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1. Nämndens ordförande har ordet 

Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Vi behöver alla göra vårt bidrag för att se 
till så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling i samhällsbyggandet. Genom att uppfylla 
och hålla på de krav och riktlinjer som finns i vår översiktsplan och i vår miljö- och 
bygglagstiftning bidrar vi till den utvecklingen. 

Den demografiska utmaningen, där färre ska leverera välfärd till fler, sätter kommunens 
ekonomi under stor press vilket innebär att det ekonomiska reformutrymmet för 
nämndens ansvarsområde är ytterst begränsat. På sikt behöver nämndens ansvars
område stärkas med kompetens inom bland annat ekologi och bebyggelsevård. 

Det är viktigt för nämnden att samhällsbyggnad är en attraktiv arbetsplats så att vi kan ha 
en god personalförsörjning med rätt kompetens. Förändringar inom lagstiftningen sker 
ofta med kort framförhållning vilket ställer krav på förvaltningens flexibilitet. 

I våra kontakter med allmänhet och företag är det viktigt att vi har en bra balans mellan 
god service och ett rättssäkert myndighetsutövande. Bemötandefrågorna är viktiga för vår 
attraktivitet som kommun för boende, företagande och besökare. Genom att utbilda 
personalen i bemötande och genom fortsatt utveckling av våra e-tjänster och 
automatisering av våra olika ärendehanteringsprocesser kan vi förbättra hur 
våra kunder upplever sina kontakter med oss. 

Carl Lilliehöök 
Myndighetsnämndens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser. Modellen är fortfarande under 
utveckling och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära 
eventuella ändringar. 

Styrmodell fö Båstads kommun 

tHir•md 

lJlp p HHj ni n g· o c h a n a l '/ B 

2.1. Vision/ledstjärna 

1
1
! 1,,1 BÅSTADS 

! Lll!' KOMMUN 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det 
framtida 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/ 

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. 
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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%iC3%B6r
B%C3%ASstads-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: 
ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan 
överlappar, hänger ihop och är beroende av varandra. 

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

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas 
uppgift 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 (planering-uppföljning och analys- åtgärder) har vi i vissa delar hämtat 
inspiration från SKL:s "styrsnurra". 

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 
utveckling. 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 
nämnden 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 planeringsfasen. 

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 

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 Myndighets
utövning 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 25 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 



7 (10) 

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 bygg
processen, 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 och olyckor genom tillsyn, remisshantering samt utbildning och information till 
allmänheten. 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 

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. Bemötande
frågorna 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 avgifter. 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. 

6. Planerade ändringar i verksamheten 

Under 2020 kommer miljöavdelningens ärendehantering göras mer digitala med införande av 
e-tjänster och e-arkivering påbörjas. Automatiseringen av bygglovsprocessen och framtagande 
av fler e-tjänster fortsätter. Bättre möjligheter för automatiserad uppföljning genom visuell 
styrning ska implementeras. 

7. Kommunfullmäktiges lnriktningsmål 

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

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. 

8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 

8.1 Nämndsmål/effektmål 

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

• Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner och i 
andra strategiska dokument 

• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens ansvarsområde 

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
Myndighetsnämndens bidrag och mål 

• Utbilda personalen i bemötandefrågor 
• Ge bättre information till våra invånare 
• Öka tillgängligheten 
• Underlätta för den sökande i bygglovsprocessen 

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg 
stimulerande miljö för barn och vuxna 
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Myndighetsnämndens bidrag 
• Verka för en god utemiljö, en god arkitektur och att lokalerna är väl anpassade 

för verksamheten 
• Verka för kollektivtrafiknära lägen 

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

• Verka för att även fritidshus uppfyller tillgänglighetskraven 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Inte relevant för nämnden 

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har 
ett gott företagsklimat 
Myndighetsnämndens bidrag och mål 

• Verka för en god infrastruktur och logistik 
• Öka nöjd-kund-index, NKI 

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

• Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner och i 
inriktningsdokument för naturmiljö och kulturmiljö 

• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens ansvarsområde. 
• Verka för bättre dagvattenhantering 
• Implementera miljö- och energiprogrammet där det är relevant för nämndens 

ansvarsområde 
• Inventera och åtgärda enskilda avlopp 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Uppmuntra till löpande fortbildning av personal inom respektive kompetens
område 

• Visa tillit till förvaltningens kompetens och ansvarstagande 
• Värna om en god dialog mellan politik och förvaltning 

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Följa budgeten 
• Nämnden ska genom taxor och avgifter hålla 100% kostnadstäckning för de 

uppgifter som nämnden har rätt att ta betalt för 

8.2. Uppföljning 

Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut, efter den 30 april, 
den 31 augusti samt den 31 december. 
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9. Ekonomisk översikt 

Innehållet kommer när budgeten är klar. 



~ 

S? 

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

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Leva upp ti ll de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner 

och i andra strategiska dokument 
• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens 

ansvarsområde 

Indikatorer: 
senaste värde jmf värde jmf med 
värde och med kommungr. 
trend riket 

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
66 60 62 som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning, t 

(U00402) 
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och t 
beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, 
(U00408) 43 40 40 
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71 • 72 72 
-.1 ··· ... _, _ 1 • •• 1.A. • • - I l I "'"''" ""' '"\ .-. - ... . -

t ., b- -· - -- • J .... . . 65 62 55 .... . ........... ....... ~· 'l"ll 

Styrdokument: översiktsp lan, näringslivspolicy 
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Utbi lda personalen i bemötandefrågor 
• Ge bättre information ti ll våra invånare 
• Öka ti llgängligheten 
• Underlätta fö r den sökande i bygglovprocessen 

Indikatorer: 
senaste värde värde jmf värde jmf med 
och trend med alla kommungr. 

kommuner 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads 
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 

56 t medborgarundersökning, (U00401) 55 53 

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post 
59 ... och får svar inom en dag(%), KKIK, (U00442) 80 77 

Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 
sekunder) på en enkel fråga (%) 61 53 61 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 

89 t maxpoäng (%) 85 87 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet (våra kärnvärden) 

Godkänd av myndighetsnämnden 5 november 2019 
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Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, 
stimulerande miljö för barn och vuxna. 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Verka för en god utemiljö, en god arkitektur och att lokalerna är vä l 

anpassade för verksamheten 
• Verka för kollekt ivtrafiknära lägen 
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ad ... 

1.... . . .l --1,. · -- ('\ - -- :.;: _ L..-L.:.:. .. :-- "' : Il - ·o 
, , ... ........ ,J,...f /O/ \ h. 11 C::A,O\ &&,4 84 &4,& ~ 

lr- 1 _ _ · - - ! ~ ! .. c:: . 1 ........ 1 ... :..;. .............. .. ...... : .... + ..... . ,...,...; .. 1 .. ...... 1 ... ... ... 

ge,gJ gg g.+ ~ 
.v ._ , r ""''" -'"·"•'b ,,. .... ,.,,._, " "b '- ' fbb 1 -'' ' '-''...,''It"'..., .,. ,,_ , .,...,_,,. ... , ,""'' 

0/\ /fl.11 c:r-r-,\ 

' "'., ., ., ..... ..... 9 §.;-± 4,-& ~ 

lr:: . ............... ,.. : ........ 1 ..... . ................ ..... A ..:...,. 

·~· ....... , ............. '-'-"' '- • '-

1~ ·1 ·· . ::=-~!::: 

+ 

+ 
+ 

~ ~· I -A,-8 ~ I ~ I + 
.. - -"-- -··-'""' _ _. ~ :- . ·"'L.:l.J ... :-- L.. .... -1, - --·· - ~· ~ 

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

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Verka för att även fritidshus uppfyller tillgänglighetskraven 

Indikatorer: 
senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 

Brukarbedömning särskild beende, äldreemserg Fiell'letssyn, 
andel nöjda(%) (U23471) 
Fallskader bland 13ersener 651 , 3 årsm, antal/100 000 
~ 

Brukarbedömning beendestöd Sel Brukaren får bestämma 
saker sem är 'iil(tiga, andel (%) (U26420) 

Styrdokument: 

Godkänd av myndighetsnämnden 5 november 2019 
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga 
självförsörjande 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Inte relevant för nämnden 

Indikatorer/ nyckel ta I 
senaste 
värde och 
trend 

värde jmf värde jmf med Senaste 

B t l .. shet 2S e4 år aRelel (%)av eefellERiRgeR, LåRgtielsar e se ' 
~ 

LäR!Rat etaeleri RgSll1313elFaget eeh eörjat areeta eller Stil el era, 
aRelel {%l(~IOQ973) 

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

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Verka för en god infrastruktur och logistik 
• Öka nöjd-kund-index, NKI 

Indikatorer: 

Il 

senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 

Företagsklimat enl ÖJ (Insikt), totalt NKI, (U07451) 

Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkät) Svenskt Näringsliv 

/\Aeiel företagsamma 13ers0Aer a\' eefollmiAgeA (l e 74 år)(%) 
S~'eASIEt ~JäriAgSli't1, UC 
Oet ska fiAAas miAst lS QQQ m2 leelig tomtmark 13laAlagel för 
~'erlEsaml=leter Ja/Aej 

och trend med alla kommungr_ mätning (år) eller målvärde 

kommuner alt.län 

71 • 

3,3 

22,1 

Ja 

73 72 

3,4 

12,4 

2018 75 

2019 
4,0 

2018 ? 

2019 Ja 

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy, översiktsplan ITi] BÅSTADS 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Leva upp til l de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner 

och i inriktningsdokument för naturmiljö och kulturmiljö 
• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens 

ansvarsområde 
• Verka för bättre dagvattenhantering 
• Implementera miljö- och energiprogrammet där det är re levant för 

nämndens ansvarsområde 
• Inventera och åtgärda enskilda avlopp 

Indikatorer/nyckeltal: 
senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste 
och trend med riket kommungr. mätning 

(år} 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07414) Avfall 
Sverige 

t 562 515 575 2017 
,_, . ,,,_ . - .I I O/\ i ~ "' 

,_,,_ -
' - \ ., 

' I · ~~C'. 1 Al 20 30 26 2018 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel(%) (N07400) 

43,8 i 37,6 21 2018 
lr• 1- ..J .... ... +. ,.. . I+ - /O/\ 9,7 T 6,4 11,7 2018 ---- ~-~-·~ , -

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Uppmuntra till löpande fortbildning av personal inom respektive 

kompetensområde 
• Visa tillit till förvaltningens kompetens och ansvarstagande 
• Värna om en god dialog mellan politik och förvaltning 

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

er 

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex 
(U00200)egen undersökning 77 79 79 2019 
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s • personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) 48 63 56 2018 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i t 
ÅR)(N00090) 5,5 I 6,6 6,7 2018 
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 13 11 12 2018 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 
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Mål 9: Båstads kl>mmun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Följa budgeten 
• Nämnden ska genom taxor och avgifter hålla 100% kostnadstäckning 

för de uppgifter som nämnden har rätt att ta betalt för 

Indikatorer: 

senaste värde värde jmf Senaste 
värde och jmfmed med mätning 
trend riket kommungr. (år) 

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 3 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Att uppnås under mandatperioden 2% ? ? 2018 
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat+ avskrivningar) 64% 66,9% ? 
indikator 3 ? ? ? ? 
indikator 4 ? ? ? ? 

Styrdokument: Budget 
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