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Budget 2021 

Arbetet med att göra en budget för 2021 har varit ovanligt svårt och osäkert på 
grund av de ekonomiska effekter som Coronapandemin leder till. 
Det är majoriteten, Samverkan för Bjäre, dvs Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Liberalerna, och Kristdemokraterna som står bakom budget 2021. 

En rambudget 

Den budget som majoriteten lagt är en så kallad rambudget, som ger ramarna men inte 
alla detaljerna. Det innebär att nämnderna under hösten kommer att arbeta vidare med 
nämndplaner, där det beskrivs hur varje nämnds verksamhet påverkas. 

Båstads kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling som är ett resultat av nya 
detaljplaner. Den största befolkningsutvecklingen är i Hemmeslövsområdet men även i 
kommunens övriga tätorter. För att klara denna positiva utveckling långsiktigt är det 
nödvändigt att arbeta med en hållbar ekonomi. För att klara detta mål är det viktigt med 
en tydlig politisk struktur i budgetprocessen. När budgeten är antagen av 
kommunfullmäktige är det grundläggande att varje nämnd analyserar och tillsammans 
med verksamheterna tar fram långsiktigt hållbara strategier med god kvalitet för att 
under 2021 och med fokus på de kommande två åren arbeta för en budget i balans. 

Analyserna ska utgå från nationella nyckeltal, exempelvis SKR:s jämförelsetal. 
Analyserna bör dessutom utgå från SKR:s genomlysning av kommunens ekonomi som 
genomfördes 2019. Genomlysningen visar tydligt att de finansiella behoven är långt 
större än tillgången på resurser under perioden fram till och med 2025. Grunden till 
detta glapp är främst demografiskt. Färre ska leverera välfärd till flera. Detta kräver ett 
nytt, strategiskt förhållningssätt till budget och till ekonomi i balans. 

Satsningar i budgeten 

Några av de satsningar som budgeten omfattar är: 

Utbildning 
Vi fortsätter att implementera den skolstruktur som beslutats för den södra och den 
norra kommunsidan. Under 2021 kommer den om och delvis nybyggda skolan i Förslöv 
att tas i bruk. Under 2021 påbörjas också bygget av en ny skola i Västra Karup. God och 
likvärdig utbildning är en hjärtefråga för Samverkan för Bjäre, och vi är glada över att se 
de fysiska resultaten av den beslutade satsningen på ny skolstruktur. Detta är en 
satsning för framtiden. 

Individ- och familjeomsorg 
Vi fortsätter med att arbeta bort de problem som har uppdagats. Ett arbete som redan 
börjat ge positivt resultat. Vi tillskjuter medel för att fortsatt komma till rätta med de 
problem som varit. Fokus måste vara på det förebyggande arbetet.  
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Barn, ungdomar, kultur, bibliotek och fritid 
Kulturskolan, fritidsanläggningarna och ungdomsgårdarna är en viktig del för många i 
vardagen. Vi värnar dessa verksamheter då vi vet att de har en förebyggande effekt.  
Våra bibliotek ska även i fortsättningen vara naturliga mötesplatser för alla 
åldersgrupper. 

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsverksamheten är viktig för sysselsättning och ökad självförsörjning. 

Miljö 
Miljöprogrammets intentioner och mål skall vara en integrerad del i förvaltningens 
arbete och i vårt beslutsfattande. Vid om- till- och nybyggnation används certifieringen 
silver för friska och energieffektiva byggnader. Vi satsar också på klimatåtgärder, 
exempelvis mot stranderosion. 

VA-utbyggnad 
Den långsiktiga satsningen på vatten, avlopp och dagvatten för kommunens södra sida 
har påbörjats och beräknas vara genomförd under 2022. 

Attraktiv arbetsgivare 
En ökad satsning på digitalisering öppnar för en effektivare verksamhet och bättre 
kvalitet samt bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 
Heltidsresan fortsätter implementeras för ett hållbart arbetsliv, ökad jämställdhet och 
attraktiva tjänster. 
För ökad attraktivitet satsar vi på utbildningsinsatser inom vård och omsorg. 
Lönesatsningar sker på yrkesgrupper som är viktiga för att uppnå verksamhetens och 
framtida kompetensförsörjning.  
Strategiska hälsofrämjande insatser genomförs för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro 
och ett hållbart arbetsliv. 

Näringsliv 
Framtagande av näringslivsstrategi sker i samverkan mellan offentliga och privata 
aktörer. Det lokala näringslivet är en nyckelgrupp i arbetet. 
Den nyinrättade företagslotsen ska underlätta för nyetableringar och en effektivare 
myndighetsutövning. 

Motverka ofrivillig ensamhet  
Arbetet fortsätter tillsammans med föreningslivet, det lokala näringslivet, volontärerna, 
frivilligorganisationerna och kommunen. 

Äldreomsorg 
Samverkan för Bjäre satsar åter på våra äldre genom att öppna upp ytterligare platser 
för särskilt boende på Haga Park. Detta möjliggörs genom ett budgettillskott.  

Totalförsvarsuppbyggnad och krisberedskap 
De nationella kraven på kommunernas deltagande i totalförsvarsuppbyggnaden ska 
uppnås. Krisberedskapsarbetet ska stärkas ytterligare. 
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Ny extern webbplats 
En modernisering behövs för att möta våra medborgare på ett enklare och tydligare sätt, 
samt utgöra grunden för digitaliseringsarbetet som ökar tillgängligheten och det digitala 
serviceutbudet. 

Strategiska effektiviseringar 

Kravet på effektivisering av verksamheten, som beslutades redan i förra budgeten, 
kommer att fortsätta.  

Utbildningsnämnden, myndighetsnämnden och kommunstyrelsen, exklusive det sociala 
utskottet, får i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med 2 % för 2021. Vård och 
omsorgsnämnden och det sociala utskottet får i uppdrag att leverera en budget i balans 
till 2021. Utöver detta ges kommundirektören ett uppdrag om att hitta 
effektiviseringsmöjligheter i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 

Utöver detta ska organisationen arbeta med följande effektiviseringar och omställningar 
för att klara ekonomin på lång sikt:  

Strategisk lokalförsörjning 
Lokalanvändningen måste bli mer kostnadseffektiv för att frigöra resurser till 
kommunens barn och äldre. En lokalbank inrättas. 

Energibesparingar 
Energibesparingar är en annan parameter som är viktig och här ser vi en möjlighet bl.a. 
genom den nya skolstrukturen.  

Bolagsstyrning 
Bolagsstyrning med moderbolag är en annan möjlighet till effektivisering genom en 
gemensam verksamhet för skötsel av kommunens- och Båstadhems lokaler och 
grönytor. För tillfället pågår en utredning.  

Digitalisering och systemoptimering  
När det gäller digitalisering och systemoptimering har denna process kommit i gång för 
att se över möjliga aktiviteter till rationaliseringar vilket även på sikt ska minska 
kostnaderna.  

Mellankommunala samarbeten 
En överenskommelse med Höganäs kommun har inletts om samarbete med olika 
tjänster som till ex kommunjurist. Avsikten är att ytterligare fördjupa detta samarbete 
för att på sikt minska kostnaderna och öka kompetensen. 

Effektiv organisation 
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En effektiv förvaltningsorganisation är en förutsättning för tydligare ledning och 
styrning av samtliga verksamheter.   

Uppdrag 

Nämnderna har fått ett antal uppdrag att arbeta med under året. Uppdragen i korthet: 

 Kommunstyrelsen ska se över alternativa sätt att organisera verksamheten kring
strategiska och operativa IT-frågor.

 Arbeta med att ta fram riktlinjer för en lokalbank.
 Identifiera områden där kostnaderna skiljer sig från jämförbara kommunen och

riket med syftet att ta fram åtgärder för långsiktiga, hållbara effektiviseringar.
 Se över de olika pengsystemen.
 Genomlysning av hemvården.
 Utformning av framtidens räddningstjänst.
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Båstads kommuns vision samt mål 

Vision 2030 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slogan 

Ett bättre sätt att leva 
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020 - 2022 

Fokusområde Medborgaren 

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

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för 
barn och unga. 

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité -  jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott 
företagsklimat. 

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren 

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Fokusområde Hållbar ekonomi 

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett 
effektivt resursutnyttjande. 

Agenda 2030 

I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 

2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, Sociala och 

ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 

Vid uppföljning av måluppfyllelse använder vi nyckeltal som Rådet för Kommunal Analys (RKA) har 

tagit fram som stöd för kommuner i Agenda 2030 arbetet, 12 av de totalt 17 målen är berörda. 

7



Övergripande ekonomisk bedömning 

 

 

Båstads befolkningsutveckling och befolkningsstruktur  
 

Enligt kommunens egen befolk-
ningsprognos kommer befolk-
ningen öka under den kommande 
10 årsperioden och runt år 2029 
uppgå till drygt 17 100. Den 
bakomliggande faktorn till befolk-
ningsökningen bedöms bli ett po-
sitivt flyttnetto drivet främst av 
ökat bostadsbyggande. Födelseö-
verskottet bedöms dock fortsätta 
lämna ett negativt bidrag till be-
folkningstillväxten på runt 80 in-
vånare per år. 
Befolkningsmängden som ligger till grund för beräkningen av kommunernas skatteintäk-
ter nästkommande år fastställs den 1 november varje år. Den 1:a november 2019 uppgick 
befolkningen i Båstads kommun till 15 077 invånare. Den officiella siffran på befolknings-
mängden den 1:a november 2020 meddelas från SCB i december. Budgeterade skatte- och 
statsbidragsintäkter 2020 har beräknats utifrån en ökad befolkning med 287 personer, 
dvs 15 364 invånare den 1:a november. Nya invånare innebär även ett utökat välfärdsan-
svar för kommunen vilket inverkar på kommunens kostnader.  

Befolkningens storlek och struk-
tur har stor betydelse för kommu-
nens kostnader. Båstads befolk-
ningsstruktur skiljer sig från ge-
nomsnittet i riket. Andelen perso-
ner 65 år och äldre uppgår till 31 
procent av befolkningen vilket kan 
jämföras med 20 procent i riket. 
Diagrammet till höger visar hur 
Båstads kommuns åldersstruktur i 
befolkningen avviker gentemot 
rikets.  
 
Enligt kommunens egen befolk-
ningsprognos kommer befolk-
ningsstrukturen i Båstad utveck-
las enligt diagrammet till höger. 
Av prognosen framgår bland an-
nat att antalet kommuninvånare 
över 85 år ökar markant från da-
gens nivåer. Även elevkullar inom 
grundskola och gymnasium ökar. 
Befolkningsutvecklingen och för-
ändringar i befolknings strukturen  

påverkar  
framtida behov av kommunal service och därmed kommunens ekonomi. Förändringar i 
befolkningsstrukturen ställer också krav på omprioritering av resurser och anpassnings-
förmåga. 
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Båstads kommuns ekonomiska utveckling 

Resultatutveckling 

Båstads kommun har haft en relativ stabil ekonomi under de senaste fem åren, 2015-
2019. Under alla år har resultaten varit positiva dock har de legat under genomsnittet för 
riket. I förhållande till kommunens finansiella mål har det genomsnittliga resultatet inte 
riktigt nått upp till 2 procent utan har över femårsperioden uppgått till 1,8 procent av 
skatteintäkter och generella bidrag.  

Resultatet för 2020 är budgeterat till 
17,0 mkr. Enligt prognosen i delårsrappor-
ten t.o.m. 31 augusti så prognostiseras ett 
resultat för 2020 på ca 25,3 mkr.  

Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår 
till +17,7 mkr vilket innebär ett resultat som 
uppgår till 2 % av skatteintäkter och gene-
rella bidrag. Planerade resultat för 2022 och 
2023 uppgår till +20,9 respektive +24,3 mkr 
vilket motsvarar ett resultat om 2,3 procent 
och 2,6 procent av skatteintäkter och gene-
rella bidrag. 

Resultaten för perioden 2021-2023 uppgår i genomsnitt till drygt 2,3 procent av budgete-
rade skatteintäkter och generella bidrag. De förbättrade resultaten är en medveten sats-
ning för att stärka kommunens stabilitet inför stora investeringsvolymer som kommer att 
påverka kommunens soliditet negativt.  

En avgörande betydelse för en kommuns ekonomi är att nettokostnaderna över tid inte 
ökar mer än skatteintäkterna. Över perioden 2015-2019 har skatteintäkterna ökat med ca 
18,6 procent samtidigt som nettokostnaderna inklusive finansnettot ökat med 19,1 pro-
cent. Detta är en viktig indikator och en utveckling som kommer vara i fokus framöver.  

 

Enligt SKL:s oktoberprognos kommer skatteintäktsutvecklingen 2019 uppgå till 3,2 pro-
cent samtidigt som nettokostnadsutvecklingen enligt delårsprognosen väntas uppgå till 
6,2 procent. Under 2020 väntas skatteintäkterna öka med 5,1 procent jämfört med okto-
berprognosen för 2019 medan nettokostnaderna budgeterats öka med 3,4 procent 2020 
jämfört med delårsprognosen för 2019. Åren därefter är trenden att nettokostnadsök-
ningen väntas bli lägre än skatteintäktsökningen.  

Kommunen står inför utmaningar framöver som beror på demografiska förändringar samt 
stort investerings- och rekryteringsbehov. Utbyggnaden av nytt vårdboende inom äldre-
omsorgen innebär utökade driftskostnader från och med 2020 men därtill kommer även 
högre kostnader för fler elever som får skolpeng samt den budgetmässigt stora investe-
ringspuckel kommunen står inför. Investeringar kommande år ökar avskrivningskostna-
derna samt räntekostnaderna, som tack vare ett lågt ränteläge gör att kapitalkostnaderna 
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 Övergripande ekonomisk bedömning 

 

 

inte ökar lika brant. Trots detta planeras positiva resultat för planåren 2022-2023 i enlig-
het med det finansiella målet.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunens huvudsakliga finansieringskälla för den verksamhet som bedrivs kommer 
från skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna påverkas av en mängd olika 
faktorer men något förenklat avgörs de dels av storleken på beskattningsbara löner, för-
måner och bidrag, pensioner m.m., dels på det statliga utjämningssystemet men också till 
stor del av nivån på den kommunala skattesatsen som varje kommun beslutar om. Den 
kommunala skattesatsen i Båstad uppgår till 20,23 kronor per hundra kronor. Den genom-
snittliga skattesatsen i riket är 20,72 kronor och i Skåne län 20,65 kr. Skattesatsen i Skånes 
kommuner varierar från 18,50 kr till 22,26 kr. 
 
Ökad kommunalskatt med 1 kr motsvarar för Båstads kommun ökade skatteintäkter om 
35 mkr. 
 
Båstads skatteintäkter och generella stats-
bidrag är utifrån Sveriges kommuner och 
Landstings prognos i augusti 2020 beräk-
nade att uppgå till ca 836 mkr för år 2020. 
Det innebär en ökning jämfört med bokslu-
tet för 2019 på 7,4 procent. Den ovanligt 
höga ökningen till 2020 beror på att rege-
ringen gett extra tillskott till kommuner för 
att hantera effekterna som uppstår på 
grund av Coronapandemin. Prognosen för 
ökningen 2021 jämfört med budget 2020 
pekar på 1,8 procents ökning som inte är 
lika stor mycket på grund av den stora ök-
ningen till år 2020. Därefter tyder progno-
serna, med Båstad kommuns framtagna 
befolkningsprognos,  på skatteintäktsök-
ningar 2022-2023 med ca 3 procent.

 

 
Investeringar, medfinansiering till statlig infrastruktur och exploatering

Investeringstakten bedöms öka ligga kvar 
på dagen höga nivåer för att de kommande 
åren för att sedan minska framöver. Under 
2021-2023 ligger nettoutgifter om drygt 
764 mkr budgeterade. Av dessa härrör 
drygt 438 mkr till olika skattefinansierade 
investeringar. Vidare härrör 377 mkr till 
olika VA-relaterade investeringar. Försälj-
ning av tomter inom olika exploateringsom-
råden väntas netto inbringa inkomster om 
ca 51 mkr som finansiering av de investe-
ringsutgifter exploatering av nya områden 
för med sig. 
 
Skattefinansierade investeringar  

Av investeringarna kopplade till kommunens skattefinansierade verksamhet är merparten 
relaterade till fastighetsinvesteringar, främst skolfastigheter (ytterligare detaljer finns i 
investeringsbudgeten). Övriga större investeringsområden är inom gatu- och parkinveste-
ringar, IT och skolverksamhet. 
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VA-investeringar - diagram 
De på senare år höga investeringarna inom VA-verksamheten har berott på arbeten med 
att förbättra VA-nätet för en tryggare VA-försörjning samt utbyggnad av nya exploate-
ringsområden och förberedelser inför framtida områden. Att investeringsnivåerna även 
framöver fortsätter ligga kvar på höga nivåer i budgeten för 2021-2023 beror på ovan 
nämnda anledningar samt att kommunen har fått kostnader i samband med anslutningen 
till Sydvatten. Inträdet innebär initiala investeringsutgifter.  Investeringar inom VA-
verksamheten ska inte finansieras med hjälp av skattemedel utan av VA-kollektivet via 
VA-avgifterna. 
 

Självfinansieringsgrad

Bokslut

2016

Budget

2017

Bokslut

2018

Bokslut

2019

Prognos

2020

Budget 

2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Skattefinansierade Investeringar 76% 47% 64% 44% 47% 50% 48% 59%

VA-investeringar 18% 11% 14% 25% 43% 11% 19% 24%  
Självfinansieringsgrad är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av investering-
arna som kommunen klarar av att finansiera med skattemedel. Utgifterna för investering-
ar som ska finansieras via skattemedel (138 mkr) i budget 2021 kan till 50 procent finan-
sieras av de budgeterade avskrivningarna och resultatet. Sett över perioden 2021-2023 
uppnås en självfinansieringsgrad på 53 procent, vilket innebär att kommunens mål kom-
mer uppfyllas budgetmässigt under de kommande åren.  

Avskrivningar och upplösningskostnader  

Som en följd av planerade investeringar 
under kommande treårsperiod kommer de 
budgeterade avskrivningarna, nedskriv-
ningarna och upplösningskostnaderna för 
bidrag till statliga infrastrukturinvestering-
ar att öka markant. Av diagrammet till hö-
ger framgår att ökningen till viss del är 
kopplad till VA-investeringar. Dessa av-
skrivningskostnader belastar VA-
kollektivet och ska därmed inte påverka 
kommunens ekonomi beträffande skattefi-
nansierad verksamhet.  
 

 

Upplåning 

Kommunens upptagande av nya långfris-
tiga lån har ett starkt samband med storle-
ken på investeringsutgifterna och till kom-
munens förmåga att självfinansiera dessa 
investeringar med egna medel. På senare år 
har nyupptagningen av lån ökat främst i 
och med investeringar skolfastigheter men 
även i olika förbättringar och utbyggnad av 
VA-nätet samt i och med medfinansiering 
av statlig infrastruktur. I och med de fort-
satta investeringarna i skolfastigheter inom  
skattefinansierad verksamhet samt i olika förbättringar och utbyggnad av VA-nätet beräk-
nas omfattande nyupplåning behöva ske även framöver. Vid upplåning eftersträvar kom-
munen att utöka sin andel av Gröna lån vilket ger en rabatt på räntekostnaden. 
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Amorteringar  

Ett antagande om att samtliga nya lån kommer amorteras med en amorteringstid om 25 år 
har gjorts i budgeten. Ökande amorteringskostnader kommer anstränga kommunens lik-
viditet. 
Amorteringar 

(mkr)

Bokslut

2016

Budget

2017

Bokslut

2018

Bokslut

2019

Prognos

2020

Budget 

2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Amorteringar 13,5 14,8 34,4 20,5 22,6 29,6 32,6 38,4  
 

Räntekostnader 

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

(mkr)

Bokslut

2016

Budget

2017

Bokslut

2018

Bokslut

2019

Prognos

2020

Budget 

2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Räntekostnader 3,3 1,9 2,1 3,0 4,4 6,7 10,6 14,2  
 
Soliditet  

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

under perioden med anledning av att finansieringen av investeringarna istället sker ge-
nom nyupplåning. 
 

Kompensation för löne- och inflationsökningar 

Löner  

För 2021 har nästan 11 mkr satts av centralt för att täcka årets löneökningar för 9 måna-
der. Detta motsvarar genomsnittliga löneökningar om ca 2,4 procent på augusti månads 
lönenivåer och antal anställda. Löneökningsmedel för resterande 3 månader finns avsatta i 
2022 års plan och uppgår till 3,6 mkr. Verksamheterna får kompensation efter slutförda 
förhandlingar. 

En procents löneökning motsvarar ca 6 mkr på årsbasis. 

Inflation 

SKL uppger i sin augustiprognos 2020 att inflationen beräknas uppgå till 0,7 procent 2021, 
1,8 procent 2022 och 2,4 procent 2023. Kompensation för detta har inte getts i de ekono-
miska ramarna till verksamheterna för 2021-2023.  
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 Övergripande ekonomisk bedömning 

 

 

Resultatanalys budget 2021 och plan 2022-2023 

 

Förändring jmf fg år (tkr) 2021 2022 2023

Budgeterat resultat året innan 17 000 17 700 20 900

Skatteintäkter 32 284 25 137 24 987

Avskrivningar -682 -7 406 -6 656

Räntekostnder -2 281 -3 942 -3 511

Pensioner 3 025 -3 054 -253

Förändringar reserver interna poster mm 1 426 472 1 552

Löneökningar -15 400 -14 300 -15 500

Inflationskompensation till verksamheterna 0 0 0

Förändringar verksamhet (politiska prioriteringar) -17 672 6 293 2 781

Budgeterat resultat 17 700 20 900 24 300  

Sammanfattande kommentar och reflektion 

2021 

Skatteintäkter 

Kommunens skatteintäkter och generella bidrag samt fastighetsavgiftsintäkter är budge-
terade att öka med ca 32 mkr 2021 jämfört med budget 2020. Ökningen av skatteintäkter 
jämfört med budget 2020 beror dels på ett budgeterat ökat invånarantal på 287 personer 
dels på ökade generella statsbidrag kopplade till Coronapandemin. 

Avskrivningar och Räntekostnader 

Avskrivningarna bedöms ligga på oförändrad nivå 2021 för att sedan öka framöver. Att 
den tillfälligt dippar under 2021 beror på en större nedskrivning av en fastighet görs un-
der 2020. Ränteläget förväntas i enlighet med marknadensförväntningar vara fortsatt låg 
men stiga något under 2021. Detta skapar ett förmånligt ränteläge för kommunen. Ungefär 
hälften av kommunens befintliga lån debiteras utifrån rörlig ränta. Ränteberäkningar på 
nya lån och omsättning av gamla lån beräknas i budgeten till hälften utgå från rörlig ränta 
och till hälften till fasta räntevillkor.  

Pensionskostnader 

Kommunens budgeterade pensionskostnader ökade markant till 2020 för att sedan 
minska igen till 2021. Den kraftiga höjningen till 2020 berodde på ökande förmånsbe-
stämda pensionskostnader på grund av specifika lönesatsningar som gjordes på vissa per-
sonalgrupper som kommit upp över gränsen och blivit berättigade till förmånsbestämd 
pension, exempelvis lärare.  

Verksamhetskostnader 

I budget 2021 genomförs olika budgetmässiga kostnadsminskningar och omprioriteringar 
i verksamheterna som uppgår till ca 13 mkr. Samtidigt tillförs verksamheterna nästan 31 
mkr för att täppa till befintliga underskott eller i form av olika satsningar och verksam-
hetsutökningar. Sammanlagt utökas alltså kommunens budgeterade verksamhetskostna-
der (exklusive löneökningar) med nästan 18 mkr.  

Därtill kommer löneökningskostnader som under 2021 uppgår till drygt 15 mkr. 

Förutsatt att planerade effektiviseringar och besparingar kan genomföras och att andra 
mer eller mindre kända verksamhetsförändringar inte blir alltför kostnadsdrivande, 
kommer kommunen klara resultatmålet 2021. Det kommer dock krävas ett stort arbete av 
verksamheterna. Det budgeterade resultatet uppgår till +17,7 mkr vilket innebär att det 
finansiella målet om ett resultat som uppgår till minst 2 procent utav skatteintäkter och 
generella bidrag uppfylls.  
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 Övergripande ekonomisk bedömning 

 

 

För kommunens andra finansiella mål, som innebär att investeringar inom skattefinansi-
erad verksamhet ska kunna finansieras till 50 procent med skatteintäkter budgeteras 
uppnås 2021. Totalt budgeteras investeringsutgifterna uppgå till drygt 300 mkr varav ca 
162 mkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Detta innebär att finansieringen av nya in-
vesteringar under 2021 kommer behöva ske via upptagande av nya lån. Sammanlagt upp-
skattas lånebehovet kopplat till kommunens samtliga nyinvesteringar uppgå till ca 255 
mkr. Den samlade låneskulden (långfristiga lån) vid slutet av 2021 uppskattas därmed 
uppgå till ca 905 mkr.  

2022-2023 

I takt med att nya investeringar genomförs under budget- och planåren kommer volymen 
på de lån som genererar räntekostnader att öka samtidigt som räntesatsen enligt mark-
nadensförväntningar succesivt också väntas öka under 2021-2023. Detta kommer i så fall 
ge avsevärda ökningar av kommunens totala räntekostnader jämfört med dagsläget. Sam-
tidigt väntas även avskrivningskostnaderna öka när planerade investeringar genomförts. 
Räntekostnader på lån och avskrivningskostnader för investeringar kopplade till avgiftsfi-
nansierad verksamhet belastar dock inte kommunens resultat för den skattefinansierade 
verksamheten. De ska täckas av via VA-taxan och finansieras därmed av VA-kollektivet. 

För åren 2022-2023 tyngs kommunens planerade resultat, förutom av ökade ränte- och 
avskrivningskostnader från den höga planerade investeringstakten, även av verksamhets-
utökningar i form av ökat elevantal, ökat antal äldre i behov av hemvård och särskilt bo-
ende, dessa beräknas öka kommunens driftskostnader. Samtidigt väntas lönekostnaderna 
varje år öka med 2,3-2,5 procent (dvs ca 14-16 mkr årligen).  

Sammantaget sätter ovanstående kostnadsökningar succesivt en allt högre press på kom-
munens planerade resultat under 2022 och framåt. För 2022 planeras ett resultat på ca 
21 mkr för att sedan 2023 öka till ca 24 mkr. För att uppnå de resultat som planeras kom-
mer prioriteringar och effektiviseringar behöva göras i befintlig verksamhet för att und-
vika urholkning av kommunens finanser.  

Dessa kostnadsökningar är mer eller mindre specifika och därmed relativt kända just för 
Båstads kommuns ekonomi. Därtill kommer demografiska utmaningar som bland annat 
SKR flaggar för i sina prognoser över den närmsta framtiden. Om så blir fallet och om skat-
teintäkter och generella bidrag med anledning av konjunkturförändringar eller statens 
inverkan inte ökar, eller avgiftsfinansieringen av verksamheten inte utvidgas, kan behovet 
av en intäktsförstärkning i form av skattehöjningar inte uteslutas.  
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Driftbudget - Ramförändringar 
Budget 

(tkr) 2021 

Avslut projekt heltidsresan 650 
Avslut projekt kompetensutveckling 600 
Volymjustering Skolpeng Grundskola -7 500
Volymjustering Skolpeng Gymnasieskola -835
Volymjustering Vårdpeng boendepeng -11 200
Volymjustering Placeringar IoF -8 000
Ändring moduler och lokaler mm 2 293

Driftföljder av Investeringar -2 590
Handlingsplan IoF beslut KS våren 2020 -2 350

FÖP Torekov enl beslut KSAU 27/8 -680
Besparing  % exkl IoF och vård och omsorg 11 940 

Totalt tillskott verksamheter -17 672

Löneökningar -15400

Tillskott central budget -15400

Budgetförutsättningar 

2020 2021 2022 2023

Befolkning (nov året innan) + befolkningsprognos från SB 15 077 15 364 15 438 15 818

Befolkningsförändring jmf föregående år 199 287 74 380

Löneökningar % enligt SKR (Konjunkturlönestatistik) (SKR 20:32) 2,3 2,2 2,3 2,5

Löneökningar % till grund för kommunens budget 3,0 2,4 2,3 2,5

KPI %, enligt SKR (SKR 20:32) 0,7 0,7 1,8 2,4

KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0

PO-avgift: (SKR 19:21) 40,15 40,15 40,15 40,15

Internränta %, enligt SKR (SKR 20:20) 1,5 1,25 1,25 1,25

Internränta %, till grund för kommunens budget 1,5 1,25 1,25 1,25

Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,25 1,25 1,25
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Sammandrag

Driftbudget
Budget Budget Politiska Plan Plan 

Tkr 2020* 2021 justeringar 2022 2023

Kommunfullmäktige -2 173 -2 173

Valnämnd -9 -9

Överförmyndare -1 166 -1 166

Revision -832 -832

Kommunstyrelsen -188 095 -191 137 -3 042

- varav kommunstyrelse -2 762

- varav kommunkontor -53 256

- varav teknik & service -60 579

- varav samhällsbyggnad -3 143

- varav vård och omsorg IoF -32 068

- varav bildning & arbete -36 287

Utbildningsnämnd -349 304 -352 431 -3 127

- varav utbildningsnämnd -405

- varav barn & skola -77 403

- varav bildning & arbete -2 930

- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -210 935

- varav skolpeng, gymnasium -57 631

Vård- och omsorgsnämnd -256 695 -268 260 -11 565

- varav vård- och omsorgsnämnd -390

- varav vård & omsorg -135 244

- varav hemvårdspeng -56 393

- varav boendepeng -64 667

Myndighetsnämnd -3 582 -3 520 62

- varav myndighetsnämnd -325

- varav teknik & service -285

- varav samhällsbyggnad -2 972

Delsumma -801 855 -819 527 -17 672 -816 424 -818 736

- varav inflationskompensation 0 0 0 0 0

Löneökning 2020 -8 354 -12 854 -12 854 -12 854
Löneökning 2021 -10 900 -14 500 -14 500
Löneökning 2022 -10 700 -14 300
Löneökning 2023 -11 900
Övrigt, finansiering -23 313 -21 825 -32 565 -36 340
Summa -833 522 -865 106 -17 672 -887 043 -908 630

Skatteintäkter o bidrag 850 523 882 806 907 943 932 930

RESULTAT 17 000 17 700 20 900 24 300

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Skattefinansierad investering 146 465 138 000 158 000 141 700 93 700 48 400
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 10 000 0 0 0 0 6 000
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0
TOTALT (inkl. medfinansiering) 247 163 279 020 269 851 245 466 95 700 54 400

Exploateringsverksamhet -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800
TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering) 201 763 273 670 251 351 218 716 76 050 44 600

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar
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Resultatbudget

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

Mkr 2019 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens nettokostnader -750,6 -772,6 -791,9 -803,0 -814,4
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -53,9 -68,8 -69,1 -76,0 -82,7
varav avskrivningskostnader VA -9,7 -17,5 -17,5 -20,3 -22,8

varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2,9 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Verksamhetens nettokostnader -804,6 -841,4 -861,0 -879,0 -897,1

Skatteintäkter 686,7 714,3 722,6 745,5 769,4
Generella bidrag och utjämning 121,4 153,3 160,2 162,5 163,5
Finansiella intäkter 3,5 3,5 2,550 2,6 2,6
Finansiella kostnader -3,0 -4,4 -6,704 -10,6 -14,2

Resultat före extraordinära poster 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

Finansieringsbudget 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget

Mkr 2019 2020 2021 2022 2023

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3
Justering för avskrivningar (skatt.fin) 40,6 47,9 48,2 52,3 56,6
Justering för avskrivningar (avgift.fin) 9,7 17,5 17,5 20,3 22,8
Justering för upplösningar (st. med.fin) 2,9 3,4 3,4 3,4 3,4
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 2,8
Förändring av rörelsekapital (inkl exploateringar) -3,7 -17,7 5,4 18,5 26,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 56,4 76,4 92,1 115,4 133,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar, skattefinansierade -103,9 -151,1 -138,0 -158,0 -141,7
Medfinansiering statlig infrastruktur -2,3 -10,9 0,0 0,0 0,0
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) -57,0 -57,0 -141,0 -111,9 -103,8
Försäljningar/övrigt 0,6 0,4
Anslutningsavgifter VA 16,1 16,1 8,0 2,7 7,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -146,6 -202,5 -271,0 -267,1 -238,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nya lån 132,0 150,0 210,0 185,0 140,0
Amorteringar -20,5 -29,6 -29,6 -31,8 -37,6
Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar 0,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 112,2 120,4 180,4 153,2 102,4

Årets kassaflöde 22,0 -5,7 1,5 1,5 -2,1

Likvida medel vid årets början 0,0 22,0 16,2 17,7 19,2
Likvida medel vid årets slut 22,0 16,2 17,7 19,2 17,2
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Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget

Mkr 2019 2020 2021 2022 2023

Anläggningstillgångar 1 219,2 1 352,9 1 554,9 1 746,0 1 901,5

Omsättningstillgångar 174,9 186,8 183,0 166,0 137,2

- varav likvida medel 16,9 16,2 17,7 19,2 17,2

SUMMA TILLGÅNGAR 1 394,1 1 539,8 1 737,9 1 912,0 2 038,7

Eget kapital 511,8 537,1 554,8 575,7 600,0

- varav årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

Avsättningar 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Långfristiga skulder 629,7 750,1 930,5 1 083,7 1 186,1
Kortfristiga skulder 241,8 241,8 241,8 241,8 241,8
Summa skulder 871,5 991,9 1 172,3 1 325,5 1 427,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 1 394,1 1 539,8 1 737,9 1 912,0 2 038,7

Ev. diff
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Investeringsbudget 
KF 2020-06-24

Investeringar 2020-2025

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Inventarier kommunhuset och IT-utrustning för kommunen* 3 536 5 000 5 640 5 640 5 640 5 640
Mailsystem 1 000

Uppgradering av office programvaran 1 000

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 3 536 7 000 5 640 5 640 5 640 5 640

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Inventarier 650 900 900 900 900 900

Fordon 500 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Ramar gata, park, GC-vägar 4 700 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 300 1 000 1 000

Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 700

GC-väg Banvallen 4 000

Banvallen etapp 3, GC-bro Bokesliden mm 4 000

GC-Väg Östra-Karup Hasslöv 3 000

Gångbro över  Örebäcken vid Öresjön 1 000

Båstad station utökad parkeringsplats och tillgänglighetsåtg. 2 000 1 000
Gata och parkering till Förslöv IP 3 500

Lejontrappan** 3 000

Temalekplatser 2 000

Alléplantering Inre kustvägen 800 800

Offentlig toalett Kattviks hamn 600

Bryggor Torekov 5 900

Restaurering och förlängning av badbrygga Skansenbadet 1 500 1 500

Fastighet

Ram reinvestering säkerhetsåtgärder mm 6 082 9 670 9 740 9 630 9 630 9 630

Ram fritid 400 900 500 500 500 500

Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 90 000 21 000

Ombyggnation Bjäredalen 2 000

Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 och förskola 6 012 51 000 76 000

Om- tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 20 000

Om- tillbyggnad F-9 Strandängskolan 500 45 000 35 000

Om- tillbyggnad Östra Karups skola 15 000

Räddningsstation Båstad*** 0 0

Nytt vårdboende*** 0

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 120 544 104 670 104 540 108 530 65 930 24 930
*Omfattning enligt beslut inom digitaliseringsarbetet och utredning

** Utredning omfattning och alternativ finansiering.

*** Utredning alternativt fastighetsägande och inhyrning.

TEKNIK & SERVICE
(Medfinansiering statlig infrastruktursatsning)

Köpmansgatan upprustning 10 000
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000
(medfin. statlig infras.satsning) 10 000 0 0 0 0 6 000

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
Ram reinvesteringar 25 100 17 920 16 901 21 416

Förslöv Stationsvägen (ansl Sydvatten + utbyte) 4 000 10 000 200

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag, vatten+spillvatten 1 500 500
Lyavägen, vatten+spillvatten 100

Öllövsstrand, vatten+spillvatten 300
Mäsinge 400

Kattviksvägen 1 000
Serviser, V S D 1 000 2 000 2 000 2 000

Nyinvesteringar
Ängstorp, nytt reningsverk 500
Ledning till Ängstorp 100 0 0
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 2 000
Ram nyinvesteringar 2 475 2 400 2 350 4 350
Sydvatten Båstad 31 923 103 000 68 500 55 400
Åtgärder enl dagvattenplan 0 0 1 000
Dagvattenledning Örebäcken 1 000 6 000
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Investeringsbudget 

KF 2020-06-24

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploatering VA
Heden exploatering, etapp III
Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 200 5 000 5 000

Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 100 2 000 2 000

Förslöv Väst 105 Va 200 5 000 6 000

Förslöv 2:4 exploatering 8 500

Grevie skoltomt 500

Exploatering Åstad Bas Va inv 300

Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200

Anslutning Sydvatten 17 000

Övriga exploatering 10 000

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Ängalag -2 388
Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -1 280 -1 280 -1 280
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -3 164
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1 242
Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1 450 -4 450 -1 450 -1 450
Anslutningsavgifter Petersberg -1 500 -2 500
Anslutningsavgifter Vretvägen -2 000 -1 000
Anslutningsavgifter Sunnan 10 -1 000 -2 000
Anslutningsavgifter Skoltomten i Grevie -1 000
Anslutningsavgifter verksamhetsområde söder om willys -1 000 -800
Anslutningsavgifter Tunet 1 -500 -1 500
Anslutningsavgifter verksamhetsområde vistorp v 105 -1 000 -2 000 -2 000
Övriga anslutningsavgifter
Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500

TEKNIK & SERVICE

Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)

Skattefin. investeringar "Östra Karup" 100 50 1 000 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -1 500 -2 000 -1 500 -1 000 -1 000 -1 000

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197

Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola" -2 700

Sunnan 10 m.fl

Skattefin. investeringar "Sunnan 10" 0 500 1 000 300 300 0
Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10" 0 0 -3 350 0 0 0

Vistorp 8:90 m.fl
Skattefin. investeringar "Vistorp 8:90" 0 0 600 3 200 600 0

Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90" 50 500 250 100 -2 400 -4 500

Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:14

Skattefin. investeringar "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 270 2 900 500 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 150 400 100 200 -3 000 -3 000

Badkrukan, del av Båstad 109:2

Skattefin. investeringar "Badkrukan, del av Båstad 109:2"

Övrig exploateringsverks "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 150 500 200 0 0 0

Heden, Hemmeslöv 10:10

Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 0 0 0 0 1 500 0

Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 150 0 0 0 0 0

Heden etapp 3
Skattefin. Investeringar Heden etapp 3 300 0 0 0 500 0
Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" -27 750 0 0 0 0 0

Förslöv 2:4

Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 8 500 1 650 0 0 2 500 0
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -13 000 -3 800 -3 800 -3 800 0 0

Hemmeslöv 6:2 Petersberg

Skattefin. Investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg 0 600 10 350 3 700 200 1 000
Övrig exploateringsverksamhet  Hemmeslöv 6:2 Petersberg 500 200 -6 700 -14 850 -6 950 0

Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19
Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 650 8 350 2 700 200 3 200
 Övrig exploateringsverksamhet  "Förslöv Väst 105" 500 500 4 300 -1 800 -2 000 -1 000
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Investeringsbudget 

KF 2020-06-24

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)
Skattefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 1 800 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 50 550 200 -2 800 -1 000 0

Vretvägen Båstad 109:2
Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109:2" 0 220 1 390 0 300 0
Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 100 100 -2 400 -2 500 -3 000 0

Området kring Båstads nya station

Skattefin. Investeringar 100 1 300 0 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet  Båstads nya station -1 800 0 -5 500 0 0 0

Mark för återvinningscentral
Skattefin. Investeringar mark för återvinningscental 500 1 000 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet mark för återvinningscentral 500 -3 000 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet

Intäkter tomtförsäljning -200 -2 700 -200 -200 -200 -200

Strategiska markinköp (markförsörjning)
Markförvarv tunnelbygge söder

Övriga markinköp 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Ospec exploateringar

Kostnader 100 100 100 100 100 100

Intäkter -200 -200 -200 -200 -200 -200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 9 000 10 740 32 390 15 400 11 100 9 200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0 0 0

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

SAMHÄLLSBYGGNAD

Investeringar Samhällsbyggnad 550 280 280 280 280 280

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 550 280 280 280 280 280

BARN & SKOLA

Investeringsram Barn och Skola 5 435 5 975 5 900 5 900 5 900 5 900
Inventarier tillb Klockarebyns förskola, Västra Karup 0 600 600
Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 0 200 100
Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9 500 2 000 200
Inventarier IT standard Förslöv, exempel bildskärm, ljudanläggning m.m. 1 100 0
Inventarier om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 0 1 400 500 100
Inventarier IT standard Västra Karup 0 1 100
Inventarier Strandängsskolan 1 500 1 500 0
Inventarier IT standard Strandängsskolan 800 800
Skolbussar 5 st 2 000 2 100 2 200

SUMMA BARN & SKOLA 7 935 11 175 11 600 9 400 8 300 5 900

BILDNING OCH ARBETE

Inventarier bibliotek - Förslöv 300
Inventarier bibliotek - Västra Karup 300
Ram bildning och arbete 725 665 600 600 600 600
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 200
SUMMA BILDNING & ARBETE 1 225 865 1 100 800 800 800

VÅRD & OMSORG

Ram vård och omsorg 1 525 1 670 1 650 1 650 1 650 1 650

Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 2 150 1 600 500

Individ och familj, ny lokal 300
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 675 3 270 2 450 1 650 1 650 1 650

TOTALT (inkl. exploatering) 201 763 273 670 251 351 218 716 76 050 44 600

varav:

Skattefinansierad investering 146 465 138 000 158 000 141 700 93 700 48 400

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 10 000 0 0 0 0 6 000

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

Exploatering -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 82 696 133 048 109 121 96 536 -5 800 -6 500

Summa Exploateringsintäkter -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer 

för den kommunala verksamheten, budget, kommunal skatt, årsredovisning med ansvarsfrihet för 

nämnderna. Fullmäktige beslutar också om kommunens organisation och verksamhetsformer. I 

fullmäktige väljs ledamöter till kommunstyrelsen och nämnderna. Dessa val görs i början av 

mandatperioden.  Kommunfullmäktige har 41 ledamöter som under mandatperioden 2019-2022 

fördelas på Moderaterna 10, Bjärepartiet 9, Socialdemokraterna 6, Centerpartiet 6, Liberalerna 4, 

Sverigedemokraterna 3, Miljöpartiet 2 och Kristdemokraterna 1. Sammanträdena hålls i 

kommunhusets sessionssal på onsdagar i slutet av månaden samtliga månader utom juli och 

augusti. 

Tillfälliga beredningar 

Fullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. De används i kommunen främst för 

att utreda och belysa större och övergripande frågor där det är önskvärt med en bred politisk 

förankring och insyn i utredningarbetet. Ledamöterna är proportionellt valda.  

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

fullmäktige. 

Initiativrätt till uppdrag för en tillfällig beredning har kommunstyrelsen, nämnderna och 

fullmäktiges presidium, samt fullmäktigeledamöterna genom motion. 

Valnämnd 

Valnämnden har ansvar för att medborgarna kan rösta i allmänna val i kommunen. I arbetet ingår 

att ombesörja att det finns vallokaler, röstningslokaler för förtidsröstning och att det finns 

valarbetare som sköter själva valförrättningen. Allmänna val för riksdag, kommun och landsting 

(RKL) hålls vart fjärde år (nästa 2022) och val till Europaparlamenten vart femte år (nästa 2019). 

Överförmyndare 

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

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

Kommunrevision 

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

 (tkr) 
Bokslut Budget Budget Förändring 

2 019 2 020 2 021 2020-2021 

Kommunfullmäktige -4 014 -4 180 -4 084 -37 

- Varav förändring Löneökningar    -31  

- Varav förändring ramväxling/tekniska 
justeringar 

  -6  

- Varav omprioritering och effektivisering   0  

- Varav övriga tillskott   0  

          

Driftbudget     
 Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2 019 2020* 2 021 2020-2021 

Kommunfullmäktige -1 907 -2 173 -2 082 91 

Valnämnd -1 -9 -12 -3 

Överförmyndare -1 270 -1 166 -1 158 8 

Revision -836 -832 -832 0 

Socialnämnd 0 0 -133 -133 

Summa -4 014 -4 180 -4 084 -37 

* Budget vid T2      
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Kommunstyrelsens organisation och ansvarsområden 
Det pågår en översyn av Båstads politiska organisation, vilket kan innebära förändringar i både 
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och bereder ärenden för 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även kommunens krisledningsnämnd. 

Förhandlingsutskott 

Kommunens förhandlingsutskott ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika 
pensionsmyndighet för förtroendevalda. Utskottet består av samma 5 ledamöter som sitter i 
KSAU. 

Socialutskottet 
Socialutskottet hanterar ärenden inom Individ och Familjeomsorg. Utskottet består av tre 
ledamöter och tre ersättare som väljs av kommunstyrelsen. 

Pensionärsråd 

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

Tillgänglighetsråd 

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

Kulturråd 

Rådets uppgifter är att medverka till att kulturperspektivet beaktas i kommunens verksamheter. 
Rådet ska ta upp och diskutera aktuella och framtida frågor inom kulturområdet i kommunen 
samt vara referensorgan i kommunala kulturfrågor. 

Ungdomsråd 

Ungdomsrådet ska medverka till att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i kommunens 
verksamheter. Rådet ska ta upp och diskutera aktuella  och framtida frågor av vikt för barn och 
unga samt vara referensorgan i kommunala barn-och ungdomsfrågor. 

Kommunledningskontor 
Kommunledningskontoret består av: 

 kommundirektör
 kommunikationsavdelningen med tillhörande kundcenterenhet
 avdelningen för hållbar utveckling
 kansliavdelningen
 ekonomiavdelningen,
 upphandlingsavdelningen
 HR-avdelningen
 IT-avdelningen
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Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styrningen av 
kommunen, samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga 
utvecklingsfrågor av såväl extern som intern karaktär. Kontoret arbetar aktivt för 
effektivisering, samordning och samverkan, allt i ambitionen att ge övriga förvaltningen och 
politiken det stöd och den service som efterfrågas. 
 
Kommunikationsavdelning 

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt med intern och extern 
kommunikation. Det inkluderar även PR och marknadsföring samt ansvar för den 
kommunikativa plattformen, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens 
officiella webbplats, officiella 
sociala medier samt intranät. 
 
Kundcenterenheten 

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

Avdelningen för hållbar utveckling arbetar operativt med och ansvarar för 
kommunövergripande mål- och kvalitetsstyrning, strategiskt hållbarhetsarbete samt både 
genomför utvecklingsprojekt och bistår vid projektansökningar. 
 
Kommunkansli 

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

Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp såsom budget, 
bokslut, redovisning, uppföljning, likviditetsplanering, finansiering, debitering och 
kravverksamhet samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yttrar sig i ärenden till 
kommunstyrelsen och biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. 
 
Upphandlingsavdelningen 

Upphandlingsavdelningen ansvarar för upphandlings- och inköpsprocessen. 
Upphandlingsavdelningens arbete består bl. a i att genomföra både samordnade och 
verksamhetsspecifika upphandlingar, ge stöd och råd vid upphandlings-/ avrops- och e-
handelsfrågor samt medverka och stötta verksamheterna i avtalsadministration och 
avtalsuppföljning. 
 
HR-avdelningen 

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

IT-avdelningen ansvarar för kommunens IT, stödjer verksamheten i att utveckla nya effektiva 
arbetsmetoder med hjälp av IT, ger användarstöd genom Helpdesk och IT-support samt skapar 
en stabil och säker IT-drift 
 
 
 
Teknik och service 
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Kommunstyrelsens ansvarsområden inom Teknik och service är: 
 Mark- och exploateringsverksamhet 
 Park, gata & natur 
 Kommunens fastigheter på uppdrag av Båstadhem 
 Måltids-, lokalvårds-, kontorsservice- och fordonsverksamhet 
 Fritidsverksamhet 
 Räddningstjänst  
 Renhållningsverksamhet på uppdrag av NSR 
 VA-verksamhet på uppdrag av NSVA 

 
Mark- och exploateringsverksamhet samt projektledning 

Mark- och exploateringsverksamheten ansvarar för markförvärv, markanvisningar, mark- och 
arrendefrågor, tomtförsäljning och beställningar av exploateringsuppdrag. Verksamheten är 
även en beställarkontakt gentemot samarbetspartner som sköter driften av hamnar. 
Projektledningen ansvarar för genomförandet av projekt avseende gator, allmän platsmark, 
gång.- och cykelvägar, klimatanpassning, mark och anläggning samt VA i samband med 
exploateringsprojekt 
 
Park, Gata & Natur 

Avdelningen sköter och underhåller kommunens skogar, naturområden, stränder, gator, parker, 
lekplatser och skol- och förskolegårdar. Verksamheten ansvarar också för upplåtelser av allmän 
plats och trafikplanering. 
 
Fastigheter 

Fastighetsenheten arbetar med projektledning för byggnation och anpassningar av kommunens 
verksamhetslokaler. Verksamheten har också beställaruppdrag till Båstadhem som utför skötsel, 
drift och underhåll av kommunens fastigheter. 
 
Måltid, lokalvård, kontorsservice och fordonsskötsel 

Verksamheterna tillhandahåller service till andra verksamhetsområden inom kommunen. 
Måltidsverksamheten tillhandahåller måltider till förskola, skola samt till vårdtagare inom 
hemvård och särskilt boende.  
Lokalvård utför städning av kommunens verksamhetslokaler. 
Kontorsservice ansvarar för posthantering, tryckeri och vaktmästeritjänster. 
Fordonsorganisation sköter och administrerar kommunens fordon. 
 
Fritid 

Avdelningen ansvarar för Malens utebassäng, föreningsstöd och –bidrag, idrottshallar, 
arrangemang och lovaktiviteter och skötsel av vandrings- och rekreationsleder. 
 
Räddningstjänst och säkerhetsverksamhet 

Räddningstjänsten utför förebyggande brandskydd med utbildning, övning och tillsyn, underhåll 
och skötsel av fordon och material samt genomför operativa räddningsinsatser. 
Verksamheten samverkar med andra räddningstjänster avseende sambands- och 
ledningsfunktioner. 
Säkerhetsverksamheten arbetar med krisberedskap och civilt försvar, vilket bland annat innebär 
risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning och utbildning av krisledningsorganisationen 
samt samverkan med andra aktörer. 
 
Renhållningsverksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSR som ansvarar för renhållningsverksamheten. 
 
 
VA-verksamhet 
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Beställarkontakt gentemot NSVA som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i 
kommunens VA-anläggningar. 

Samhällsbyggnad  
Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad: 
 Planfrågor

 Geodata-verksamhet
 Infrastruktur och kommunikationer

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

Planverksamheten 

Planverksamheten arbetar med fysisk planering samt infrastruktur och kommunikationer, dvs 
med framtagandet av strategiska och översiktliga planer samt handläggningen av kommunens 
detaljplaner. 

Geodataverksamheten 

Geodataverksamheten arbetar med framtagande av grundkartor och nybyggnadskartor. 
Ansvaret omfattar även uppdatering av kommunens kartdatabas och karttjänster samt bostads-, 
adress- och lägenhetsregister 

Bildning och arbete  
Bildning och arbete består av: 

 Arbetsmarknadsenheten
 Bibliotek
 Fritidsgårdar
 Kulturavdelning
 Yrkeshögskola
 Vuxenutbildning

Bildning och arbete ska erbjuda aktiviteter och utbildning som gagnar den enskilde 
kommuninvånaren utifrån den situation som personen befinner sig i. Genom att samverka med 
olika aktörer kan verksamheten ställa om och rätta sig efter nya utmaningar på ett effektivt sätt 
och anpassas till omgivningens krav. 

Arbetsmarknadsenheten 

Syftet är att stödja den enskilde kommuninvånarens möjlighet till arbete. Enheten driver 
Kompetenshubben som är en mötesplats för frågor som rör utbildning och arbete och kan hjälpa 
till att matcha arbetssökande till näringslivets behov.  

Biblioteken 

Biblioteken verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, samt främjar litteraturens ställning och kulturell 
verksamhet. Biblioteken är naturliga mötesplatser som stimulerar till läs- och kulturupplevelser 
för alla åldrar. 

Fritidsgårdar 
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Fritidsgårdar är en attraktiv plats för ungdomar mellan 13 och 18 år, där möten och aktiviteter i 
en drogfri miljö erbjuds. 
 
Kulturavdelningen 

Kulturavdelningen har det övergripande ansvaret att integrera kulturen i kommunens olika 
verksamheter. Avdelningen arbetar även med egna arrangemang samt kulturmiljö/minnesvård 
och konst i den offentliga miljön. Ansvarar för kulturbidragen till föreningar och organisationer. 
 
Akademi Båstad 

Vuxenutbildning och yrkeshögskola som erbjuder attraktiva långa och korta utbildningar på 
olika nivåer, utifrån den enskildes kompetensbehov och utifrån Bjäres och den närmaste 
regionens behov av arbetskraft. Studie- och yrkesvägledning erbjuds till kommunens invånare 
som behöver vägledning i frågor som gäller utbildning och arbete. Lärcentrum finns. 
 
Individ- och familjeomsorg  
Individ- och familjeomsorg består av: 
 Mottagningsenheten 
 Förebyggande enheten 
 Barn- och ungdomsenheten 
 Vuxenenheten och ekonomiskt bistånd 
 Verksamheter i samverkan med Familjen Helsingborg 
 
Mottagningsenheten 

Mottagningsenheten som är den första kontakten med individ- och familjeomsorg, hanterar alla 
inkommande ärenden. Det kan handla om orosanmälningar, ansökningar om stöd och hjälp 
gällande både barn och vuxna, ärenden gällande ekonomiskt bistånd samt rådgivande samtal 
 
Förebyggande enheten 

Förebyggande enheten arbetar med förebyggande insatser för att mer ingripande åtgärder kan 
undvikas.  
 
Barn- och ungdomsenheten 

Barn- och ungdomsenheten arbetar med ärenden enligt SoL samt lagen om vård av unga (LVU). I 
första hand ges insatser på hemmaplan och på frivillig grund. Ibland behövs placeringar utanför 
hemmet, exempelvis familjehem eller stödboende. 
 
Vuxenenheten och ekonomiskt bistånd 

Vuxenenheten arbetar med ärenden enligt SoL samt lagen om vård av missbrukare, LVM. 
Ärendena kan exempelvis vara relaterade till missbruk, samsjuklighet, relationskonflikter, våld i 
nära relationer, hedersvåld, spelberoende och suicid.  I första hand erbjuds stöd på hemmaplan, 
ibland krävs institutionsplaceringar. 
 

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

Utmaningar och förutsättningar inför 2021 
Planeringsförutsättningarna inför 2021 är exceptionella ur många perspektiv. Coronapandemin 
slog till under våren och verksamheten i kommuner fick ställa om i rekordfart. Efter nedgången 
under våren har ekonomin vänt uppåt, men prognosen är mycket osäker. 
 
Förutom pandemin har  Båstads kommun stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga 
utmaningar de kommande åren. En utmaning som delas av flertalet av Sveriges kommuner. 
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Konjunkturen viker och som följd av det försämras arbetsmarknaden. Samtidigt ökar 
förväntningarna på välfärden. Överlag visar Båstads välfärdssektor goda resultat men genom 
den nu tuffa ekonomiska situationen krävs effektivisering i verksamheterna och fokus på att 
hitta andra lösningar för att servicen ska kunna bibehållas.  
 

Våra största utmaningar är: 
 
Arbetslösheten 
Skåne har sedan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige. Båstad har legat lågt, men 
under 2020 har arbetslösheten ökat, delvis på grund av pandemin. Det är de unga och de 
utrikesfödda som ligger högst. Snabba åtgärder, som utbildning via vuxenutbildning och stöd 
från arbetsmarknadsenheten behövs för att hindra utanförskap och ett ökat försörjningsstöd.  
 
Demografi 
Båstad kommun växer och särskilt inom åldersgrupperna 0-19 år och över 80 år. Tyvärr växer 
inte gruppen i arbetsför ålder, 20-64 år, i samma takt vilket medför en stor ekonomisk utmaning. 
Utvecklingen är densamma i hela Sverige, men särskilt tydlig i Båstads kommun.  
 
Investeringsbehov 
Kommunens tillväxt och ett eftersatt fastighetsunderhåll i vissa av våra fastigheter ökar behovet 
av investeringar. Särskilt stort är behovet av att investera i skolfastigheter på flera håll i 
kommunen. För att sänka våra uppvärmningskostnader är nu behovet stort av att investera i 
energisparande åtgärder.  
 
Behov av arbetskraft - kompetensförsörjning 
Konkurrensen om arbetskraften är stor inom flera yrkesområden men särskilt stor inom 
förskola, skola samt vård och omsorg.  Det blir allt svårare att hitta arbetskraft med rätt 
kompetens och det blir allt svårare att ersätta de medarbetare som nu går i pension. Med 
anledning av detta är det viktigt med ökad sysselsättningsgrad/heltidstjänster. 
 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling involverar aktörer från alla sektorer - från den globala till den lokala nivån. 
Det handlar om en omställning till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. 
Kommuner har ett stort ansvar för att den önskvärda utvecklingen blir verklighet och bör därför 
vara ett föredöme inom sina respektive verksamheter. 
 
Ekonomi 
De senaste åren har Båstads kommun visat positivt ekonomiskt resultat men det är tack vare 
exploateringsintäkter medan verksamheterna gått med underskott.  Detta är inte hållbart, 
överskottet behövs för att kunna finansiera markreserver och andra nyinvesteringar.  Vi 
behöver även minska våra skulder. Ränteläget är lågt just nu, men stiger räntorna, påverkas vår 
ekonomi negativt. Sveriges kommuner och regioner(SKR) gjorde under 2019 en analys av 
kommuns ekonomi för att utröna vilka utmaningar som kommunen står inför fram till 2025. 
Analysen visade på att de goda tiderna är förbi och att vi behöver arbeta på ett nytt sätt och 
vidta effektiviseringsåtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
 

Planerade ändringar i verksamheten  
För att skapa en organisation och verksamhet som är ekonomiskt hållbar på lång sikt behövs det 
effektiviseringar. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att effektivisera verksamhetens 
kostnader motsvarande 2 %.för 2021.Utöver detta ges kommundirektören ett uppdrag om att 
hitta besparingar i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 
 

För närvarande pågår det arbete med följande möjliga effektiviseringar och omställningar: 
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Bolagsstyrning 
En koncernstruktur med moderbolag 

Organisationsändringar 
Under 2020 inleddes en revidering av den politiska organisationen, vilket kommer att påverka 
även förvaltningsorganisationen. Målet är att skapa en effektiv förvaltningsorganisation med 
tydligare ledning och styrning av samtliga verksamheter. 

Mellankommunala samarbeten 
Under 2020 har Båstads kommun inlett ett samarbete med Höganäs kommun om samarbete 
med olika tjänster, exempelvis kommunjurist. Avsikten är att ytterligare fördjupa samarbetet för 
att på sikt öka kompetensen och minska kostnaderna. 

Ledningsgruppens arbete kommer nu tydligare att inriktas på uppföljning av verksamheternas 
resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt. Därtill kommer arbetet långsiktigt att få en annan 
inriktning som innebär att vi måste tänka nytt; använda ny teknik, samarbeta med exempelvis 
civilsamhället, andra kommuner och våra företagare. Syftet är att kunna bibehålla den 
kommunala servicen, men till en lägre kostnad. 

Ekonomisk översikt 

Ramförändringar från Kommunfullmäktige 

Ramförändringar från KF 

 (tkr) 

Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 
2020-
2021 

Kommunstyrelsen -197 506 -187 496 -191 892 -4 398

- Varav förändring Löneökningar -2 665

- Varav förändring ramväxling/tekniska 
justeringar 

4 583

- Varav omprioritering och effektivisering 5 876

- Varav övriga tillskott -12 192

Beskrivning av föreslagna effektiviseringar och omprioriteringar 
Kommunstyrelsen- Bildning och arbete 
Resor till konferenser och möten kommer att kunna effektiviseras med digitala möten, vilket 
genererar en besparing på 145 tkr övergripande. Genom att öka antalet studerande vid 
yrkeshög-skolan och yrkesvux, kan de statliga intäkterna öka, ca 300 tkr. Detta är möjligt då fler 
personer är arbetslösa eller permitterade och behöver kompetensutveckling. Kommuncaféet 
och Café Biblios kommer att öka intäkterna genom prishöjningar, detta ger en intäktsökning på 
totalt 100 tkr. Genom omorganisation och effektivisering vid kulturavdelningen, biblioteket, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och fritidsgårdarna kan en besparing göras på 475 
tkr.  

Kommunstyrelsen- Kommunledningskontoret 
Konferenser, resor och möten kommer att effektiviseras genom digital omställning vilket ger en 
besparingsmöjlighet. Omorganisering av kommunledningskontoret kommer att ge en 
kostnadsbesparing bland annat genom borttagandet av deltidstjänsten för en biträdande 
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kommundirektör. Kommundirektören har utöver nämnda effektiviseringar fått ett uppdrag att 
hitta effektiviseringsmöjligheter i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 
 
Kommunstyrelsen- Samhällsbyggnad 
Besparingen 52 tkr på Samhällsbyggnad hanteras genom att fortbildningsinsatser genomförs 
mer digitalt och därmed till lägre kostnader. 
 
Kommunstyrelsen- Teknik och service 
Utföra mattransporter i egen regi. 

Besparingen innebär att transporter av mat utförs av Teknik och Service istället för en 

upphandlad tjänst. Transporterna sker dagligen för att distribuerar ut mat för måltider inom 

förskola, skola och äldreomsorg. För uppdraget behövs två fordon och att upprätta ett 

hyrbilsavtal. Transporterna kommer att köras av medarbetare inom Teknik och Service vilket 

innebär att arbetsuppgifter inom fastighets-, fritids- och parkavdelningen kommer att 

omfördelas med konsekvensen minskad service.  

Översyn av räddningspersonal i beredskap 

Översyn av deltidsorganisation i samband med utredningsuppdrag framtida Räddningtjänst. 

Kommunvärdar som arbetsmarknadsåtgärd. 

Besparingen innebär att funktionen kommunvärdar som idag utförs av säsongsanställd personal 

utförs istället av personal som finansieras som arbetsmarknadsåtgärd. Funktionen är viktig att 

upprätthålla då den är avgörande för att upprätthålla en god standard gällande renhållning på 

offentlig plats, under sommarmånaderna då många besökare kommer till Båstad. 

Förändring av kommunens bilpool. 

Besparingen innebär att kommunens bilpool minskar från 5 till 4 bilar. Bedömningen är att 

tillsvidare kommer det för personalen vara ett minskat behov av resor i tjänsten. 

Kommunstyrelsen- Vård och omsorg – Individ och familj 
De tillskott som individ och familjeomsorgen fått inför år 2021 gällande personalförstärkningar 
och placeringar innebär ändå att organisationen måste fortsätta med sitt påbörjade 
effektiviseringsarbete. Flera tjänster har tidigare finansierats med intäkter från 
Migrationsverket där intäkterna fortsätter att minska. Hela organisationen ser över samtliga 
kostnader och det råder stor återhållsamhet. 
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Sammanställning driftsbudget 

Driftbudget 

Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020* 2021 
2020-
2021 

Kommunstyrelsen -2 858 -2 762 -2 766 -4 

Bildning och arbete -32 069 -32 068 -31 424 644 

Kommunledningskontoret -51 416 -53 256 -48 047 5 209 

Samhällsbyggnad -2 106 -3 144 -3 949 -806

Teknik och Service -58 046 -59 979 -58 247 1 731 

Vård och omsorg - Individ och familj -51 011 -36 287 -47 459 -11 172

Summa -197 506 -187 496 -191 892 -4 398

* Budget vid T2

Sammanställning investeringsbudget 

Se sammanställning investeringsbudget ovan. 
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Utbildningsnämndens organisation och ansvarsområden 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och på lång sikt för all 

utbildning och barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för ekonomi, 

myndighetsutövning samt uppföljning. 

Utbildningsnämnden har följande ansvarsområden: Öppen förskola, Förskola 1 -5 år, 

Grundskola F-9, Fritidshem, Grundsärskola, Kulturskola, Gymnasium och Gymnasiesärskola. 

Utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

Barn och Skola 
Övergripande verksamhet grundskola 
I den verksamhetsövergripande delen ingår: 

 Central ledning, juridik och administration
 Stöd- och utvecklingsenheten
 Skolskjutsverksamhet

Övergripande verksamhet gymnasieskola 

Den övergripande verksamheten handhar exempelvis skolskjutsar, lokaler och 

inackorderingsbidrag. I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också 

elittennisprogrammet, ett riksidrottsgymnasium. 

Öppen förskola 

I Båstads kommun finns två öppna förskolor där det bedrivs god pedagogisk verksamhet i syfte 

att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den öppna förskolan utgör en del av kommunens och 

hälso- och sjukvårdens verksamhet Familjecentral. 

Grundsärskola 

Grundsärskola har som syfte att ge elever med utvecklingsstörning en individuellt anpassad 

utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskola 

erbjuds integrerad i kommunens grundskolor. De elever som inte deltar i kommunens 

verksamhet fullgör sin skolplikt i Ängelholms kommun enligt samverkansavtal.  

Svenska som andra språk och modersmålsundervisning 

Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning efter kursplanen svenska som 

andra språk, rätt till studiehandledning på modersmål samt rätt till undervisning i modersmålet. 

Resultatenheter 
Den interna resursfördelningsmodellen bygger på en beställare/utförare organisation och de 

som utför förskole- och skolverksamhet kallas resultatenheter. Resultatenheterna erhåller varje 

månad en peng per barn/elev. Peng som kommer från annan kommun följer barn/elev direkt till 

aktuell verksamhet. 

Förskola 1-5 år 

I Båstads kommun finns totalt nio kommunala förskolor där det bedrivs god pedagogisk 

utbildning i syfte att lägga grunden för ett livslångt lärande.  

Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

I Båstads kommun finns fem grundskolor; samtliga med bra utbildningsverksamhet och god 

måluppfyllelse. Fritidshem finns i anslutning till alla skolor med årskurser F-6. 

Gymnasium 

Akademi Båstad Gymnasium erbjuder de högskoleförberedande programmen  Ekonomi, 
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Naturvetenskap och Samhällsvetenskap samt yrkesprogrammen Vård och omsorg, Handel och 

Industriprogrammet, VVS och fastighet samt introduktionsprogrammen. 

I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också Elittennisprogrammet, ett 

riksidrottsgymnasium. Det är också möjligt att komplettera de högskoleförberedande studierna 

med en tennisprofil. 

Gymnasiesärskola 
Båstads kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper utbildningsplatser från 

andra kommuner eller fristående skolor. 

Kulturskola  

Under verksamhetsområde Bildning och arbete ingår utbildningsnämndens kulturskola. 

Kulturskolan erbjuder individuell och gruppundervisning i musik såväl ute på kommunens 

skolor som i egna lokaler i Förslöv. Drama erbjuds på kommunens förskolor och skolor men 

också som frivillig verksamhet på kvällstid från grundskolans årskurs ett till gymnasiet. 

5. Nämndens utmaningar och förutsättningar inför 2021
Barn och skolas utmaningar under 2021 är många och stora men också spännande. 

Utbildningsverksamhet är komplex, arbetet med höjda kunskapsresultat står i fokus 

tillsammans med ett arbete för ökad kvalitet och ökad likvärdighet. Perspektivet 0-19 år ska 

utgöra grunden för vårt arbete. Fokus ska vara på barnets och elevens lärande och utveckling 

under sin utbildningstid i Båstads kommun.  

Vi står inför stora förändringar när det gäller våra lärmiljöer. Under våren 2021 kommer 

Förslövs skola tas i bruk, skolan har genomgått både en ny- och ombyggnation för att möta 

behovet både vad gäller tillväxt och moderniserade lärmiljöer. Västra Karups skola och förskola 

kommer under 2021 påbörja sitt arbete där första steget är en rivning av den gamla skoldelen 

för att sedan följas av en nybyggnationsprocess. Under arbetet kommer skolans elever och delar 

av förskolans barn att ha sin verksamhet i tidigare Bjärekrafts lokaler, vilka ligger intill 

skolfastigheten.  Denna fas innebär stora påfrestningar för verksamheten och kräver mycket av 

skolledarna på enheten, där god planering och samverkan mellan verksamheterna och 

tillsammans med entreprenören är viktig för barn och elevers trygghet och säkerhet.  

Verksamheten kommer under 2021 fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra arbetet 

kring kränkningsärenden. Under 2020 arbetade nämnd och ledningsgrupp i nära samarbete 

fram en plan för problematisk frånvaro. Detta kan ses som ytterligare ett steg för det 

systematiska arbetet att skapa trygghet och studiero och möjliggöra för varje barn och elev att 

nå sina mål.  En förutsättning för detta arbete är också att verksamheterna arbetar vidare med 

läroplanens värdegrundsuppdrag.  

Barn och skolas ledningsgrupp startade 2020 upp ett arbete för att ytterligare fördjupa och 

utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Under 2021 kommer en struktur för 

ledningsgruppens kvalitetsarbete tas fram.  

Samarbetet med individ och familj ska utvecklas ytterligare utifrån ett barn och elevperspektiv, 

inget barn ska ”falla mellan stolarna”.  
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Planerade ändringar i verksamheten 
Budget 2021 innebär en stor påfrestning för verksamheten. Under de två senaste åren 2019 och 

2020 har Barn och skola anpassat verksamheten och effektiviserat motsvarande 14, 5 miljoner 

kronor. För 2021 ska ytterligare effektiviseringar göras motsvarande två procent vilket innebär  

ca sex miljoner kronor. Principen för arbetet har varit ”utifrån och in” det vill säga 

besparingarna ska ske så långt från barn och elever som det är möjligt.  

I det förberedande arbetet har hänsyn tagits till att värna de riktade statsbidragen och då 

framför allt Likvärdighetsbidraget. Centralt kommer verksamheten fortsätta se över 

specialisttjänster och strategiska tjänster.  

Lokalöversyn pågår både vad gäller nyttjandegrad och användningsområden. Enligt beslut 

kommer en lokalbank att upprättas inom verksamhetsområde Teknik och service, detta kan 

komma att ha en positiv påverkan på Barn och skolas lokalkostnader, då det kommer vara 
möjligt att ställa lokaler som inte används men också få tillgång till lämpliga lokaler när så 

behövs.  En översyn och genomlysning kring rapportering av statistik pågår, även detta påverkar 

på sikt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. 

Behovet av att följa befolkningsprognosen har ökat och anpassningar till volymförändringar 

kommer vara ett kontinuerligt arbete under året. En fristående aktör i Hemmeslöv valde att 

avveckla sin förskoleverksamhet under hösten 2020, detta innebär att utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsen måste ta ställning till den kommunala verksamhetens omfattning och service i 

förhållande till våra medborgare. En utredning pågår och beslut väntas under november 

alternativt december 2020. 

Under 2020 flyttade gymnasieskolan och gymnasiesärskolan över till Barn och Skolas 

verksamhetsområde. Arbetet för att skapa en sammanhållen utbildningsorganisation kommer 

att fortsätta även under 2021.  

Arbetet med det skollagsreglerade kommunala aktivitetsansvaret kommer att intensifieras och 

utvecklas i syfte att fånga upp de ungdomar i åldern 16-20 som inte studerar eller arbetar. Detta 

arbete kommer att ledas från gymnasieenheten men i nära samarbete med socialtjänst och  

arbetsmarknadsenheten. 

Ekonomisk översikt 
Ramförändringar från KF i tabellformat 

Ramförändringar från KF 

 (tkr) 
Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 2020-2021 

Utbildningsnämnden -338 560 -349 304 -353 547 -4 243

- Varav förändring Löneökningar, del 2 -2 812 

- Varav förändring ramväxling/tekniska 
justeringar 

1 970

- Varav omprioritering och effektivisering 6 000

- Varav övriga tillskott -9 401

Ramväxling; idrottshallar till fritid 572 tkr, fastigheter 980 tkr 

Tillskott; moduler Östra Karup och Klockarebyn 1 066 tkr, volymjustering barnomsorg och 

grundskola 7 500 tkr, volymjustering gymnasieskola 835 tkr 
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Beskriv vilka effektiviseringar och omprioriteringar som föreslås 

Uppdrag -2%   

  (tkr) 

Utbildningsnämnd 8 

Barn & skola ram 1 178 

Bildning och arbete, Kulturskola 64 

Skolpeng barnomsorg, grundskola 4 360 

Skolpeng gymnasieskola 390 

Summa 6 000 

 
 

 

Förslag effektiviseringar och besparingar   

  (tkr) 

Utbildningsnämnd 8 

Barn & skola ram  

Förändringar i strategiska tjänster centralt 765 

Vakansavdrag centrala tjänster 430 

Besparing fortbildning centralt 100 

Lägre underhållskostnader för de nyinköpta skolbussarna 100 

Investeringsram barn och skola ram minskas med 1000 tkr år 2021 130 

Övriga organisatoriska förändringar 400 

Effektivisera skolskjutskostnader 325 

Effektivisering övriga kostnader centrala ansvar, ram 1 000 

Bildning och arbete, Kulturskola 0 

 

Skolpeng barnomsorg, grundskola  

Minskad skolpeng fortbildning  700 

Skolpeng fördelning av idrottshallarna enligt nyttjande 147 

Minskad skolpeng, besparingsuppdrag (ej personaltäthet 
undervisning) 

400 

Översyn lokalkostnader ex. städtimmar, fönsterputs och entrémattor  500 

Ställa lokaler som inte nyttjas, lokalbank 800 

Skolpeng gymnasieskola  

Öka antalet elever på Akademi Båstad Gymnasium 195 

Summa 6 000 

 

Verksamhetens arbete med ovanstående poster kommer att pågå och arbetas aktivt med under 

hela år 2021. Vid förändringar delges utbildningsnämnden.   
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Sammanställning driftbudget 

Driftbudget      
 Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020 2021 2020-2021 

Utbildningsnämnd -483 -405 -406 -1 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -197 866 -210 935 -218 017 -7 082 

Skolpeng, gymnasium -49 039 -57 631 -58 654 -1 023 

Barn och skola ram -74 702 -77 403 -73 558 3 845 

Barn och skola resultatenheter 2 224 0  0 0 

Barn och skola resultatenheter gymnasium -152 0  0 0 

Bildning och arbete ram, kulturskola -18 542 -2 930 -2 912 18 

Summa -338 560 -349 304 -353 547 -4 243 

 

Vid eventuella behov av ramväxlingar är det utbildningsnämnden som fattar beslut. 

Sammanställning investeringsbudget 

Investeringsbudget     
 Bokslut Budget Budget Totalbudget 

(tkr) 2019 2020 2021 projekt 

Investeringsram Barn och Skola   5 975  

Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9  2 000  

IT standard Förslöv, exempel bildskärm,  
ljudanläggning m.m. 

1 100  

Skolbuss   2 100  

Summa 10 588 7985 11 175 0 
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Vård och omsorgsnämndens organisation och ansvarsområden 
Vård- och omsorgsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt med 
syfte att möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv för kommunens vård- och omsorgstagare 
som möjligt. Nämnden ansvarar dessutom för verksamhet, ekonomi, uppföljning samt  
myndighetsutövning. 

Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. 

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

Myndighetsenhet 
Myndighetsenheten består av avgiftshandläggare och biståndshandläggare som hanterar 
samtliga områden inom Vård och omsorg. Myndighetsenheten ansvarar också för hanteringen 
av 
institutionsplaceringar, från beslut, planering och uppföljning samt upprättande av avtal med 
externa utförare kopplat till upphandlade verksamheter. Undantaget är köp av korttidsplatser 
som hanteras av korttidsenheten. 

Stöd och omsorg  till personer med funktionsnedsättningar 
Stöd och omsorg arbetar med att verkställa beslut gällande insatser till personer med 
funktionsnedsättningar, både enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och Socialtjänstlagen (SoL)  

Personlig assistans      
Personlig assistans är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga 
funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den enskilde kan 
exempelvis behöva hjälp med sin personliga hygien, måltider eller att kommunicera med andra 
människor. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad           
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad är en insats enligt 
LSS. Insatsen inkluderar tre olika former av bostäder: servicebostad, gruppbostad och annan 
särskilt anpassad bostad. Syftet med insatsen är att vuxna personer med funktionsnedsättning ska 

ha möjlighet att skapa sig ett eget hem. I insatserna gruppbostad och servicebostad ingår 

omvårdnad, fritid och kultur. I båda boendeformerna finns det en fast personalgrupp som kan ge 

omvårdnad i den egna lägenheten utifrån den enskildes behov.  

Daglig verksamhet       
Insatsen daglig verksamhet omfattar endast personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada, det vill säga personer som 
ingår i grupp ett och två i den personkrets som beskrivs i LSS och som är i yrkesverksam ålder. 
Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. 
Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på 
kortare eller längre sikt. I insatsen ingår omvårdnad. Verksamheten kan vara i både gruppform 
och individuella placeringar, till exempel på företag. Den dagliga verksamheten i Båstad 
verkställer även beslut om meningsfull sysselsättning enligt SoL. 
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Boendestöd/Socialpsykiatri 
Boendestöd är ett stöd i hemmet för vård- och omsorgstagare 18-67 år med en psykisk  
funktionsnedsättning. Stödet kan bland annat bestå av hjälp att bryta sin isolering, strukturera  
sin vardag eller stöd i att utföra vardagsuppgifter. 
 
Korttidsvistelse och stödfamilj 
Korttidsvistelse och stödfamilj är en boendeform för barn och ungdomar inom personkrets 1-3 
som växelvis vistas utanför hemmet för sin egen skull eller som en avlastning för 
vårdnadshavarna. Beslutet kan även verkställas genom en stödfamilj. Korttidsvistelse kan även  
innebära en tillfällig semestervistelse på exempelvis ett läger. 
 
Korttidstillsyn 
Korttidstillsyn är för skolungdomar med funktionsnedsättningar över 12 år och ges i anslutning 
till skoldagen och/eller under lov. Korttidstillsyn vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte 
klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge 
eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.  

Avlösarservice i hemmet och ledsagning 
Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan 
beviljas avlösarservice i hemmet.  
Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande 
funktionsnedsättning. Ledsagarservice består av en följeslagare som ska underlätta för personer 
med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor.  

Kontaktpersoner 
Syftet med en kontaktperson är att främja social kontakt i samhället och deltagande i fritids-
aktiviteter och gäller både ungdomar och vuxna inom såväl LSS som SoL. 
 
Hälso- och sjukvård 
Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för dem som inte 
själv eller med hjälp kan ta sig till vårdcentralen, eller i vårdform enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Till hemsjukvården hör också rehabilitering i hemmet, något som kan vara 
aktuellt efter sjukdom eller olycka. Behov av rehabilitering i hemmet bedöms av arbetsterapeut 
eller sjukgymnast/fysioterapeut. Ansvarig läkare för såväl hemsjukvård som rehabilitering i 
hemmet är alltid primärvårdsläkare. Hemsjukvården har även ett habiliteringsansvar för vissa 
personer inom LSS och socialpsykiatrin. 
 
Vård och omsorg ansvarar för tekniska hjälpmedel, exempelvis rollator, rullstol och hygien-
hjälpmedel till personer som är över 20 år och skrivna i Båstads kommun. Arbetsterapeut,  
sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska gör funktionsbedömning och förskriver  
individuellt utprovade hjälpmedel. 
 
Verksamhetsövergripande äldreomsorg inkl. anhörigstöd 
Verksamhetsövergripande äldreomsorg omfattar bland annat nattpatrull i ordinärt boende,  
anhörigverksamhet, demensteam, trygghetstelefoner, dagverksamhet SoL, lokaler inom vård och 
omsorg samt hyror för blockuthyrningen av lägenheter på kommunens vård- och 
omsorgsboende. 
 
Resultatenheter 
Båstads Kommun har en resursfördelningsmodell som bygger på en beställare/utförare 
organisation och de som utför de beställda insatserna kallas resultatenheter. Det finns två 
områden inom resultatenheterna som rapporteras separat, hemvård samt vård- och 
omsorgsboende. 
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Hemvård 
Personer som upplever att de inte längre klarar sin hemsituation kan ansöka om hemvård. 
Hemvård innebär hjälp i den egna bostaden där omfattningen bedöms individuellt utifrån behov 
och situation. Hemvård kan exempelvis innefatta stöd och hjälp med personlig omvårdnad, 
måltider, serviceinsatser, trygghetslarm, matdistribution och avlösning. Detta område omfattar 
även insatser av delegerad hälso- och sjukvård. 

Vård- och omsorgsboende 
Särskilt boende 
I kommunen finns vård- och omsorgsboenden avsedda för vård- och omsorgstagare med så 
omfattande omvårdnadsbehov att det inte kan tillgodoses i det egna hemmet. 
Vård- och omsorgsboende är en bostad med god inre och yttre tillgänglighet med tillgång till 
omsorg och hälso- och sjukvård hela dygnet.  

Korttidsboende/växelvård 
I kommunens regi finns ett antal korttidsplatser avsedda för korttidsvård. Korttidsvård är ett 
komplement till hemvård då behovet av insatser tillfälligtvis inte kan tillgodoses i den egna 
bostaden, men rapporteras under vård- och omsorgsboende. 
I kommunens regi bedrivs även växelvård. Vistelse på växelvård avlastar anhöriga samt ger 
miljöombyte och stimulans för enskild.     

Utmaningar och förutsättningar inför 2021 
Kommunen kommer att ha stora utmaningar i framtiden där allt färre ska försörja allt fler. De 
demografiska förändringarna är utmanande med allt fler äldre som också ställer höga krav på en 
god vård och omsorg.  Vi ska leverera hög kvalitet till en lägre kostnad vilket innebär att 
verksamheterna måste effektiviseras. Vi vårdar allt sjukare i hemmen på grund av snabb 
utskrivning från sjukhusen, vilket ställer krav på kommunen att ha utbildade medarbetarare 
såväl i omvårdnad som i de legitimerade yrkena inom hälso- och sjukvård.  En framtida 
utmaning är också att kunna anställa och behålla medarbetare med rätt kompetens. Ett ökat 
samarbete både internt och externt måste till för att kunna bibehålla kvaliteten för 
medborgarna. Psykisk ohälsa behöver uppmärksammas. Ofrivillig, upplevd ensamhet kan vara 
en riskfaktor.  

En ansträngd ekonomisk situation har föranlett vård och omsorgsnämnden att anta en rad 
beslut och åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. Effekterna av åtgärderna ska följas 
upp.  

Planerade ändringar i verksamheten 

 Vård- och omsorgsboendet Haga Park kommer att öppna upp sitt andra plan under året.

 Välfärdsteknik ska fortsätta att användas, utvecklingsområdena ska öka.  En
digitaliseringsstrategi ska ligga som grund för den fortsatta utvecklingen.

 Arbetet med att åstadkomma fler heltidsanställningar och minska på behovet av
timvikarier genom projektet ”Heltidsresan”  är ett viktigt arbete som kommer att
implementeras och följas upp

 Utöka samarbetet med civilsamhället bland annat rörande hälsofrämjande och
förebyggande arbete

 Införande av nytt verksamhetssystem under 2021
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 Uppföljning av förändrade ersättningar i hemvårds- och boendepeng 
 

 Genomföra planerade åtgärder för att åstadkomma en budget i balans 
 

 Tillvarata statliga satsningar genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom 
verksamhetsområdet 

 
 Tillvarata statliga satsningar om förstärkt äldreomsorg på ett strategiskt sätt som stödjer 

nämndens prioriteringar och mål 
 

 

Ekonomisk översikt 

Ramförändringar från Kommunfullmäktige 

Ramförändringar från KF       

 (tkr) 
Bokslut Budget Bokslut Budget Förändring 

2019 2020 2020 2021 2020-2021 

Vård- och omsorgsnämnden -261 448 -259 914 -260 561 -276 331 -16 417 

- Varav förändring Löneökningar     -5 985  

- Varav förändring ramväxling/tekniska justeringar    -3 319  

- Varav omprioritering och effektivisering    175  

- Varav övriga tillskott    -11 740  

 

Effektiviseringar och omprioriteringar 

Vård- och omsorgsnämnden antog den 24 augusti en åtgärdsplan för ekonomi i balans som 
innebär att ett antal åtgärder kommer att verkställas under 2021, bland annat nedläggning av 
kommunens mottagningsteam, uppsägning av lokaler, neddragning av socialt innehåll samt 
besparingar inom hemvårds- och boendepeng. Förvaltningen har under hösten och vintern 
arbetat med att implementera samtliga åtgärder, vilka nu är inarbetade i detaljbudgeten och 
redovisas för nämnden i mars. En del åtgärder kommer att ha delårseffekt under 2021 då 
parallellt arbete med implementering av heltidsresan pågår samt att ett nytt verksamhetssystem 
kommer att införas under året. 
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Sammanställning driftbudget 

Driftbudget 

Bokslut Budget Bokslut Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020 2020 2021 2020-2021 

Vård- och omsorgsnämnd -479 -397 -348 -399 -2 

Hemvårdspeng -55 432 -57 479 -56 111 -52 188 5 291 

 - varav hemvådspeng -57 479 -51 968 -52 188 5 291 

 - varav utförare hemvård 0 -4 143 0 0 

Boendepeng -66 143 -65 927 -77 199 -70 944 -5 017

 - varav boendepeng -65 927 -61 741 -66 317 -390

 - varav köpta korttidsplatser 0 -6 326 -3 130 -3 130

 - varav köpta platser särskilt boende 0 -1 881 -1 497 -1 497

 - varav utförare särskilt boende 0 -7 251 0 0 

Vård och omsorg ram -139 873 -136 508 -127 250 -152 800 -16 292

 - varav centralt -6 468 6 258 -8 174 -1 706

 - varav myndighetsenhet -6 850 -7 157 -7 710 -860

 - varav myndighet personlig assistans -8 761 -7 844 -6 888 1 873

 - varav externa placeringar LSS och SoL -2 800 -4 703 -5 068 -2 268

 - varav stöd och omsorg -40 441 -42 523 -42 823 -2 382

 - varav hälso- och sjukvård -38 838 -39 276 -39 804 -966

 - varav äldreomsorg ram -32 349 -32 005 -42 333 -9 984

Summa -261 927 -260 311 -260 909 -276 331 -16 020

*Budget 2020 vid årets slut

Sammanställning investeringsbudget 

Investeringsbudget 

Bokslut Budget Bokslut Budget Totalbudget 

(tkr) 2019 2020 2020 2021 projekt 

Inventarier vård och omsorg -400 -103 -570

Trygghetstelefoner -350 0 

Elcyklar -50 0 

Arbetstekniska hjälpmedel -300 -309 -150

E-hälsa och välfärdsteknik -300 0 -500

Inventarier Haga Park -2 150 -2 257 -1 600 -6 507

Larm särskilda boenden -573

Verksamhetssystem -275 -550

Summa 0 -3 550 -3 242 -3 095 -7 057

42



Myndighetsnämndens organisation och ansvarsområden 
Myndighetsnämnd 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet (MN) ansvarar för myndighetsutövning som 
baseras på lagar och förordningar inom tre huvudområden: miljö, bygg och säkerhet. Nämnden 
ansvarar även för områdena bostadsanpassning, livsmedel, alkohol- och tobak. 
Myndighetsutövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, 
rättighet och skyldighet. Nämnden ansvarar för verksamhetens ekonomi och uppföljning. 
Myndighetsnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare. 

Verksamhetsområdet samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens 
plan-, bygglov-, geodata-, miljö- och hälsoskyddsverksamhet. Ansvaret omfattar beredning, 
handläggning och myndighetsutövning av ärenden inom ansvarsområdet. Verksamheten ger 
råd, information och service till allmänheten, företag och andra myndigheter. Samhällsbyggnads 
verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. 
På samhällsbyggnad arbetar 29 personer. 

Myndighetsnämndens ansvar inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad omfattar 
miljöavdelningen och bygglovavdelningen. 

Miljöavdelningens arbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i 

samt skydda människors hälsa mot störningar och andra olägenheter. Miljöavdelningen 

kontrollerar att reglerna i miljöbalken, alkohollagen, tobakslagen, livsmedelslagen, 

strålskyddslagen samt dess förordningar och föreskrifter följs. Lagstiftningen syftar till att 

främja en hållbar utveckling för både nuvarande och kommande generationer samt skydda 

människors hälsa och miljön. För att kontrollera att lagstiftningen följs bedriver 

miljöavdelningen tillsyn över företag och andra verksamheter som kan påverka miljön eller vår 

hälsa samt ger information och vägledning för att förebygga att en störning eller en olägenhet 

uppstår. 

Bygglovavdelningen ansvarar för handläggning av förhandsbesked, bygglov, strandskydd, 
anmälan samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vidare ansvarar man för kontrollen av 
byggprocessen, obligatorisk ventilationskontroll och hissar. Bostadsanpassning omfattar 
handläggning av bidrag så att personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i sin bostad 
och leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Myndighetsnämndens ansvar inom verksamhetsområdet teknik och service omfattar den del 
av räddningstjänsten som utgör myndighetsutövning inom säkerhet. 
Räddningstjänstens arbete handlar om att förebygga bränder och olyckor samt agera när en 
oönskad händelse inträffar. Räddningstjänsten arbetar enligt lagen om skydd mot olyckor samt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär arbete med förebyggande åtgärder 
mot brand. 

Utmaningar och förutsättningar inför 2021 
Kommunens stora utmaning som påverkar alla verksamheter är den demografiska utmaningen 
där färre ska leverera välfärd till fler. Den utmaningen sätter kommunens ekonomi under stor 
press och det innebär att det ekonomiska reformutrymmet för nämndens ansvarsområde är 
ytterst begränsat. Inför 2020 finns inga satsningar aviserade. 

Verksamhetsområdet samhällsbyggnads utmaningar inom miljö och bygglov är att vara en 
attraktiv arbetsplats så att vi kan ha en god personalförsörjning med rätt kompetens. 
Bemötandefrågorna är viktiga att prioritera för att öka nöjd-kund-index, NKI, från både 
allmänhet och företagare. Risken för en vikande byggkonjunktur kan komma påverka 
verksamheten negativt då närmare 75% av verksamhetens kostnader finansieras via taxor och 

43



avgifter. På miljösidan visar behovsutredningen på att den del av tillsynsverksamheten som ska 
vara skattefinansierad är underbudgeterad. Någon ramförstärkning för att stärka tillsynen finns 
inte under 2021. Den tillfälliga smittskyddskontrollen av serveringsställen har varit 
underfinansierad av staten och det finns stor risk att den även blir det 2021 om lagstiftningen 
förlängs. Förändringar inom lagstiftningen sker ofta med kort framförhållning vilket ställer krav 
på förvaltningens flexibilitet. Den digitala utvecklingen ställer krav på utveckling av e-tjänster 
och automatisering av de olika ärendehanteringsprocesserna. 
 

Planerade ändringar i verksamheten 
Miljöavdelningen kommer införa e-tjänster under 2021 och även påbörja digitaliseringen av 
arkivet. På bygglovsidan fortsätter arbetet med automatisering av rutiner och införande av nya 
etjänster. 
 

Ekonomisk översikt 
Kommunfullmäktige beslutar om vilken driftsram myndighetsnämnden får för att lösa sitt 
uppdrag. Kommunfullmäktige gör i budgeten för 2021 olika satsningar och ger 
kommunstyrelsen, myndighetsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att effektivisera sin 
verksamhet med 2% för 2021. Nämndens ram kommer därför att sänkas med 62 tkr för 2021 
(politiska förändringar) . Nämnden fastställer hur nämndens ram fördelas på 
myndighetsnämnd, teknik och service respektive samhällsbyggnad. Vilka åtgärder som vidtas 
och hur det påverkar verksamheten ska redovisas. 
 
Investerings budgeten fastställs av kommunfullmäktige på projektnivå inom respektive 
ansvarsområde. För 2021 har nämnden ingen investeringsbudget. 
 
Ramförändringar från Kommunfullmäktige 

Ramförändringar från KF     

 (tkr) 
Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 2020-2021 

Myndighetsnämnden -1 553 -3 582 -3 741 -159 

- Varav förändring Löneökningar del 2   -222  

- Varav förändring ramväxling/tekniska 
justeringar 

     

- Varav omprioritering och effektivisering   64  

- Varav övriga tillskott      

 
Effektiviseringar och omprioriteringar 

Besparingen på 64 tkr läggs i sin helhet på samhällsbyggnad. Förvaltningen minskar 

fortbildningsinsatser för personalen. Detta kan på sikt leda till att kommunens attraktivitet som 

arbetsgivare minskar. 
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Sammanställning driftbudget 

Driftbudget 

Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020* 2021 2020-2021 

Myndighetsnämnd -332 -325 -326 -1 

Teknik och Service -177 -285 -285 0 

Samhällsbyggnad -1044 -2972 -3130 -158

Summa -1 553 -3582 -3741 -159

* Budget vid T2

Sammanställning investeringsbudget 

Investeringsbudget 

Bokslut Budget Budget Totalbudget 

(tkr) 2019 2020 2021 projekt 

Uppgradering verksamhetssystem miljö 0 -93 0 0 

Summa 0 -93 0 0 
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