
Handlingsplan för programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet 
Antagen av Kommunstyrelsen den x x 20xx, §x, D nr: KS 780/13-900 

1. Inledning 
Detta dokument, Handlingsplan för programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet 2014-2020, är baserat på Program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020 som antogs av kommunfullmäktige den 27 februari 2013, §25 Dnr: KS 318/11-900. Detta 
dokument ersätter kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Programmets syfte är att ange inriktning och övergripande 
målsättningar för folkhälsa-, trygghets- och säkerhetsarbetet. Handlingsplanens syfte är att omsätta programmet i konkreta åtgärder och insatser. 

Båstads kommun har valt att ta ett samlat grepp om folkhälsa, trygghet och säkerhet och samlar därför kommunens handlingsprogram enligt skydd 
mot olyckor och kommunens extraordinära händelser (bilaga) samt även säkerhetsskydd, kommunens folkhälsoarbete, trygghetsskapande åtgärder 
samt kommunalt brottsförebyggande arbete i ett samlat dokument- handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun. 
Handlingsplanen har varit på ute remiss, i enlighet med lagen om skydd mot olyckor, och svaren har beaktats i dokumentet. 

Handlingsplanen omfattar de fem områden som beredningen för välfärd och kultur samt beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetat fram i 
programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet vilka utgår från de nationella och regionala folkhälsomålen. De fem områdena är Gemenskap och 
delaktighet, Trygga, säkra bostäder och miljöer, Socioekonomiska förutsättningar, Psykosocial hälsa och Goda levnadsvanor. Till dessa områden har 
beredningarna valt att åskådligöra och precisera i punktform vad varje område innebär för Båstad kommun. 
Handlingsplanen utgår från programmet och dess preciserade texter. 

1.1 Tid 
Handlingsplanen för programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet gäller 2014-2020. Uppföljning sker årligen i särskild årsredovisning för planer 
och program. För den här handlingsplanenes görs uppföljningen i årsredovisningen i form av en välfärdsredovisning. Välfärdsredovisningen skickas 
till tillsynsmyndigheten för granskning av kommunens egenkontrolL 

Revidering av handlingsplanen sker inför 2018 års nya mandatperiod. 

1.2 Prioriteringar 
Prioriteringarna är utarbetade av kommunens utökade ledningsgrupp. Ansvaret för utförande av kommunens handlingsplaner är fördelat på 
respektive verksamhetsområde. 

1.3 Finansiering 
Insatserna i handlingsplanen arbetas årligen in i verksamhetsplan och budget. 



2. Handlingsplanen 

2.1 Gemenskap och delaktighet 

Social sammanhållning, gemenskap och delaktighet stärker den psykiska och fysiska hälsan. Forskning visar att personer med starka sociala band 
lever längre, har bättre hälsa och större kapacitet att återhämta sig från sjukdom än personer som lever socialt isolerade. Goda sociala relationer och 
en känsla av att ingå i ett sammanhang är viktiga för att ge människor en identitet och en känsla av samhörighet. Att främja kommuninvånarnas 
möjlighet till gemenskap och delaktighet är en viktig del av arbetet med att förhindra socialt utanförskap i kommunen. Specifikt bör grupper i ökat 
behov av socialt stöd prioriteras. 

Mötesplatser för olika 
åldersgrupper 

Fler ungdomar har meningsfull 
fritid 

Utred olika åldersgruppers behov och 
önskningar av mötesplatser i byarna 
och B åstad centralort via enkät 
Med utredningen som underlag, skapa 
eller utveckla möte 

2016 

2017 

2017 

Kommunledningskontoret 
Samhällsbyggnad 

Berörda 
verksamhetsområden 

Barn och skola 
Bildning och Arbete 

Berörda 
verksamhetsområden 

2016 

2017 

2017 



2.1.3 Utöka kollektivtrafikanvändandet för att frä 
ijitmdjt 

Ökat resande med 
kollektivtrafik för att främja 
möjligheten till socialt 
deltagande 

Informera om den befintliga 
kollektivtrafiken på www.bastad.se 

Anordna en "kollektivtrafikens dag" 
med bland annat praktisk information 
om hur kollektivresandet 

2.2 Trygga, säkra bostäder och miljöer 

Kommunledningskontoret 2014 

2015 Teknik och service 2015 

Människor söker sig till och vill bo på trygga, sunda och vackra platser. Båstads kommun har inte barastorslagen natur utan även ambitionen att vara 
Skånes tryggaste kommun. En trygg och säker kommun är en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser hanteras på ett bra 
sätt. Förutsättningarna för att vara en trygg och säker kommun är att ett väl fungerande och systematiskt skade- och elyeksförebyggande arbete 
bedrivs på bred front i samverkan med olika aktörer. Båstads kommun har ett samverkansavtal med Polismyndigheten. 

Trygga och säkra miljöer inkluderar inomhusmiljöer, närmiljöer och utomhusmiljöer i kommunen1. En stor del av det förebyggande arbetet innebär 
att utbilda, informera och ge råd till individer för att skapa ett engagemang hos medborgare att anamma en säker livsstil och att stärka 
ansvarskänslan för att gemensamt värna om vår kommun. På samhällelig nivå handlar det om att ta hänsyn till hälsa och miljö i samhällsplaneringen 
och att ha god beredskap för att kunna förutse och förebygga olyckor, skador och brott. 

Båstads kommun strävar efter att upprätthålla och skapa trygga och säkra bostäder samt miljöer. 

2.2.1 Alla kommuninvånare ska ha en förrn 

Färre bränder och bättre kunskap 
bland kommuninvånarna hur de 
agerar om brand skulle uppstå 

Genom information och utbildning ska 
alla kommuninvånare ges kunskap om 
olika brandrisker och hur man skyddar 
sig mot bränder och olyckor samt hur 
man agerar om en brand skulle 

1 Hänvisning till miljöprogrammet, antaget i KF 2012-06-27, § 139, dnr: KS 235/1 1-809 



l l l ~~~~- l l l 

2.2.2 Färre bostadsinbrott 

Information och utbildning till alla 
kommuninvånare om hur man kan skydda 
sig mot inbrott. 

2020 

Trygga och säkra utemiljöer Inventera belysningen och ev. andra l 2016 
faktorer i kommunens utemiljö och åtgärda 
vid behov för att öka kommuninvånarnas 
trygghet och säkerhet och minska antalet 

och brott 
Förstärka samhällsviktiga funktioner mot 
extrema väderförhållanden 

2.3 Socioekonomiska förutsättningar 

2017 

Teknik och service 
Samhällsskydd 
B åstadhem AB 

Teknik och Service 
Samhällsbyggnad 
Samhällsskydd 
Båstadhem AB 

2016 

2017 

Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa. Det finns stora hälsoskillnader i samhället på globat nationell och lokal nivå. skillnaderna i 
hälsa är tydligt kopplade till bland annat utbildningsnivå och inkomstläge. Låg utbildning och inkomst betyder generellt sämre livsvillkor och sämre 
levnadsvanor. Ekonomisk stress bidrar inte heller sällan till psykisk ohälsa. Ett ojämlikt samhälle påverkar alla människor eftersom det skapar 
sociala spänningar och bristande tillit mellan människor. Båstads kommun strävar efter att skapa trygghet för alla medborgare och minska 
ojämlikheterna i hälsa. Detta innefattar att i möjligaste mån skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att ta del av, och vara delaktiga i 
samhället, för att på så vis kunna skapa sig goda levnadsförhållanden och ett ökat välbefinnande. 



2.3.1 Fler kommuninvånare har ett arbete 

Andel förvärvsarbetande i arbetsför \ Förstärk och utöka studie- och 
ålder ökar yrkesvägledarnas roll och uppdrag 

Utöka arbetet med att integrera personer 
med psykisk sjukdom/psykisk 
funktionsnedsättning i arbetslivet (s.k. 

ortive 

2.3.2 Minska effekten av ekonomisk utsatthet bland barn 

2020 

2020 

Alla barn har tillgång till dator och 
Internet 

Inför att vid försörjningsstöd även ge l 2017 
ekonomiskt stöd till Internetuppkoppling 
hemma för att motverka utanfö 

Alla barn har möjlighet till 
medlemskap i förening 

Införa att vid försörjningsstöd även ge l 2017 
ekonomiskt stöd till föreningsavgift åt barn 
för att motverka utanfö 

2.3.3 Ökat stöd till barn med SVåra unn\/~VTTI"\ 

Öka barns trygghet och psykiska 
hälsa 

Ökat fokus och resurser till kommunens 
föräldrautbildning så att alla föräldrar 
erbjuds möjlighet att delta i 
evidensbaserade föräldrautbildning under 
barnets uppväxt (0-17 år) 

Fler barngrupper för barn med svåra 

2016 

2016 

Bildning och arbete 

Bildning och arbete 

Bildning och arbete 

Bildning och arbete 

Barn och skola 

Barn och skola 

2016 
2018 
2020 

2016 
2018 
2020 

2017 

2017 

2016 

2016 



2.3.4 Minska effekten av ekonomisk utsatthet bland 

Alla pensionärer har tillgång till 
dator och Internet 

Alla pensionärer har möjlighet till 
medlemskap i förening 

2.4 Psykosocial hälsa 

Inför att vid försörjningsstöd även ge 
ekonomiskt stöd till Internetuppkoppling i 
hemmet för att motverka utanfö 
Inför att vid försörjningsstöd även ge 
ekonomiskt stöd till föreningsavgift för att 
motverka utanfö 

2017 Bildning och arbete 2017 

2017 Bildning och arbete 2017 

Ett gott psykiskt välbefinnande är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv med god livskvalitet för individen. Att människor mår psykiskt bra 
är en förutsättning för ett-fungerande samhälle. Psykisk hälsa handlar bland annat om att uppleva sin tillvaro som meningsfull, att kunna påverka sin 
egen livssituation och ha en förmåga att hantera livets normala motgångar2• Psykosocial hälsa handlar om hur en individ mår psykiskt i sin 
livssituation och i sina sociala relationer. 

Den psykosociala hälsan är komplex och påverkas av en mängd faktorer. Inte minst den fysiska hälsan påverkas av, och påverkar, den psykosociala 
hälsan. Till exempel är människor som mår psykiskt dåligt överrepresenterade när det gäller ohälsosamma levnadsvanor såsom tobaks bruk, 
alkoholkonsumtion och nyttjandet av andra droger. Det finns även en koppling mellan psykisk ohälsa och övervikt, fysisk inaktivitet samt svaga 
sociala nätverk. Samtliga är ytterligare riskfaktorer för hälsan3. Uppväxtvillkor, nuvarande livsvillkor och levnadsmiljö har också betydelse för den 
psykosociala hälsan, samt sociala relationer och arbetsmiljön på arbetsplatser och skolor. 

Båstads kommun strävar efter att förbättra kommuninvånarnas psykosociala hälsa. 

2.4.1 Öka kommuninvånarnas kunskao om 

Ökad tolerans och förståelse för 
psykisk ohälsa 

2 http://www.skl.se/psynk/om-psykisk-halsa 
3 http: //www.skane.se/sv!Webbplatser/Folkhalsa!Psykosocial-halsa! 

in i 



vårdsystemet 

Upprätta en kommunikationsplan för hur 2017 Kommunledningskontoret 2017 
informationen kan förmedlas till 
kommuninvånarna 

Informationskvällar om psykisk ohälsa till 2017 Bildning och arbete 2017 
allmänheten Vård och omsorg 

kosociala hälsa med särskilda insatser riktade mot utsatta 

2015 Överförmyndaren 2015 

2.4.4 Föregå med gott exempel när det gäller att vara en hälsofrämjande arbetsplats och bidra till nätverksbildande med 
ivet och andra samhällsaktörer 

Minskade ohälsatal Öka de kommunala chefernas kunskap om l 2018 
psykisk ohälsa och ett hälsofrämjande 
le 

Kommunledningskontoret l 2018 



2.5 Goda levnadsvanor 

Levnadsvanorna har stor betydelse för den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Speciellt alkoholkonsumtion, tobaks bruk, ohälsosam mat och fysisk 
inaktivitet har identifierats som de stora riskfaktorerna för att drabbas av icke smittsamma sjukdomar. Icke smittsamma sjukdomar står enligt WHO 
Europa för 77 procent av Europas sjukdomsbörda och 86 procent av Europas dödsfall4. Ohälsosamma levnadsvanor är oerhört kostsamt, inte bara 
för individen som riskerar att bli sjuk och dö i förtid, utan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den goda nyheten ur ett folkhälsoperspektiv är 
att människors levnadsvanor går att påverka genom att utveckla miljöer som underlättar för människor att göra hälsosamma val och därigenom 
förebygga sjukdom. 

Båstads kommun vill arbeta för att stödja invånarna att etablera goda levnadsvanor. 

2.5.1 Öka andelen kommuninvånare som är 

Andelen kommuninvånare som är 
fysiskt aktiva enligt 
rekommenderad hälsofrämjande 
nivå ökar 

2016 

4 Linde, J. (2012). Folkhälsa är politik- eller politik för befolkningens hälsa. Sandviken. Jan Linde och 
Svensk Förening För Folkhälsoarbete. 

Samhällsskydd 
Kommunledningskontoret 

Samhällsskydd 2016 



upprätta en handlingsplan för 
utvecklandet av t. ex förskol e- och 
skolgårdar, lekplatser och utomhusgym 
för kommuninvånare i alla åldrar 

2.5.3 Minska den generella alkoholkonsumtionen bland invånarna i Båstad kommun och stödja ungdomar att skjuta upp sin 
alkoholdebut 

Minskad alkoholkonsumtion och 
senarelagd alkoholdebut 

Minskad användning av narkotika 

Inventera förekomsten av befintliga ANDT
policies hos idrottsföreningarna i 
kommunen och ge stöd åt föreningar som 
önskar tillämna modellen anti-DANT 
Minska berusningsdrickandet under 
tennisveckorna genom att genomföra 
Varannan Vatten-kamoanien 
Öka föräldrars medvetenhet kring vikten av 
att inta en restriktiv inställning till 
ungdomars alkoholkonsumtion genom t ex 
"Tänk Om" 
Båstads kommuns skolor ska följa och 
arbeta enli!rt skolverkets ANDT 

2016 

Bli en "Krogar-mot-knark-kommun" och l 2017 
arbeta enligt modellen i samverkan med 
krögare och oolis 

Samhällsskydd 

Samhällsskydd 

Barn och skola 

Bildning och arbete 
Samhällsskydd 

2016 

2017 



Minska spelmissbruk 

samverkansgrupp som aktivt arbetar med 
rökfria miljöer med särskild inriktning 
mot ungdomar 

Genomför kartläggning kring 
omfattningen av spelberoende och 
upprätta ett nätverk som arbetar med 
förebve:e:ande insatser mot soelberoende 

2017 

Samhällsskydd 
Teknik och service 

Barn och skola 
Bildning och arbete 

2017 



3.Bilaga 

Handlingsplan till programmet för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet med koppling till LSO 
och LEH 

Antagen av Kommunstyrelsen den x x 20xx, §x, D nr: KS 780/13-900 

1. Inledning 

Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 
Programmet anger inriktningen, eller vad som skall göras, för att 
uppnå kommunens mål. 
Till programmet finns tillhörande handlingsplan, som beskriver hur 
det ska göras, för att nå kommunens mål. Båstads kommun har valt att 
ta ett samlat grepp om folkhälsa, trygghet och säkerhet och samlar 
därför kommunens handlingsprogram enligt skydd mot olyckor och 
kommunens extraordinära händelser samt även säkerhetsskydd, 
kommunens folkhälsoarbete, trygghetsskapande åtgärder samt 
kommunalt brottsförebyggande arbete i ett samlat dokument
handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun. 

1.1 Syfte 

Syftet med kommunens handlingsplan för folkhälsa, trygghet och 
säkerhet är att skapa ett friskt, tryggt och säkert Bjäre för 
alla som bor, verkar och vistas här. 

1.2 Välbefinnanderådet 

I Båstads kommun finns ett Välbefinnanderåd. Rådet leds av politiker 
och består av deltagare från kommunens verksamhetsområden och 
Polismyndigheten. Samverkande myndigheter, organisationer och 
föreningar inom området bjudas in när behov uppstår. Rådets 
arbetsuppgifter är följande: 
• Medverka i arbetet med kommunens program och handlingsplan för 
folkhälsa-, säkerhets- och trygghetsarbete 
• Medverka till nätverksbyggande kring hälsa, trygghet och säkerhet 
och delge kunskaper och erfarenheter inom området, 
·Vara rådgivare till berörda verksamheter och tjänstemän, 
• Genomföra kontinuerliga dialoger med föreningsliv och 
organisationer som verkar för en utvecklad folkhälsa och medverkar 
till trygghet och säkerhet, 
• Fånga upp behov och önskemål från kommuninvånarna och föreslå 
åtgärder i syfte att medverka till ett hälsosammare, tryggare och 
säkrare Båstad, 
• Vara remissorgan i ärenden som rör folkhälsa, trygghet och säkerhet. 



2. Skydd mot olyckor 

Området Skydd mot Olyckor omfattar det olycksförebyggande, 
skadeavhjälpande samt uppföljande arbete som avses i lagen om 
skydd mot olyckor samt sotningsverksamheten. 

a. Riskbild 

Båstads kommun utgör en del av nordvästra Skåne, även kallad 
Familjen Helsingborg. Båstad gränsar även till Laholms kommun i 
Hallands län. Riskbilden i kommunen kännetecknas av: 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Intensiv fordonstrafik på motorväg E6 
Transporter med farligt gods på väg och järnväg 
Intensivpassagerar-och godstrafik på järnväg via 
Västkustbanan som delvis går i 9km tunnel genom Hallandsås 
Flygplats i angränsande kommun 
Intensiv turism med cirka 50 000 personer i kommunen under 
högsäsong 
Plats för större evenemang och event 
Många större hotell och konferensanläggningar 
Köpcentrum och handelsområden 
Industrier 
Större jordbruksanläggningar 
Flertal vårdboenden 
Befolkning med hög medelålder (cirka 30 o/o av 
kommuninvånarna är över 65år) 
Lång varierande kuststräcka 
Hallands väderö med intensiv färjetrafik under sommaren 
Intensiv fartygstrafik i sundet som bland annat utgör risk för 
oljeutsläpp 

Riskbilden är omfattande vilket ställer krav på en organisation 
med medarbetare och resurser kännetecknad av bred kunskap, 
kompetens och förmåga att under varierande förhållanden 
arbeta före, under och efter en olycka. 

b. Arbetssätt 

Samhällsskydd arbetar för ett säkrare 
och tryggare samhälle där olyckorna ska vara få och små. 
Räddningstjänsten i Båstads Kommun samarbetar genom avtal med 
såväl Laholms kommun som med de nordväst skånska kommunerna 
och även övriga skånska kommuner. Samarbetet omfattar före, under 
och efter en händelse. 

Aktuell information om Båstads kommuns politiska- samt 
tjänstemannaorganisation, antagna styrdokument mm, finns att läsa 
på www.bastad.se 

Samarbetet sker i arbetsgrupper tillsammans med 
Räddningstjänsterna i nordvästra Skåne. Arbetsgrupperna har 
representation från alla kommuner och är indelade i skydd och 
säkerhet, operativ, ledning samt olycksutredning. 

Aktuell information om gemensamt antagna mål, instruktioner och 
styrdokument mm finns att läsa på www.raddningskanenordvast.se . 

Före en eventuell händelse: 

Information och utbildning 
Information och utbildning är en viktig och stor del av det 
förebyggande arbetet. Kontakten sker genom utbildningar 
anpassade för de som bor, verkar och vistas i regionen i det dagliga 
mötet med personal från Räddningstjänsten i Båstad. 



Räddningstjänsten i Båstad bedriver bland annat ett aktivt 
informations- och utbildningsarbete för att stötta 
ägare av byggnader och nyttjanderättshavare 
att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. 

Myndighetsutövning- Tillsyn tillstånd och skriftlig redogörelse 
för brandskyddet 
Räddningstjänsten Båstad bedriver tillsyn enligt Lagen om skydd mot 
olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillsynen 
planeras och bedrivs enligt en årligt politiskt antagen tillsynsplan. 
Räddningstjänsten utfärdar tillstånd för brandfarliga 
och explosiva varor enligt Lagen om brandfarliga 
och explosiva varor. 

Rengöring av fastaförbränningsanordningar 
och kontroll av brandskyddet 
Grundprincipen är att kommunen även fortsättningsvis ansvarar för 
rengöring (sotning) och brandskyddskontrolL Lagen om skydd mot 
olyckor har dock en tydligare betoning på brandskydd. Sotningsfrister, 
mål, frister för brandskyddskontroll och andra tillhörande 
frågor beslutas av kommunen enligt förordning om skydd mot olyckor 
frister för brandskyddskontrolL 
Enligt lagen om skydd mot olyckor får kommunen medge att en 
fastighetsägare utför, eller låter annan behörig person 
utföra, sotning på den egna fastigheten. 
Målet för sotningsverksamheten är att på sikt öka skyddet mot 
eldstadsrelaterade bränder. I Båstads kommun genomförs det 
praktiska arbetet inom sotning och brandskyddskontroll av en 
entreprenör. Verksamheten följs upp av tjänsteman från 
Räddningstjänsten Båstad och vilka som får utföra vad inom området 
styrs via särskild delegationsordning. 

Rådgivning 

Rådgivning enligt intentionerna i lagen om skydd mot olyckor 
genomförs av Räddningstjänsten Båstad inom ett flertal olika 
områden, bland annat bygg- och planpro cessen. 

Trygghetstjänst 
Utgår från räddningstjänsten och gör hembesök, deltar i 
informationskampanjer i syfte att förebygga fallolyckor, bränder, 
ensamhet samt inbrott hos kommunens äldre invånare (över 75 år). 

Folkhälsa 
Utgår från samhällsskydd och bedriver såväl ett strategiskt som 
operativt arbete i syfte att genom goda levnadsvanor, förebygga 
psykisk ohälsa, nå grupper i samhället som är överrepresenterade i 
brand- och olycksstatistik 

Eldningsförbud 
Eldningsförbud kan utfärdas i Båstads kommun enligt särskild 
instruktion (gemensam för Skåne Nordväst). 

Under en olyckajhändelse: 

Skadebegränsande 
Räddningstjänsten ska organiseras, planeras och ledas så att 
skadebegränsande åtgärder kan sättas in inom godtagbar tid och på 
ett effektivt sätt. Arbetssättet för räddningstjänsten bygger på en 
flexibel organisation, där de skadebegränsande resurserna utgörs av 
olika stora enheter (exempelvis; Första Insats Person- FIP, släckenhet, 
specialutrustning, utrustning för spårdrift och båtar) med olika typer 
av bemanning. 

Samverkan 
Vid olyckor samt i arbetet före och efter en olycka föreligger ett behov 
av samverkan med andra myndigheter och resurser. Det kan röra sig 
om förstärkning av räddningsresurser från andra närliggande 



räddningstjänster men även andra organisationer som agerar vid en 
olycka/händelse. 

l väntan på ambulans 
Båstads kommun har avtal med Region Skåne om att räddningstjänst
resurs kan larmas till sjukvårdslarm samt i väntan på ambulans enligt 
särskild instruktion. 

Efter en olyckajhändelse: 

Olycksundersökningar 
Olyckor som föranlett en räddningstjänstinsats ska utredas. I Båstads 
kommun utförs detta av utredare från annan kommun via 
samverkansavtaL 

c. Organisation 

Räddningschefen, tillika Samhällsskyddschefen, leder 
räddningstjänstens verksamhet samt är ansvarig för att 
räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad enligt LSO. 
Räddningschefen utser behörig personal (räddningsledare), 
som kan leda en räddningsinsats. 
Räddningstjänsten är en del i verksamhetsområde Samhällsskydd. 
Via civilrättsliga avtal samverkar Räddningstjänsten Båstad med 
Räddningstjänsten i Laholms kommun samt räddningstjänsterna i 
Skåne Nordväst. 
Räddningschefen utser behörig personal för tillsyns- och 
tillståndsver ksamhet. 

Ansvar 

Den enskilde medborgaren har det primära ansvaret för och 
skyldighet att skydda sitt liv och sin egendom och att inte förorsaka 
olyckor. Det är ett ansvar för var och en att utföra skäliga åtgärder 
till skydd mot olyckor. Särskilda krav ställs på ägare och innehavare 
av byggnader och andra anläggningar att hålla utrustning för 
brandskydd, utrymning vid brand och andra olyckor och i vissa fall 
dokumentera sitt brandskydd. Först om den enskilde inte själv eller 
med hjälp av annan kan ingripa med en räddningsinsats vid 
olyckshändelser, eller överhängande fara för en olyckshändelse, 
inträder skyldighet för staten eller kommunen att ingripa genom 
räddningstjänst. 

Beredskap för räddningstjänst 
För att hantera förekommande olyckor samt ha en beredskap för 
större olyckor finns en operativ organisation. Bemanningen består av 
räddningspersonal i beredskap samt heltidsanställda personal som 
bemannar högre ledningsfunktioner. Vid övning samt vid utbildning 
och information till enskilda eller vid tillsyn er, som genomförs av 
u tryckande personal, kan anspänningstiderna bli något längre än 
normalt. 

Räddningsinsats 
Räddningspersonal i beredskap 
Räddningspersonal i beredskap 
(RiB) finns i Båstad, Förslöv och Torekov. 
Bemanningen är: 
Båstad: 1 styrkeledarejFIP + 4 brandmän 
Förslöv: 1 styrkeledarejFIP + 2 brandmän 
Torekov: 1 styrkeledarejFIP + 2 brandmän 
Senast 5 minuter efter larm ska räddningsfordon vara på väg mot 
larmadress en. 90% av kommunens invånare nås i normala fall av 
räddningstjänsten inom 15 minuter. 

StyrkeledarejFörsta Insats Person 



I Båstads Kommun finns ständigt tre styr keledare/Första Insats 
Personer i beredskap. Funktionerna bemannas av RiB-personal. Under 
beredskapen medförs ett mindre räddningsfordon vilket möjliggör en 
kortare insatstid till den drabbade. Fordonet har bland annat lättare 
brandsläcknings- och sjukvårdsutrustning samt hjärtstartare. 

Heltidsbemanning 
Heltidsanställda befäl bemannar en gemensam insatsledarberedskap 
för Båstads Kommun och Laholms kommun. Senast 90 sekunder efter 
larm ska räddningsfordonet vara på väg mot larmadress en. 

Resurser för eventuella samtidiga händelser 
Båstads kommun har en grundberedskap för mindre och medelstora 
räddningsinsatser. Vid flera samtidiga insatser eller större insatser 
finns avtal och särskild instruktion där stöd erhålls från samverkande 
kommuner. 

Samarbete med andra räddningstjänster 
Via civilrättsliga avtal kan Båstads Kommun ge och få hjälp av Laholms 
kommun samt kommunerna inom Skåne Nordväst. 

Sjöräddning 
På räddningsstationerna i Båstad och Torekav finns båtar för insatser 
till sjöss. Sjöräddningssällskapet har en station i Torekov. Där 
finns bland annat en räddningsbåt "Rescue Gripen" och en 
snabbgående enhet "Rescue Runner". För aktuell information se 
www.sjoraddning.se/torekov . Sjöräddningssällskapet och 
Räddningstjänsten samverkar bland annat vid insatser på Hallands 
väderö. För ytterligare information om gränsområden, 
se stycket om "Hamnar och deras gränser i vattnet". 

Kustbevakning 
För information om närmaste station se www.kustbevakningen.se . 
Tillsammans med övriga kustkommuner i Skåne Nordväst har en 
gemensam oljeskyddsplan tagits fram. 

Flygräddning 
Närmaste flygplats är placerad i Ängelholms kommun, på gränsen till 
Båstads kommun. Här finns beredskap och särskild planering för 
insatser vid flygräddning. 

Räddningsledning 
Via civilrättsliga avtal har Båstads kommun samarbete med Laholms 
kommun och kommunerna i Skåne Nordväst om gemensamma 
ledningsfunktioner av räddningsinsatser. Via överenskommelser 
mellan Skånes samtliga kommuner finns gemensamma stabsresurser 
och ledningsfordon att tillgå. Bårslövs brandstation i Helsingborg 
fungerar som bakre ledningsplats för Båstad och övriga kommuner i 
Skåne N ordväst 

Ledning på skadeplats: 
• Styrkeledare tillika Första insatsperson (RIB-personal) 
• Insatsledare för Båstad och Laholms kommuner (heltid) 
• Vakthavande brandingenjör/Yttre befäl för Skåne Nordväst 

(heltid) 

Bakre ledning i Bårslöv: 
• stabsbrandmästare/Inre befäl för Skåne Nordväst (heltid) 
• Räddningschef i beredskap/Tjänsteman i beredskap för Skåne 

Nordväst (heltid) 

Hamnar och deras gränser i 
vattnet 
Kommunen svarar för räddningstjänst innanför hamnpirarna. Utanför 
dessa gränser är det statlig räddningstjänst. 

Alarmering och varning 
Larmcentral för Räddningstjänsten i Båstads kommun är SOS Alarm. 
Vid avbrott eller störningar i alarmeringsfunktionen kan allmänheten 
larma räddningstjänsten från respektive räddningsstation. 



Kommuninvånare kan varnas och informeras vid allvarligare 
olyckshändelser via VMA-signalen (viktigt meddelande till 
allmänheten) i Båstad. För övriga orter kan yttre högtalarsystem på 
brand- och räddningsfordon användas. Varningen åtföljs 
av aktuell information, råd och anvisningar i riks- och lokalradion. 
VMA-signalen består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar med 
14 sekunders tystnad, i minst 2 minuter. 

Höjd beredskap 
Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) bygger på 
fredsräddningstjänstens grund och dimensioneras efter den 
aktuella hotbilden. 

Öppnajämförelser-Trygghet och säkerhet 
Båstads kommun (medianvärde inom parentes) 

Indikator 2011 2012 
Personskador 11,6 (11,7) 12,0 (11,8) 
Bränder i - (0,66) 0,42 (0,70) 
byggnad 
Våldsbrott 6,5 (8,5) 6,6 (8,8) 
Stöld och 53,5 (41,3) 55,4 (39,5) 
tillgrepp 
Responstid 9,7 (7,3-30,8) 9,5 (7,5-32,9) 
räddningstjänst 
Responstid 22,1 (7,4-30,3) 21,6 (7,9-33,3) 
ambulans 

2013 
11,7 (11,8) 
0,47 (0,66) 

6,8 (8,7) 
57,0 (38,6) 

9,2 (7,4-34,2) 

21,0 (8,4-35,3) 

l 
l 



3. Kommunens krishantering 

Kommunens krishantering omfattar kommunens krisberedskap enligt 
lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. En 
extraordinär händelse avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser. 

Förändringar i riskbilden 
Båstads Kommun kan förvänta sig en befolkningstillväxt de 
kommande åren då Hallandsåstunneln öppnar för tågtrafik och nya 
tågstationer skapas i nya bostadsområden. Det finns planer på att 
bygga höga byggnader och nya handels- och industriområden. 
Till riskbilden tillkommer även vårt förändrade klimat. 
Klimatförändringen kommer sannolikt att medföra längre perioder 
med nederbörd och extrem nederbörd för vår region. Längre perioder 
med nederbörd ökar risk för översvämningar och skred i känsliga eller 
utsatta områden, vilket kan komma att påverka risken med strandnära 
boende. Klimatförändringen kommer också medföra längre perioder 
av torka. Torka påverkar kommunens dricksvattenförsörjning samt i 
en förlängning även tillgången på vatten för brandsläckning. 
Samhällets utveckling har medfört att de sociala strukturerna 
förändrats genom åren samtidigt som en del normer minskat i 
betydelse. En av dessa konsekvenser kan ses i att skadegörelse och 
anlagda bränder är ett stort samhällsproblem. 

a. Riskbild 

Extraordinära händelser 
Hotbilden kan förändras snabbt och inträffade händelser visar att det 
otänkbara sker. Exempel på tänkbara hot: 

• Militära hot (bedöms just nu som mindre sannolikt) 
• Terrorhandlingar 
• Klimatförändringar 
• Epidemier j pandemier 
• Naturkatastrofer 
• Längre avbrott i vatten- och eldistribution 
• Ingrepp och störningar i IT -system 
• Telebortfall 

Sårbarhet 
Genomförd risk- och sårbarhetsanalys har inventerat exempel på 
följande risker som mest sannolika inom det geografiska området för 
Båstads kommun: 

• Beroendet av fungerande utbyte av 
varor, tjänster, information och teknik 
är stort. Exempel: 
- Dricksvatten 
-Värme 
- EljtelejiT 
- Betalningssystem 
- Rätt och riktig information 
-Transporter 

• Resandet ökar och vidgas geografiskt. 
• Verksamheterna drabbas hårt vid 

bland annat långvariga strömavbrott, 
epidemier eller händelser som gör 
byggnader och lokaler obrukbara. 

• Alla större händelser kräver omfattande 
informationshantering. 

b. Arbetssätt 



Inriktningen är att skapa ett starkt och robust samhälle i kommunens 
geografiska område med förmåga att ingripa effektivt vid 
extraordinära händelser. 

Krishanteringssystemet 
Det av regeringen fastställda nationella krishanteringssystemet 
grundas på en helhetssyn för hela hotskalan, från fred till krig. 
Förmågan att klara en extraordinär händelse byggs ur ett underifrån 
perspektiv och baseras på den ordinarie verksamhetens krav på 
säkerhet och uthållighet enligt tre principer: 

e Ansvarsprincipen: 
Den som har ansvar för en verksamhet i fred har det 
också i kris och krig. 

• Likhetsprincipen: 
Verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt 
som möjligt överensstämma i fred, kris och krig. 

e Närhetsprincipen: 
Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. 

Kommunen ska: 
"' ha god kunskap om risker och sårbarhet. 
e planera för hur risker och sårbarhet 

ska undanröjas eller minskas. 
e ha god förmåga att hantera en extraordinär 

händelse, ha en samlad bild av risker, sårbarhet och 
förberedelser för krishanteringen. 

• samordna all krishantering i sitt 
geografiska område. Kommunen ska alltid vara förberedd för 
att hantera en extraordinär händelse och ha en aktuell 
krislednings- samt krisinformationsplan för att säkerställa 
kommunens krishanteringsförmåga. För att uppnå 
engagemang, delaktighet, effektivitet och att arbetet på ett 
enkelt sätt kan följas upp och utvärderas, genomförs 

regelbundna utbildningar och övningar med berörda 
tjänstemän och politiker. 

c. Organisation 

Beredskapsplanering 
Kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för kommunens 
övergripande beredskapsplanering. Beredskapsplaneringen utgår från 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Riskerna hanteras och 
åtgärdas inom ramen för handlingsplanen för folkhälsa, trygghet och 
säkerhet. 

säkerhetsskydd 
Kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för kommunens 
säkerhetsskyddsarbete. Exempel på säkerhetsskyddsarbete är 
skalskydd och passagesystem till kommunala anläggningar samt 
utbildning och instruktioner till tjänstemän och förtroendevalda i hot 
och våld. Arbetet utgår från kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 
Riskerna hanteras och åtgärdas inom ramen för handlingsplanen för 
folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Krislednings- och krisinformationsplan 
För att hantera händelser finnskrislednings-och 
krisinformationsplaner. Dessa utformas så generellt att de kan utgöra 
stöd vid alla typer av händelser. Situationen avgör hur mycket 
grundorganisationen ska utökas för att klara den aktuella händelsen. 

Information och utbildning 
Alla anställda i Båstads kommun erbjuds Kommunal 
säkerhetsutbildning vart 3 :e år. Krisledningsgruppen som består av 
kommunens ledningsgrupp övas och utbildas regelbundet. 

Regional Tjänsteman i Beredskap {TIE) 



Via det civilrättsliga avtalet mellan kommunerna i Skåne Nordväst 
finns det ständigt en regional TIE, tillika räddningschef i beredskap. 
TIE ska bland annat omvärldsbevaka och vara den som startar upp 
drabbad kommuns krisorganisation. 

Lokal Tjänsteman i Beredskap (TIE) 
Båstads kommuns verksamhetsområdeschefer samt ytterligare några 
funktioner bemannar en lokal TIE-funktion. Den lokala TIE-funktionen 
är "vägen in" för den regionala TIE-funktionen. Lokal TIE tar emot och 
värderar händelsen och startar sedan upp krisorganisationen enligt 
uppgjordkrislednings-och krisinformationsplan. 

Kris/ edningsnämnd 
I Båstads kommun utgör Kommunstyrelsens Ekonomiutskott även 
kommunens krisledningsnämnd. 

Geografiskt områdesansvar 
I Båstads kommun utgör Välbefinnanderådet det lokala nätverket för 
folkhälsa, trygghet och säkerhet. Rådet utökas vid behov och utgör 
även ett nätverk för det lokala krishanteringsarbetet inom ramen för 
det geografiska områdesansvaret. Tillsammans med övriga kommuner 
i Skåne Nordväst finns ett nätverk för beredskapsplanering på 
regional nivå. I detta nätverk ingår även samverkande myndigheter 
och företag. 
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Förslaget till Båstads kommuns Handlingsplan för programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet 
2014-2020 var ute på remiss 2014-04-16 till2014-04-30. 

Remissvar inkom från: 
- Laholms kommun 
- Landskrona stad 
-Ängelholm och Örkelljunga kommun 
- Kustbevakningen 
-Arbetsgrupperna vid återkopplingsmöte (inkom muntligen) 
- säkerhetssamordnare i Båstad kommun 
- Länsstyrelsen Skåne 
- Länsstyrelsen Skåne avseende Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

Inkomna remissvar bifogas i sin helhet till denna sammanställning. 
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Laholms kommun Inget att erinra 
Landskrona stad Ser positivt till det samlade grepp som Båstad 

kommun tagit om folkhälsa, trygghet och säkerhet. 
Landskrona stad har ingen erinran i ärendet. 

Ängelholm och Ör kel- - Ni anger att programmet omfattar tiden 2014-
ljunga kommun 2020. Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) 

SFS 2003:778, skall nytt handlingsprogram antas av 
Kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod 
- Under rubriken "Efter en olycka/händelse" anger 
ni att olycksundersökningar skall utföras i kommu-
nen av en särskild utredare från Ängelholm. Tyvärr 
kan vi inte tillhandahålla denna tjänst längre och 
vårt avtal kring denna tjänst kommer att sägas upp 
- I inledningen av handlingsplanen omnämner ni 
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Båstads kommun 

Samhällsskydd 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsskydd@bastad.se 
www.bastad.se 
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Kustbevakningen 

Arbetsgrupperna vid 
återkopplingsmöte 
(muntligen) 

Länsstyrelsen Skåne 

både trygghet, säkerhet och säkerhetsskydd. Pro
grammet är skrivet utifrån ett medborgarperspek
tiv men inget omnämns specifikt om hur Båstad 
kommun avser att arbeta med säkerhetsarbete och 
säkerhetsskyddsarbete internt gentemot egen 
verksamhet eller vem som har ansvaret för kom
munanställdas personskydd. Detta kanske tas upp i 
andra dokument, men kan i så fall vara ide att om
nämna detta i inledningstexten av handlin_gsQlanen. 
Kustbevakningen har inget att erinra mot utsänd 
remiss i förhållande till myndighetens ansvar och 
verksamhetsområde 
- Under 2.2 tydliggöra samverkan med polisen i det ./ 
brottsförebyggande arbetet 
- Under 2.5 Goda levnadsvanor, lägg till följande ./ 
text som en insats vilken ska leda till goda matva
nor: "I samverkan mellan olika aktörer upprätta en 
grupp som undersöker och utformar förslag kring 
hur goda matvanor och måltidsmiljöer kan främjas i 
de verksamheter där måltider serveras i kommu
nerna". 
- Under 2.4.2, lägg till en insats kring att "Inrätta 
daglig mentalt stimulerande aktivitet på vård- och 
omsorgsboende till alla boende" 
- Inkludera trygghetstjänsten för äldre i handlings
planen 
- Inkludera Senior Sport School (eller motsvarande) 
i handlingsplanen 
- Inkludera fler aktiviteter för äldre 
Övergripande synpunkter: 
- Länsstyrelsen är positiv till att programmet till ett 
vidgat förhållningssätt kring folkhälsa, trygghet och 
säkerhet och det ger en känsla av att kommunen 
framgångsrikt har samordnat och integrerat dessa 
frågor som delar i en större helhet. 
- Handlingsplanen syftar till att omsätta program- ./ 
met för folkhälsa, trygghet och säkerhet i konkreta 
åtgärder och insatser, något som framgår av missi-
vet, men inte i själva handlingsplanen. 
- Länsstyrelsen reagerar på att en del av insatserna 
som vi uppfattar som långvariga insatser har en 
deadline för när de ska vara genomförda. Länssty
relsen vill därför uppmana kommunen att se över 
insatsernas färdigställande och om det snarare inte 
är aktiviteter som behöver genomföras årligen. 
- När det gäller uppföljning av insatser, reglerar de ./ 
endast när i tid uppföljning ska genomföras, men 
det saknas en beskrivning av hur den avses att ge
nomföras. 
- När det gäller delaktighetsperspektivet anser 
Länsstyrelsen att insatserna i högre utsträckning 
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Länsstyrelsen 
avseende LSO 

kan involvera befolkningen. Många insatser har 
som målsättning att främja delaktighet, men vi me
nar att de i högre utsträckning kan planeras, ge
nomföras och följas upp med inflytande från de 
grupper som är berörda. 
- Ansvaret för insatserna fördelas till de förvalt
ningar som har det övergripande ansvaret för in
satsen, ett förhållningssätt som underlättar förut
sättningarna för att programmet ska inordnas i 
kommunens ordinarie arbete. 
- Länsstyrelsen saknar däremot en beskrivning över 
hur handlingsplanens genomförande samordnas på 
tjänstemannasidan, finns exempelvis en samord
ningsfunktion som ansvarar för handlingsplanens 
genomförande? 
- Länsstyrelsen saknar insatser för att utveckla ru
tiner för att förebygga sociala risker och hantera 
social oro. Som ett underlag i det arbetet finns 
Länsstyrelsens rapport: "Samhället förändras - och 
vi måste förändra våra insatser (2012:9)". 
- Länsstyrelsen noterar att handlingsplanen inte 
förhåller sig till frågor som rör bostadsförsörjning 
eller samhällsplanering och vill därför uppmana 
kommunen att väga in dessa aspekter i arbetet för 
en socialt hållbar utveckling. 
Detaljerade synpunkter: 
- 2.1.3: den förväntade effekten anger inte socialt ./ 
deltagande, endast ökat kollektivtrafikanvändande. 
- 2.2.1 den förväntade effekten anger inte färre ./ 
bränder. 
- 2.2.3 Insatsen omfattar inte andra insatser i den ./ 
fYsiska miljön, som att se över och klippa ner 
buskage etc för att öka känslan av överblick och 
trygghet, skapa sociala mötesplatser etc. Ytterligare 
insatser som inbjuder till delaktighet är trygghets
vandringar etc. 
- 2.3.2 Ytterligare insatser som kan rekommenderas 
i sammanhanget är vräkningsförebyggande arbete 
och att se över förutsättningarna och tillgången till 
en egen bostad för barnfamiljer. Godkänns exem
pelvis försörjningsstöd som inkomstkälla i det 
kommunala fastighetsbolaget B åstadhem AB? 

"./ - 2.4 Se över formulering i text, stigmatiserande 
formulering om "De" andra som överviktiga och 
fYsiskt inaktiva. 
- 2.4.1 Förväntad effekt, ökad tolerans, om vad? ./ 
- 2.5.3 Förväntad effekt, se över skrivning: senare- ./ 
lagd alkoholdebut 

Skåne - Det är Länsstyrelsens uppfattning att kommunen, 
genom att i tillägg till den revidering som framgår 
av kapitlet Tid, även inför ett moment där kommun-
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fullmäktige tar upp det reviderade handlingspro
grammet för beslut under första året av en ny man
datperiod. 
- Programmet bör kompletteras med den övergri
pande politiska organisationen, åtminstone för den 
del som avses enligt LSO 3 kap. 11§. 
- Kommunen har inte redovisat de resurser kom
munen har för förebyggande verksamhet, detta kan 
inte anses uppfylla de krav lagen ställer. Den del av 
handlingsprogrammet som upprättas för kommu
nens förebyggande verksamhet bör beskriva hur 
denna är ordnad och hur den planeras. Även den 
erfarenhet och kompetens som behövs med hänsyn ./ 
till riskbilden, och inte bara lägsta krav, bör framgå 
av beskrivningen. 
- strukturen är inte tydlig när det gäller den del som 
avser att utgöra kommunens handlingsprogram 
enligt LSO, Enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§åligger det 
kommunen att, mot bakgrund av de lokala förhål- ./ 
landena, ställa upp målen för den förebyggande 
verksamhetens och räddningstjänst. 
- Kommunen bör överväga att samla handlingspro
grammet tillsammans med nödvändiga styrdoku
ment i en struktur som är lätt att överblicka. 
- Länsstyrelsens uppfattning att dokumentationen 
av arbetet bör knytas till handlingsprogrammet i 
bilaga. Handlingsprogrammet bör även beskriva 
hur det fortsatta och fortlöpande analysarbetet 
kommer att bedrivas, exempelvis kan det arbete 
som "Välbefinnanderådet" bedriver ingå som del i 
beskrivningen. 
-Kommunen bör därför komplettera handlingspro
grammet med de övergripande rutiner som beskri-
ver hur Länsstyrelsen i Skåne län kan ta del av ./ 
kommunens egenkontroll och utvärdering. Detta 
gäller både förebyggande arbete och räddnings
tjänst. 
- Kommunen bör i handlingsprogram förtydliga 
kriterierna för hur "i skälig omfattning" skall tolkas 
så att det tydligt framgår i vilka situationer eller i 
vilka sammanhang kommunen avser att genomföra 
fördjupade olycksundersökningar, d.v.s. vilka 
olycksundersökningar som kommunen avser att 
genomföra utöver ifyllnad av insatsrapp orten. 
-Av handlingsprogrammet bör framgå hur allmän
heten ges möjlighet att larma räddningsorganen 
enligt 6 kap. 10§ LSO. Av handlingsprogrammet bör 
det även framgå hur allmänheten kan larma rädd
ningsorganen vid avbrott eller störningar i 112-
trafiken. 
- Enligt 2 kap 2§ förordning om skydd mot olyckor, 
FSO, får kommunen meddela föreskrifter om när 
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den skriftliga redogörelsen skall lämnas in till 
kommunen. Av programmet framgår inte klart om 
sådan föreskrift finns eller om kommunen avser att 
meddela sådan föreskrift. 




