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KS § 103  Dnr KS 000458/2016 - 700 

Demenscenter i Båstads kommun - Upphävande av beslut om 
Almgården 

 
Beskrivning av ärendet Ett ärende gällande upphävande av tidigare beslut att bygga ut Almgården till 

demenscenter väcks på sammanträdet av ordförande Bo Wendt (BP).  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Tidigare beslut från kommunstyrelsens sammanträde 2014-09-10, § 190 dnr 
KS 000486/2014-700, att skapa ett modernt demenscenter på Almgården i 
Grevie upphävs. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att hitta alternativa placeringar med liknande 
innehåll för tillskapandet av ett modernt demenscenter.  

 
Protokollsanteckning Ärendet kompletteras med handlingar från Båstadhem till kommunstyrelsens 

sammanträde 2016-05-11. 
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Daniel Kling - Fwd: Svar på din fråga om utredningsuppdraget från KS om utbyggnad av 
Almgården 

Från: 
Till: 
Datum: 

Bo Wendt <bo.wendt@bastad.se> 
<catharina.elofsson@bastad.se> 
2016-03-30 17:15 

Ärende: 

Bifogade filer: 

Enlök 
MvhBW 

Fwd: Svar på din fråga om utredningsuppdraget från KS om utbyggnad av 
Almgården 
Ritning med analys av Almgården.pdf 

Skickat från min iPad 

Vidarebefordrat brev: 

Från: "Robe1i Falk" <robe1i.falk@bastadhem.se> 
Datum: 29 mars 2016 10:43:51 CEST 
Till: "Bo Wendt" <Bo.Wendt@bastad.se> 
Kopia: "Margareta Hammarberg" <margareta.hammarberg@bastad.se>, "Johannes 
Häll" <johannes.hall@bastad.se>, "Linda Raimosson" 
<linda.raimosson@tengbom.se> 
Ämne: Svar på din fråga om utredningsuppdraget från KS om utbyggnad av 
Almgården 

Hej Bo! 

Bifogar den utredning som Tengboms arkitekter gjort. Se nedan: 

Allmänt Almgårdens vård boende Ängelsbäck 

Den befintliga lokalen rymmer idag 23 vårdrum med tillhörande övriga kringytor. Det har 
efterfrågats en utökning av antalet vård platser och för att åstadkomma detta finns två 
alternativ på befintlig fastighet. Påbyggnad med ett nytt våningsplan alt nybyggnad på 
befintlig tomt . 

• Påbyggnad skulle påverka befintliga lokaler i stor utsträckning under lång tid. Detta alternativ är 
helt beroende av kvalitet på befintliga stommar och strukturer. 

• Tillbyggnad på tomten. En nybyggnad skulle med all säkerhet behöva utföras i flera våningar för 
att rymma de I 6 önskade vård rummen (då tomten är relativt begränsad). Denna lösning är i princip 
möjlig att utföra utan att störa befintlig verksamhet. En tillbyggnad i flera våningar kommer 
förmodligen att vara svår att förena med effektivitetskrav på hela huset såsom lätthet att överblicka och 
jobba med vårdutrymmen i både nya och befintliga lokaler. En lösning med vårdlokaler på liten yta i 
flera plan ger relativt sett höga kostnader för vertikaltransport utslaget på nyttjandegraden. 
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Kraven på lokalerna i ett vård- och omsorgsboende eller demensboende varierar 
beroende på de boendes behov. Vi har valt att titta på två lätt mätbara funktioner för att 
undersöka befintliga lokalers användbarhet. 
Vi har i detta läge inte fördjupat oss i andra viktiga parametrar i ett vård rum såsom 
rumssamband, möblerbarhet, möjlighet till utblick mm. 

Punktanalys befintliga lokaler: 

Badrum: 
För wc/dusch gäller att alla befintliga badrum uppfyller kravet på tillgänglighet enl. Svensk 
standard för utökad tillgänglighet, BBR och Bygg i kapp handikapp. 
Vissa verksamheter väljer att dimensionera badrum för användandet av duschvagn (för 
att lättare kunna duscha boende utan att själva bli blöta). Det finns olika utformning på 
duschvagnar både liggande och halvsittande. Rekommenderad storlek på ett badrum där 
duschvagn skall användas bör vara 2,4x2, 7 m enl. Arbetsmiljöverket. Inga badrum har 
den storleken i befintliga lokaler. 

Sängplats 
Utrymmesbehov vid säng styrs av arbetsmiljöverkets krav på utrymmesbehov från två 
sidor. 800 mm är minimått på ena långsidan och 1300 mm på andra. Detta ger ett totalt 
mått på 3000x2900. 
17 av rummen ger dessa möjligheter men de 6 markerade rummen uppfyller inte kraven. 

Sammanfattning 

Ett program för verksamheten så som den ser ut i dag, men framför allt hur den ser ut i 
framtiden hade tydliggjort faktiska behov. I befintliga lokaler finns idag brister enligt 
punktanalysen. 
Det finns härmed förutsättningar i befintliga lokaler som bör analyseras parallellt med 
planeringen av en eventuell tillbyggnad/påbyggnad. 

/Jonas Torle 

Vi hade ett möte hösten 2015 där bl a folk från Stadsbyggnadsavdelningen och 
Vård och omsorg var med. 
Jag tror att det var Johannes Häll som företrädde VO. Vi detta möte slogs det fast 
att det inte var aktuellt att bygga till/ut Almgården. 

Hur detta sedan tagits upp i Vård- och omsorgsnämnden vet inte jag. 

När jag skickade nedanstående utredning till Johannes Häll frågade han om det är 
möjligt att bygga ut. Arkitekt Linda Raimonsson svarade då att det inte är möjligt 
att skapa det utrymme som behövs vid sängarna i de sex rum som inte uppfyller 
kraven idag. Det finns inte heller utrymme på tomten för aktuell utbyggnad i ett 
plan. 

Jag, vi i Båstadhem, har uppfattat det som att det inte är aktuellt att bygga vidare på 
Almgården och att detta slogs fast i höstas .. 

Det verkar väl lämpligt att släcka detta KS-uppdrag och om behovet av 
demensboende kvarstår i så fall utreda ett demensboende på annan plats i 
kommunen. 

file:///C:/Users/danklil/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/56FCE49EBASTAD-ADM ... 2016-04-25 
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Med vänlig hälsning 

Robert Falk 
VD 

..(BÅSTADHEM 

Växel: 0431 -75030 
Direkt: 0431-75034 
E-post: robert. fa lk@bastadhem.se 

Postadress: Box 1116, 269 22 BÅSTAD 
Besöksadress: Fridhemsvägen 7 A, 269 31 BÅSTAD 

Sida 3 av 3 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 90  Dnr KS 001355/2015 - 900 

Utvärdering av handlingsplaner 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har sju program med tillhörande handlingsplaner (Energi- 

samt Vindkraftsprogrammet saknar handlingsplaner). Dessa är 
Kulturprogrammet, Energiprogrammet, Vindkraftsprogrammet, Skol- och 
Utbildningsprogrammet, Programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet, 
Vård- och omsorgsprogrammet samt Miljöprogrammet. Förvaltningen har följt 
upp arbetet med dessa program och kan konstatera att mycket av innehållet 
har genomförts, en vägledning i det dagliga arbetet eller är på väg att 
genomföras. Resultatet av insatserna är ibland svåra att härleda då 
programmen är skrivna utifrån att insatser ska genomföras; snarare än att 
effekt ska uppnås.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2016-04-18. 
 Bilaga 1. Handlingsplan för miljöprogrammet. 
 Bilaga 2. Handlingsplan för vård och omsorgsprogrammet. 
 Bilaga 3. Handlingsplan kopplad till kulturprogrammet 2015-2025. 
 Bilaga 4. Vindkraftsprogram för Båstads kommun. 
 Bilaga 5. Energiprogram 2014-2020 för Båstads kommun. 
 Bilaga 6. Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun. 
 Bilaga 7. Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-

2020. 
 Bilaga 8. Kulturavdelningens verksamhet 2015. 
 Bilaga 9. Uppföljning av handlingsplaner 2015-12-31. 
 Bilaga 10. Uppföljning av insatser gällande handlingsplaner till program. 
 Bilaga 11. Verksamhetsberättelse 2015.  
 
Förvaltningens förslag 1. Innehållet i Båstads kommuns Program, som ännu inte har genomförts, 

uppdateras och inarbetas i kommunens mål- och resultatstyrningssystem. 
 
Föredragande Ledningsstrateg Patrik Johansson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Innehållet i Båstads kommuns programs handlingsplaner, som ännu inte har 

genomförts, uppdateras och inarbetas i kommunens mål- och 
resultatstyrningssystem.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160419\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-04-18 
Handläggare: Patrik Johansson 
Dnr: KS 001355/2015 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Handlingsplan för miljöprogrammet. 
Bilaga 2. Handlingsplan för vård och omsorgsprogrammet. 
Bilaga 3. Handlingsplan kopplad till kulturprogrammet 2015-2025. 
Bilaga 4. Vindkraftsprogram för Båstads kommun. 
Bilaga 5. Energiprogram 2014-2020 för Båstads kommun. 
Bilaga 6. Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun. 
Bilaga 7. Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020. 
Bilaga 8. Kulturavdelningens verksamhet 2015. 
Bilaga 9. Uppföljning av handlingsplaner 2015-12-31. 
Bilaga 10. Uppföljning av insatser gällande handlingsplaner till program. 
Bilaga 11. Verksamhetsberättelse 2015.   
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Uppföljning av Båstads kommuns program 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har sju program med tillhörande handlingsplaner (Energi- samt Vindkrafts-
programmet saknar handlingsplaner). Dessa är Kulturprogrammet, Energiprogrammet, Vind-
kraftsprogrammet, Skol- och Utbildningsprogrammet, Programmet för folkhälsa, trygghet och 
säkerhet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Miljöprogrammet. Förvaltningen har följt upp 
arbetet med dessa program och kan konstatera att mycket av innehållet har genomförts, en 
vägledning i det dagliga arbetet eller är på väg att genomföras. Resultatet av insatserna är 
ibland svåra att härleda då programmen är skrivna utifrån att insatser ska genomföras; sna-
rare än att effekt ska uppnås.    
 

Bakgrund 
Båstads kommuns program är antagna mellan åren 2012 till 2015. Efter att programmen har 
tillkommit har Båstads kommun färdigställt sin mål- och resultatstyrningsmodell samt till del 
ändrat den politiska organisationen. Detta innebär att vi idag har två olika delar i styrningen 
som inte alltid stödjer god effektivitet och tydlig styrning.  
 

Aktuellt 
Genom uppföljningen kan konstateras att programmen till del tar upp lagtyrda insatser som 
kommunen är skyldig att genomföra. Innehållet i programmen har genomförts eller är på väg 
att genomföras. De delar som inte har genomförts kvarstår eftersom dessa kräver extra resur-
ser som inte prioriterats i hittills beslutade budgetar. Programmen skiljer sig även åt i fråga om 
tyngd, omfattning och spännvidd. Att ha olika inte helt synkrona delar i ett styrsystem inverkar 
menligt på möjligheter att följa insats och effekt samt styrbarheten. Av nedan följande anled-
ningar föreslår verksamheten att de ännu inte genomförda delarna av programmens innehåll, 
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inarbetas i Båstads kommun nuvarande mål och resultatstyrningssystem.  
 
1. Programmen är konstruerade då andra förutsättningar rådde i kommunen, 2. Att ha olika 
styrsystem kan skapa förvirring och försvåra uppföljning, 3 En majoritet av insatserna är un-
der hantering och det är hög tid att omarbeta och aktualisera innehållet i programmen.  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Innehållet i Båstads kommuns Program, som ännu inte har genomförts, uppdateras och in-
arbetas i kommunens mål- och resultatstyrningssystem.    
 
 
 
Båstad 2016-04-18 
 
 
Patrik Johansson 
Ledningsstrateg 

495

495



 
BÅSTADS 
KOMMUN

 
 
 
Handlingsplan för miljöprogrammet
Antagen av Kommunstyrelsen den 25 juni 2014 § 160, dnr: KS 1565/13-800

 

 
1.   Inledning

 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyret� 

/.
' ·,

2014 -07-'0;'8

 
Detta dokument , Handlingsplan för miljöprogrammet 2014-2020, är baserat på Båstads kommuns miljöprogram 2012-2020 som antogs av 
kommunfullmäktige den 27 juni 2012§139, Dnr: KS 235/ 11-809. 

 
Båstads kommun bedriver ett aktivt  arbete med miljöfrågor på många olika nivåer  i organisationen, från insatser och riktlinjer på kommunens 
övergripande nivå till enskilda medarbetares åtgärder i det dagliga arbetet. Precis som med kommunens dagliga verksamhet är syftet med det 
kommunala miljöarbetet att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Detta sker genom att kommunen tar ansvar  för att arbeta med att 
minska  miljöbelastningen i Båstads kommun. Till grund för miljöarbetet ligger gällande miljölagstiftning och av riksdagen fastsällda 
handlingsprogram för miljöarbetet i Sverige. Genom ett systematiskt och konsekvent miljöarbete visar  Båstads kommun trovärdighet och långsiktigt 
ansvarstagande gentemot medborgare och det omgivande samhället. 

 
Handlingsplanen omfattar fem områden som arbetats fram och som utgår från de nationella och regionala  miljömålen. De fem områdena är Natur 
och Ekosystem (N), Energi och Klimat  (E), Transporter (T), Bebyggd miljö (B) och Vatten (V). 

 
Handlingsplanen är utarbetad  av förvaltningens ledningsgrupp utökad med miljöstrateg, miljöchef och kanslichef. 

 
 

1.1 Tid
 

Handlingsplanen för miljöprogrammet gäller 2014-2020. Uppföljning sker årligen i särskild årsredovisning för planer och program.  Revidering av 
handlingsplanen sker inför 2018 års  mandatperiod. 

 

 
1.2 Prioriteringar

 
Prioriteringarna är utarbetade av kommunens utökade ledningsgrupp. Ansvaret för utförande är fördelat på respektive förvaltning. 

 
 
 
 

1
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BÅSTADS 
KOMMUN

 
 
 

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

 
 
 

2.  Natur och Ekosystem (N)
 
 

2.1  Främja biologisk mångfald
 
 

2.1.1 Vad behöver göras?
 
Andelen ängs- och betesmark ska bevaras  och förvaltas på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen hävdad ängsmark bör utökas och valet av 
betesdjur och perioden år av hävd är extra viktig att ta hänsyn till. 

 
Flyttningskorridorer för växter och djur ska bevaras och nya ska korridorer skapas. Nyckelbiotoper och viktiga naturområden ska sammanbindas på 
ett sådant sätt att en naturlig  spridning kan ske. Inriktningen är att vattendrag och dagvattenhantering inte kulverteras och att vandringshinder för 
fisk ska undanröjas. 

 

 
 

Bevara och öka 
sammanhängande 
grönytor med  : r

kvalitativa värden. 

Inventera  grönytor.  Inventera  grönytor 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Samhällsbyggnad i 
samarbete  med Teknik 
& service. 

Årsbokslut för plan &
program 2018. 
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BÅSTADS 
KOMMUN

 
 
 

2.2 Andel ekologisk odlad mark ska öka och möta det regionala miljömålet - MÅLET PRIORITERAS BORT!
 

Då kommunens markinnehav inte omfattas av produktiv jordbruksmark är målet bortprioriterat. 
 
 
 

2.3 Anlägga nya våtmarker och vid behov restaurera befintliga
 
 

2.3.1 Vad behöver göras?
 

Våtmarker främjar den biologiska mångfalden och utgör ett naturligt habitat för många arter som idag på många ställen helt är borta. Våtmarker kan 
också fungerar  som näringskällor och bidrar därmed till att målet minskad övergödning ska kunna uppnås. Denna inriktning är densamma som 
riktlinjerna i ÖP08. 

 
 
 
 
 

Våtmarker av god 
kvalitet. Ökat 
antal våtmarker i 
områden där 
behov finnes. 

Informationskampanj till markägare Informationskampanj 2015. 
om möjligheter till bidragsansökan för 
anläggning av våtmarker. 

Samhällsbyggnad i 
samarbete  med 
Kommunledningskontoret. 

I årsbokslut för plan &
program 2015. 

Inventera befintliga våtmarker. 
Inventera områden med behov av nya 
våtmarker. 
Anlägga nya våtmarker. 

 

 
 

Ta fram en våtmarkspolicy. 

Inventera befintliga våtmarker 
och områden med behov av 
nya våtmarker 2017. 
 
 
 
 
Våtmarkspolicy klar 2018. 
 
 
 
 
 
 

3

Samhällsbyggnad i 
samarbete  med 
Kommunledningskontoret. 
 
 
 
 
Samhällsbyggnad i 
samarbete  med 
Kommunledningskontoret 

I årsbokslut för plan &
program 2017. 
 
 
 
 
 
I årsbokslut för plan &
program 2018. 
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BÅSTADS 
KOMMUN

2.4 Bevarande av Båstads kommuns kustbiotoper

2.4.1 Vad behöver göras?

Hela Bjärehalvön är kantad av en unik kust med många skyddsvärda naturområden där många av kuststräckorna som är skyddande under bl.a. 
naturreservat. Detta innebär att förutom att skydda de ekologiska förutsättningarna skyddas även Båstads kommuns unika landskapsbild. 

Bevarade 
kustbiotoper. 

Ta fram marin miljöpolicy som även 
innefattar klimatanpassningen. 

Marin miljöpolicy klar 2015. Samhällsbyggnad i 
samarbete  med 
Kommunledningskontoret. 

I årsbokslut för plan &
program 2016. 

2.5 Bevara och utveckla Båstads kommuns naturvårdsområden

2.5.1 Vad behöver göras?

Beakta kulturarv, rekreationsområden och grönstrukturytor vid exploatering. Utveckla  vandringsleder och cykelstråk för att få synergi mellan 
folkhälsa, miljö och upplevelser med minimal påverkan på omgivningen. 

Båstads kommun 
har 
naturvårdsområden 
som är attraktiva 
och ger möjlighet 
till rekreation 

�om 

Ta fram ett natur- och 
kulturmiljöprogram. 

Natur- och kulturmiljöprogram 
klart 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

Bildning och arbete  i 
samarbete  med 
Kommunledningskontoret. 

I årsbokslut för plan &
program för 2017. 
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BÅSTADS 
KOMMUN

kulturarv och 
grönytor beaktas. 

Öka tillgänglighet  Inventera naturmark 2017.
för rörligt friluftsliv. 

2.6 Levande skogar
 
 

2.6.1 Vad behöver göras?

Natur- och kulturmiljöprogram 
klart 2020.

Samhällsbyggnad i 
samarbete  med Bildning &
arbete. 

I årsbokslut för plan &
program 2020.

Arealen  äldre lövrik skog, gammal skog och mängden död ved ska förstärkas. Med förstärkas menas att förvaltningen av skogar ska ske på ett sätt 
som gynnar den biologisk mångfalden. 

Levande skogar 
som förvaltas för 
att gynna biologisk 
mångfald. 

Aktualisera kommunens 
Skogsbruksplan. 
 
 
 
 
Informera om naturvårdsavtal till 
markägare. 

Skogsbruksplan klar 2015.
 
 
 
 
 
Informera om naturvårdsavtal 
2016.

Teknik & service.
 
 
 
 
 
Samhällsbyggnad i 
samarbete  med 

I årsbokslut för plan &
program 2015.
 
 
 
 
I årsbokslut för plan &
program 2016.

3. Energi och klimat (E)

3.1 Självförsörjandegraden av förnybar elenergi i byggnader som ägs eller brukas av kommunen ska öka
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3.1.1 Vad behöver göras? 
 

Främja och stimulera småskalig förnybar elproduktion. 
 
 
 

Båstads kommuns 

självförsörjandegrad 

av förnybar elenergi 

ökar i förhållande 

till programåret 

2012. 

• Främja  geoenergi 

•  Underlätta användning  av 

småskalig energi t.ex.  vid 

bygglovsgivning. 

•  Gas - ökad inblandning av 

biogas 

• Öka andel återvunnen 

energi. 

• Upphandla förnyelsebar el. 

• Främja  anläggandet av 

solenergi vid nybyggnation 

och  av tak 

Januari  2016. Teknik & service i 
samarbete  med 

Båstadhem AB. 

I årsbokslut för plan & 
program 2017. 

 
 
 

3.2 Halvera energianvändning per kvadratmeter för kommunens ägda eller av kommunen förhyrda fastigheter 
 
 

3.2.1 Vad behöver göras? 
 

Främst bör energieffektiviseringsåtgärder prioriteras i verksamheten och inkludera både "hårda" åtgärder inriktade mot byggnation och "mjuka" 

åtgärder riktade mot beteende. Detta ska resultera i att energianvändningen per kvadratmeter ska snarast möjligt halveras jämfört med mätningarna 

2011. 
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Halverad 
energiförbrukning

• Öka andelen återvunnen 
energi. 

Energieffektiviserande åtgärder 
genomförda 2020.

Båstadhem AB i 
samarbete  med 

I årsbokslut för plan &
program 2015.

i kommunens 
lokaler  2020
jämfört med 
energiförbrukning 
2011.

• All nyproduktion och 
renovering ska ansluta till 
miljöbyggprogram syd. 

• Stimulera lokala 
entreprenörer. 

Samhällsskydd. 

 
 
 

-- --

• Se över befintliga lokaler och 
utforma en plan för 

- - - - - - - - - -
-Genomföra kampanj inom 
kommunens verksamheter. 

 
 
 
 
Kampanj genomförd senast 2015.

 
 
 
 
I årsbok-s-lut för plan &

2020.
 
 
 

3.3 Helt fossilbränslefri uppvärmning i alla byggnader kommunen äger eller brukar
 
 

3.3.1 Vad behöver göras?
 

Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut snarast möjligt. Främja och stimulera utbyggnad av förnybar energiproduktion med hänsyn till 
ekonomiska förutsättningar och teknologisk utveckling. 

 
 
 

Alla fastigheter 
ägda och brukade 
av kommunen 
värms upp med 

Byta ut de (fyra)  resterande 
oljepannorna i kommunägda 
fastigheter. 
 
 
 
 
för biogas eller andra förnybara 

Bytt ut oljepannor 2017. Teknik & service.
 
 
 
 
 
Båstadhem AB.

I årsbokslut för plan &
program 2017.
 
 
 
 
I årsbokslut för plan &
program 2018.
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3.4 Helt fossilbränslefri elanvändning inom kommunens verksamhet
 
 

3.4.1 Vad behöver göras?
 

Elenergi som är 100% fossilbränslefri uppnås primärt genom upphandlingsåtgärder. 
 
 
 

Fossilbränslefri 
elanvändning i 
kommunens 
verksamheter. 

Upphandla 100% grön el. Kommunens elanvändning är helt  Båstadhem AB.
grön 2020.

I årsbokslut för plan &
program 2020.

 
 
 

4.  Transporter (T)
 

4.1 Prioritera och främja gång-, cykel- och kollektivtrafik
 
 

4.1.1 Vad behöver göras?
 

Gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Detta innebär bl.a. att binda ihop kommunens tätorter med cykelvägar. Kollektivtrafiken bör byggas ut och 
förbättras. Detta bör i stor utsträckning göras i samarbete  med externa aktörer och angränsande kommuner. 

 
 
 

Kommunen  har ett 
väl utbyggt nät av 
cykelvägar och 
kollektivtrafik. 

• ÖP och detaljplaner. 
• Gång- och cykelväg mellan 

Båstad - Grevie - Förslöv 
• Kattegattleden 
• Förslöv  - V stationsläget C 
• Bilpool och cykelpool utökas 

och 

Utsett arbetsgrupp  för 
kollektivtrafik 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 

8

Teknik & service i 
samarbete  med 
Samhällsbyggnad. 

I årsbokslut för plan &
program 2018.
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• Cykelparkering vid de nya 

stationerna. 
• Prioriterad detaljplanering i 

kollektivtrafikanslutna orter. 
• Alla medarbetare i Båstads 

kommun ska föregå med gott 
exempel. 

• ... 
 
 
 

4.2 Fasa ut fossila bränslen och främja förnybara bränslen
 
 

4.2.1 Vad behöver göras?
 

Båstads kommun ska vara helt fossilbränslefri i alla transporter kommunen  som äger eller nyttjar,  inklusive entreprenad, till 2016.  Fordon som drivs 
av förnybara bränslen skall prioriteras och användande av dessa fordon framför  fossilbränsledrivna fordon ska prioriteras. 

 
 
 
 
Alla transporter Utarbeta resepolicy för tjänsteresor 
som görs i 
Båstads kommuns 
verksamhet är 
fossilbränslefri. 

Resepolicy  2014. Kommunledningskontoret. I årsbokslut för plan &
program 2014. 

Vid upphandling av fordon till 
kommunen ska krav på 
fossilbränslefria fordon ställas. 
Vid upphandling av entreprenad ska 
krav  finnas att fordon ej får vara äldre 
än 8 år och maskiner får ej vara äldre 
än 10 år. 

All  upphandlade  fordon 
fossilbränslefria 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

Kommunens 
ledningsgrupp avseende 
resepolicy. 

I årsbokslut för plan &
program2015. 
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4.3 Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, marknära ozon och VOC (flyktiga organiska föreningar} ska minimeras
 
 

4.3.1 Vad behöver göras?
 
Områden med högre värden ska prioriteras för att åtgärder ska kunna sättas in. 

 
 
 

Minskade utsläpp  Inventera områden med höga värden.  Tidsplan klar 2019. 
av kväveoxid, 
svaveloxid, 
marknära ozon 
och VOC. 

Samhällsskydd. I årsbokslut för plan &
program 2017. 

Ordna en tidsplan med aktiviteter för 
åtgärder för att minimera utsläppen. 
Inventera områden med höga värden 
2017. 

I årsbokslut för plan &
program 2019. 

 
 
 

4.4 Minimera buller från trafik i bebyggda och strandnära områden - MÅLET PRIORITERAS BORT!
 
 

Då Båstads kommun är delvis förskonade från buller prioriteras målet bort.
 
 
 

5. Bebyggd  miljö (B)
 
 

5.1 All byggnation ska vara energi- och resurseffektiv och med ett hållbarhetsperspektiv
 
 

5.1.1 Vad behöver göras?
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Nybyggnation skall ske i anslutning till gång & cykeltrafik samt kollektivtrafik. Möjligheten till förnybara energikällor ska utredas och användas. Val 
av material ska väljas för att nybyggnation ska kunna ske på ett så miljöanpassat och resurssnålt sätt  som möjligt.

 
 
 
Byggnader byggda 
efter 2014 är energi- 
och resurseffektiva 
och byggda med ett

Färdigställs i upphandling av egna 
entreprenader.

2014. Teknik & service och
Båstadhem AB.
 
 
 
 
Teknik & service.

I årsbokslut för plan &
program 2018. 
 
 
 
 
I årsbokslut för plan &

2016. 
 
 
 

5.2 Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och tillgänglig för alla
 
 

5.2.1 Vad behöver göras?
 

Inomhusmiljö i fastigheter och lokaler,  ägda och hyrda av kommunen ska inte påverka hälsan negativt.
 
 
 

Bebyggd miljö är Grönstrukturpolicy.
hälsofrämjande,
miljöanpassad och 
offentliga ytor och 
byggnader är

_ - - 

Grönstrukturpolicy klar 2018. Samhällsbyggnad. I årsbokslut för plan &
program 2018. 

Justera tillsynsplanen så att samtliga
fastigheter uppfyller miljömålet 
senast 2020. 

Tillsynsplan för inomhusmiljön i
fastigheter klar 2014. 
 
 
 
 
 
 

1 1

Samhällskydd. I årsbokslut för plan &
program 2015. 
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5.3 Effektiva och miljövänliga avlopp

 
 

5.3.1 Vad behöver göras?
 

Enskilda och kommunala avlopp ska vara godkända och resurssnåla enligt miljöbalken. De ska vara effektiva i rening och upptag av gödande ämnen. 
 
 
 

Godkända och 
resurssnåla 
enskilda och 
kommunala 
avlopp med 

 
 
 
 
 
 
 
_ - - - - - 

Ta fram avloppspolicy för enskilda 
avlopp. 
 
 
 
 
 
Kartlägga befintliga avlopp genom 

och 

Avloppspolicy klar 2016.  Samhällsskydd.
 
 
 
 
 
 
Kartläggning av befintliga avlopp  Samhällsskydd.
2020. 

I årsbokslut för plan &
program 2016. 
 
 
 
 
 
I årsbokslut för plan &

2016. 
 

5.4 Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering och nybyggnation
 
 

5.4.1 Vad behöver göras?
 

Vid exploatering ska skyddsvärda naturområden, god jordbruksmark, strand- och kustvärde, samt kulturarv i ett brett perspektiv särskilt skyddas. 
Kulturarv i ett brett perspektiv innefattar allt från kulturbyggnader till ängsmarker. Hållbar stadsutveckling ska premieras. 

 
 
 

En god kulturmiljö 
i kommunen. 

Upprätta ett natur- och 
kulturmiljöprogram. 
 
 
 
Upprätta ett policydokument för 
hantering av byggnation utanför 

område. 

Upprätta ett natur- och 
kulturmiljöprogram 2017. 
 
 
 
Policy för hantering av 
byggnation utanför 

område 2018. 
 
 

12

Bildning och arbete
och Samhällsbyggnad. 
 
 
 
Samhällsbyggnad.

I årsbokslut för plan &
program 2020. 
 

 
 
I årsbokslut för plan &
program 2018. 
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5.5 Minska användningen av naturfrämmande och hälsovådliga ämnen
 
 

5.5.1 Vad behöver göras?
 

Miljömäkta  produkter ska väljas i upphandlingsskedet. En inventering av kemikalier och farliga ämnen ska genomföras inom alla kommunens 
verksamheter. En plan ska upprättas för hur dessa ska hanteras. 

 
 
 

Minskad 
användning av 
hälsovådliga 
ämnen sedan 
programåret 
2012.

I samtliga upphandlingar ska 
kommunen  endast upphandla 
produkter och tjänster  som är 
miljömärkta. 
Grundläggande miljöutbildning för 
verksamhetsansvariga i Båstads 
kommun. 
Inventera vilka material, produkter 
och kemikalier som används i 
kommunal  verksamhet och fasa ut 
hälsovådliga ämnen. 

2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventera vilka  kemikalier som 
används i kommunal verksamhet 
2016
Kemikaliehanteringsplan för 
samtliga verksamheter klart 
2017.

Samtliga 
verksamheter.

I årsbokslut för plan &
program 2015.
 
 
 
 
 
 
I årsbokslut för plan &
program 2015.

 
 
 

5.6 Elektromagnetiska fält från kraftledningar, radio- och mobilmaster och andra strålkällor får ej överskrida godkända 
rekommendationer från statliga myndigheter - följer lagen, MÅLET PRIORITERAS BORT!

 
I Båstads kommun finns ett fåtal källor som kan ge upphov till elektromagnetiska fält. I de fallen ansvarar verksamhetsutövaren för att de 
lagstadga riktvärden inte överträdes. 
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5.7 Minskad resursanvändning och ökad återvinning

5.7.1 Vad behöver göras?

Ökad andel återvinning i hela kommunen. Andelen matavfall ska minimeras och avfallet som blir ska källsorteras och gå till biogasproduktion. 

Bättre 
resurshushållning 
och minskat avfall. 

Verkställa avfallsplanen  Informationskampanj 
genomförs senast 2018. 

Teknik och service. I årsbokslut för plan &
program 2018. 

Återvinning.  Internblocket (varmförråd) för 
uppställning av inventarier. 
Handla begagnat 
Informationskampanj till samtliga 
hushåll och verksamheter i 
kommunen. 

Kommunledningskontoret. I årsbokslut för plan &
program 2017 

6. Vatten
 

6.1 Grundvatten av god kvalitet

6.1.1 Vad behöver göras?

Grundvattnets kvalitet ska vara anpassad till respektive användningsområde som tex.  dricksvatten och bevattning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter  och djur i sj_öar och vattendrag. 

God kvalitet på 
grundvattnet i 
hela kommunen. 

Kartlägga och fastställa skyddszoner 
till vattentäkter (mer än 50 pers el 10 

i hela kommunen. 

Kartläggning och skyddszoner 
klart 2018. 
 
 
 

14

Samhällsskydd och 
Teknik och service. 

I årsbokslut för plan &
program 2018. 
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6.2 Dricksvatten av god kvalitet
 
 

6.2.1 Vad behöver göras?
 
Allt dricksvatten inom kommunen  ska vara godkänt och utan anmärkning. 

 
 
 
 
Allt dricksvatten 
inom kommunen 
är godkänt. 

Tydliggöra  och informera 
allmänheten om vilka regler och vilket 
förhållningssätt som bör iakttas  inom 
vattenskyddszon. 

Ta fram regler och 
förhållningssätt inom 
vattenskyddsområden 2014. 
Ta fram material och 
informera allmänheten om 
regler och förhållningssätt 
inom vattenskyddsområden 
2015. 

Samhällsskydd/NSVA. I årsbokslut för plan &
program 2014. 

 
 
 
 

6.3 Minskad övergödning
 
 

6.3.1 Vad behöver göras?
 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Minimera halter av gödande ämnen till mark och vatten som har negativ inverkan, enligt 
ovan. 

 
 
 
 

effekt Insats Ansvar
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Minskade utsläpp      Samma som för enskilda  och 
av kväve och              kommunala avlopp, se (5:3). 
fosfor. 

 
Minimal   Denna insats är kopplad till 
övergödning.  åtgärderna för( 5:3). 

Samhällsskydd.
 
 
 
 
Samhällsskydd/NSVA. 

I årsbokslut för plan &
program årligen. 
 

 
 
I årsbokslut för plan &
program 2014. 

 
 
 
 

6.4 Hantering av dagvatten för att minimera utrinningen av skadliga ämnen i recipienter.
 
 

6.4.1 Vad behöver göras?
 

Hanteringen  bör göras utan att detta har negativ inverkan på människors hälsa och förutsättningar för biologisk mångfald. 
 
 
 

Minimalt med 
skadliga ämnen i 
dagvatten, 

Ta fram en dagvattenpolicy för 
kommunen där kartläggning och 
förhållningssätt bör konkretiseras 
utanför detaljplanelagt område. 
 
Ta fram  strategi dagvatten för 
kustnära samhällen på sydkusten. 

Dagvattenpolicy klar 2016. 
 
 
 
 
 
Strategi för dagvatten för 
kustnära samhällen på sydkusten 
2014. 

Teknik och service i 
samarbete  med NSVA. 
 
 
 
 
Teknik och service i 
samarbete  med 
Samhälls 

I årsbokslut för plan &
program 2016. 
 
 
 
 
I årsbokslut för plan &
program 2014. 

 

 
 
 
 
 

6.5 Skyddszoner kring vattendrag och sjöar för att förhindra bortspolning av näringsämne, minimera erosion och förhindra 
övergödning
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6.5.1 Vad behöver göras?
 
Skyddszoner ska finnas runt vattendrag och sjöar för att minska läckage av gödande ämnen. Detta kommer i längden att leda till friskare vatten och 
ett friskare hav. ' •

 
 
 
Friskt vatten och 
friskt hav. 

Se över kommunens avtal med 
markägare beträffande odlingsfria 
skyddszoner så att avtalen följer 
 
·---------------------------------

Förnya befintliga avtal med 

Förnya befintliga avtal 2016.  Teknik & service. I årsbokslut för plan &
program 2014. 

 

 
 

I årsbokslut för plan &
2016. 

 
6.6 Arbeta för levande kust och ett levande hav

 
 

6.6.1 Vad behöver göras?
 

Våra hav ska ha en långsiktig hållbar  produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras samt hänsyn ska tas i kulturarvet. Båstads 
kommuns  kust ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Kommersiell näring, rekreation och annat 
nyttjande av hav och kust ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.  Det samma ska ske i samråd med andra kommuner och ha 
Laholmsbukten och Skälderviken som fokusområden. Det innebär  att det ska vara godkänt badvatten året runt och att störningar från trafik  i vattnet 
ska vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade kustområden. 

 
 
 
 

En levande kust  Ta fram en marin miljöpolicy. Denna  Marin miljöpolicy klar 2015.  Samhällsbyggnad i 
och ett levande  åtgärd är kopplat till tidigare mål 2.4.   samarbete  med 
hav.

6.7 Förorening av mark-, yt- och grundvatten ska minimeras - se tidigare mål 2.3.1
 
 

6.7.1 Vad behöver göras?
 
 

17

I årsbokslut för plan &
program 2016. 
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Halterna  av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

 
 
 
 

Mark-, yt- och 
grundvatten är 
minimalt 
förorenade. 

Denna åtgärd är kopplat till tidigare 
mål 2.3.1 

Våtmarkspolicy klar 2018. Samhällsbyggnad i 
samarbete  med 
Kommunledningskontoret 

I årsbokslut för plan &
program 2018. 

 
 
 
Ordlista och definitioner för Båstads kommuns handlingsplan för miljöprogrammet:

 
Biologisk mångfald - variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer (inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) 
samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem  (definition från 
Konventionen om biologisk mångfald, 1993). 

 
Död ved - Död ved får man genom att lämna döda träd och buskar orörda. 

 
Flyktiga organiska föreningar - Organiska föreningar som lätt förångas vid rumstemperatur. Har i sig hälso- och miljöeffekter och viktigt i 
bildandet av marknära ozon. 

 
Fossila bränsle - Energikällor i form av kolväten  från äldre geologiska perioder.  Dessa omfattar  främst naturgas,  petroleum  och kol. 

 
Habitat - Ett habitat är en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva. Bara för att miljön finns innebär det inte att arten finns där, men avsaknaden 
av miljö innebär alltid att arten inte finns. 
Hävd - När man hävdarmark innebär  detta att man stör växtligheten genom till exempel djurbete eller slåtter. 

 
Kustbiotop - En biotop är en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma, den utgör alltså artens 
habitat. En kustbiotop är till exempel en strandäng  eller strandklippor. 
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Marknära ozon - Ozon som bildas nära markytan och är skadligt för växter och djur. Bildas bland annat när solljus möter bilavgaser,  så som 
kväveoxider och lättflyktiga organiska föreningar. 

 
Naturfrämmande ämnen - Ett ämne som är nyskapat av människan eller vars förekomst i naturen helt beror på människa. 

Skyddszon - En permanent vegetationsbevuxen remsa längs ett vattendrag eller en sjökant för att minska utrinningen av gödande ämnen och för att 
gynna den biologiska mångfalden. Riktlinjen brukarvara 6 meters bredd. 

Övergödning - Halten av växtnäringsämnen är på nivåer  som är högre än bakgrundsnivåerna. Vanligtvis pratar man om kväve och fosfor i 
övergödningssammanhang. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Handlingsplan för vård och omsorgsprogrammet 
Antagen av Kommunstyrelsen den 25 juni 2014, § 158, Dnr: KS 1638/13 -700 

 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2014 -07- o 9 
Dnr....K?....!:.?./..?- 
.................................:::.rtit) 

 

1. Inledning 
 

Båstads kommun ska vara en bra kommun om man som kommuninvånare behöver vård och omsorg. Man ska känna trygghet, gemenskap och delak- 
tighet. Rätten att välja och möjlighet till självbestämmande är viktigt. 
Det övergripande syftet med Vård- och omsorgsprogrammet är att skapa målsättningar för den utveckling som kommunen vill se för våra kommu- 
ninvånare, d v s vad som ska nås. Detta innebär insatser av förebyggande karaktär i syfte att utveckla det generella samhällsstödet. 
De som har behov av vård och omsorg ska ha möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden samt kunna erbjudas insatser och stöd från kom- 
munen. När det gäller barn och ungdomar ska Båstads kommun skapa förutsättningar så att dessa växer upp under trygga och goda förhållanden. 
Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett 
Vård- och omsorgsprogram 2013-  2020 för Båstads kommun. Programmet utgör kommunens övergripande politiska styrdokument för utveckling- 
en och inriktningen av vård och omsorg. 

 
1.1Tid 

 
Handlingsplanen för vård och omsorgsprogrammet gäller 2014-2018. Uppföljning sker årligen isärskild årsredovisning för planer och program. 
Revidering av handlingsplanen sker inför 2018 års nya mandatperiod. 

 

 
 

1.2 Prioriteringar 
 

Prioriteringarna är utarbetade av kommunens utökade Jedningsgrupp. Ansvaret för utförande är fördelat på respektive verksamhetsområde. 
 

1,3 Finansiering 
 

Insatserna i handlingsplanen arbetas årligen in i verksamhetsplan och budget. 
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1. Handlingsplanen 
 

1.1Kommunens mål 
 
Vård- och omsorgstagare 
Våra vård- och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, livskvalitet och mötas med värdighet utifrån sina individuella be- 
hov. Därför är det mycket viktigt med ett ömsesidigt respektfullt bemötande inom vård- och omsorgsverksamheten. 
Ett antal kommuninvånare kommer från andra kommuner eller från andra kulturer och miljöer. Därför är det viktigt att planera för och möta de sär- 
skilda behov som finns eller kan komma att uppstå och samtidigt motverka utanförskap. En viktig uppgift är att underlätta för individens egen plane- 
ring och ansvarstagande inför sitt åldrande ochfeller utifrån dennes sociala mil jö ochfeller funktionsnedsättning 

 
Förväntad effekt  Insats Delmål  Färdigt  Ansvar  Uppföljning 

 

Bli bemött med respekt 
och värdighet 
Bli tillfrågad och lyssnad 
på när det gäller behov 
och önskemål, ha infly- 
tande över när och hur 
man får sin hjälp samt 
att stödet är flexibelt 
och snabbt kan anpassas 
när och om behoven 
förändras. 

*Vård- och omsorgs- 
tagaren är delaktig i sin 
genomförandeplan. 
*Genomförandeplan ska 
uppdateras vid föränd- 
ring och får inte vara 
äldre än 6 månader. 
*Starta boråd på vård- 
och omsorgboende. 

*Kontaktmannaskapsuppdrag är 
uppdaterat  med tydligt syfte och 
ansvarsområde. 
*Genomförandeplan är framtagen 
och utarbetad för att kunna använ- 
das inom hela vård och omsorg. 
*Dokumentationsutbildning 
*Fokusgrupper 
*EHälsa 

 Kontaktperson  Kommun och enhets- 
undersökningen, jan 

Enhetschef  * Delaktighet genomfö- 
randeplaner 

Utvecklingsstrateg  *Antal genomförande- 
planer 
*Delaktighet bo- 
rådsmöte 
*Kontaktman naskap 
*Omvårdnadsansvarig 
sjuksköteska 
Så tycker äldre om 
äldreomsorgen, jan 
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Förväntad effekt  Insats  Delmål Färdigt Ansvar  Uppföljning 
 
*Ges valfrihet att välja vem, 
som ska vara utförare av de 
beviljade insatserna. 

 
*Möjlighet att 
välja verkställare. 
*Möjlighet att 
välja boende. 

 
Förfrågningsunderlaget LOV är omarbetat 
för att möjliggöra för fler privata aktörer. 

 
Klart 

 
Vård- och om- 
sorgchef 

 
*Så tycker äldre om 
äldreomsorgen jan 
*Antal i byteskö till 
VoO juni, dec 

 
 
 
 

Förväntad effekt  Insats Delmål Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
 

*Som yngre och med 
funktionsnedsättning 
bereds möjlighet till 
en adekvat och me- 
ningsfull sysselsät.t- 
ningjdaglig verk  1 

samhet  och ett själv- 
ständigt liv. 

*Ökad extern samver- 
kan samt nätverksbyg- 
gande med såväl kom- 
munal verksamhet, för- 
eningar och  närings- 
livet. 
*Båstads kommun ska 
öppna upp för fler in- 
terna arbetsplatser för 
våra funktionshindrade. 

Vård och omsorg 
bjuder in till 
information och 
erbjuder stöd till 
arbetsplatser 
och föreningar. 

Januari 2015  Verksamhetsområdescheferna 

Enhetschef stöd och omsorg 

Utvecklingsstrateg 

*Uppföljning i öppna 
jämförelser 
*Antal interna arbets- 
platser  juni, dec 
* Antal externa arbets- 
platser  juni, dec 
*Redovisa antal sam- 
verkansträffar dec 
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Förväntad effekt  Insats Delmål Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
 

*Delges information som 
berör åldrandet, egen 
funktionsnedsättning, 
vikten av att ta hänsyn till 
egen hälsa och livssitua- 
tion samt säkerhet och 
trygghet. 
*Information om vård- och 
omsorgsverksamheter 
skall breddas och förbätt- 
ras genom att tydliggöra 
vilka förväntningar kom- 
muninvånaren kan ha på 
Vård och omsorg. 

*Starta upp ett team med 
ssk, sg, at och kurator för 
att erbjuda förebyggande 
insatser för alla över 80 
år. 
*Värdighetsgarantier 
skall införas i Båstad. 
*Kommuninvånarna är 
inbjudna till fokusgrup- 
per med uppdraget att ta 
fram vad som är viktigt 
för framtidens vård och 
omsorg. 
*Broschyrer tas fram för 
att distribueras på vård- 
centaraler, bibliotek, 
trygghetsboende och 
hemsida. 
 
Kostnad 1500 000 kr för 
förebyggandeteamet 

*Kvalitetskriterier  är 
framtagna och beslutade. 
*Hälsofrämjande förhåll- 
ningssätt genomförs i 
studiecirkelform för all 
personal. 
*Läkemedelsgenomång 
på alla vård- och om- 
sorgboenden. 
*Information till vård- 
och omsorgspersonal 
och läkare på vårdcentral 
om olämliga läkemedel. 
*Information om läke- 
medel på anhörigträffar. 

Kvalitetskriterierna 
ska upp på utveck- 
lingsforumet hösten 
2014 för implemen- 
tering 2015. 

Vård- och oro- 
sorgschef 
 
Utvecklingstrateg 

*Jämförelse av 
hemtjänstdebut 
2014-2018. 
Genomsnitt av alla 
65+ 
*lnformationsindex 
hemsida 
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Förväntad ef-  Insats  Delmål  Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
fekt           

 
Får stöd för att 
utöva sina intres- 

    
* Ökat inflytandet 
genom brukarstyrda 

  
Klart 

  
Enhetschef 

  
Uppföljning i öppna jäm- 
förelser 

sen, så att var-    kvällsaktiviteter inom    Kontaktperson  Kommun och enhets- 
dagen känns 
meningsfull och 

   Stöd och Omsorg. 
*Kontaktmannaskaps- 

    
Utvecklingsstrateg 

 undersökningen jan 
* Delaktighet genomfö- 

att det sker som 
en aktiv gemen- 

   uppdrag är uppdate- 
rat med tydligt syfte 

     randeplaner 
*Antal genomförande- 

skap med andra.    och ansvarsområde. 
* Socialt innehåll ska 

     planer 

    skapa mötesplatser       
    för alla utifrån in-       
    tresse.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  l 
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1.2 Kommunens mål 

 

 

Vård- och omsorgsverksamhet 
Kommunens insatser ska ge möjlighet att stärka och ta till vara vård- och omsorgstagarens resurser så att man kan leva ett så självständigt liv som 
möjligt med god livskvalitet. 

 

Förväntad effekt  Insats  Delmål  Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
 

Vård- och omsorgs- 
verksamheten ska 
med stöd av gällande 
lagstiftning, individ- 
anpassat arbetssätt 
och ett ständigt för- 
bättringsarbete kunna 
möta våra vård- och 
omsorgstagares behov 
med kvalitet. 

*Vård och omsorg 
arbetar med att 
systematiskt kvali- 
tetssäkra verksam- 
heten genom att 
medverka  i de nat- 
ionella kvalitetsre- 
gistren Senior 
Alert, BPSD och 
Palliativa registret. 
*Arbeta fram en 
handlingsplan uti- 
från analys av kla- 
gomål och syn- 
punkter. 
*Erbjuda brytsam- 
tal och eftersamtaL 
*Arbeta förebyg- 
gande  med åtgär- 
der för att för- 
hindra att trycksår 
uppstår. 

*Tydliggöra tröskelbegrep- 
pen. 
*Införa Senior Alert i hem- 
vården. 
*Införa BPSD i hemvården. 
*Genomföra smärtskattning. 
*Utföra munhälsobedöm- 
ningar. 
*Vård och omsorg ska införa 
bedömningsinstumentet 
ÄBIC, äldres behov i centrum. 
**Hälsofrämjande förhåll- 
ningssätt genomförs i studie- 
cirkelform för all personal. 
*Dokumentationsutbildning 
för all personal. 
*Uppdatera allmän informa- 
tion från alla yrkeskategorier 
av omvårdnadsansvarig sjuk- 
sköterska. 
*Vårdstatus ska uppdateras 
av omvårdnadsansvarig sjuk- 
sköterska. 

På- 
gående 
arbete 
ÄBIC 
införs 
hösten 
2014. 

Myndighetschefen 
Vårdutvecklare 
SAS 
Utvecklingsstra- 
teg 

*Kvalitetsregisternas 
resultatska följas upp 
och analyseras feb, maj, 
sep och nov 
i ledningsgruppen och 
på hälso- och sjukvård- 
enheten. *Åtgärdsplaner 
av klagomål/synpunkter 
redovisas i ledninggrup- 
pen för Vård och omsorg 
två gånger per år. 
*Uppföljning i öppna 
jämförelser. 
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Förväntad effekt  Insats  Delmål  Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
*Aktivt följa utvecklingen 
av olika behandlingsme- 
toder för att ge demens- 
sjuka en vård med kvalitet 
och i ett tidigt skede 
kunna anpassa verksam- 
heten mot aktuella behov. 

*Att arbeta med BPSD- 
registret och få en bra 
struktur i omvårdnadsar- 
betet kan bidra till en ökad 
livskvalitet för personer 
med demenssjukdom. 
BPSD betyder  Beteende- 
mässiga och Psykiska sym- 
tom vid Demens. 
* Erbjuda BPSD till alla 
med demensdiagnos som 
har hemsjukvård. 
*Personal inom demens- 
verksamhet ska genomgå 
en webbaserad ABC- 
utbildning. 
*Vård och omsorg utreder 
möjlighet till vårdhund. 

*Kompetensförstärkning 
med demenssjuksköterska 
och silviasystrar i ett 
demensteam. 
*Utreda frågan kring 
demenscenter inom 
Båstads kommun. 
*Kunskaps- och kompe- 
tensbank kring demens- 
sjukdom ska finnas att 
tillgå på demenscentrat. 

Kostnad för demenscenter: 

Kostnad för demensteam: 
1500 000 kr. 

*Uppdraget kring 
demenscenter ska 
var klart ijuni 
2014. 
*Erbjuda BPSD 
2015. 
*ABC-utbildning 
december 2015. 

Vård- och om- 
sorgchefen 
Vårdutvecklare 
Utvecklingsstra- 
teg 

*Kvalitetsregisternas 
resultat ska följas upp 
och analyseras feb, 
maj, sep och nov 
i ledningsgruppen och 
på hälso- och sjuk- 
vårdenheten. 
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Förväntad effekt  Insats Delmål Färdigt Ansvar  Uppföljning 
*Ha en hälso- och sjukvård av 
hög kvalitet där tydliga ansvars- 
gränser och utvecklande sam- 
verkansrutiner  bidrar till att 
skapa smidiga och effektiva 
övergångar mellan kommunen 
och Region Skånes ansvarsom- 
råden. 
*Samverkansrutinerna  och an- 
svarsfördelningen ska syfta till 
att alltid ha vård- och omsorgs- 
tagarens bästa i fokus och arbeta 
med förebyggande hälsoarbete. 

*Utse fast vårdkontakt 
*Genom ledningskraft 
arbetar Vård och omsorg 
långsiktigt med förbättrad 
kvalitet där förbättrings- 
arbetet innefattar god 
demensvård, god vård i 
livets slut, god läkeme- 
delsanvändning och sam- 
manhållen vård och om- 
sorg. 
*Införa NPÖ Nationell 
patientöversikt 

* Deltar i Ledningskraft 
som är ett nationellt 
förbättringsarbete som 
vänder sig till hälso- och 
sjukvårds- och äldre- 
verksamheter  i hela 
landet, där målgruppen 
är verksamheter från 
slutenvård, äldreomsorg 
och primärvård. 
* Fyra gånger per år 
träffar Vård och omsorg 
vårdcentralerna i kom- 
munen vilket skapar 
möjligheter att sam- 
verka över verksam- 
hetsgränserna. 
*Tillsammans med 
vårdcentralerna införa 
ronder på vård- och 
omsorgsboenden i 
kommunen. 
*Det har införts att 
kommunens sjukskö- 
terskor har en timme till 
förfogande/vecka per 
vårdcentral, sjukskö- 
terskan har även tillgång 
tillläkare under denna 
timme. 

Pågående 
arbete 
Lednings 
nings- 
kraft 
pågår 
tom 2015 

Vård- och om- 
sorgschef 

 
Medicinskt Ansva- 
rig Sjuksköterska 

Vårdutvecklare 

Utvecklingsstrateg 

*Resultatet från öppna 
jämförelser kring läke- 
medelshanteringen 
redovisas i ledningrup- 
pen och hos sjuk- 
sköterskorna årligen. 
*Uppföljning Kommun 
och enhetsundersök- 
ningen 
*Fast vårdkontakt 
*Livets slut 
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Förväntad effekt  Insats  Delmål  Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
Användande av mo- 
derna tekniska hjälp- 

*Arbetsterapeuter  och 
sjukgymnaster arbetar 

*Ett antal nya upphandlingar av 
hjälpmedel har gjorts och arbetstera- 

Pågående  Enhetschef 
arbete  Rehab 

*Följa upp och analy- 
sera resultatet av må- 

medel som underlättar 
vardagen  och ger möj- 
lighet till bland annat 
förbättrad rörligheten, 
förbättrat utbytet av 
information  samt 
skapa en för vård- och 
omsorgstagaren mer 
anpassad  vård och 
omsorg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'.· 

hälsofrämjande, före- 
byggande, behandlande 
och rehabiliterande. Ett 
komplement till det 
rehabiliterande arbetet 
är förskrivning av 
hjälpmedel. 
*Ett projektarbete för 
att se resultat av nattro 
med ny teknik genom- 
förs med hjälp av 
stimulansmedel för 
ehälsa. 

peuter/sjukgymnaster har deltagit i 
visning och utbildning  på Medelpunk- 
ten med anledning av att de nya avta- 
len trätt ikraft 
*Medelpunkten har ständigt utbyte 
med förskrivare (arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster ikomm unen) 
vård- och omsorgstagare och anhö- 
riggrupper för att utveckla verksam- 
heten kontinuerligt 
*Arbetet med att revidera  gamla och 
ta fram nya rutiner för uppföljning av 
hjälpmedel  har påbörjats och fortsät- 
ter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

ehälsa 
2014 

Utvecklingsstrateg nadsredovisningen från 
Medelpunkten. 
*EHälsa följs upp juni 
och dec. 
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Förväntad effekt  Insats  Delmål   Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
Vård - och omsorgsta- 
garen känner sig trygg 
i de olika vård- och 
omsorgsboenden i 
kommunen. 

*Erbjuda Senior Alert till alla vård- och om- 
sorgstagare med hemsjukvård 
*Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregis- 
ter som finns tillgängligt via webben där 
varje person, 65 år eller äldre, registreras 
med riskbedömning, vidtagna åtgärder och 
resultat inom områden fall, nutrition,  tryck- 
sår och munhälsa. Med hjälp av Senior Alert 
utvecklas nya förebyggande arbetssätt för att 
öka möjlighet till bästa möjliga vård och om- 
sorg. 
*Att arbeta med BPSD-registret och få en bra 
struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till 
en ökad livskvalitet för personer med de- 
menssjukdom. BPSD betyder Beteendemäss- 
iga och Psykiska symtom vid Demens. 
*Vård- och omsorgtagare ska vara delaktig i 
sin genomförandeplan. 

Pågående  Enhetschef 
arbete 

Omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska 

Vårdutvecklare 

Utvecklingsstrateg 

*Kvalitetregisternas resu!tat 
ska följas upp och analyseras 
feb, maj, sep och nov i led- 
ningsgruppen och på hälso- 
och sjukvårdenheten. 
*Följa upp upp resultatet för 
trygghetsfaktorn i under- 
sökningen: vad tycker äldre 
om äldreomsorgen årligen. 
*Bemötande 
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Förväntad effekt  Insats  Delmål  Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
*Lätt hitta en enkel och tyd- 
lig information över var man 
som vård- och omsorgstaga- 
ren kan vända sig för att få 
information om vilka rättig- 
heter och skyldigheter man 
har då man är i behov av 
stöd och hjälp. 
*Informationen bör även 
finnas tillgänglig på ett antal 

 *Information om vård- 
och omsorgsverksam- 
heten skall breddas och 
förbättras genom att 
tydliggöra vilka förvänt- 
ningar kommuninvåna- 
ren kan ha på vård och 
omsorg. 
*Utveckla hemsidan och 
förbättra broschyrer. 

 Kvalitetskriterier 
är framtagna och 
beslutade. 

 Våren 2015  Enhetschefer 
 
Socialt ansvarig socionom 

Kommunikationsavdelningen 

Utvecklingsstrateg 

 *Följa upp och ana- 
lysera resultatet i 
öppna jämförelser 
årligen. 
*Hemsida 

andra utvalda språk. 
*Informationen om vård- 

 

och omsorgsverksamheten 
och den verksamhet som 
genomförs är väl känd för 
kommuninvånarna/blivande 
vård- och omsorgstagare. 
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Förväntad effekt  Insats  Delmål Färdigt Ansvar  Uppföljning 
*Utifrån lagar och förordningar 
arbetar man förebyggande med 
hälsoarbetet av utvecklingen och 
stödet till närstående.Se närstå- 
ende som en viktig resurs och sam- 
arbetspartner och utforma stödet 
utifrån dennes behov. 
*Utveckling och fördjupning av 
samarbetet med aktuella förening- 
ar, stöd- och frivilligorganisationer. 
Ger äldre personer och personer 
med psykosocial ohälsa eller med 
funk-tionsnedsättning möjlighet 
till att skapa ochfeller behålla soci- 
ala nätverk och bidrar till att skapa 
meningsfulla inslag i vardagen. 

*Planera för möjligheterna att skapa 
ett gemensamt aktivitetshus. En 
samlokalisering av flera kom- 
munala stödenheter skulle öka möj- 
ligheterna till en utslussning till den 
öppna arbetsmarknaden utifrån 
normaliseringsprincipen. 
*Erbjuda anhörigråd inom alla 
verksamheterna varje temin. 
*Bjuda in till anhörigträffar två 
gånger per år till alla våra verksam- 
heter. 

*Vård och omsorg har 
påbörjat en kartläggning 
av behovet av anhörigstöd 
genom enkätundersök- 
ning för att se vilket behov 
som finns i Båstads kom- 
mun. 

Hösten 
2015 

Enhetschef 
för aktlvie- 
ring och 
socialt inne- 
håll. 
Enhetschef 
för stöd och 
omsorg. 

Analysera och ge 
förslag till åtgär- 
der utifrån pro- 
tokollen från 
anhörigråden. 
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1.3 Kommunens mål 
 

Boende och närmiljö 
Gruppen äldre kommer inom de närmaste decennierna att bli större och behovet av vård och omsorg förväntas öka kraftigt efter år 2020. Samtidigt 
förväntas morgondagens äldre och personer med funktionsnedsättning ha ökade krav på ett mer varierat och bättre anpassat 
utbud av produkter och tjänster. I slutet av perioden beräknas den största ökningen av antalet äldre kommuninvånare (över 65 år) bli i kommunens 
södra del. 
I Båstads kommun kan kommuninvånarna leva och bo självständigt ibra bostäder. Bostadsmarknaden i kommunens samtliga tre kommundelar (Bä- 
stad/Östra Karup, Torekov/Västra Karup och Förslöv/Grevie) inriktas mot ett allsidigt bostadsutbud  med god tillgänglighet samt blandade upplåtel- 
seformer som är lämpade för alla. Bostäder och miljöer anpassas i största utsträckning till att möjliggöra boende även för personer med funktions- 
nedsättningar och bör ha tillgång till social och allmän service samt kommunikationer. 

 

 
 

Förväntad effekt  Insats Delmål  Färdigt Ansvar 
Vård- och oro- 
sorgschef 

 
Myndighetschef 

Uppföljning 
Handläggaren föl- 
jer upp beviljade 
beslut 

Medverkar till att vård- och 
omsorgstagare kan bo kvar i 
ordinärt boende med bibehål- 
len livskvalitet. 

Rehabiliterande synsätt och bostadsanpass- 
ning ikombination med hjälpmedel och nya 
tekniska lösningar möjliggör kvarboende- 
principen. 

Införa Äldres 
behov i cent- 
rum,ÄBIC 

Pågående 
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Förväntad effekt  Insats Delmål Färdigt  Ansvar Uppföljning 
*Utemiljöer, bostäder, kommunikationer, 
offentliga mötesplatser och lokaler är tillgäng- 
liga. 
*Vård- och omsorgsboende med tillhörande 
övriga lokaler är väl anpassade efter aktuellt 
behov och bidrar till en modern vård- och om- 
sorgsverksamhet  med kvalitet. 

*Vård och omsorg skall se över 
boendestandarden och vilket be- 
hov av anpassning som finns på 
bostäderna. 
*Vård och omsorg ska medverka 
vid planering av utemiljö vid vård- 
och omsorgsboende. 
*Tillgängliggöra utemiljöer och 
offentliga miljöer och lokaler. 

Samverka med 
teknik/service 

2018 Kommunchef 
 

Vård- och oro- 
sorgchef 

 
Teknik/Service 

 
 
 
 
 

 
Förväntad effekt  Insats Delmål Färdigt   Ansvar  Uppföljning 
Planering för   utbyggnad av vård- och om- Ta fram ett  underlag  för behov av vård- och 
sorgsboende i hela kommunen.  omsorgsboende i hela kommunen. 

2014 Vård- och oro- 
sorgchef 

528

528
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KOMMUN 

15 

 

 

 
Förväntad effekt  Insats  Delmål Färdigt Ansvar Uppföljning 
Ändamålsenliga bo- 
städer, för personer 
med funktionsned- 
sättning som omfat- 
tas av LSS och som 
har ansökt och bevil- 
jats ett boende enligt 
LSS, byggs alternativt 
iordningsställs. 

Pågår en utredning till en 
handlingsplan för att sä- 
kerställa att behovet av 
bostäder för funktions- 
hindrade tillgodoses. 

 2014 Vård- och omsorgschef Resultat i icke verk- 
ställda beslut. 

529
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Förväntad effekt 
*lordningsställande al- 
ternativt byggnation av 
trygghetsbostäder för 
äldre kommuninvånare i 
samtliga kommundelar. 
Kan detta inte ske genom 
bostadsföretag på mark- 
naden säkerställs detta 
genom ägardirektiv till 
Båstadhem. 
*Få intresserade  entre- 
prenörer att bygga 
seniorbostäder där efter- 
frågan finns och på plat- 
ser där eventuellt stöd 
kan samordnas med 
andra vård- och oro- 
sorgsresurser samt övrig 
allmän service. 

Insats Delmål Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
*Vård och omsorg 
har fått iuppdrag 
att ta fram kriterier 
för trygghetsbostä- 
der i Båstads kom- 
mun. 

 
*Utröna om det 
finns intresse att 
bygga trygghetsbo- 
ende och seniorbo- 
ende i Båstads 
kommun. 

 
*Vård och omsorg 
har en representant 
som medverkar i 
utvecklingsgruppen. 

 2014 Vård- och omsorgchef 2014 
 
Kommunchef 

530
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Förväntad effekt  Insats Delmål Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
*Främja tillgängligheten 
och möjligheten till an- 
passade och goda all- 
männa kommunikation- 
er. *Möjlighet till delak- 
tighet i utvecklingen 
kring färdtjänst 
/kollektivtrafik ocp in- 
frastrukturtrågor. 

*Vård och omsorg 
har en representant 
som medverkar i 
nätverk kring färd- 
tjänst 
 
*Möjlighet att er- 
bjuda boende i när- 
het av närstående. 
 
*Nära samarbete med 
trafikhuvudmännen. 

2018 Vård- och omsorgschef 

Utvecklingsstrateg 

Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef 

531
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1.4 Kommunens mål 

 
Kompetens 
Vård och omsorg omfattar många områden och det behövs flera olika yrkesgrupper. Det krävs stor yrkesskicklighet, empati och social förmåga för 
samtlig personal inom Vård och omsorg. Det är av största vikt att all personal i alla nivåer får möjlighet till vidareutbildning. Detta för att de ska växa i 
sin yrkesroll och höja verksamhetens kompetens och kvalitet 

 

 

Förväntad effekt  Insats Delmål Färdigt   Ansvar  Uppföljning 
Finns en personal- och kompetensförsörjning 
som ger möjlighet att flexibelt möta de olika 
behoven av insatser inom vård- och omsorgs- 
verksamheten. 

*Erbjudit jobbgaranti till alla som är godkända 
på praktik och teori i Båstad på omvårdnads- 
programmet. 
*En intern utbildning har genomförts för som- 
marvikarier. 
*Det har påbörjats en dokumentationsutbildning 
för all vård- och omsorgspersonal 
*Ledningsgruppen och ett antal sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och biståndshandläggare har 
gått en utbildning på Uppsala universitet i Vär- 
degrund. 
*Utbildningsprogammet för 2014 har påbörjats 
med Värdskap. 
*Stöd och omsorg dokumenterar webbaserat. 
*Hälsofrämjande förhållningssätt genomförs i 
studiecirkelform för all personal. 
*Ge stöd iform av handledning till personal- 
grupperna. 
*Utreda framtidens behov av kompetens inom 
Vård och omsorg. 

2015 Vård- och 
omsorgchef 

532
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Förväntad effekt  Insats  Delmål  Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
Personalen har en ökad kunskap kring sjukdomen 
demens och dess olika vård- och behandlings- 

 *All personal ska genomgå en webbase- 
rad utbildning iABC-demens. 

   2015  Vård- och oro- 
sorgchef 

  

metoder.  *Ge stöd i form av handledning samt         
  utbildni ng av minnesmottagningen.         
  *Utreda möjlighet att utveckla ett de-         
  menscenter inom Båstads kommun.         
  *Erbjuda föreläsning till både personal         
  och närstående kring demenssjukdo-         
  mar.         

 
Förväntad effekt  Insats Delmål  Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
Medarbetarnas 
kompetens  an- 
vänds och utveck- 
las för att möjlig- 
göra delegation av 
beslut långt ut i 
organisationen. ..  .i 

*Vård och omsorg har anställt 
äldrepedagog för att säkerställa 
att utbildningsbehovet följer 
utvecklingen inom vård och om- 
sorg på nationell nivå. 
*En inventering ska göras på 
kompetensbehovet för pedago- 
ger inom drama, sång, rörelse 
och dans. 
*Det ska påbörjas en lyfttekniks- 
utbildning för all vård- och oro- 
sorgspersonal som är en åter- 
kommande utbildning 4 
gångerfår. Utbildningen utförs 
av kommunens egen rehabper- 
sonal. 
*Det planeras för studiecirkel i 
palliativ vård, där det är  sjuk- 
sköterskan som är ansvarig för 
LCP som håller i utbildningen. 

Använda medar- 
betarnas kompe- 
tens och kunskap 
genom att visa 
intresse och ge 
utrymme till med- 
arbeterna  på APT- 
eller teammöte. 

2014 Vård- och omsorgschef  
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Förväntad effekt  Insats  Delmål Färdigt  Ansvar Uppföljning 
Medverkan till att utveckla och behålla 
den lokala certifierande vårdutbild- 
ningen (Båstads Vård- och omsorgs 
College) 

En stor del av personalen inom Vård och omsorg har 
gått handledarutbildning genom Båstads Vård- och 
omsorgs College för att kunna ta emot elever på ett 
professionellt sätt. 

Pågående  Vård-och 
omsorgchef 

534
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1.5 Kommunens mål 

 
Kvalitet 
Ständigt förbättringsarbete är nödvändigt för en modern vård- och omsorgsverksamhet. För att utveckla och stärka kvaliteten ska verksamheten 
dokumenteras och följas upp. Detta för att kunna jämföra verksamheten  med andra liknande verksamheter. 
Övergripande gäller alltid enligt SoL och LSS: "Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska dokumenteras, utredas och 
avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål". 
Under 2013 ska lokala värdighetsgarantier för Båstads kommun utarbetas. Varje värdighetsgaranti ska ge en tydlig och konkret information om de 
möjligheter till omsorg som kommuninvånaren  kan få ta del av via kommunen. De lokala värdighetsgarantierna är en utveckling och fördjupning av 
kvalitetskriterierna. 

 

 
 

Förväntad,effe,kt ·Insats  Delmål Färdigt   Ansvar  Uppföljning 
Ett kvalitetssystem finns inom Vård 
och omsorg så att såväl den egna 
som andra deltagande företags 
kvalitet i verksamheten granskas. 

*Utför intern kontroll i alla verksam- 
heter som följs upp med handlingspla- 
ner för åtgärder. 
*Införa ÄBIC som ett bedömnings- 
instrument för att utreda behov av 
stöd som ett instrument för bistånds- 
handläggarna. 

  Socialt ansvarig 
socionom 
Medicinskt ansva- 
rig sjuksköterska 
Myndighetschef 

*Vart annat år internkon- 
troll 
*Uppföljning i frågor där 
det finns förbättringsom- 
råde året efter. 

535
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Förväntad effekt  Insats Delmål  Färdigt  Ansvar  Uppföljning 
Värdighetsgarantier 
följs upp årligen, 
erfarenheter reqo,-. 
visas löpande till- 
sammans med åt- 
gärdsplan när så 
krävs. 

Plan för uppföljning av 
värdighetsgarantier ska 
tas fram. 

Lokala värdighets- 
garantier är fram- 
tagna. 

2013 

Pågående 
Vård- och om- 
sorgschef 
 
Socialt ansvarig socio- 
nom 

Uppföljning sker genom 
avvikelser och klago- 
mål/synpunkter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förväntad effekt  Insats Delmål  Färdigt  Ansvar Uppföljning 
*Synpunkter/klagomål 
redovisas i KS och led- 
ningsgruppen en gång per 
år. 
*Avvikelser redovisas till 
KS och ledningsgruppen 
två gånger per år. 
*Lex Sarah och Lex Maria 
redovisas  två gånger per år 
till KS och ledningsgrup- 
pen. 

*All personal inom alla verksamhet- 
er i Vård och omsorg  rappoterar in 
avvikelser. 
*Avvikelser och genomförda  åtgär- 
der samt upprättad åtgärdsplan 
dokumenteras och följs upp av 
närmsta chef/arbetsledare. 
*Avvikelsehanteringen är ett sätt att 
kvalitetssäkra verksamheten. 
*Resultaten  från Vård och omsorgs 
synpunktshantering, kvalitetssäk- 
ringar och andra  utvärderingar re- 
dovisas kontinuerligt till berörda 
utskott, verksamhetsansvariga och 
personal inom Vård och omsorg. 

*Utför intern kontroll 
i alla verksamheter 
som följs upp med 
handlingsplaner för 
åtgärder. 
*Alla skriver avvikel- 
ser och enhetschefen 
följer upp och åtgär- 
dar vid varje APT- 
samt teammöte. 

En ny Lex Sarah-rutin 
har utarbetats, där en 
utredningsgrupp kom- 
mer att handlägga alla 
Lex Sarah- rapporter. 

Pågående Alla medarbetare 
inom Vård och 
omsorg 
SAS 
Medicinskt an- 
svarig sjukskö- 
terska 
Myndighetschef 

536
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2. Avslutning 
 
 
 

Begreppsförklaring 
 

 

Anhörig 
En person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. 
Behovsbedömning 
Behovsbedömning görs utifrån en ansökan som har inkommit skriftligt/muntligt eller på annat sätt från 
den enskilde och/eller dennes juridiska företrädare. Behovet och rätten till stödet handläggs enligt SoL 
ochfeller LSS. skälighetsbedömning görs utifrån skälig levnadsnivå (SoL) eller utifrån goda levnadsvillkor 
(enligt LSS) 
Bostadsanpassning 
Anpassning av bostad för personer som på grund av funktionshinder har svårigheter att klara livsföringen i 
eget boende utifrå. bostadens karaktär. 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS § 9.9 
Bostad med särskild service innefattar både gruppbostad eller bostad med särskild service. Båda 
boendeformerna innebär stöd gällande omvårdnad och fritid. 
Genomförandeplan 
En plan gällande beviljat stöd enligt SoL eller LSS, som görs tillsammans med den enskilde. 
Genomförandeplanen gäller för "hur" stödet ser ut utifrån den enskildes perspektiv. 
En genomförandeplan gäller tills en ny skrivs eller stödet upphör. 
Hemsjukvård 
Läkare på primärvårdsnivå ska godkänna all överföring till den kommunala hemsjukvården. J ordinärt 
boende styrs den av tröskelprincipen. I vård- och omsorgsboendena har kommunen ansvaret för hälso- och 
sjukvården förutom för den vård som förmedlas av läkare. Förskrivning av vissa hjälpmedel är en del 
av det kommunala ansvaret. Förskrivning av hjälpmedel följer ej tröskel principen. 
Hemvård 
Stöd och hjälp i ordinärt boende är insatser för att möjliggöra för den enskilde att bo hemma och ha 
kontakt med andra. Hemvård innehåller såväl personlig omvårdnad, serviceinsatser och insatser för att 
stimulera social kontakt och aktivering för en aktiv meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Insatsen 
ska göra det möjligt för den enskilde att känna trygghet i den egna bostaden och tillgodose de behov den 
enskilde inte kan få tillgodosett på annat sätt. 
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Kontaktman 
Ett uppdrag som en person har utifrån sin anställning som vård- och omsorgspersonaL 
I kontaktmannaskapet ingår samordning av beviljat stöd eller insatser. En kontaktman ska helst vara en 
person i personalgruppen som har mest och mer ingående kontakt med den enskilde. 
Korttidsboende 
Är en boendeform inom vård- och omsorgsboende,som under kortare tid används vid övergående 
stödbehov. Målet är att återgå till ordinärt boende. Kan även användas i väntan på vidareutredning av 
vård- och omsorgsbehov eller för växelvård för att avlasta närstående i omvårdnadsarbetet För 
korttidsboende krävs en ansökan, behovsbedömning och ett myndighetsbeslut. 
Närstående 
Närstående ärn person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 
Ordinärt boende 
Boende ivanliga flerbostadshus, egna hem eller liknande. 
Parboende 
För den som har beviljats bistånd i form av vård- och omsorgsboende, ska det anses ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo under förutsättning att paret 
dessförinnan varaktigt har bott tillsammans. 
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av ett sådant boende 
Seniorbostäder 
Används som samlingsbegrepp för alla varianter av mellanboendeformer, d v s seniorbostäder, 
plusboenden, bogemenskaper, kooperativ etcetera, som ingår idet ordinära bostadsbeståndet. Sådana 
bostäder utmärks av god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler och krav på att de boende måste 
ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. Seniorbostäder upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller 
kooperativ hyresrätt. I bostadsrätter kan maxålder förekomma. 
Särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS § 9.9 
Särskilt anpassad bostad innebär inga stödinsatser gällande vård och omsorg. Bostaden kan ses som en 
anpassad bostad som kommunen har tagit fram på grund av den enskildes behov av särskild utformad 
bostad. 
Trygghetsboende 
Ett trygghetsboende är ett boendejbostad för personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor eller 
syskon räcker det att en har fyllt 70 år. 
Det är inte ett vård-- och omsorgsboende  utan ett ordinärt boende med en utökad service som trygghetsvärd 
och vissa gernemsamma utrymmen/funktioner, som ingår ihyresavgiften. 
Lägenheterna är planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som 
kräver hjälpmedel för förflyttning. 
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Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 
Tröskelprincipen 
Innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare, kan ta sig till av regionen 
finansierad primärvård så har regionen vårdansvaret 
Vård- och omsorgsboende 
Är en boendeform för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd. Vid dessa kan 
service och vård förekomma dygnet runt Kommunerna har ansvar för såväl sociala som medicinska 
insatser, förutom sådana som ges av läkare. För att kunna bo i ett vård- och omsorgsboende krävs en 
behovsbedömning och ett beslut från kommunen. För att tillgodose vård- och omsorgstagarens behov 
kan vård- och omsorgsboendena ha olika inriktningar. Det kan vara inriktning mot demenssjukdomar, 
somatiska (kroppsliga) sjukdomar eller andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och 
kompetens. 
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HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 – 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 

 
Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 – 2025. Handlingsplanen utgår från de begrepp om och uppfattning om kultur som finns 

beskrivna på sid 1 och 2. Men framförallt utgår handlingsplanen från de programmål som finns beskrivna på sid 3. De lokala programmålen för Båstads 

kommun utgår från de nationella målen kring kultur, de regionala målen och de delregionala målen för kultur. I handlingsplanen beskrivs vilken förväntad 

effekt som ska uppnås utifrån aktuellt mål, vilken insats som ska göras för att uppnå förväntad effekt, när insatsen ska vara färdig, vems ansvar det är att se 

till att insatsen genomförs samt när och hur uppföljning ska ske. 
 

Aktuella förkortningar 

VO: Vård och omsorg, Kulturnavet: samverkan kultur, barn och skola, kulturskolan och bibliotek, KKN: kultur kreativa näringar, AE: arbetsmarknadsenheten, 

IOF: Individ Och Familj. 
 

 
 
 

Mål: Det lokala kulturarvet vårdas och brukas samt är tillgängligt och synligt 
 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
En större förståelse av samman‐ 
hang och förankring. 
Ökad kunskap om vårt kulturarv. 

Berörda verksamhetsområden tar fram 
ett nytt kulturmiljöprogram. 

 

 
 

Vårda och göra kulturarvet synligt i 
enlighet med plan från Länsstyrelsen. 

 

 
 

Skyltbeståndet ses över regelbundet 
och uppdateras. 

2017 
 
 
 
 

Löpande 
 
 
 
 

Regelbunden 
översyn 

Teknik och service 
Samhällsbyggnad 
Kulturavdelningen 

 
Kulturavdelningen 
Teknik och service 

 

 
 

Kulturavdelningen 
Teknik och service 

2019 
 
 
 
 

Varje år i enlighet 
med avtal 

 

 
 

Vartannat år 

540

540



 

 

 Inventeringen leder till en kulturslinga 
runt hela Bjäre med kulturarvsmål 

 

 
 

Lyfta fram och tillgängliggöra 
information och kunskap kring målet 
samt möjliggöra verksamhet som kan 
ha anknytning till målet. 

2019 
 
 
 
 

2016 och löpande 

Kulturavdelningen 
Teknik och service 

 

 
 

Biblioteken 

Varje år 
 
 
 
 

Varje år 

 

 
Mål: Människors engagemang, vilja och lust till kulturupplevelser och eget skapande ska ses och uppmuntras. 

 
Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Bättre förutsättningar och 
miljöer för ökat eget skapande. 

 
Ökad livskvalitet och 
välmående fysiskt och psykiskt 
för invånare och besökare. 

Sprida aktuell kunskap om betydelsen av 
att ge möjlighet till kulturupplevelser och 
eget skapande. 

 
 
 
 

Ta fram en sammanställning av Båstads 
kommuns hela kulturutbud i en App. 

 
 
 
 

 
Skapande skola. Om medel beviljas av 
Statens kulturråd. 

 
 
 
 

 
Kulturgaranti för barn och unga 

2016 och löpande 
 

 
 
 
 
 
 

2017 
 

 
 
 
 
 
 

Pågår nu och löpande 
 

 
 
 
 
 
 

Pågår nu och löpande 

Kulturavdelningen 
Biblioteken 

 
 
 
 

 
Kulturavdelningen 
Kulturnavet 
Kommunikationsavdelningen 

 
 
 
 

Barn och skola 
Kulturavdelningen 

 
 
 
 

 
Kulturnavet 

2017 
 

 
 
 
 
 
 

2018 
 

 
 
 
 
 
 

2016 och varje 
avslut av 
skapandeskola 
projekt 

 

 
 

Varje år 

541

541



 

 

 Konst för tjejer i samverkan med IOF och 
barn och skola samt biblioteket 

 

 
 

Kultur på Bjäre utvecklas kontinuerligt 
 

 
 

Samverkan med biblioteken och Galleriet 
i syfte att ordna aktiviteter för eget 
skapande. 

 

 
 

Nytt arrangemang för hela kommunens 
befolkning ”Båstadkalaset” 

 

 
 

Plan för ”kultur i vården” tas fram i 
samverkan med vård och omsorg. 

 

 
 

Föreläsning (ar) med fokus på att 
entusiasmera och stärka människors vilja 
och lust till att konsumera och producera 
skapande/‐kulturupplevelser. 

 

 
 

Öka upplevelsevärdet i våra parker och 
offentliga miljöer. 

2016/17 
 
 
 
 

Pågår nu och Löpande 
 

 
 

2016 
 
 
 
 

 
2018 

 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

2016 
 

 
 
 
 
 
 

2019 

Kulturavdelningen 
 
 
 
 

Kulturavdelningen 
 

 
 

Kulturavdelningen 
Biblioteket 

 
 
 
 

Kulturavdelningen 
 
 
 
 

Kulturavdelningen 
Vård och omsorg 
Biblioteket 

 
Kulturavdelningen 
Biblioteket 

 
 
 
 

 
Kulturavdelningen 
Teknik och service 

2017/18 
 
 
 
 

Varje år 
 

 
 

2017 
 
 
 
 

 
2019 

 
 
 
 

2017 
 
 
 
 

2017 
 

 
 
 
 
 
 

2020 

542
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Mål: Kulturmiljöaspekter, konstnärlig kvalitet och estetiska värden är tongivande vid val av formgivning och material i den fysiska planeringen. 
 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Kommunens attraktivitet har ökat 
och varumärket stärkts. 
Förädlade livs‐ och boendemiljöer. 
Ökad hållbarhet genom materiell 
kvalitet. 

Enprocentsregeln beslutad av KF 
implementeras och beaktas i alla 
verksamheter. Verka för främjande av 
konst i offentlig miljö vid om‐ och 
tillbyggnad. 

 

 
 

Professionella kulturutövare ges 
möjlighet att delta i gestaltnings och 
planeringsprocessen. 
Kulturavdelningen har en aktiv roll i 
organisationen av ovanstående. 

 

 
 

Frågeställningar kring hur målet ska nås 
finns alltid med i arbetet med den 
fysiska planeringen. 

 

 
 

Verka för god och hållbarhet arkitektur 
som attraktionsfaktor för Båstads 
kommun och dess varumärke. 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

 
2016 och löpande 

Kulturavdelningen 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 

 
 
 
 

 
Kulturavdelningen 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 

 
 
 
 

 
Kulturavdelningen 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 

 

 
 

Kulturavdelningen 
Samhällsbyggnad 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 och löpande 
 
 
 
 

 
Vartannat år med 
början 2017 
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Mål: Det finns offentliga mötesplatser för kulturella aktiviteter där människor kan mötas över språk‐, generations‐ och kulturgränser samt delta i 

kulturlivet. 
 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Fler naturliga mötesplatser spridda 
i kommunen där människor träffas 
över såväl ålders‐ som 
språkgränser. 

Upprätthålla bibliotek, bygdegårdar och 
kulturföreningar som ger plats för 
möten. 

 
 
 
 

 
Biblioteken, berörda 
verksamhetsområden och 
frivilligorganisationer utvecklar 
mötesplatser för nyanlända och 
asylsökande. 

 

 
 

Planer skapas i samverkan med 
kulturavdelningen för att utveckla 
samverkan enligt målet tillsammans 
med bygdegårdar, bibliotek och vård 
och omsorg/förskolan och asylboenden. 

 

 
 

Verka för god arkitektur och tillgängliga 
samt välkomnande mötesplatser. 

2016 och Löpande 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 och löpande 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 och löpande 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 och löpande 

Kulturavdelningen 
Biblioteket 
AE 
IOF 
Barn och skola 
Vård och omsorg 

 
Bibliotek 
IOF 
VO 
Barn och skola AE 
Kulturavdelningen 

 
Kulturavdelningen 
Barn och skola 
Bibliotek 
VO 

 
 
 
 

Kulturavdelningen 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 

Varje år 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varje år 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vartannat år med 
början 2017 

 

 
 
 
 
 
 

Varje år 
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Mål: All kommunal verksamhet innehåller skapande arbete och kulturupplevelser. Kulturarvet ska särskilt beaktas, inte minst för barn och unga. 
 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Större arbetsglädje och bättre 
arbetsmiljö. 
Ökat välbefinnande. 
Högre måluppfyllelse inom alla 
verksamheter. 

 
Kunskapen om det lokala 
kulturarvet har ökat. 

Kulturgaranti för barn och elever. 
 

 
 

Fortsätta samt utveckla samverkan 
mellan kulturavdelningen, barn och 
skola och statens kulturråd/skapande 
skola eller andra statliga insatser för 
barn och kultur. 

 

 
 

Kulturarvet beaktas i utvecklingsarbetet 
med kulturgarantin genom att 
aktiviteter läggs in som knyter an till 
område kulturarvet. 
Planlägga och utveckla ”Kultur i vården” 
i samverkan med VO. 

 

 
 

Samverkan IOF, biblioteket och VO 
(social biblioteksverksamhet) 

 

 
 

Kulturavdelningen tar fram ett förslag 
på aktiviteter som kan användas vid APT 
och ledningsmöten. 

 

 
 

Kulturarvet paketeras i samverkan med 
turismnäringen och kulturföreningar. 
Cykel eller vandringsleder med 

Pågår nu och löpande 
 

 
 

Pågår nu och löpande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pågår nu och löpande 
 
 
 
 

2016 och löpande 
 
 
 
 

2016 och löpande 
 
 
 
 

Hösten 2016 och 
löpande 

 
 
 
 

2018 

Kulturnavet 
 

 
 

Kulturnavet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturnavet 
 
 
 
 

Kulturavdelningen och VO 
 
 
 
 

Biblioteket 
IOF 
VO 

Kulturavdelningen 

 
 
 
 

Kulturavdelningen 
Kommunikationsavdelningen 
Samhällsbyggnad 

Varje år 
 

 
 

Varje år 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varje år 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 

 
2019 
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 kulturarvet som tema tillsammans med 
offentlig konst. 

 

 
 

Kulturarrangemang för barn och unga 
samt vuxna. 

 

 
 

Lyfta fram och tillgängliggöra 
information och kunskap kring målet 
samt möjliggöra verksamhet som kan 
ha anknytning till målet. 

 
 
 
 

 
2016 och löpande 

 
 
 
 

2016 och löpande 

Teknik och service 
Extern samverkan med Båstad 
Turism och näringsliv 

 
Biblioteken 
Kulturavdelningen 

 

 
 

Biblioteken 

 
 
 
 

 
Varje år 

 
 
 
 

Varje år 
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Mål: Ett rikt utbud av kulturaktiviteter ger möjlighet till delaktighet i kulturlivet genom upplevelser, förmedling och eget skapande. 
 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Ökat attraktionsvärde för 
kommunen som boendekommun. 

Ett välutvecklat föreningsliv. 

Utveckla delaktighet för äldre och 
funktionsnedsatta i samband med 
planerade aktiviteter. 

 

 
 

Medverka till att kulturlivet utvecklas 
och blir rikt. Bland annat genom att 
skapa mötesplatser och ge ekonomiskt 
bidrag samt samverka i olika projekt och 
konstellationer tillsammans med 
kulturlivet, biblioteket och andra 
verksamhetsområden samt näringslivet. 

 

 
 

Underlätta för kulturlivet och medverka 
till att kulturföreningars verksamhet 
stöttas på olika sätt men också 
genomföra egna arrangemang. 

 

 
 

Kulturaktiviteterna sammanställs 
genom kommunen och marknadsförs i 
Kultur på Bjäre månadsvis. 

 

 
 

Biblioteken informerar om och 
exponerar det rika kulturlivet samt har 
egna arrangemang. 

2016 och löpande 
 
 
 
 

 
2016 och löpande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 och löpande 
 

 
 
 
 
 
 

2016 och löpande 
 
 
 
 

 
2016 och löpande 

Kulturavdelningen och VO 
 
 
 
 

 
Kulturavdelningen 
Kulturlivet i Båstads 
kommun 
Turism‐ och näringsliv 
KKN 
Biblioteken 

 
 
 
 

Kulturavdelningen 
 

 
 
 
 
 
 

Kulturavdelningen 
 
 
 
 

 
Biblioteken 

2017 
 
 
 
 

 
Varje år 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varje år 
 

 
 
 
 
 
 

Varje år 
 
 
 
 

 
Varje år 
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Mål: Bibliotekens struktur, service och innehåll är anpassat till befintligt behov. 
 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Attraktiva bibliotek med många 
besök och fortsatt höga 
utlåningstal. 

 
Biblioteken är naturliga 
mötesplatser med aktuella 
aktiviteter som bland annat utgår 
från filialerna. 

Utveckla ökad tillgänglighet bland annat 
genom att biblioteket blir en del av 
övrig service i en kontext med andra 
aktörer. 

 
Utveckla meröppna bibliotek. 

 

 
 

Utveckla uppsökande verksamhet i 
samverkan med VO och 
kulturavdelningen. 

 

 
 

Programverksamhet på filialerna. 

”Boken kommer” verksamhet . 

Undersöka ungdomarnas behov för att 
kunna möta dem med verksamhet som 
passar dem. 

2016 och löpande 
 
 
 
 

 
2017 

 

 
 

2016 och löpande 
 
 
 
 

 
2016 och löpande 

 

 
 

2016 och löpande 
 

 
 

2016/17 

Biblioteken 
Andra relevanta aktörer 
(Exempel Grevie) 

Biblioteken 

Biblioteken 
Kulturavdelningen 
VO 

 

 
 

Biblioteket 
Kulturavdelningen 

 
Biblioteket 

 

 
 

Kulturavdelningen 
AME 
Barn och skola 
Gymnasiet 

2017 och varje år 
 
 
 
 

 
2018 och varje år 

 

 
 

2017 och varje år 
 
 
 
 

 
2017 och varje år 

 

 
 

2017 och varje år 
 

 
 

2018 
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Mål: Ideella intresse‐ och kulturföreningars roller är definierade i kulturarbetet och får ett aktivt stöd för sina insatser. 
 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Ett starkt och välutvecklat 
föreningsliv. 

I samband med de årliga samtalen med 
kulturföreningarna gås regelverket 
igenom. Vid behov sker revidering av 
regelverket. 

 
Biblioteken tillhandahåller lokaler. 

Hösten 2016 
 
 
 
 

 
2016 och löpande 

Kulturavdelningen 
 
 
 
 

 
Biblioteken 

2017 
 
 
 
 

 
2017 och varje år 

 

 
Mål: Kultur ingår i folkhälsoarbetet som en viktig del i den sociala samvaron och arbetet mot utanförskap. 

 
Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Förbättrad folkhälsa. Samverkan mellan de verksamheter 

som berörs. I all planering ingår 
folkhälsoaspekten i enlighet med målet. 

 
 
 
 

Kulturella aktiviteter ingår i 
friskvårdsutbudet. 

2016 och löpande 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 och löpande 

Kulturavdelningen 
Biblioteken 
Vård och omsorg 
IOF 
Barn och skola 

 

 
 

HR 

2017 och varje år 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 och varje år 
 

 
Mål: Det lokala kulturlivet och kulturarvet är känt även utanför kommunen. 

 
Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Ökad attraktivitet för kommunen 
som besöks‐ och inflyttningsort. 
Starkt varumärke. 

I samverkan med kommunikations‐ 
avdelningen tas dokumentation fram 
som beskriver det lokala kulturlivet och 
kulturarvet. 

 
Bibliotekssamverkan i Familjen 

2017 
 
 
 
 

 
2017 

Kulturavdelningen i 
samverkan med 
kommunikationsavdelningen 

 

 
 

Biblioteket och 

2018 
 
 
 
 

 
2018 
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 Helsingborg utvecklas och 
marknadsförs. 

 kommunikationsavdelningen  

 

 
Mål: Kultur som en kreativ näring är utvecklad i enlighet med ”Handlingsplan för att stärka KKN i Skåne Nordväst”. 

 
Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Fler livskraftiga företag inom KKN 
näringen lokalt. 

Projektledare för att utveckla Kulturella 
Fyrtorn är anställd i samverkan med 
Familjen Helsingborg med bidrag från 
Region Skåne, tom juni 2016. 

 
Kulturråd bildas underställt 
Kommunstyrelsen. 

 
 
 
 

Kommunen arbetar med de punkter i 
handlingsplanen för KKN näringar som 
är framtagen i Familjen Helsingborg och 
som prioriteras bland dem som har 
ansvar för kulturfrågorna, löpande. 

2016 
 
 
 
 

 
2016 

 
 
 
 

2016 och löpande 

Familjen Helsingborg. 
Båstads kommun är 
anställningskommun. 

 

 
 

Samverkan med turism och 
näringsliv och kulturlivets 
KKN näringar 

 
Kulturavdelningen/Familjen 
Helsingborg 

2016 
 
 
 
 

 
2017 

 
 
 
 

2017 
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Antaget	av	Kommunfullmäktige	den	25	juni	2014,	§	109	Dnr:	KS	1038/12‐900	

	

	

Vindkraftsprogram 
för Båstads kommun 

	

	

Beredningen	för	tillväxt	och	samhällsbyggnad	

	

Båstads kommuns vision:	
	

Båstads	kommun	ska	vara	det	självklara	valet	för	barnfamiljer	i	Öresundsregionen.	
	

Med	detta	menar	vi	att	Båstads	kommun	året	om	ska	vara	attraktiv	att	bo	och	verka	i,	
bygga	på	tradition	och	förnyelse,	präglas	av	småskalighet,	god	miljö,	omtanke	och	

generositet.		
	

Våra	verksamheter	ska	baseras	på	våra	naturliga	förutsättningar	samt	präglas	av		
mångfald	och	god	kvalitet.	
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Utgångspunkt förarbetet 

 

Genom	beslut	i	kommunfullmäktige	(2012‐06‐25,	§	149)	fick	beredningen	för	tillväxt	och	
samhällsbyggnad	uppdrag	att	revidera	vindkraftspolicyn	för	Båstads	kommun.	Eftersom	
policyn	inte	faller	inom	ramarna	för	nuvarande	styrdokumentshierarki	så	har	den	omvandlats	
till	ett	program	för	vindkraftsetablering.	Beredningen	ska	ta	fram	den	politiska	viljeinriktningen	
för	vindkraftsetablering.	Förvaltningen	ska	sedan	omsätta	programmet	i	ett	
inriktningsdokument	(jämför	inriktningsdokument	för	Kattvik)	och/eller	handlingsplan	för	
att	tydliggöra	för	intressenter	om	hur	etablering	kan	ske.	
	

Genom	miljöprogrammet	har	kommunfullmäktige	beslutat	att	det	bland	annat	är	viktigt	att	
Båstads	kommun	främjar	småskalig	förnyelsebar	energi.	Programmets	målsättningar	har	
beaktats	vid	framtagandet	av	nya	riktlinjer	för	vindkraftsetablering.	
	

Beredningen	har	från	ett	tidigt	stadium	arbetat	med	att	ta	fram	riktlinjer	som	är	tydliga	och	
framtidsorienterade.	Det	är	något	som	lyfts	fram	i	den	tidigare	vindkraftspolicyn:	
	

		 Osäkerheten	i	handläggningen,	med	idag	osäkra	ställningstaganden	både	kommunalt	
	 och	statligt,	talar	för	att	en	tydligare	kommunal	hållning	krävs	för	att	underlätta	både	för	
		 exploatörer	och	skyddsintressen.1		
	

Skillnaden	mellan	programmet	och	den	tidigare	policyn	härrör	främst	till	hur	politiken	ska	
hantera	restriktioner	(riksintressen)	och	avståndsbedömningar.	
 

Riksintressen 
Båstads	kommun	omfattas	av	en	rad	restriktioner	‐	från	landskapsbildsskydd	till	luftfartszoner	
och	radaranläggningar.	Dessa	kan	utgöra	hinder	för	etablering	av	vindkraft,	men	utgör	
inget	hinder	för	en	aktiv	energipolitik	i	kommunen.	Beredningen	väljer	att	inte	ta	
ställning	till	restriktionerna	på	Bjärehalvön.	Det	är	upp	till	den	sökande	att	göra	en	
saklig	prövning	hos	berörda	myndigheter.	Det	går	i	linje	med	rekommendationer	från	
länsstyrelsen	efter	deras	deltagande	i	beredningens	medborgardialog.	
 

Avstånd 
I	den	äldre	policyn	var	det	tydligt	att	vindkraftverk	inte	ska	placeras	inom	500	meter	från	en	
bostad.	Det	i	kombination	med	riksintressen	gjorde	att	det	blev	i	stort	sett	omöjligt	med	
vindkraftsetablering	i	Båstads	kommun.	Beredningen	har	valt	att	ta	bort	gällande	
avståndsrestriktion.	Fokus	ska	istället	vara	att	etableringen	följer	rättspraxis	gällande	
buller,	skuggor	och	reflektioner;	samt	att	dialog	genomförs	med	boende.	
	

Vindkraftverket	i	Mäsinge	uppfördes	i	början	på	2000‐talet	och	befann	sig	inom	350	meter	
från	närmsta	bostad.	Ärendet	överklagades	med	hänvisning	till	regeln	om	500	meter,	men	
det	avslogs	eftersom	rätten	ansåg	att	350	meter	var	tillräckligt	för	den	typen	av	vindkraftverk.	
	

Beredningen	har	valt	att	ta	fram	den	politiska	viljeinriktningen	för	vindkraftsetablering	baserat	
på	vilka	möjligheter	som	finns,	och	inte	baserat	på	vilka	hinder	som	eventuellt	kan	finnas.	
	
______________________________________	
1	Riktlinjer	för	lokalisering	av	vindkraftverk,	s.4.	Båstads	kommun,	2003	
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Medborgarperspektiv 

Beredningen	har	genomfört	tre	medborgardialoger	i	anslutning	till	uppdraget	och	en	hearing	
med	förtroendevalda:	

		 1)	Stormöte	i	Mäsinge	Mölla	(oktober	2012)	

		 2)	Fokusgrupp	med	myndigheter	och	föreningar	(oktober	2012)	

		 3)	Vindkraftshearing	(mars	2013)	

		 4)	Medborgarenkät	(juli	2013)	

Beredningen	inledde	arbetet	med	att	anordna	en	öppen	dialog	i	Mäsinge	Mölla,	som	ligger	intill	
ett	av	kommunens	vindkraftverk.	Antalet	besökare	var	mellan	90‐100	och	det	kom	personer	i	
skiftande	åldrar.	Vid	det	tillfället	fick	besökarna	tala	med	beredningsledamöterna	om	vindkraft,	
göra	en	tipsrunda	(enkät)	och	placera	ut	vindkraftverk	på	en	karta.	Resultaten	från	den	dialogen	
visade	bland	annat	att	det	inte	fanns	något	större	motstånd	mot	vindkraftsetablering	och	att	
vindkraftverket	i	Mäsinge	inte	ses	som	ett	främmande	inslag	i	miljön.	
	
Vid	mötet	med	fokusgruppen	träffades	länsstyrelsen	i	Skåne,	Bjäre	naturvårdsförening,	
Kullabygdens	ornitologiska	förening,	industrigruppen,	regeringens	vindkraftssamordnare	i	
Sydost	och	politiker	i	beredningen.	Gruppens	uppgift	var	att	utreda	hur	man	skulle	hantera	alla	
restriktioner	som	finns	på	Bjärehalvön.	Vindkraftssamordnaren	och	länsstyrelsen	var	överens	
om	att	det	inte	är	omöjligt	med	vindkraftsetablering	på	Bjärehalvön;	utan	att	intressen	måste	
vägas	mot	varandra.	Enda	sättet	att	veta	huruvida	man	kan	etablera	vindkraft	eller	ej	är	genom	
prövning.	Rekommendationen	var	att	politiken	ska	vara	visionär,	och	bör	inte	lägga	energi	på	
restriktioner.	Det	kan	länsstyrelsen,	försvaret	och	flyget	göra.	Industrigruppen	framhöll	att	det	
finns	intresse	för	vindkraft,	men	kommunens	förhållningssätt	måste	vara	tydlig.	
	
Vid	vindkraftshearingen	träffades	20	förtroendevalda	från	kommunfullmäktige	för	att	kortfattat	
redogöra	för	sina	åsikter	om	vindkraftsetablering.	En	övervägande	del	var	positiva	till	etablering	
(13	av	20).	Fördelarna	som	framhölls	var	bland	annat	att	gårdsverk	lyfter	småföretagare	och	att	
politiken	tar	ansvar	för	fossilfri	energiförsörjning.	Nackdelarna	som	framhölls	var	att	det	
förfular	miljön,	turismen	påverkas	negativt,	dålig	ekonomi	i	vindkraft	och	att	det	påverkar	
vissa	näringsidkare	negativt.	
	
Medborgarenkäten	skickades	till	480	personer	med	en	svarsfrekvens	på	47%.	Det	som	framkom	
i	enkäten	är	att	en	hög	andel	är	positiva	till	etablering	av	vindkraftverk	på	Bjäre.	I	enkäten	
frågades	bland	annat	vad	man	ansåg	om	gårdsverk	42%	är	positiva	till	etablering,	22%	är	
negativa	och	övriga	36%	vill	inte	ha	det	i	sin	omedelbara	närhet.	30%	respektive	35%	ansåg	att	
det	påverkar	turism	respektive	friluftslivet	negativt.	Övriga	ansåg	att	det	inte	har	någon	
påverkan,	eller	en	positiv	inverkan.	Enkäten	utgick	från	valdistrikten	i	Båstads	kommun,	och	vi	
kan	således	se	att	det	finns	ett	större	motstånd	mot	vindkraftsetablering	i	Torekov	än	i	
exempelvis	Östra	Karup.	
	
Medborgarnas,	intresseorganisationernas	och	de	förtroendevaldas	åsikter	har	vägts	samman	
i	programmet.	Det	är	ett	öppet	program	som	möjliggör	för	etablering	som	stärker	
jordbrukssektorn,	men	som	samtidigt	tydligt	signalerar	att	vindkraftverken	ska	passa	in	i	
omgivningen.	
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Lokala inriktningsmål för vindkraftsetablering i Båstads kommun 

Vindkraftsprogrammets	inriktningsmål	utgår	från	klassificeringen	av	vindkraftverk	i	Sverige:	

	

1.		Gårdsverk	

2.		Medelstora	anläggningar	

3.		Stora	anläggningar	

4.		Svenskt	vatten	

5.		Svensk	ekonomisk	zon	

	

Tillsammans	utgör	politikens	fem	inriktningsmål	en	viljeinriktning	och	ambition	för	hur	
vindkraftsetablering	ska	ske	i	kommunen.	Inriktningsmålen	inleds	med	en	kortfattad	definition	
av	vindkraftstypen.	En	utförligare	definition	finns	i	bilaga	1.	
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lnriktningsmål: 

Gårdsverk 
Ett	gårdsverk	definieras	som	ett	vindkraftverk	med	en	totalhöjd	på	20‐50	m,	eller	ett	mindre	
verk	vars	rotordiameter	överstiger	3	m.	För	att	bygga	ett	sådant	vindkraftverk	krävs	bygglov	
enligt	plan‐	och	bygglagen	med	tillhörande	förordning.2	
	

Strategiska inriktningsmål 
Landskapsbilden	på	Bjäre	är	unik,	och	den	måste	värnas	och	bevaras	för	framtiden.	Dock	
utvecklas	landskapsbilden	konstant	när	nybyggnation	sker	och	näringsliv	flyttar	till	kommunen	
‐	en	naturlig	utveckling	av	landskapet.	Gårdsverk	kan	vara	ett	naturligt	inslag	i	det	framtida	
jordbruket.	Om	verken	kan	stärka	jordbruksnäringen	och	på	så	sätt	skapa	förutsättningar	för	ett	
konkurrenskraftigt	jordbruk	bör	politiken	inte	sätta	hinder	i	vägen	för	detta.	Detta	synsätt	
innefattar	även	industrisektorn	och	dess	eventuella	framtida	behov	av	förnyelsebar	energi,	
då	gårdsverk	kan	fylla	den	rollen.	
	
Båstads	kommun	eftersträvar	hållbarhet	och	värnar	om	näringslivets	möjligheter	för	utveckling	
och	tillväxt.	Den	politiska	ambitionen	är	att	gårdsverk	ska	främjas	om	de	visar	sig	kunna	stärka	
det	lokala	näringslivet	och	jordbruket.	
	

I Båstads kommun innebär det att 

 Gårdsverk	planeras	och	byggs	i	anslutning	till	lantbruk	och	industriområden.	

 Gårdsverk	kan	planeras	och	byggas	i	anslutning	till	byar	och	sammanhållen	bebyggelse	
när	samfälligheter	är	sökande.	

Under förutsättning att gårdsverket: 

 Planeras	så	att	dessa	inte	påverkar	grannar	eller	djurliv	negativt	gällande	buller,	
skugga,	och	reflekterande	ljus.	

 Anpassas	till	den	närliggande	miljön.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
______________________________________	
2	Se	bilaga	1	för	utförligare	definition.	
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lnriktningsmål: 

Medelstora anläggningar 
Till	medelstor	anläggning	räknas	bland	annat	ett	vindkraftverk	som	är	högre	än	50	meter,	
eller	två	eller	flera	vindkraftverk	som	står	tillsammans.3	Anläggningarna	kräver	bygglov	
från	kommunen.	
	
2014	finns	det	två	medelstora	anläggningar	i	kommunen	‐	Sönnertorp	och	Mäsinge.	Dessa	
anläggningar	har	funnits	i	kommunen	sedan	början	av	2000‐talet.	
	

Strategiska inriktningsmål 
Den	politiska	viljan	är	att	nya	områden	för	medelstora	vindkraftverk	inte	är	önskvärt,	utan	
då	bör	man	istället	arbeta	med	mindre	förtätning	av	nuvarande	områden.	Vid	projektering	
av	nya	områden	ska	det	finnas	en	tydlig	förankring	hos	den	del	befolkningen	som	påverkas	
av	vindkraftverken.	
	

I Båstads kommun innebär det att 

 I	områden	med	redan	etablerade	medelstora	anläggningar	kan	mindre	förtätning	
ske	om	så	är	lämpligt.	

 Vid	nyetablering	av	områden	för	medelstora	anläggningar	ska	de	förtroendevalda	
inleda	dialog	med	boende	i	områden	som	kan	påverkas.	

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
______________________________________	
3	Se	bilaga	1	för	utförligare	definition.	
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lnriktningsmål: 

Stor anläggning 
En	stor	anläggning	karaktäriseras	bland	annat	av	att	det	är	två	eller	fler	vindkraftverk	som	
står	tillsammans	och	där	vindkraftverken	har	en	totalhöjd	högre	än	150	meter.	Bygglov	
krävs	inte,	utan	det	är	länsstyrelsen	som	beslutar	om	tillstånd.	En	anmälan	till	kommunen	
enligt	plan‐	och	byggnadsförordningen4	krävs,	samt	kommunal	tillstyrkan.	
	

Strategiska inriktningsmål 
Stora	vindkraftsanläggningar	har	en	betydande	inverkan	på	naturvärdena	över	ett	stort	område.	
Vindkraftsparken	i	Uddared	(Knäred)	är	klart	synlig	från	större	delen	av	norra	Bjärehalvön,	och	
påverkar	vår	landskapsbild	Halland.	
	
Det	är	inte	önskvärt,	eller	tänkvärt,	med	större	anläggningar	i	annat	än	områden	där	det	
skulle	kunna	generera	stora	samhällsekonomiska	vinster	och	ha	en	minimal	inverkan	på	
landskapsbilden.	Små	områden	intill	motorvägen	kan	eventuellt	anses	utgöra	möjlighet	för	
en	sådan	projektering.	
	

I Båstads kommun innebär det att	

 Större	anläggning	ska	endast	etableras	i	anknytning	till	motorvägen	(E6).	

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

______________________________________	
4	Se	bilaga	1	för	utförligare	definition.	
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lnriktningsmål: 

Svenskt vatten 
För	att	etablera	vindkraft	i	svenskt	vatten	krävs	tillstyrkan	från	kommunen	
(16	kapitlet	4	§	MB).5	
	

Strategiska inriktningsmål 
Etablering	av	vindkraft	inom	kommunens	gränser,	i	svenskt	vatten,	är	en	möjlig	framtida	
utveckling	då	det	kan	finnas	potential	i	dessa	områden	för	att	skapa	ren	och	förnybar	energi.	
Det	är	viktigt	att	en	eventuell	etablering	sker	i	samråd	med	de	kommunmedlemmar	som	kan	
påverkas.	
	

I Båstads kommun innebär det att 

 När	projekt	om	etablering	av	vindkraft	i	havet	initieras	ska	de	förtroendevalda	
inleda	dialog	med	kommunmedlemmar	i	områden	som	kan	påverkas.	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

______________________________________	
5	Se	bilaga	1	för	utförligare	definition.	
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lnriktningsmål: 

Svensk ekonomisk zon 
Ingen	kommunal	tillstyrkan	krävs	vid	etablering	av	vindkraft	inom	den	ekonomiska	zonen.6	
I	den	ekonomiska	zonen	har	kommunen	ej	något	inflytande,	utan	dess	utveckling	sker	
genom	svenska	staten.	
	

Strategiska inriktningsmål 
Vi	har	ingen	möjlighet	att	påverka	projektering	i	den	ekonomiska	zonen,	men	eftersom	den	
kan	påverka	vår	framtid	‐	fiske,	turism,	fritid	och	boendemiljö	‐	är	det	viktigt	att	hålla	sig	
informerad	om	utvecklingen.	
	

I Båstads kommun innebär det att 

 De	förtroendevalda	ska	hålla	sig	informerade	om	eventuella	planer	på	etablering	av	
vindkraft	i	den	ekonomiska	zonen	i	vårt	närområde.	

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
______________________________________	
6	Se	bilaga	1	för	utförligare	definition.	
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Bilaga 1 

Definition av vindkraftstyper 
Följande	definitioner	har	framtagits	av	Energimyndigheten	i	samverkan	med	20	andra	
svenska	myndigheter	och	har	sitt	ursprung	från	www.vindlov.se	(2014‐06‐03).	
	

1. Gårdsverk 
Definitionen	av	ett	så	kallat	gårdsverk	har	sin	grund	i	plan‐	och	bygglagstiftningens	regler	
om	bygglov.	En	sådan	verksamhet	som	definieras	nedan	är	bygglovspliktig	enligt	plan‐	och	
byggförordningen	(2011:338).	
	
Bygglov	krävs	för	att	uppföra	vindkraftverk	som:	
a)	är	högre	än	20	meter	över	markytan,	
b)	placeras	på	ett	avstånd	från	gränsen	som	är	mindre	än	kraftverkets	höjd	över	marken,	
c)	monteras	fast	på	en	byggnad,	eller	
d)	har	en	vindturbin	med	en	diameter	som	är	större	än	tre	meter.	
	
Med	höjd	över	marken	avses	den	högsta	höjd	som	anordningen	uppnår,	inklusive	mast	eller	
torn.	Diametern	på	vindturbinen	beräknas	på	den	största	cirkel	som	turbinen	beskriver	runt	
sin	axel.	Se	illustrationer	till	höger	för	ett	horisontalaxlat	respektive	vertikalaxlat	vindkraftverk.	
	

2. Medelstora anläggningar 
Definitionen	av	en	så	kallad	medelstor	anläggning	har	sin	grund	i	21	kap.	12	§	
miljöprövningsförordningen	kod	C	40.100.	En	sådan	verksamhet	som	definieras	nedan	är	
anmälningspliktig	enligt	miljöbalkens	9	kapitel.	
	
21	kap.12	§	miljöprövningsförordningen.	
			Anmälningsplikt	C	och	verksamhetskod	40.100	gäller	för	verksamhet	med	
1.	ett	vindkraftverk	som	inklusive	rotorblad	är	högre	än	50	meter,	
2.	två	eller	fler	vindkraftverk	som	står	tillsammans	(gruppstation),	eller	
3.	ett	vindkraftverk	som	står	tillsammans	med	ett	annat	vindkraftverk,	om	verksamheten	
påbörjas	efter	det	att	verksamheten	med	det	andra	vindkraftverket	påbörjades.	
	
Anmälningsplikten	gäller	inte	om	verksamheten	är	tillståndspliktig	enligt	10	eller	11	§	
samma	kapitel.	
	
Anmälningsplikt	enligt	denna	beskrivning	gäller	inte	om	verksamheten	är	tillståndspliktig.	
Se	under	Stora	anläggningar	när	tillstånd	av	länsstyrelsen	krävs.	
	
Exploatören	har	också	möjlighet	att	söka	frivilligt	tillstånd	hos	länsstyrelsen	för	en	
anmälningspliktig	verksamhet,	oavsett	om	den	förväntade	miljöpåverkan	är	betydande	eller	inte	
(9	kap.	6	b	§	miljöbalken).	
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Enligt	plan‐	och	byggförordningen	(2011:338)	krävs	bygglov	för	att	uppföra	vindkraftverk	
som	är	högre	än	20	meter	över	markytan.	En	vindkraftsanläggning	som	motsvarar	definitionen	
av	en	medelstor	anläggning	är	därmed	bygglovspliktig.	För	vindkraftverk	som	kräver	bygglov	
ska	även	startbesked	och	slutbesked	erhållas	av	byggnadsnämnden	innan	anläggningen	
kan	börja	byggas	respektive	tas	i	drift.	
	

3. Stora anläggningar 
Definitionen	av	en	så	kallad	stor	anläggning	har	sin	grund	i	21	kap.10‐11	§§	
miljöprövningsförordningen	(2013:251)	tillståndsplikt	B	och	verksamhetskod	B	40.90	eller	
B	40.95.	En	sådan	verksamhet	som	definieras	nedan	är	tillståndspliktig	enligt	9	kap.	miljöbalken.	
	
21	kap.10	§	miljöprövningsförordningen.	
Tillståndsplikt	B	och	verksamhetskod	40.	90	gäller	för	verksamhet	med	

1.	två	eller	fler	vindkraftverk	som	står	tillsammans	(gruppstation)	och	vart	och	ett	av	
vindkraftverken	inklusive	rotorblad	är	högre	än	150	meter,	
2.	ett	vindkraftverk	som	inklusive	rotorblad	är	högre	än	150	meter	och	står	tillsammans	
med	en	sådan	gruppstation	som	avses	i	1,	eller	
3.	ett	vindkraftverk	som	inklusive	rotorblad	är	högre	än	150	meter	och	står	tillsammans	
med	ett	annat	sådant	vindkraftverk,	om	verksamheten	påbörjas	efter	att	verksamheten	med	
det	andra	vindkraftverket	påbörjades.	
	
Alternativt	
	
21	kap.11	§	miljöprövningsförordningen.	
Tillståndsplikt	B	och	verksamhetskod	40.95	gäller	för	verksamhet	med	
1.	sju	eller	fler	vindkraftverk	som	står	tillsammans	(gruppstation)	och	vart	och	ett	av	
vindkraftverken	inklusive	rotorblad	är	högre	än	120	meter,	
2.	ett	vindkraftverk	som	inklusive	rotorblad	är	högre	än	120	meter	och	står	tillsammans	
med	en	sådan	gruppstation	som	avses	i	1,	eller	
3.	ett	eller	fler	vindkraftverk	som	vart	och	ett	inklusive	rotorblad	är	högre	än	120	meter	och	
står	tillsammans	med	så	många	andra	sådana	vindkraftverk	att	gruppstationen	sammanlagt	
består	av	minst	sju	vindkraftverk,	om	verksamheten	påbörjas	efter	att	verksamheten	eller	
verksamheterna	med	de	andra	vindkraftverken	påbörjades.	
	
Tillståndsplikten	gäller	inte	om	verksamheten	är	tillståndspliktig	enligt	10	§.	
	
Bygglov	krävs	ej	enligt	plan‐	och	byggförordningen	(2011:338)	för	att	uppföra	en	sådan	
tillståndsgiven	verksamhet	enligt	6	kap.	2	§	pkt.	2.	En	anmälan	måste	dock	göras,	enligt	6	kap.	
5	§	pkt.	7	plan‐	och	byggförordningen,	även	om	anläggningen	inte	kräver	bygglov.	
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4. Svenskt vatten 
Vindkraftverk	i	vattenområden	är	utöver	miljöfarlig	verksamhet	enligt	9	kap	miljöbalken	
även	vattenverksamhet	enligt	11	kap.	miljöbalken.	
	
Ett	vattenområde	är	ett	område	som	täcks	av	vatten	vid	högsta	förutsebara	vattenstånd	och	
avser	ytvattenområden,	såsom	sjöar,	vattendrag,	diken	och	kärr,	liksom	vissa	konstgjorda	
vattensamlingar,	bland	annat	regleringsmagasin	och	bevattningsdammar.	
	
Enligt	11	kap.	9	§	miljöbalken	krävs	som	huvudregel	tillstånd	till	vattenverksamhet.	Sådant	
tillstånd	söks	enligt	11	kap.	9	b	§	miljöbalken	hos	mark‐	och	miljödomstolen.	Tillstånd	för	
miljöfarlig	verksamhet	söks	i	normalfallet	hos	länsstyrelsen.	När	en	verksamhetsutövare	
söker	11	kap.	tillstånd	hos	mark‐	och	miljödomstolen	är	det	enklast	att	inkludera	9	kap.	
prövningen	direkt	i	prövningen	vid	mark‐	och	miljödomstolen.	Att	detta	är	möjligt	följer	av	
21	kap.	3	§	miljöbalken.	
	
Bygglov	enligt	plan‐	och	bygglagen	(2010:900)	krävs	ej	för	att	uppföra	en	tillståndsgiven	
vindkraftsetablering	i	vattenområde.	En	anmälan	enligt	plan‐	och	byggförordningen	6	kap.	
5	§	pkt.	7	måste	dock	göras.	
	
Det	krävs	även	tillstånd	enligt	kontinentalsockellagen	(1966:314)	för	undersökning	av	
havsbotten	och	nedläggning	av	ledningar	vid	vindkraftsetableringar	i	allmänt	vatten	och	i	
den	ekonomiska	zonen.	
	

5. Svensk ekonomisk zon 
Sveriges	sjöterritorium	anges	i	lagen	(1966:374)	om	Sveriges	sjöterritorium.	Territoriet	
sträcker	sig	som	mest	12	nautiska	mil	ut	(ca	22,2	km)	från	kusten.	
	
Utanför	territorialgränsen	tar	Sveriges	ekonomiska	zon	vid	i	enlighet	med	vad	regeringen	
beslutat	i	förordningen	(1992:1226)	om	Sveriges	ekonomiska	zon.	Zonen	avgränsas	mot	
annan	stats	ekonomiska	zon	i	enlighet	med	överenskommelse	med	den	staten	eller	annars	i	
förhållande	till	mittlinjen	mot	den	andra	staten.	
	
Inom	Sveriges	ekonomiska	zon	krävs,	enligt	5	§	lagen	(1992:1140)	om	Sveriges	ekonomiska	
zon,	tillstånd	av	regeringen	för	uppförande	och	användning	i	kommersiellt	syfte	av	anläggningar	
och	andra	inrättningar.	Vid	en	tillståndsprövning	ska	2‐4	kap.,	5	kap.	3	§	samt	16	kap.	5	§	
miljöbalken	tillämpas.	Ansökan	ska	innehålla	en	miljökonsekvensbeskrivning	som	ska	tas	fram	
enligt	reglerna	i	6	kap.	miljöbalken.	
	
Det	krävs	även	tillstånd	enligt	kontinentalsockellagen	(1966:314)	för	undersökning	av	
havsbotten	och	nedläggning	av	ledningar	vid	vindkraftsetableringar	i	allmänt	vatten	och	i	
den	ekonomiska	zonen.	
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Antaget	av	Kommunfullmäktige	den	25	juni	2014,	§	108	Dnr:	KS	1039/12‐900	

	

	

Energiprogram 2014-2020 
för Båstads kommun 

	

	

Beredningen	för	tillväxt	och	samhällsbyggnad	

	

Båstads kommuns vision:	
	

Båstads	kommun	ska	vara	det	självklara	valet	för	barnfamiljer	i	Öresundsregionen.	
	

Med	detta	menar	vi	att	Båstads	kommun	året	om	ska	vara	attraktiv	att	bo	och	verka	i,	
bygga	på	tradition	och	förnyelse,	präglas	av	småskalighet,	god	miljö,	omtanke	och	

generositet.		
	

Våra	verksamheter	ska	baseras	på	våra	naturliga	förutsättningar	samt	präglas	av		
mångfald	och	god	kvalitet.	
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Lokala inriktningsmål för energiplanering i Båstads kommun 

Beredningen	har	tagit	fram	11	prioriterade	mål	för	energiplaneringen	i	Båstads	kommun.		
En	större	avgränsning	är	genomförd,	då	miljöprogrammet	(2012)	redan	har	skapat	mål	för	
energipolitiken.	När	miljöprogrammet	ska	utvärderas	bör	det	även	omfatta	energiprogrammet,	
så	att	samtliga	energipolitiska	mål	finns	i	miljöprogrammet	eller	i	ett	särskilt	energiprogram.	
	
Fokus	för	beredningen	har	varit	att	ta	fram	energipolitiska	mål	som	leder	till	
energieffektivisering	för	kommunen	som	organisation,	men	även	för	invånare	i	kommunen.	
	
Energiprogrammets,	och	miljöprogrammets,	energimål	ska	kompletteras	med	en	energiplan	i	
enlighet	med	nu	gällande	lag	(1977:439)	om	kommunal	energiplanering.	
	

 

Miljöprogrammets energipolitiska mål 

 Halvera	energianvändning	per	kvadratmeter	för	kommunens	ägda	eller	av	kommunen	
förhyrda	fastigheter.	

 Helt	fossilbränslefri	uppvärmning	i	alla	byggnader	kommunen	äger	eller	brukar.	

 Helt	fossilbränslefri	elanvändning	inom	kommunens	verksamhet.	

 Prioritera	och	främja	gång‐,	cykel‐	och	kollektivtrafik.	

 All	byggnation	ska	vara	energi‐	och	resurseffektiv	och	med	ett	hållbarhetsperspektiv.	

 Fasa	ut	fossila	bränslen	och	främja	förnybara	bränslen.	

 Minskad	resursanvändning	och	ökad	återvinning.	
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Medborgarperspektiv 

En	medborgardialog	genomfördes	hösten	2012,	där	allmänhet	bjöds	in	till	träff	i	Västra	
Karups	bygdegård.	Ett	antal	intressenter	från	energibranschen	fanns	på	plats	och	visade	
sina	tekniska	innovationer.	Där	fanns	möjlighet	att	bland	annat	prova	elcykel	och	miljöbil.	
Intresset	var	stort	och	lockade	ett	90‐tal	personer.	
	
		 De	70[90]‐tal	besökande	som	kom	visade	stort	intresse	för	ämnet	och	det	kan	
		 faktiskt	vara	så	att	just	energifrågor	är	av	vikt	för	gemene	man.	Om	det	sen	beror	på	
		 miljöintresse	eller	om	det	finns	ett	ekonomiskt	intresse	är	svårt	att	säga.	Om	folk	kan	
	 tjäna	en	krona	på	att	investera	miljösmart	så	är	min	uppfattning	den,	att	man	gärna	
	 gör	det.	Det	framkom	med	all	önskvärd	tydlighet	under	vår	dag.1	
	
Under	dagen	fick	medborgarna	delta	i	en	enkät/tipsrunda	för	att	visa	hur	man	såg	på	
energifrågor	i	kommunen	och	det	egna	hushållet.	Sammantaget	visade	enkäten	på	att	det	
fanns	en	hög	medvetenhet	om	energifrågor	hos	deltagarna.	Att	kommunen	bör	föregå	som	
gott	exempel	inom	energiområdet	höll	97%	av	de	tillfrågade	med	om.	Kommunen	ska	också	
använda	ekonomiska	resurser	för	att	realisera	det.	Det	resultatet	återspeglades	även	när	de	
tillfrågade	önskade	att	kommunen	väljer	rätt	miljöklassning	och	bränsle	till	bilarna	istället	
för	pris	och	förmåga.	
	
Många	ansåg	att	de	hade	cyklat	mer	med	exempelvis	en	elcykel,	och	det	är	något	som	kan	
främjas	genom	en	aktiv	energirådgivning.	I	det	stora	hela	visar	medvetenheten	om	
energifrågorna	att	det	finns	en	önskan	att	förändra	sin	energikonsumtion	hos	deltagarna,	
men	att	det	kanske	behövs	aktiva	insatser	för	att	uppmuntra.	
	
		 Politiker	och	medborgare	måste	dela	på	ansvaret	i	perspektivet.	En	ökad	investeringstakt	
		 ger	oss	resurseffektivitet	och	etik	som	handlar	om	att	ändra	ett	vardagsbeteende.2	
	
Medborgarnas	synpunkter	har	vägts	in	i	programmet,	och	kommer	främst	till	uttryck	
genom	en	önskan	att	bedriva	en	aktiv	energipolitik	med	information	till	hushållen.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
______________________________________	
	

1	Jessica	Andersson	(S).	
2	Ibid.
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lnriktningsmål: 

Energieffektivisering 

Energianvändningen	i	kommunen	ska	minska	där	så	är	möjligt,	och	då	främst	inom	
transport‐	och	byggnadssektorn.	Transportsektorns	utveckling	med	nya	tågförbindelser	i	
kommunen	öppnar	upp	nya	möjligheter	för	energieffektiva	transporter	och	det	är	något	
som	ska	aktivt	utnyttjas.	Att	bygga	och	planera	energieffektivt	är	att	bygga	och	planera	för	
framtiden.	Därför	är	det	viktigt	att	investera	i	kommunens	fastigheter,	men	också	informera	
och	vägleda	kommunmedlemmarna3	om	energieffektiva	fastighetsåtgärder.	
	

I Båstads kommun innebär det att:	

1. Kommunmedlemmarna	informeras	aktivt	om	effektiv	energianvändning.	

2. Kunder	hos	det	kommunala	bostadsbolaget	informeras	aktivt	om	effektiv	
	energianvändning.	

3. Aktiv	samverkan	genomförs	med	näringslivet	om	energifrågor.	

4. Användning	av	tekniska	innovationer	som	medför	mindre	resande,	eller	användning	
av	transportsektorn,	främjas.	

5. Livsmedelsverkets	miljöanpassade	kostråd	gällande	energi	och	klimat	beaktas	i	
kommunens	offentliga	kök.	

6. En	ökad	andel	lokala	och	regionala	råvaror	eftersträvas	i	kommunens	verksamheter	
om	det	medför	energieffektivisering	inom	transportsektorn.	

7. Energieffektiva	transportmöjligheter	väljs.	

8. Transportsträckor	minskas	och	samtransporter	ökar	genom	upphandling.	

9. Förpackningars	storlek	och	omfång	minimeras	och	tas	i	beaktande	vid	all	upphandling.	

10. Initiativ	till	etablering	av	förnybar	energiproduktion	ses	som	positivt	i	områden	som	
utpekas	av	översiktsplan	eller	andra	politiska	program	(exempelvis	vindkrafts‐
program	eller	inriktningsdokument).							

11. Användningen	av	energi	från	åkermark,	skogsmark,	sol‐,	vind‐	och	vågkraft	främjas	
aktivt.	

	
	
	
______________________________________	
	

3	Person	som	bor	eller	äger	fastighet	i	kommunen. 
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Antaget av Kommunfullmäktige den 18 december 2013, § 172 Dnr: KS 1231/12‐600 

 

 

Skol- och utbildningsprogram 
2014-2021 för Båstads kommun 

 

 

 

 

Båstads kommuns vision: 
 

Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. 
 

Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att bo och verka i, 
bygga på tradition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och 

generositet.  
 

Våra verksamheter ska baseras på våra naturliga förutsättningar samt präglas av  
mångfald och god kvalitet. 
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Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 

Utbildningskommun Båstad  från förskola till högskola 
Programmet bygger på Barnkonventionen, Skollagen, läroplaner, allmänna råd från 
Skolverket, andra styrdokument och samverkansavtal för skolverksamhet samt 
kommunens vision, program och andra mål. 

Vision: ”Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresunds
regionen”. Målen är att kommunen ska vara ”en av Sveriges tio bästa skolkommuner” 
och att man bedriver ”barnomsorg i kommunens sex tätorter”. 

Övergripande inriktning för Utbildningskommun Båstad: 
En god kunskapsinhämtning och livslång kompetensutveckling startar redan i förskolan 
och genomsyrar all kommunal utbildning.  

Barnens/elevernas lärande och likvärdiga måluppfyllelse är styrande för kommunens 
skolstruktur och resurser, samtidigt som verksamheterna uppmuntrar och stimulerar 
dem i sitt lärande och för fortsatta studier. 

Välutbildad personal, med rätt kompetens och vilja till ständigt utvecklingsarbete, 
skapar tillsammans med en kvalitetssäkrad verksamhet förutsättningar för att nå 
ställda utbildningsmål. 

Ett ökat samarbete med näringslivet skapar ett brett utbildningsutbud med anpassat 
innehåll som ger konkurrensfördelar i regionen och skapar större möjligheter för 
framtida arbetsliv.  

Samverkan med universitet och högskolor ingår som en naturlig del i utbildnings‐
verksamheten.  

Planering, genomförande och uppföljning 
Skol‐ och utbildningsprogram 2014 ‐ 2021 ligger till grund för vad som ska nås i det 
långsiktiga genomförandet av skol‐ och utbildningsverksamheten i Båstads kommun.  

Utifrån detta program har kommunstyrelsen ansvar för att förvaltningen tar fram planer 
som beskriver vad som ska göras och hur verksamheten ska genomföras inom 
kommunens verksamhetsområden under programperioden. För att kunna nå program‐
målen ska all personal känna stöd i sitt arbete från politiker och föräldrar. 

I samband med kommunens årsredovisning ska de årligen planerade och genomförda 
uppdragen/aktiviteterna redovisas mot de olika programmålen.  

Resultatet utvärderas av kommunfullmäktige, som också beslutar när programmet ska 
revideras. 
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12 programmål för Utbildningskommun Båstad: 
 

 Alla barn/elever får tidigt och fortlöpande ett väl anpassat stöd i sitt individuella 
lärande och sin utveckling samt tillgång till studiehjälp. 
 

 Alla skolor/skolenheter arbetar med hälsofrämjande skolutveckling, enligt Kommun‐
förbundet Skånes modell ’’Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne’’. 
 

 Skolan har en aktiv kommunikation med barn/elever och föräldrar/vårdnadshavare. 
 

 Alla barn 1‐5 år med rätt till förskola enligt skollagen, får tillgång till en verksamhet 
som genomförs i grupper med ett årsgenomsnitt på max 15 barn. 
 

 Barn/elever och pedagoger använder informations‐ och kommunikationsteknologi 
(IKT) som ett verktyg för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling. 
  

 Öka barnens/elevernas intresse för naturvetenskap och tekniska ämnen samt skapa 
förutsättningar för en vidareutbildning inom dessa områden. 
 

 Stärka det entreprenöriella lärandet. 
 

 Studie‐ och yrkesvägledning finns tillgänglig för kommunens invånare, med saklig 
och objektiv information om olika studie‐ och yrkesval. 
 

 Lärcenter inom Akademi Båstad, som ger möjligheter till studier och examination 
på hemmaplan, vilket underlättar för högre studier på distans. 
 

 Erbjuda yrkesutbildningar och lärlingsprogram i samarbete med näringslivet och 
andra samarbetspartners, såväl regionala, nationella som internationella. 
 

 Anpassade stödfunktioner är en förutsättning för att utöva det pedagogiska 
ledarskapet i syfte att barn/elever når målen. 
 

 Lokaler och utemiljö är väl underhållna, miljöanpassade och utformade för att kunna 
genomföra utbildning och aktiviteter i en trygg, säker och stimulerande lärandemiljö. 
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