1 (2)

Antagen av Kommunstyrelsen den 14 november 2012, § 340, Dnr: KS 773/12‐900

Plan för konkurrensutsättning
Bakgrund

Efter politiska ställningstaganden har olika delar av Båstads kommuns verksamheter
utsatts för konkurrens och öppnat upp för möjligheten att utföras av olika entreprenörer.
Med hänsyn taget till befintligt pengsystem, aktuell lagstiftning om lika villkor samt
samverkansavtal inom barnomsorg, grundskola, fritidshem samt gymnasieskolan i Skåne,
har vi i dag en fullt konkurrensutsatt verksamhet inom skolans område.
Genom tagna beslut har vi likaledes inom hemtjänsten full möjlighet för entreprenörer att
erbjuda tjänster inom Båstads kommun. Inom detta område kommer förvaltningen,
genom det pågående arbetet med att förändra LOV‐ackrediteringen i uppdelning mellan
service och omsorg, att ge möjlighet för fler mindre entreprenörer att kunna ackrediteras
inom Båstads kommun. Framgent emotser vi resultaten av att införa pengsystem inom
vård‐ och omsorgsboenden.
Från årsskiftet har, enligt politiskt beslut, Båstads kommuns verksamheter möjlighet att
köpa mat till sin verksamhet från valfri leverantör. Härigenom har full konkurrens‐
utsättning uppnåtts även av måltidsverksamheten. Härtill emotser vi även interkommunal
samverkan inom personaladministration.
Till yttermera visso har den tekniska verksamheten nått full konkurrensutsättning;
om den kritiska beredskapsbemanningen ska kunna garanteras












Vägunderhåll hanteras av vägföreningar samt av entreprenör förutom vissa akuta
åtgärder som sker i egen regi. Beläggningsarbete sköts i sin helhet på entreprenad
Grönyteskötsel sköts av entreprenör enligt separat beslut (Förslöv, Västra och
Östra Karup samt Grevie på entreprenad. Båstad och Torekov i egen regi)
Strandunderhåll sköts i egen regi i Båstad, i övrigt av vägföreningar och intresse‐
organisationer
Renhållningen sköts av NSR och av upphandlad insamlingsentreprenör
Fastighetsförvaltningen sköts av Båstadhem
Kart/GIS‐verksamheten sköts i egen regi enligt separat beslut
Lokalvården sköts till 50% på entreprenad
Malenbadets drift är under utredning
Hamnverksamhet i kommunen sköts på entreprenad
VA sköts av NSVA
Simskolan i Segeltorp och Torekov sköts delvis på entreprenad
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Regelverk för måltidsverksamheten upprättas 2012/3
Boendepeng införs fr o m januari 2013
Beslut om Malenbadet 2012
Åsliden läggs ut på entreprenad 2014
Lokalvården som är konkurrensutsatt, bevakas löpande så att den egna
regin kan konkurrera med den del som sköts på entreprenad
Missbruksvården utreds för konkurrensutsättning 2014
Härutöver provas samverkanslösningar inom Skåne Nordväst för exempelvis
‐ överförmynderi
‐ konsumentvägledning
‐ IT‐drift

Kommunens strategi de senaste tre åren, att inte inflationskompensera egenregi‐
verksamhet, gynnar inte förvaltningens arbete med konkurrensutsättning.

