021 att 
präglas av coronapandemin, vilket ger utma-
ningar i både verksamhet och ekonomi. När pan-
demin är över förväntar sig verksamheten ett 
uppdämt behov inom framförallt hemvård, där 
effekterna är svåra att förutse.  

Under hösten har en genomlysning av hem-
vårds- och boendepeng gjorts utifrån beslutad 
åtgärdsplan om ekonomi i balans. Resultatet 
blev en kombination av åtgärder, för bland annat 
kommer ett antal insatser inte att utföras från 
och med 2021, viss besparing läggs också på ad-
ministration kopplat till Heltidsresan. Arbetet 
med översyn av hemvårdspeng kommer att fort-
sätta under 2021.  

För boendepeng har ett omtag kring ersättnings-
modellen gjorts för att tydliggöra vad som ingår i 
ersättningen per plats, men också för att skapa 
utrymme externa köp av platser på särskilt bo-
ende och externa korttidsplatser. Verksamheten 
kommer under 2021 att följa upp resultatet av 
genomlysningen. 

 Hemvårds- och mottagningsteampeng – antal hemvårdstimmar per månad 
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Köp av korttidsplatser  per månad – antal dygn och kostnad exklusive intäkter 
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Vård och omsorg

Hänt i verksamheten 
2020 är ett år som präglats av pandemin. En 
pandemi som ställt stora krav på organisationen. 
Initialt var det brist på skyddsutrustning och en 
särskild organisation tillskapades. Rutiner har 
implementerats, åtgärder vidtagits och beslut 
fattats.  Allt för att minska risken för smitta och 
smittspridning. Förhöjd sjukfrånvaro och smitt-
spårningar har, framför allt under senhösten, va-
rit vardag. Samtidigt har pandemin visat på ett 
stort engagemang och hjälpsamhet i hela organi-
sationen. Täta möten med såväl chefsgrupp som 
fackliga företrädare har varit viktigt och fram-
gångsrikt. I april månad öppnade Haga Park. Be-
slut har tagits om att Skogsliden ska bli ett 
renodlat demensboende. Trots pandemi har or-
ganisationen genomfört åtgärder i syfte att på 
sikt skapa en budget i balans. Genomlysning av 
såväl boendepeng som hemvårdspeng, mottag-
ningsteam har lagts ned och Heltidsresan har 
fortsatt. Under slutet av året infördes Chef i be-
redskap för enhetschefer.  

Äldreomsorg  
Äldreomsorgen är den verksamhet som påver-
kats mest av pandemin. Tydliga rutiner och när-
varande ledarskap har varit avgörande för att 
begränsa smitta och smittspridning. Växelvård 

och dagverksamhet har bedrivits i begränsad 
omfattning, allt för att begränsa risken för smitta 
och smittspridning. Besöksförbud och besöksbe-
gränsningar inom särskilt boende har varit nöd-
vändigt men utmanande. Pandemin har ställt 
stora krav på medarbetarna men också på vård- 
och omsorgstagarna. Engagemanget och också 
beredskapen att stödja varandra har varit fram-
gångsrikt. Beslutet om att inte erbjuda hemtjänst 
vid tillfällig vistelse innebar en stor avlastning 
för hemtjänsten. I dialog med berörda enhets-
chefer har en genomlysning av såväl boende-
peng som hemvårdspeng genomförts. Skogsliden  
har genomfört en ”pilot i piloten” inom projektet 
Heltidsresan. På Skogsliden är det idag 58 pro-
cent heltidsarbetande mot tidigare 8,5 procent. 
Verksamheten har infört digital nyckelhantering 
samt tagit fram plan för nya digitala larm på bo-
endena. Under hösten började 25 medarbetare 
utbildning till undersköterska genom den stat-
liga kompetenssatsningen.  

Myndighetsenheten  
Myndighetsenheten har hittat nya digitala ar-
betsformer. Under hösten togs ett nytt vägled-
ningsdokument fram som sedermera beslutades 
av nämnden. Myndighetsenheten har under året 
tagit över ansvaret för all extern placering och 
personlig assistans som har extern utförare. Till-
sammans med verkställigheten har man varit 
framgångsrik i att kunna ta hem personer snabbt 
från slutenvården. 

Rehabilitering 
Även inom Rehab har förutsättningarna för att 
bedriva ett rehabiliterande arbete påverkats av 
pandemin. Förflyttningsutbildningen har digita-
liserats. Rehabs medarbetare har också varit be-
hjälpliga med bland annat provtagning. 	

Hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården har i hög grad varit påver-
kad av pandemin. Kommunens sjuksköterskor 
har ansvarat för provtagning av vård- och om-
sorgstagare vid misstänkt covid-19 och även i 
smittspårningssyfte. De har vaccinerat vård- och 
omsorgstagarna mot säsongsinfluensan. Sjuk-
sköterskeorganisationen har haft hjälp av två 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

(tkr) 2020 2020 2020 2019

VN – VÅRD- OCH 
OMSORG -136 508 -140 525 -4 017 -139 873

Centralt -6 468 6 258 12 727 -7 146

Myndighetsenhet -18 411 -21 585 -3 174 -6 625

Stöd och omsorg -40 441 -42 523 -2 082 -55 510

Hälso- och sjukvård -38 838 -39 276 -438 -35 986
Verksamhets-

övergripande 
äldreomsorg -32 349 -32 005 344 -27 957

Summa -136 508 -129 131 7 377 -133 224

Resultatenheter

Hemvård 0 -4 143 -4 143 -2 449
Vård- omsorgs- 

boende 0 -7 251 -7 251 -4 200

Summa 0 -11 394 -11 394 -6 649

INVESTERING -3 550 -3 242 308 -3 138

Driftredovisning
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HSL undersköterskor, vilket inneburit avlastning 
för sjuksköterskorna. Sommaren klarades utan 
hyrsjuksköterskor genom att våra medarbetare 
var flexibla och villiga att ställa om för att klara 
uppdraget. Demensteamet har varit efterfrågade, 
inte minst mot bakgrund av att dagverksamhet 
och växelvård bedrivits i begränsad omfattning.   

Stöd och omsorg  
Till följd av pandemin har avstämningar och be-
dömningar skett kontinuerligt om hur och på vil-
ket sätt olika verksamheter kan bedrivas på ett 
säkert sätt för att inte riskera smitta och smitt-
spridning. Daglig verksamhet har förutom någon 
enstaka vecka fortsatt sin verksamhet om än i 
mer begränsad omfattning. Boendestödet har 
haft en viktig roll att ge stöd till personer med 
psykisk ohälsa som i vissa fall påverkats negativt 
av pandemin och de begränsningar som detta 
medfört i deras vardag. Aktiviteter på gruppbo-
städer har fått planeras om. Under året har 
Social innehåll avvecklats. Stöd och omsorg har 
varit ansvariga för den särskilda bemanningsen-
het som fungerade inför sommaren liksom för 
den särskilda organisation som hanterat inköp 
och logistik rörande skyddsutrustning. 

Ekonomi 
Sammanlagt blev budgetavvikelsen för vård och 
omsorg inklusive hemvårds- och boende-
peng -0,6 mkr. 

Coronapandemin har haft stor påverkan på eko-
nomin för verksamhetsområdet, både kopplat 
till extra kostnader och statliga ersättningar. 
Förhöjda personalkostnader till följd av hög 
sjukfrånvaro samt extra förstärkning vid befarad 
eller konstaterad smitta har påverkat ekonomin 
i verksamheten.  

Verksamheten har under året arbetat aktivt med 
att uppnå en ekonomi i balans. Ett strukturellt 
underskott har identifierats och en åtgärdsplan 
beslutades av vård- och omsorgsnämnden i au-
gusti. Planen innebär besparingar om 2,6 mkr 
för 2020 och 13,6 mkr för 2021. Genomförda åt-
gärder har under 2020 fått en ekonomisk effekt 
om 2,9 mkr, detta genom att bland annat utbild-
ningsinsatser har genomförts i ännu mindre om-
fattning än beräknat på grund av coronapande-
min samt att någon lokal har kunnat sägas upp 
tidigare än planerat.  

Centralt 
Återsökta merkostnader till följd av covid-19 
uppgår för året till 17,7 mkr varav 17,2 mkr av-
ser vård och omsorg. I december erhölls 91,4 
procent av det återsökta beloppet per den 31 au-
gusti, vilket motsvarade 10,5 mkr för verksam-
hetsområdet. I enlighet med detta har 91,4 pro-
cent av återsökt belopp för september-novem-
ber tagits med i årets resultat, vilket motsvarar 
5,2 mkr. Totalt innehåller resultatet för 2020 
15,7 mkr i intäkter för merkostnader relaterade 
till covid-19. December månads merkostnader 
återsöks under 2021. I mars 2021 ska en detalje-
rad redovisning av det återsökta beloppet rap-
porteras till Socialstyrelsen, vilket ger en viss 
osäkerhet kring exakt vilket belopp som kan er-
hållas. Ersättningen för merkostnader har redo-
visats centralt och inte fördelats ut till avdel-
ningarna. Bidrag för sjuklön från regeringen är 
dock redovisad i respektive utförares resultat. 
Kostnader för inköp och egen tillverkning av 
skyddsmaterial har hanterats centralt och upp-
går för året till 5,2 mkr.  

Utöver återsökta merkostnader på grund av co-
ronapandemin har vård och omsorg även fått bi-
drag för sjuklönekostnader under året på 
3,7 mkr, att jämföra med kostnader för sjuklön 
på 6,7 mkr. Som en jämförelse var sjuklönekost-
naden under 2019 totalt 4,1 mkr för vård och 
omsorg.  

Verksamheten har även fått statliga bidrag för 
Äldreomsorgslyftet och påbörjat utbildning av 
undersköterskor under hösten. Utbildningen 
kommer att fortsätta under 2021. 

Myndighet 
Under myndighet redovisas förutom själva en-
heten även kostnader för personlig assistans av-
seende de 20 första timmarna till försäkrings-
kassan samt kostnader till externa utförare, men 
också kostnader för köpta platser för LSS, SoL 
och äldre. För köpta platser har verksamheten 
saknat budget under året för flera placeringar, 
vilket har medfört ett underskott på -3,8 mkr. 
Under året har två placeringar avslutats och två 
placeringar tillkommit. 

Stöd och omsorg  
Avdelningen har under året haft utmaningar 
med bemanningen inom flera verksamheter, och 
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även behövt gå upp i bemanning på grund av för-
ändrade behov hos vård- och omsorgstagare. Det 
har varit några in- och utflyttningar på kommu-
nens LSS-boenden och boenden med särskild 
service, vilket också har gett förändrade behov 
av bemanning. Coronapandemin har påverkat 
genom att en del vård- och omsorgstagare inte 
har kunnat delta i daglig verksamhet som van-
ligt, vilket också har påverkat kostnaden på bo-
endena då vård- och omsorgstagarna varit 
hemma i större utsträckning. Behovet av beman-
ningsnivå utvärderas kontinuerligt för att säker-
ställa rätt nivå.  

Ett fel sedan tidigare år upptäcktes i redovis-
ningen när det gäller uppbokade timmar för in-
täkter avseende personlig assistans. Felet har 
korrigerats men resulterade i ett underskott 
på -0,5 mkr för år 2020. 

Satsningar på området psykisk hälsa samt kost-
nad för psykiatrisamordnare har finansierats av 
statsbidrag och påverkar inte driften. 

Hälso- och sjukvård 
Enheten för hälso- och sjukvård har arbetat ak-
tivt under året med bemanningsfrågan för att 
kunna minska sina kostnader, vilket har gett ef-
fekt under delar av året trots att verksamheten 
varit stundtals hårt ansträngd till följd av coro-
napandemin. Verksamheten har också under de-
lar av året haft merkostnader i form av HSL-un-
dersköterskor som har avlastat ordinarie perso-
nal, dessa kostnader är återsökta hos Socialsty-
relsen. Resultatet hjälps upp av att leasade bilar 
inte hunnit bytas ut enligt plan samt att upp-
startsmedel för Haga Park inte använts då mer-
parten av inköpen hanterats som investeringar. 

Enheten för rehabilitering	har inte ersatt upp-
komna vakanser under slutet av året som en del 
av beslutad åtgärdsplan för ekonomi i balans. 
Den fallande efterfrågan av hemvård har till sy-
nes också påverkat behovet av hjälpmedel då 
dessa kostnader inte blivit lika höga som förvän-
tat under året. 

Covid-19-teamets kostnader är redovisade un-
der hälso- och sjukvård och uppgår till -1,4 mkr. 

Resultatenheter 
Förutom coronapandemin har det varit några 
verksamhetsförändringar som fått ekonomisk 

effekt under 2020. Beslut om att göra Skogsliden 
till ett renodlat demensboende har fattats, lik-
som att verkställa växelvården på Åsliden. Haga 
Park öppnade i april, inflyttning kunde dock inte 
ske i så snabb takt som planerat till följd av pan-
demin. Ett flertal personer som erbjudits särskilt 
boende har valt att tacka nej på grund av pande-
min, vilket lett till intäktsbortfall hos utförarna. 
Sedan coronapandemin började har korttidsav-
delningen på Skogsliden enbart kunnat enkel-
rumsbeläggas, vilket gett effekt på ekonomin då 
externa korttidsplatser har fått köpas.  

Utförare inom hemvård har framförallt haft ut-
maningar med kraftigt fallande hemvårdstim-
mar, men under året inte haft möjlighet att 
minska ner personalstyrkan i samma utsträck-
ning som efterfrågan. Detta hade inte heller varit 
möjligt till följd av coronapandemin som stund-
tals gjort bemanningssituationen svårlöst inom 
verksamheten. 

Mottagningsteamet uppvisade stort underskott 
under första kvartalet på grund av hastigt fal-
lande utskrivningar från sjukhus i samband med 
att coronapandemin började. I maj övergick tea-
met till att bli ett covid-19 team, kostnaderna för 
detta är återsökta hos Socialstyrelsen. Beslutet 
om att lägga ner mottagningsteamet gav en total 
besparing för vård och omsorg om 1,2 mkr för 
2020.  

Investeringar 
Till följd av coronapandemin har en del investe-
ringar inte kunnat genomföras som planerat på 
grund av hög arbetsbelastning inom verksam-
hetsområdet. 

Framtid 
Coronapandemin kommer att fortsätta att på-
verka verksamheten i stor omfattning också un-
der 2021. Det särskilda statsbidraget för för-
stärkt äldreomsorg , 9,1 mkr, kommer att kunna 
användas för särskilda satsningar. Genom stat-
liga medel kommer det fortsatt kunna ske för 
kompetenssatsningar. Haga Park plan två plane-
ras att öppna under året. Det finns en osäkerhet 
hur behovet av hemtjänst och särskilt boende 
kommer att utvecklas när läget med pandemin 
förbättras. Fortsatt fokus på en budget i balans 
genom bland annat uppföljning av de åtgärder 
som beslutats.  
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Driftredovisning 

(tkr) 

Budget 

2020 

Bokslut 

2020 

Avvikelse 

2020 

Bokslut

2019

VALNÄMND -9 -1 8 -138 

ÖVERFÖRMYNDARE 

Överförmyndare -479 -581 -102 -601

Överförmyndare 

administration -687 -687 0 -775

Överförmyndare 

ensamkommande barn 0 -2 -2 -4 

Överförmyndare 

totalt -1 166 -1 270 -104 -1 380

KOMMUNREVISION -836 -836 -1 -855

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämnden består av fem ledamöter och lika 
många ersättare. Nämnden ansvarar för genom-
förande av allmänna val i kommunen. På grund 
av pandemin har valnämndsarbete prioriterats 
till kommande år. 

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 le-
damot och en ersättare. Överförmyndaren är en 
lagstadgad verksamhet med ansvar att utöva till-
syn 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 be-
dömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas 
till fullmäktige inför deras prövning och beslut.  

Under perioden har kommunrevisionen arbetat 
med granskningar, djupgranskningar, bokslutet 
och ansvarsprövningen. 

Corona 
Kommunrevisionen har i ett tidigt skede av pan-
demin ställt om och erbjudit möjligheten för leda-
möterna att delta på distans.	

Ekonomi 
Valnämnd 
Valnämnden gör en positiv avvikelse till följd av 
att sammanträde ej genomförts under året till 
följd av pandemin. 

Överförmyndare 
Överförmyndaren gör en negativ avvikelse 
om -102 tkr. Avvikelsen härrör till ökade kostna-
der för gode män och förvaltare. Avvikelsen kan 
till viss del härledas till arvoden från föregående 
period, vilket hänger samman med granskning av 
årsräkningar. 

Kommunrevision 
Ingen avvikelse. 

Framtid 
Valnämnd 
Valnämnden kommer att påbörja arbetet med 
förberedelser inför valen till riksdagen, kommu-
nerna och regionerna 2022. I arbetet ingår över-
syn av valdistrikt. 

Överförmyndare 
Samverkansarbetet fortgår enligt plan. Dialogen 
mellan kommunen och nämnden förstärks under 
året för ett fördjupat samarbete. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen kommer att arbeta med 
framtagen granskningsplan samt förbereder upp-
handling av sakkunniga. 
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Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnd

Hänt i verksamheten 
Mot bakgrund av coronapandemin beslutade 
kommunalrådet den 16 mars att kommunens 
krisledningsnämnd skulle aktiveras. 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. 

Under perioden mars till oktober har nämnden 
sammanträtt vid 12 tillfällen och har där be-
handlat 53 ärenden. Vid sammanträdet i oktober 

avaktiverades krisledningsnämnden och ansva-
ret för frågor som överförts skickades åter till 
ursprungligt politiskt organ. 

Under pandemin har krisledningsnämnden varit 
en prioriterad grupp för distansdeltagande. Till 
följd av det har krisledningsnämndens ledamö-
ter fått utbildning i ett tidigt skede och använt 
tekniken för att möta pandemins effekter. 

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

Broschyr corona-utskick
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Båstadhem AB

Båstadhem AB 
Driftredovisning 

(tkr) 

Budget 

2020 

Bokslut 

2020 

Avvi-

kelse 
Bokslut 

2019 

Intäkter 111 188 114 422 3 234 107 591 

Kostnader -70 695 -72 531 -1 836 -68 096

Avskrivningar -21 065 -21 127 -62 -18 003

Rörelseresultat 19 428 20 764 1 336 21 492 

Finansnetto -9 428 -9 310 118 -11 194

Resultat efter  

finansiella poster 10 000 11 454 1 454 10 298 

Balansomslutning 807 252 796 208 

Soliditet, % 13,7 12,9

INVESTERING

Hänt i verksamheten 
Fastighetsbestånd 
Vid verksamhetsårets utgång förvaltade bolaget 
1 042 lägenheter, 131 lokaler, 49 garage och 19 
carportar. Det fanns 187 parkeringsplatser för ut-
hyrning, varav 101 var uthyrda 2020-12-31. 

Äldreboendet Haga Park med 48 biståndsprövade 
lägenheter i Förslöv färdigställdes under året. In-
flyttning var april 2020. 

Tre nya trevliga marklägenheter, en trea och två 
tvåor, har producerats på Vångavägen 12 i Bå-
stad. Lägenheterna har byggts i en lokal som tidi-
gare var verksamhetslokal med en rehab-bassäng 
åt Vård- och omsorgsförvaltningen Båstads kom-
mun. 

Bolaget har vid årets slut totalt 14,7 mkr uppar-
betat i pågående projekt. 

Under året har Båstadhem fortsatt satsat på un-
derhåll och genomfört flera omfattande lägen-
hetsrenoveringar med nya kök och badrum. 

Ekonomi 
Årets resultat efter finansiella poster blev 11,5 
(10,3) mkr. Totalt gör bolaget en positiv avvikelse 
mot budget på 1,5 mkr.  

Framtid 
Båstadhem har varit expansivt med många och 
stora projekt under senare år. Förvaltningsytan, 
antalet lägenheter och det ekonomiska resultatet 
har ökat. Bolaget förväntas fortsätta att driva sin 
verksamhet på nuvarande nivå samt genomföra 
de pågående projekt som finns under det kom-
mande året. 

Bolaget har trots stora investeringar i bland an-
nat Haga Park en stigande konsolidering. Strä-
vandena kommer fortsätta för att driva företagets 
ekonomi så att ett ökande överskott årligen kan 
läggas till det egna kapitalet.  

Renoveringsprojektet på Sandbäcksvägen i Förs-
löv kommer att påbörjas och beräknas pågå till 
2023. Renoveringen är den största Båstadhem 
någonsin har gjort och projektet kommer att 
kräva omfattande och noggrann planering då om-
flyttning inom området ska ske under tiden reno-
veringen pågår. 

Anbud i nybyggnadsprojektet om 20 radhuslik-
nade lägenheter i Grevie inkommer under våren 
och därefter ska kalkylering och beslut om pro-
jektet beredas och fattas. Förhoppningen är att 
byggnationen kan påbörjas i slutet av året. 

Under 2020 har frågan om hur den framtida för-
valtningen av Båstads kommuns fastigheter bäst 
ska bedrivas utretts vidare. I slutet på året tog 
Kommunfullmäktige i Båstad kommun beslut att 
bilda ett koncernmoderbolag, Båstads Kommun-
hus AB. Beslutet innefattade även att ge moder-
bolaget i uppdrag att under 2021 fortsätta pro-
cessen med att ta fram en plan för överföring av 
Båstadhem AB till moderbolaget samt att ta fram 
förslag till detaljorganisation för en gemensam 
fastighetsservice i ett helägt dotterbolag.  
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Kommunrevision 
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Datum 
2021-04-14 
Handläggare 
Ingemar Jönsson 
Vårtdnr 

Kommunfullmäktige 

REV 000011/2021-912 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kom
munstyrelse, nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens helägda bo
lag. 

Styrelse och 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 inrikt
ning 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 2020" och 
under året avlämnade revisionsrapporter. Rapporterna har fortlöpande under året över
sänts till fullmäktige. Revisionsberättelse för den gemensamma nämnden Överförmyndare i 
samverkan lämnas separat. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i Båstads kommun har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt 
vara rättvisande. 

Ansvarsprövning 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelse och i 
nämnder. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 godkänns. 

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 

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 
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Båstad den 14 april 2021 
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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
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