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Så gick det 2017 

Läs hela årsredovisningen på www.bastad.se
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4. Båstads kom-
mun ska vara en 

av Sveriges 10 bästa 
miljökommuner

Båstads kommuns  
vision 2030

1. 
Båstads 

kommun är 
attraktiv att leva, 

bo och verka i

2. 
Båstads 

kommun är 
välkomnande, 

professionell och 
tydlig

3. 
Överskott 

ska uppgå till 2 
procent av skatte-
intäker och gene-

rella bidrag.

Fullmäktigemål:

3. 
Skatte-

finansierade 
investeringar

finansieras fullt 
ut med skat-

temedel. 

Nämndsmål:

1. Båstads 
ska vara en av 

Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

2. Båstads 
kommun ska vara 
en av Sveriges 10 
bästa kommuner  

inom vård och  
omsorg

3. Båstads 
kommun ska vara 
en av Sveriges 50 
bästa näringslivs-

kommuner

5. Båstads 
kommun ska vara 
en av Sveriges 10 
bästa kommuner  

inom trygghet och 
säkerhet

6. Båstads kommun 
ska främja allas möjlig-

heter till kulturupplevelser 
året runt genom att vara 

bland de 50 bästa i riket

Våra mål

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 priori-
tera. 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.

Tumme upp = mål  uppnått
Neutral tumme = mål nästintill uppnått
Tumme ner = mål ej uppnått

För mer information: www.bastad.se


