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Beskrivning av ärendet Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även 
avsnitt som är kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. Efter 
inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt 
syftet med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens 
organisation och verksamheter och eventuella större ändringar inför det 
kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs nämndens utmaningar. 
Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio 
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och 
taktiska insatser vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för 
en långsiktigt hållbar utveckling. Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i 
samband med tertialbokslut samt i samband med dialogmöten. 
Måluppfyllelsen mäts med olika indikatorer/mätvärden. Eventuella program 
och aktuella styrdokument följs upp samtidigt. Internkontroll planen ingår som 
en del i nämndsplanen. Både indikatordokumentet och internkontroll planen 
kommer att finnas som separata bilagor till nämndsplanen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg och utvecklingsstrateg 
Sari Bengtsson, daterad 2019-11-14, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2020 som underlag för 
verksamhetsplanering 2020 inom nämndens verksamhetsområden. 
2. Kommunstyrelsen har tagit del av nämndsplanerna för myndighetsnämnden, 
utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden enligt 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, kommunallagens 6 kapitel 1 §. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2020 som underlag för 
verksamhetsplanering 2020 inom nämndens verksamhetsområden. 

2. Kommunstyrelsen har tagit del av nämndsplanerna för 
myndighetsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
kommunallagens 6 kapitel 1 §. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2020 som underlag för verksamhetsplanering 2020 
inom nämndens verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen har tagit del av nämndsplanerna för myndighetsnämnden, utbildnings
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt, kommu
nallagens 6. kapitel, 1 §. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 §ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller verksamheten. 

I granskningsrapporten från december 2018 rekommenderar revisorerna en översyn av kom
munens målstyrningsprocess, som även innefattar nämndsplanernas utformning och innehåll. 
Med anledning av detta har politikerna tillsammans med tjänstemannaorganisationen arbetat 
för att ta fram nämndsplaner med en kommungemensam struktur. 

Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt som är 
kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet 
med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter 
och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio 
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser 
vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut samt i samband 
med dialogmöten. Måluppfyllelsen mäts med olika indikatorer /mätvärden. 
Eventuella program och aktuella styrdokument följs upp samtidigt. 
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen. 
Både indikatordokumentet och internkontroll planen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 



Ekonomi 
I Nämndsplanen ingår även en budgetdel med information om hur verksamheten ska 
finansieras. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, t.f. Chef Bildning och arbete 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 
Bilaga med indikatorer 

Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, T.f. Chef Bildning och Arbete 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
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1. Nämndens ordförande har ordet 

Vi har en resa att göra tillsammans. Samverkan och hållbarhet är viktiga ledord under den här 
resans gång. För att klara uppdraget måste vi tänka mer långsiktigt och arbeta tillsammans med 
andra och fokusera på innehållet i det vi levererar till våra medborgare och företagare. 

Samverkan och en hållbar framtid 
Båstads kommun måste nu samla krafterna kring en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen behö
ver vara motorn och driva på så att vi gör rätt prioriteringar på både kort och lång sikt. Vi agerar 
genom att utöva vår tillsynsplikt gentemot våra nämnder och styrelser. Vi arbetar med vår mål
stuktur och lednings- och kvalitetsarbete. 
När vi samverkar med näringslivet, våra föreningar och andra offentliga organisationer kan vi 
samla oss kring en samsyn och med det bidra till en stark utveckling av vår kommun. 
Under året är det viktigt att vi har fokus på att jobba vidare i vårt viktiga arbete med barn- och 
unga för att skapa de bästa förutsättningarna att klara sig i livet. Här följer vi arbetet med vår nya 
skolstruktur som ska ge de bästa förutsättningarna för en modern kunskapsskola. Båstads kom
mun ska återställa förtroendet för vår socialtjänst samt ge goda förutsättningar för förvaltningen 
att klara uppdraget. Inom vård- och omsorg fortsätter resan med vårt nya boende Haga Park som 
är efterlängtat och andra insatser som bidrar till en god äldreomsorg. 
Vi kommer att arbeta nära vårt lokala näringsliv och noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden 
för att säkerställa att fler får ett jobb att gå till. 

Vi måste tänka långsiktigt 
De ekonomiska utmaningarna i våra olika verksamheter, investeringsbehov, demografiska förut
sättningar och minskad ökningstakt på våra intäkter ställer stora krav på alla i den kommunala 
organisationen men särskilt på oss som politiker. Vi ska möta dessa utmaningar genom att arbeta 
mer långsiktigt och effektivisera oss genom förändrat arbetssätt, samverkan med andra parter 
samt ny teknik På så sätt har vi möjlighet till att skapa det engagemang och fokus som krävs för 
att frigöra medel för kommande satsningar och nödvändiga investeringar. 

Vi tar ansvar 
Från kommunstyrelsen sida är det tydligt att vi tar ansvar för att målen mäts på det vi som orga
nisation levererar. För oss kommer 2020 bli ett spännande år präglat av arbete och utveckling av 
vårt målarbete och vår styrmodell. Dialogen inför budgetperioden 2020-2023 kommer att inten
sifieras och prioriteras. 

Johan Olsson Swanstein(M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser. Modellen är fortfarande under utveckl
ing och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära eventuella ändring
ar. 

StyrmodeU för Båstads kommun 
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2.1. Vision/ledstjärna 
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Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det fram
tida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: "Ett bättre sätt att leva". För vidare beskrivning se: 

http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 

1 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 eko
nomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan. Våra kärnvärden är: 

• Professionalism 
• Arbetsglädje 
• Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads /2018/01 /Personalpolitiskt-program-f%C3 %B6r
B%C3%A5stads-kommun-popul%C3 %A4rversion.pdf 

2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning 

Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: eko
nomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan överlap
par, hänger ihop och är beroende av varandra. 

Ekonomistyrning 
kommunens olika verksamhetsområden Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga re
surser sätta finansiella mål och fördela resurser mellan. 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 

Kvalitetsstyrning 
Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 

lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 

2.4. Arbetsflöde: Planering - Uppföljning och analys - Åtgärder 

I Styrningsarbetet har vi i vissa delar hämtat inspiration från SKL:s guide för planering, uppfölj
ning och åtgärder i kommunövergripande styrning 

Planering. 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (bud
getår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkom
mande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma hur målen ska uppnås. 
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Uppföljning och analys. 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 

Åtgärder 
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och ut
veckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden. 

3. Syfte med nämndsplan 

Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens 
inriktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020. Verksamhets
planen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämn
den beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. 
Nämndens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av plane
ringsfasen. 

Kommunal/agens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 

4. Nämndens organisation och ansvarsområden 

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 kommunstyrel
sen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även kommunens krisledningsnämnd. 

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

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

Kommunledningskontoret består av: 
• kommundirektör, biträdande kommundirektör 
• kommunikationsavdelningen med tillhörande kundcenterenhet 
• avdelningen strategi och utveckling 
• kansliavdelningen 
• ekonomiavdelningen, 
• upphandlingsavdelningen 
• HR-avdelningen 
• IT-avdelningen 

Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styrningen av 
kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga utveckl
ingsfrågor av såväl extern som intern karaktär. Kontoret arbetar aktivt för effektivisering, sam
ordning 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 kommuni
kation. Det inkluderar även PR och marknadsföring samt ansvar för den kommunikativa platt
formen, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens officiella webbplats, offici
ella 
sociala medier samt intranät. 

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

Strategi och Utveckling 
Strategi och utveckling arbetar operativt med och ansvarar för kommunövergripande mål- och 
kvalitetsstyrning, strategiskt hållbarhetsarbete samt Mde-genomför utvecklingsprojekt samt 
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 kravverksam
het samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yttrar sig i ärenden till kommunstyrelsen och 
biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. 

Upphandlingsavdelningen 
Upphandlingsavdelningen ansvarar för upphandlings- och inköpsprocessen. Upphandlingsavdel
ningens arbete består bl. a i att genomföra både samordnade och verksamhetsspecifika upphand
lingar, ge stöd och råd vid upphandlings-/ avrops- och e-handelsfrågor samt medverka och stötta 
verksamheterna i avtalsadministration och avtalsuppföljning. 
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HR-avdelningen 
HR-avdelningen ansvarar för övergripande frågor inom HR-området såsom chefs- och kompe
tensförsörjning, 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 

Den service som erbjuds utgör en grund för att kommunens nämndsmål ska kunna uppnås och 
är vidare direkt kopplat till kommunfullmäktiges mål 1; Båstads kommun är attraktiv att leva, bo 
och verka i. 

Tekniska kontoret 
Inom tekniska kontoret ligger staben som ansvarar för projektledning, mark- och arrendefrågor 
samt exploateringsprojekt, tomtförsäljning och markförsörjning men även för beställarkontakt 
gentemot de samarbetspartners som sköter driften av hamnar. 

Park, Gata & Natur 
Avdelningen sköter och underhåller Båstads kommuns skogar, stränder, gator, parker, lekplatser 
och yttre miljö vid skolor och förskolor. 

Kommunens fastigheter 
Arbetar strategiskt med kommunens fastigheter samt har beställarkontakt gentemot Båstadhem 
som sköter drift och underhåll av kommunens fastigheter. 

Kommunservice, måltidsverksamhet, städverksamhet och fordonsorganisation 
Verksamheterna tillhandahåller grundläggande service indirekt till medborgarna via service
funktioner till andra verksamhetsområden inom kommunen. 
Båstads kommunrestauranger arbetar på uppdrag av skolverksamheten samt vård och omsorg 
och är proaktivt där det finns utvecklingsmöjligheter inom måltider och måltidsmiljöer. 
Lokalvården bedrivs sedan oktober 2018 i egen regi, och i huvudsak inom fastigheter ägda av 
Båstads kommun. 
Kontorsservice ansvarar bland annat för posthantering, tryckeri och vaktmästeri. 
Fordonsorganisationen hanterar och administrerar kommunens bilar och arbetsmaskiner. 

Fritidsverksamhet 
Avdelningen ansvarar för simbassänger, föreningsbidrag, kommunens idrottshallar, arrangemang 
och vandringsleder. 

Räddningstjänst (ej myndighetsutövning) 
Räddningstjänstens verksamhet innebär förebyggande och förberedande arbete genom plane
ring, utbildning, underhåll och övning samt genomförande av effektiva räddningsinsatser. Rädd
ningstjänsten samarbetar via avtal med räddningstjänsterna i Halland och Skåne. Samarbetet 
sker inom lagstiftningens alla tre skeden; före, under och efter en olycka. Räddningstjänstens 
ansvar innefattar även krisberedskapsarbete. Krisberedskap arbetar enligt lagen om extraordi
nära händelser, vilket bland annat innebär risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning 
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och utbildning av krisledningsorganisationen samt samverkan med andra aktörer. 

Renhållningsverksamhet 
Beställarkontakt gentemot NSR som ansvarar för renhållningsverksamheten. 

VA-verksamhet 
Beställarkontakt gentemot NSVA som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommu
nens VA-anläggningar. 

Samhällsbyggnad 
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 kommunsty
relsen och myndighetsnämnden 

Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 
• Planfrågor 
• Geodata-verksamhet 
• Infrastruktur och kommunikationer 

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

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 

Verksamhetsövergripande BA 
Innefattar central ledning och administration för verksamhetsområdet Bildning och arbete. 

Vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare (SFI) 
Akademi Båstad Vuxenutbildning erbjuder komplettering av grundskole- och gymnasiekompe
tens för att uppnå behörighet till högre studier. Särvux är en skolform som ger undervisning på 
grundsärskole- och gymnasiesärskolenivå. Svenska för invandrare (SFI) förbereder nyanlända 
för studier och yrkesliv i nära samarbete med integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. 

Yrkeshögskola, yrkesvux och uppdragsutbildning 
Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder skräddasydda utbildningar framtagna i ett nära samar
bete med arbetslivet. Följande utbildningar erbjuds: 
• Kvalificerad koordinator - inriktning turism och service 
• Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård 
• Operativ ledare- specialisering Revenue Management 
• Affärsutvecklare inom hållbar turism 
• Kvalificerad trädgårdsanläggare 
• Arbetsledare- specialisering trädgård 
• Kitchen Manager - management inom matlagning/livsmedel/restaurang 
Kommunens yrkesvux erbjuder utbildningar inom trädgård där utbudet regleras genom ett 
samverkansavtal i Familjen Helsingborg. Det innebär att utbildningarna är öppna för elever i 
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hela samverkansområdet med "fritt sök". 
Uppdragsutbildningar erbjuds inom områden som turism, service, värdskap, data, ledarskap och 
trädgård både inom privat och inom offentlig sektor. 
Akademi Båstad erbjuder service till kommuninvånare som vill studera på distans. Servicen be
står bland annat av studie- och yrkesvägledning samt utlåning av grupprum och dator. 

Arbetsmarknadsenheten 
Enhetens uppdrag är att underlätta för kommuninvånare att utifrån den egna förmågan utvecklas 
och komma in på arbetsmarknaden. Detta görs bland annat genom att erbjuda praktikplatser 
och bidragsanställningar. Arbetsmarknadsenheten arbetar med projekt, arrangemang, och aktivi
teter som syftar till att främja integration och etablering på arbetsmarknaden, detta görs i 
samverkan med ideell sektor och näringslivet. Enheten har också ansvar för återanvändning av 
kommunens inventarier. 

Ekonomiskt bistånd 
Socialtjänstlagen styr kommunens arbete med försörjningsstöd. Socialtjänsten huvuduppdrag: 

•hjälp till självförsörjning (långsiktigt). 
•hjälp med försörjning (akut). 

Bibliotek 
Utöver kommunens huvudbibliotek på Kunskapscentrum i Båstad finns även fem filialbibliotek. 
Biblioteken är naturliga mötesplatser som i stimulerande miljöer erbjuder läs- och kulturupple
velser för såväl barn som för vuxna. 

Fritidsgårdar 
Kommunens fritidsgårdar är en plats för trygga möten i en drogfri miljö för ungdomar oavsett 
kön, sexuell läggning, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund eller religiös åsikt. Verksamheten 
är till för ungdomar i åldern 13-20 år. Kommunen har två fritidsgårdar, Musteriet i Båstad 
och Ungdomens hus i Förslöv. 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 

Båstads kommun har stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga utmaningar de kom
mande åren. En utmaning som delas av flertalet av Sveriges kommuner. Konjunkturen viker och 
som följd av det försämras arbetsmarknaden. Samtidigt ökar förväntningarna på välfärden. Över
lag 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: 

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. 

Investerings behov 
Kommunens tillväxt medför ett ökat behov 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. 
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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 kompe
tens och det blir allt svårare att ersätta de medarbetare som nu går i pension. 

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. Kommu
ner 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 ex
ploateringsintäkter medan verksamheterna gått med underskott. Sveriges kommuner och lands
ting (SKL) 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 
står inför ett ekonomiskt stålbad för att klara de utmaningar som kommunen står inför. 

6. Planerade ändringar i verksamheten 
Det stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga utmaningarna som kommunen nu står 
inför luäver ett nytt gemensamt arbetssätt baserat på helheten. För att bl.a. underlätta det dag
liga arbetet inom förvaltningen flyttar nu verksamhetsområdescheferna och utvecklarna ihop i 
en gemensam kontorsmiljö. Genom det skapas bättre förutsättningar till ett fördjupat samarbete 
för att klara de utmaningar som vi gemensamt står inför from 2020. 

Ledningsgruppens arbete kommer nu tydligare att imiktas på uppföljning av verksamheternas 
resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt. Därtill kommer arbetet långsiktigt att få en annan 
imiktning som innebär att fokus flyttas från att ha leverera flertalet av tjänster i egen regi till att 
göra det tillsammans med andra exempelvis civilsamhället och andra kommuner. Syftet är att 
kunna bibehålla den kommunala servicen men till en lägre kostnad. 

7. Kommunfullmäktiges lnriktningsmål 

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 

Fokusområde Medborgaren: 

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

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 

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

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före
tagsklimat 

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

Fokusområde Medarbetaren: 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Fokusområde Hållbar ekonomi: 

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett ef
fektivt resursutnyttjande 

8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 

Digitalisering 
För att få kommunens resurser att räcka till är det viktigt att genomlysa vilka arbetsmoment som 
kan automatiseras och digitaliseras. En digitaliseringsgrupp finns nu startad med uppdraget att 
identifiera områden som kan vara aktuella. 
Under 2019 har kommunen arbetat med flera olika digitaliseringsprojekt och ett antal större pro
jekt kommer att fortlöpa även under 2020, bland annat implementering av Hypergene i kommu
nens kvalitetslednings- och målstyrningsarbete samt personaladministration. 

Samverkan med civilsamhället och andra kommuner 
Kommunutredningen (Fi 2017:02) pekar på att det behövs samverkan mellan kommuner för att 
klara det kommunala uppdraget. Vi samverkar på flera sätt med kommuner som ingår i Familjen 
Helsingborg och även med kommuner norr om Båstad. Samverkan behöver vidareutvecklas och 
breddas att omfatta fler områden och funktioner. 
Kommunen behöver gå igenom den samverkan som sker inom Familjen Helsingborg för att be
stämma vad som verkligen ger något i verkligheten. En tydlig inriktning blir nu att gå från tradit
ionell samverkan till samarbete där kommunerna delar på tjänster eller hela verksamheter. 

Medborgarna i Båstads kommun har stor entreprenörsanda, är föreningsengagerade och samver
kansvilliga. Det pågår flera samhällsprojekt där medborgarna är drivande. Genom samverkan och 
medskapande med civilsamhället kan vi klara uppdraget 11 att ge välfärd till fler" (kommunutredning

en). Även denna samverkan behöver utökas och vidareutvecklas. 

Agenda2030 
Genom att agera lokalt tar vi ansvar för och bidrar till agenda 2030 och många av kommunens 
kärnverksamheter har bäring på hållbarhetsmålen. Agendans mål och delmål knyter till exempel 
an till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning samt miljö och klimat. 
Genom bland annat projektet Glo kala Sverige fortsätter kommunen att arbeta för att öka medve
tenheten om hållbarhet internt och externt och med att integrera ett hållbarhetsperspektiv i våra 
processer. 

t 
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Från deltid till heltid 
Heltidsarbete är avgörande för välfärdens kompetensförsörjning. Under 2020 kommer vi att fort
sätta med projektet "heltidsresan". Målet med projektet är att heltidsanställningar ska bli norm i 
välfärdens kvinnodominerande verksamheter. 

Bättre företagsklimat 
Båstad är en av landets mest företagsamma kommuner och har den högsta företagsamheten i 
Skåne. Resultat i Svensk Näringslivs ranking visar däremot något annat. En sjunkande ranking och 
behovet är stort att göra något nytt som kan förbättra vårt samarbete med näringslivet. 
Samarbetet med Båstads Turism och Näringsliv (BTN) kommer nu att fördjupas i syfte att för
bättra förutsättningarna för våra företagare och entreprenörer. Genom att inrätta en gemensam 
roll som näringslivslots tillsammans med BTN skapas bättre förutsättningar till dialog och möten 
med näringslivet. Samarbetet syftar också till att öka förståelsen för varandras villkor och utma
ningar. 

Skolkommun Båstad 
Skolorna i Båstad visar fina resultat enligt olika kvalitetsundersökningar. 
Kostnadsläget i vår skolverksamhet är visserligen relativt högt, men det är en medveten satsning 
och utbildning kommer att vara ett prioriterat område även i fortsättningen. Vi satsar på färre 
enheter med bra lokaler och utemiljöer som är trygga och stimulerande. 

Satsning på Vård och omsorg 
Vi kommer att göra en särskild satsning inom verksamhetsområdet Vård och Omsorg. Vård och 
omsorgsnämnden har fått utökad budget för att kunna finansiera driften av ett nytt vårdboende, 
Haga Park i Förslöv. Kvalitetsarbetet ska stärkas och utvecklas och genom den ovannämnda pro
jektet "Heltidsresan" ökar vi tjänstgöringsgraden för våra medarbetare. 

8.1 Nämndsmål/effektmål 

Kommunstyrelsen tar till sig och följer upp samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Kommunfullmäktiges indikatorer /nyckeltal kompletteras med ett antal egna mätvärden. 
En del mätvärden bryts ner på nämndsnivå, exempelvis nyckeltalen som mäter måluppfyllelsen 
för mål 8. 

Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

8.2. Uppföljning 

Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut och i samband med dia
logmötet. Uppföljning av internkontroll planer sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplan 

9. Ekonomisk översikt 

Innehållet kommer när budgeten är klar 
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Förklaringar: 

• nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s 
nyckeltal/mättal I I 

• nyckeltal på rosa bottenfärg är KS:s egna, 
kompletterande nyckeltal I I 

• nyckeltal vi följer upp är kopplade till 12 av FN:s 
17 globala mål för hållbar utveckling. 
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Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

I Båstads kommun finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, 
idrott, kapital, nya ideer, entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft och rent vatten. 
Med andra ord - ett bättre sätt att leva 

Indikatorer: 
senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste 
och trend med alla kommungr. mätning (år) 

kommuner 

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
66 t 60 62 2017 

som en plats att leva och bo på . SCB:s medborgarundersökning, 
(U00402) 
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och 
beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, t (U00408) 43 40 40 2017 
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 11 T 73 72 2018 
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB: s t medborgarundersökning 65 62 55 2017 
Nöjd-regionindex fritidsaktiviteter(medborgarundersökningen) 
(U09408) SCB:s medborgarundersökning t 

67 61 59 2017 
Nöjd-medborgarindex bibliotek (U09407) SCB:s t 
medborgarundersökning 77 74 72 2017 
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad 

En välkomnande attityd är en del av Bjäres attraktionskraft. Detta ska genomsyra vårt arbete, 
både som politiker och medarbetare i vår kommun. Vi ska vara serviceinriktade, ha ett gott 
bemötande, utveckla vår kompetens och vara tydliga om vårt kommunala ansvar. 

Indikatorer: 
senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste 
och trend med alla kommungr. mätning (år) 

kommuner 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads 
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s t medborgarundersökning, (U00401l 56 55 53 2017 

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post • och får svar inom en dag(%), KKIK, (U00442) 59 80 77 2018 
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 
sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK (U00413) 61 53 61 2018 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av t maxpoäng (%) KKIK (U00486) 89 85 87 2018 
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Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, 
stimulerande miljö för barn och vuxna. 

Det är av vikt att vi under mandatperioden får en långsiktig och hållbar skolorganisation på plats. Det 
gäller såväl lokaler som verksamhet och styrformer. Vi satsar på färre enheter med bra lokaler och 
utemiljöer som är trygga och stimulerande. Tidiga insatser är viktiga. Vi satsar på Barnhälsoteam för att 
säkerställa att alla barn, men speciellt för barn med behov av särskilt stöd, får de insatser de behöver. 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla duktiga pedagoger. 
Övrigt: 
Livslångt lärande, bra arbetsmiljö, behålla bra skolresultat 

Koppling till Agenda 2030: m 
Indikatorer: 

senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend med alla kommungr. mätning {år) eller målvärde 

kom. 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
85,6 ... hemkommun, andel(%) (N15428) SCB, skolverket, KKIK 83 82,9 2019 89 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
86,8 ... (%) (N15557) skolinspektionen 88 87 2018 89 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
86,4 t (%) (N17457) SCB 78,2 75,7 2018 87 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun, 
14,5 ... (N17500} SCB och skolverket 14,2 14,1 2018 15 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 
idigare, andel (%)(N18409} SCB ... 

48 45 39 2018 55 
Yrkeshögskola- hur många i arbete ett år efter avslutad 
utbildning (egen undersökning) 

Indikatorer .--
KS 

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun rfiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den enskildes behov och önskemål med målet att skapa välbefinnande. 
Kvalitetsarbetet i vård och omsorg ska stärkas och utvecklas. Vi erbjuder en jämlik vård och omsorg och 
välfärdstjänster med god kvalite och tillgänglighet. Vi ska planera med framförhållning och framsynthet. Vi strävar 
efter att skapa naturliga mötesplatser i våra tätorter för såväl ung som gammal. 
Övrigt: 
Rikt utbud av aktiviteter, kontinuitet, ta vara på det friska, trygghet, olika boendeformer, attraktiv arbetsgivare 
med bra arbetsmiljö 

Indikatorer: 
senaste värde 
och trend 

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn 

' Andel nöjda(%) (U23471) KKIK, Socialstvrelsen 85 
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 

2 505 .. (U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, andel .. 
nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel(%) (U28532) SKL:s .. 
undersökning anpassat till personer m. funktionsnedsättning 77 
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma 
saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 63 • 

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram 
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värdejmf värde jmf med Senaste 
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Kopplingti11Agenda2030: 111 • m • 
Indikatorer: 

senaste värde värdejmf 
och trend med alla 

kom. 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%) 
2,9 • (N00955) Arbetsförmedlingen 3,5 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, 
Andel (%)(N00973)SCB 32 47 
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) av befolkningen (N31816)Socialstvrelsen mm. 0,5 0,9 
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket 

82,4 t 75,4 
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Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat 

För att långsiktigt klara välfärden i Båstads kommun kommer vi att arbeta för att förbättra 
förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i vår kommun. I samverkan med Båstad 
Turism och Näringsliv finner vi former för ökad dialog med företagarna och för ökad förståelse för 
varandras möjligheter och utmaningar. I nära samarbete mellan kommun, region, ide burna sektorn, 
akademi och vårt lokala näringsliv finna nya samarbetsformer för bättre användande av våra 
gemensamma resurser. Dessutom lägga grunden till smidig myndighetsutövning och ökad 
beredskap för verksamhets mark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhets ort ska vi ta till vara 
genom att ha hög plan beredskap av byggbara markområden för åretruntboende och 
företagsetableringar. 

Koppling till Agenda 2030: 

Indikatorer: 
senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend 

Företagsklimatet enl. ÖJ(lnsikt) totalt NKI, (U07451) 71 .J 
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkät) Svenskt Näringsliv 3,3 
Andel företagsamma personer av befolkningen,16-74 år(%) 
Svenskt Näringsliv, UC 22,1 
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter, Ja/Nej 

Ja 

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy 

onsdag den 27 november 2019 

med alla kommungr. 
kom. 

73 72 

3,4 

12,4 

- -

mätning (år) 

2018 

2019 

2018 

2019 

eller målvärde 

75 

4 

22 

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

Vår nya Översiktsplan kommer under mandatperioden att vara ett viktigt dokument för styrning 
och utveckling av vår kommun. Här pekar vi ut våra omistliga naturvärden/områden som ska 
bevaras för framtiden samtidigt som vi är tydliga med var vi vill se byggnation för boende och 
verksamheter. 
Vi tar fram en klimatanpassningsplan för att prioritera vilka insatser som ska göras, tex förebygga 
stranderosion. VA-nätet kommer att byggas ut och reinvesteringar i befintlig VA-struktur 
kommer att öka. Viktiga kommunala beslut ska innehålla miljökonsekvensutredning. Insatser för 
att göra oss alla mera medvetna om att vi måste leva mera hållbart både socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt kommer att utvecklas under mandatperioden. 
Övrigt: Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafik, skapa miljömedvetenhet, 
återvinning/återbruk, sparsamhet i energiförbrukning. 

Koppling till Agenda 2030: m 
I nd i kato rer I nyckelta I: 

senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend med riket kommungr. 

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

560 ... 499 578 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) ... 
{U07514) Ekomatcentrum 20 30 26 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel {%) (U00437) 

43,8 ... Miljöfordons Sverige, KKIK 37,6 21 
Skyddad natur totalt, andel{%) {N85054) SCB 9,7 .. 6,4 11,7 

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 

onsdag den 27 november 2019 

mätning 
(år) 

2018 

2018 

2018 
2018 

eller målvärde 

500 

35 

so 
9,7 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Kommunens personal är vår viktigaste resurs. Vi kommer genom dialog klargöra politikens 
roll och våra medarbetares roll för att skapa tydlighet, effektivitet och arbetsro. Vi är 
varandras arbetsmiljö och vi vinnlägger oss om att skapa bra förutsättningar för att 
rekrytera och behålla vår personal, bland annat att ge resurser för att införa "rätt till heltid". 
Övrigt: Bra lönesättning, medbestämmande/inflytande, friskvård, tillit, ledarskap, 
kompetensutveckling, ändamålsenliga lokaler 

Koppling till Agenda 2030: IJ 
Indikatorer: 

senaste värde jmf 
värde och med alla 
trend kommune 

r 

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex 
78 .. (U00200)egen undersökning 79 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s 
48 t personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) 63 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%){egna uppgifter i 
5,5 .. ÅR)(N00090) 6,6 

Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) novemberstatistik 13 .. 12 
Arbeta med ovanstående nyckeltal på nämndsnivå 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

onsdag den 27 november 2019 

värde jmf med Senaste 
kommungr. mätning 

(år) 

79 2019 

56 2018 

6,7 2018 
12 2018 

Målsättning 
eller 
målvärde 

80 

56 

5,2 
Indikatorer 10 .... KS 
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 

Indikatorer: 

senaste 
värde och 
trend 

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

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

64%. mandatperioden. 

Styrdokument: budget 

onsdag den 27 november 2019 

Koppling till Agenda 2030: El 
värde värde jmf 
jmf med med 
riket kommungr. 

1A% 0% 

66,9% 

Senaste 
mätning 
(år) 

2018 

2018 

Målsättning 
eller 
målvärde 

2% (2,6%) 

50% 
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