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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. 

 
Barn och ungdomsperspektivet ska beaktas i all samhällsplanering. 
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DEL 1 - Inledning 

Båstads kommuns program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

En frisk befolkning lägger grunden för ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. 
Därför är folkhälsoarbete viktigt både för samhället och för individen. Folkhälsoarbete innebär 
befolkningsinriktade insatser som antingen kan vara sjukdomsförebyggande, de syftar då till att 
förhindra sjukdomar, eller hälsofrämjande, då fokus är att stärka människors egen förmåga att 
göra hälsosamma val. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att folkhälsoaspekterna 
integreras i de verksamheter som redan i dag bedrivs i kommunen. Folkhälsoarbetet styrs av 
den svenska folkhälsopolitikens nationella och regionala mål. Även på en strategisk 
kommunledningsnivå finns det möjligheter att påverka invånarnas hälsa genom att skapa 
gynnsamma förutsättningar och miljöer som möjliggör för invånarna att göra egna hälsosamma 
val. I det här programmet presenteras de lokala målen för folkhälso‐, trygghets‐ och 
säkerhetsarbetet i Båstads kommun som uppnås genom samverkan och genom ett gemensamt 
engagemang för en god folkhälsa och en trygg och säker kommun. 
 
Sambandet mellan välfärd och folkhälsa är starkt. Trygghet är en av förutsättningarna för en god 
hälsa och i visionen för Båstads kommun formuleras trygghet som möjligheten till egen 
försörjning, kunskap och arbetsro i skolan samt tillgång till god vård vid behov1. 

Medan hälsa är ett tillstånd hos den enskilda individen betecknar folkhälsa det allmänna 
hälsotillståndet hos en hel befolkning. En god folkhälsa handlar om att så många som möjligt ska 
ha en god fysisk och psykisk hälsa samt att den ska vara på lika villkor. 
 
Överlag mår invånarna i Båstads kommun bra. Dock finns det en del utmaningar att arbeta med 
för att Båstads kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats där man lever ett långt liv med hög 
livskvalitet. Nyckeln till detta är att bedriva ett genomtänkt, uthålligt och långsiktigt  
folkhälsoarbete. Operativt utövas folkhälsoarbetet inom de kommunala verksamhetsområdena, i 
samverkan med andra samhällsaktörer, som till exempel näringslivet och idéburna 
organisationer. 
 
Båstads kommuns program för folkhälsa, trygghet och säkerhet anger viljeinriktning och 
övergripande målsättningar för folkhälso‐, trygghets‐ och säkerhetsarbetet i Båstads kommun. 
Programmet är ett led i att kommunens vision om att vara Skånes tryggaste kommun där alla 
invånare ska känna sig trygga och kunna röra sig säkert i kommunen uppfylls2. 
 
Översyn, revidering och vidareutveckling av detta långsiktiga program ska ske varje 
mandatperiod. Till programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet kopplas en handlingsplan 
med konkreta mål som syftar till att omsätta inriktningsmålen i programmet till handlingar och 
åtgärder. 

                                                            

1 Vision för Båstads kommun, Dnr: 442/09-906 
2 Vision för Båstads kommun, Dnr: 442/09-906 
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De nationella målen 

Övergripande mål för folkhälsan 

Riksdagen antog 2003 det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen3.  
 
Bakgrunden till det övergripande folkhälsomålet är att livsvillkoren och hälsotillståndet är 
sämre för vissa grupper i Sverige. Hälsa och socioekonomiska förutsättningar är tydligt 
sammankopplade. I dag finns det ekonomiska klyftor vilket innebär att vissa gruppers 
hälsotillstånd halkar efter. Alla människor har rätt till goda förutsättningar för en bra hälsa 
varför den stora utmaningen för folkhälsoarbetet är att förbättra allas hälsa. 
 
Utifrån det övergripande folkhälsomålet har elva nationella målområden utvecklats. 
Målområdena bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer och 
levnadsförhållanden som påverkar hälsan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

3 Prop. 2007/08:110 

De elva nationella folkhälsomålen: 
 
1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel 
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Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps nationella strategi för att stärka 
brandskyddet för den enskilde 

För att människor inte ska omkomma eller skadas allvarligt vid en brand har förmågan hos den 
enskilde stor betydelse. Förmågan är dels beroende av kunskap om hur man förebygger brand, 
dels kunskap om hur man ska agera om något ändå händer. Det finns också människor som av 
olika anledningar är begränsade i sina möjligheter att agera på egen hand. För dem krävs 
särskilt stöd. 
 
Den vision för brandskyddsområdet som formulerats i strategin lyder: ”Ingen ska omkomma 
eller skadas allvarligt till följd av brand”. 
 
Målen är en utgångspunkt för arbetet både på lång och kort sikt. 
De mål som gäller fram till 2020 är: 

 Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst 
en tredjedel till år 2020. 

 Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av 
brand ska öka. 

 Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka. 
 

De regionala målen 

Folkhälsa 

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har tillsammans tagit fram en regional 
folkhälsostrategi för Skåne som är anpassad till den nationella folkhälsopolitiken. Målet med den 
regionala folkhälsostrategin är således att förbättra och öka jämlikheten i hälsa. Syftet med 
strategin är att utgöra vägledning för folkhälsoarbetet i Skåne4. Under strategiperioden 2010‐
2013 prioriteras nedanstående områden. Dessa områden ligger till grund för insatser som 
genomförs från Region Skånes sida i samverkan med andra aktörer. Satsningar riktade främst 
mot barn, unga och äldre är prioriterade. 
 

 

 

 

 

                                                            

4 Region Skåne och Kommunförbundet Skåne (2010). Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013.  

1. Delaktighet, inflytande och jämlik hälsa 

2. Hälsofrämjande levnadsvanor 

3. Psykosocial hälsa 

4. Alkohol, tobak, övriga droger samt spelmissbruk 
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Trygghet och säkerhet 

Utifrån de tre nationella målen har aktivitetsstrategier tagits fram regionalt av samtliga 
kommuner i Skåne. Dessa innebär ökat fokus på: 

 Personer med speciella behov (kopplat till det första nationella målet), 
 

 Den enskildes förmåga att förebygga och hantera brand (kopplat till det andra 
nationella målet), 
 

 Förekomsten av brandvarnare (kopplat till det tredje nationella målet). 
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Lokala inriktningsmål för folkhälsa, trygghet och säkerhet 
- Båstads kommun 

Beredningen för välfärd och kultur och Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad har i sam‐
arbete med kommunens tjänstemän tagit fram fem prioriterade inriktningsmål för folkhälso‐, 
trygghets‐ och säkerhetsarbetet i Båstads kommun. De fem prioriterade områdena 
utkristalliserade sig efter analysering och bearbetning av lokal statistik som jämfördes med 
regional och nationell statistik. I analysprocessen konsulterades även de kommunala 
verksamhetsområdena där kommunens operativa folkhälso‐ och säkerhetsarbete bedrivs, samt 
Arbetsförmedlingen, Polisen och Försäkringskassan i Båstad. Medborgarna i kommunen fick 
också möjlighet att påverka och bidra med sina synpunkter vid två tillfällen då lokala 
medborgardialoger anordnades. 
 
Under det breda och ingående analysarbetet framträdde ett antal förbättringsområden att 
arbeta vidare med. Förbättringsområdena i kombination med beaktandet av de nationella och 
regionala folkhälsomålen samt den övergripande visionen för Båstads kommun resulterade i 
följande lokala inriktningsmål: 

 

 

 

 

 

 
Med speciellt fokus på barn, unga och äldre som prioriterade grupper utifrån det analyserade 
statistikunderlaget.  

Hälsokonsekvensbedömning 

Människors hälsa påverkas av en mängd olika faktorer och nästan alla politiska beslut påverkar 
folkhälsan direkt eller indirekt. Av den anledningen är det viktigt att ha med folkhälsoaspekten 
där det är relevant inför politiska beslut. Hälsokonsekvensbedömning5 ger beslutsfattare 
kunskap om de samlade hälsoeffekterna av politiska beslut och bör användas för att påverka 
förslag i hälsomässig positiv riktning. Välbefinnanderådet är en remissinstans i frågor som rör 
folkhälsa, trygghet och säkerhet och kan vara behjälpliga när det gäller att göra 
hälsokonsekvensbedömningar. 

 

                                                            

5 http://www.fhi.se/Metoder/Planeringsverktyg/Halsokonsekvensbedomning-HKB/ 

1. Gemenskap och delaktighet 

2. Trygga, säkra bostäder och miljöer 

3. Socioekonomiska förutsättningar 

4. Psykosocial hälsa 

5. Goda levnadsvanor 
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Välfärdsbokslut 

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som kontinuerligt bör utvärderas. Det årliga 
välfärdsbokslutet6, som inkluderas i kommunens årsbokslut och som är kopplat till det här 
programmet, ger en återkommande bild av medborgarnas välfärd och hälsa. Välfärdsbokslutet 
är ett verktyg för att följa upp det strategiska folkhälso‐, trygghets‐ och säkerhetsarbetet som det 
här programmet anger inriktning för och ger ett underlag för val av framtida insatser. 
Välfärdsbokslutet innehåller nyckeltal/indikatorer baserade på inriktningsmålen i detta 
program för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

                                                            

6 http://www.fhi.se/Metoder/Planeringsverktyg/Valfardsbokslut/ 
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DEL 2 - Båstads kommuns inriktningsmål för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet 

Inriktningsmål: 

Gemenskap och delaktighet 

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

För Båstads kommun innebär detta att: 

• Främja sociala mötesplatser för olika åldersgrupper, 
 

• Fler ungdomar har sysselsättning, 
 

• Skapa bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta för att främja socialt deltagande, 
 

• Främja föreningslivet, 
 

• I samhällsplaneringen ta hänsyn till att miljöer ska främja delaktighet och gemenskap 
samt vara tillgängliga för alla, främst med tanke på barn, äldres och funktionsnedsattas 
behov, 
 

• Utöka kollektivtrafiken för att främja möjligheten till socialt deltagande. 
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Inriktningsmål: 

Trygga, säkra bostäder och miljöer 

Människor söker sig till och vill bo på trygga, sunda och vackra platser. Båstads kommun har inte 
bara storslagen natur utan även ambitionen att vara Skånes tryggaste kommun. En trygg och 
säker kommun är en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser hanteras 
på ett bra sätt. Förutsättningarna för att vara en trygg och säker kommun är att ett väl 
fungerande och systematiskt skade‐ och olycksförebyggande arbete bedrivs på bred front i 
samverkan med olika aktörer. 
 
Trygga och säkra miljöer inkluderar inomhusmiljöer, närmiljöer och utomhusmiljöer i 
kommunen7. En stor del av det förebyggande arbetet innebär att utbilda, informera och ge råd 
till individer för att skapa ett engagemang hos medborgare att anamma en säker livsstil och att 
stärka ansvarskänslan för att gemensamt värna om vår kommun. På samhällelig nivå handlar 
det om att ta hänsyn till hälsa och miljö i samhällsplaneringen och att ha god beredskap för att 
kunna förutse och förebygga olyckor, skador och brott. 
 
Båstads kommun strävar efter att upprätthålla och skapa trygga och säkra bostäder samt 
miljöer. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

• Ingen ska omkomma, skadas eller drabbas av brand i hemmet, 
 

• Alla kommuninvånare ska ha en förmåga att förebygga och agera vid brand, 
 

• Färre fallolyckor bland kommuninvånarna, 
 

• Färre bostadsinbrott, 
 

• Minska antalet tillfällen till brott, 
 

• I samhällsplaneringen ta hänsyn till att miljöer ska vara trygga och säkra. 
 

 

 

 

 

                                                            

7 Hänvisning till miljöprogrammet, antaget i KF 2012-06-27, § 139, dnr: KS 235/11-809 
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Inriktningsmål: 

Socioekonomiska förutsättningar 

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

För Båstads kommun innebär detta att: 

• Sträva efter att alla kommuninvånare har en jämlik hälsa, 
 

• Fler kommuninvånare har ett arbete, 
 

• Minska antalet ekonomiskt utsatta barn, 
 

• Alla elever ska ha gymnasiebehörighet efter åk 9, 
 

• Minska ohälsotalen, 
 

• Ökat stöd till barn med svåra uppväxtförhållanden, 
 

• Minska antalet ekonomiskt utsatta pensionärer. 
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Inriktningsmål: 

Psykosocial hälsa 

Ett gott psykiskt välbefinnande är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv med god 
livskvalitet för individen. Att människor mår psykiskt bra är en förutsättning för ett fungerande 
samhälle. Psykisk hälsa handlar bland annat om att uppleva sin tillvaro som meningsfull, att 
kunna påverka sin egen livssituation och ha en förmåga att hantera livets normala motgångar8. 
Psykosocial hälsa handlar om hur en individ mår psykiskt i sin livssituation och i sina sociala 
relationer. 
 
Den psykosociala hälsan är komplex och påverkas av en mängd faktorer. Inte minst den 
fysiska hälsan påverkas av, och påverkar, den psykosociala hälsan. Till exempel är människor 
som mår psykiskt dåligt överrepresenterade när det gäller ohälsosamma levnadsvanor såsom 
tobaksbruk, alkoholkonsumtion och nyttjandet av andra droger. De är oftare överviktiga och 
fysiskt inaktiva samt har ett svagt socialt nätverk. Samtliga är ytterligare riskfaktorer för hälsan9. 
Uppväxtvillkor, nuvarande livsvillkor och levnadsmiljö har också betydelse för den psykosociala 
hälsan, samt sociala relationer och arbetsmiljön på arbetsplatser och skolor. 
 
Båstads kommun strävar efter att förbättra kommuninvånarnas psykosociala hälsa. 
 
För Båstads kommun innebär detta att: 

• Öka kommuninvånarnas kunskap om psykosocial ohälsa, 
 

• Förbättra kommuninvånarnas psykosociala hälsa, med särskilda insatser riktade 
mot utsatta grupper, 
 

• Skapa förutsättningar för en god psykosocial uppväxt och utveckling för alla barn 
i Båstads kommun, 
 

• Öka informationen till föräldrar om föräldrastödsgrupper samt deltagandet i 
föräldrastödsgrupper, 
 

• Föregå med gott exempel när det gäller att vara en hälsofrämjande arbetsplats och bidra 
till nätverksbildande med näringslivet och andra samhällsaktörer, 

 
• Arbeta hälsofrämjande och tidigt kunna identifiera elever som behöver extra stöd. 

När en elev behöver extra stöd ska elevhälsan också ha goda resurser att kunna sätta 
in omedelbara insatser som långsiktigt främjar individens psykosociala hälsa. 

 

 

                                                            

8 http://www.skl.se/psynk/om-psykisk-halsa  
9 http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Folkhalsa/Psykosocial-halsa/ 
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Inriktningsmål: 

Goda levnadsvanor 

Levnadsvanorna har stor betydelse för den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Speciellt 
alkoholkonsumtion, tobaksbruk, ohälsosam mat och fysisk inaktivitet har identifierats som de 
stora riskfaktorerna för att drabbas av icke smittsamma sjukdomar. Icke smittsamma sjukdomar 
står enligt WHO Europa för 77 procent av Europas sjukdomsbörda och 86 procent av Europas 
dödsfall10. Ohälsosamma levnadsvanor är oerhört kostsamt, inte bara för individen som riskerar 
att bli sjuk och dö i förtid, utan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den goda nyheten ur 
ett folkhälsoperspektiv är att människors levnadsvanor går att påverka genom att utveckla 
miljöer som underlättar för människor att göra hälsosamma val och därigenom förebygga 
sjukdom. Båstads kommun vill arbeta för att stödja invånarna att etablera goda levnadsvanor.  
 
För Båstads kommun innebär detta att: 

• Öka andelen kommuninvånare som är fysiskt aktiva enligt rekommenderad 
hälsofrämjande nivå, 
 

• Förbättra möjligheterna till aktiva transporter. Det ska vara enkelt, säkert och 
inbjudande att cykla eller gå, hela eller delar av vardagstransporterna. 
I samhällsplaneringen ska även hänsyn tas till att miljöer ska inbjuda till 
vardagsmotion och lek, 
 

• En ökad andel av invånarna ska ha förbättrad kunskap om kostens betydelse, goda 
matvanor och en hälsosam vikt, 
 

• Minska den generella alkoholkonsumtionen bland invånarna i Båstads kommun och 
stödja ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut, 
 

• Vara en narkotika‐ och dopningsfri kommun, 
 

• En ökad andel kommuninvånare ska vara tobaksfria och barn ska få en tobaksfri 
start i livet, 
 

• Utöka antalet helt rökfria utomhusmiljöer, 
 

• Förbättra kunskapen om spelmissbruk. 

                                                            

10 Linde, J. (2012). Folkhälsa är politik - eller politik för befolkningens hälsa. Sandviken. Jan Linde och 
Svensk Förening För Folkhälsoarbete. 
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DEL 3 - Appendix 

Ordlista och definitioner för Båstads kommuns program för 
folkhälsa, säkerhet och trygghet 

Ekonomiskt utsatta 

Ekonomiskt utsatta hushåll: enligt SCB är det hushåll där man haft svårt att klara de löpande 
utgifterna eller som saknar kontantmarginal, det vill säga som vid en oförutsedd utgift inte 
skulle kunna skaffa fram 15.000 kronor. 

Ekonomiskt utsatta barn  

I artikel 27 i Barnkonventionen står att alla barn har rätt till en rimlig levnadsstandard, utifrån 
varje lands förhållanden och förutsättningar. Detta betyder att inget barn ska behöva hamna i 
utanförskap på grund av familjens bristande ekonomiska resurser, enligt Rädda Barnen. 

Rädda Barnens definition av ekonomiskt utsatta barn: 

1) familjer berättigade till försörjningsstöd (socialbidrag), som annars skulle leva under 
existensminimum, med barn i åldern 0 till 17 år (absolut fattigdomsmått). 

2) familjer med låg inkomststandard enligt EU:s definition av "risk för fattigdom", vilket innebär 
att familjens samlade inkomst, inklusive kapitalinkomster och bidrag är lägre än 60 procent av 
medianinkomsten i landet (relativt fattigdomsmått). 

Fallolyckor 

Definition av fall: en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet. 

Enligt Socialstyrelsen faller var tredje person som är 65 år eller äldre och bor i eget boende 
minst en gång per år. I särskilda boenden för äldre är frekvensen fall den dubbla, och även på 
sjukhus inträffar många fallolyckor. Ungefär 10 procent av fallolyckorna resulterar enligt svensk 
statistik i en allvarlig skada och 1‐2 procent i en höftfraktur. Enligt Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap skadas varje år 300.000 personer till en kostnad av 22 miljarder 
kronor. Fallolyckor är den i särklass vanligaste olycksorsaken i Sverige. Under 2010 dödades 
närmare 1 600 svenskar i fallolyckor och statistik från MSB visar att fallolyckor orsakade 
samhället kostnader på 22 miljarder kronor under år 2010. 

Handlingsplan 

En plan beskriver hur de önskade åtgärderna i en vision och/eller ett program ska omsättas i 
verkligheten. Planen ska även ange vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs, när de ska 
vara genomförda och vilka prioriteringar som ska ske. 
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Hälsokonsekvensbedömning 

Hälsokonsekvensbedömning (HKB) utgör en viktig länk i ett systematiskt folkhälsoarbete. Det 
övergripande syftet med en HKB är att ge beslutsfattare kunskap om de samlade hälsoeffekterna 
av ett politiskt beslut. Det kan gälla beslut om projekt, planer, program, verksamheter eller 
enstaka åtgärder. En HKB ska bidra till en förbättring av beslutsunderlaget och också kunna 
användas för att påverka beslutet till förmån för folkhälsan. HKB kan sägas vara ett stöd för att 
”tänka efter före”, ett sätt att skapa ett mer allsidigt beslutsunderlag. 

Jämlikhet 

Jämlikhet är när alla människor har samma värde och behandlas lika. Ordet jämlikhet kommer 
från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. FN:s förklaring om de 
mänskliga rättigheterna handlar om att alla människor har samma värde och rättigheter. Till 
exempel i artikel 25 står att: ”var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna 
och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga 
sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas 
eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans 
eller hennes kontroll”.  

Jämlik hälsa 

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är det övergripande målet för folkhälsa om att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Målet 
om en jämlik hälsa ska uppnås genom de elva övergripande målområdena som anger centrala 
bestämningsfaktorer för hälsan11. 

Det övergripande målet för folkhälsa grundar sig i Världshälsoorganisationens (WHO) mål att 
hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper inom respektive medlemsland ska 
minska12. 
Arbetet leds med ordförande för WHO:s globala kommission för hälsans sociala 
bestämningsfaktorer, Sir Michael Marmot, i spetsen. Michael Marmot är författare till ”Utjämna 
hälsoskillnaderna inom en generation: jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala 
bestämningsfaktorerna”. Enligt Michael Marmot definieras ojämlikhet i hälsa som orättfärdiga 
skillnader, som kan undvikas. Det vill säga det finns inga biologiska eller psykologiska orsaker 
bakom dem. Snarare beror de på orättvisa skillnader i de förutsättningar vi har när vi föds, lever, 
arbetar och åldras.  

Den definition som International Society for Equity in Health använder lyder: ”jämlikhet i hälsa 
är avsaknad av systematiska och potentiellt påverkbara skillnader i en eller flera av hälsans 
aspekter som finns mellan olika befolkningar eller befolkningsgrupper, definierade socialt, 
ekonomiskt, geografiskt eller efter kön”13. 

                                                            

11 Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se, hämtat 2012-10-23 
12 World Health Organisation. Health 21 - health for all in the 21st century. Copenhagen: WHO Europe, 1998 
13 International Society for Equity in Health. Web page 2002. URL: http://www.iseqh.org/en/index.htm 

583

583



 

Socioekonomiska 
Den socioekonomiska indelningen, SEI, är en beskrivande klassifikation avsedd att belysa den 
hierarkiska struktur i ett samhälle som delar upp människor i olika klasser. Många centrala 
frågor inom samhällsforskningen rör relationer mellan olika samhällsklasser. Grundläggande för 
SEI och de flesta andra liknande indelningar är personernas position på arbetsmarknaden, vilket 
antas ha en avgörande betydelse för välfärdsfördelning och livschanser14. 

Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. Ekonomisk stress och social 
otrygghet orsakar ohälsa. 
 
Välfärd 
Samlande benämning på människors levnadsförhållanden. En beskrivning av människors 
välfärd bygger som regel på en redovisning av deras ekonomi, hälsa, utbildning, 
bostadsförhållanden, arbetsförhållanden etc15. 
 
Välfärdsbokslut 
Välfärdsbokslut är ett verktyg för att styra och följa upp kommunal verksamhet med hjälp av 
nyckeltal eller indikatorer. Det beskriver medborgarnas välfärd och hälsa och utgör en 
återkommande analys av förändringar, trender och hotbilder av folkhälso‐ och välfärds‐
utvecklingen i kommunen. Syftet med välfärdsboksluten är att de ska vara verktyg för att styra 
och följa verksamheter, vara underlag för beslutsfattare vid val av insatser och inspirera till 
diskussion kring gemensamma mål16. 

 

                                                            

14 http://www.scb.se/Pages/List____257217.aspx 
15 Nationalencyklopedin 2012 
16 Statens folkhälsoinstitut. www.fhi.se, hämtat 2012-10-23 
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Kulturavdelningens verksamhet 2015 
 
2015 
Sagosoppa med Line Svendsen, Vilket Väder 11 barn och 9 vuxna 
Märklin och Turbin   100 elever (Båstad glömde) 7 vuxna 
FC Opp och Hoppa, Hunden Rund  fullt, men hur många? 
Sagosoppa Påskallsång   14 barn 17 vuxna 
Klädbytardag 3, 11 april   21 bytande 
Tillerosa och Kroknosa för FC i Båstad och Förslöv ca 9 + 5 barn + mammor 
Vernissage Undrien   ? 
Bodil Jönsson   113 
Sagosoppa Lek och låt   8 barn och 9 vuxna 
17 maj    ? 
6 juni    200-250   
Folkmusikens dag   18 spelmän och knappt 100 i publiken 
Kulturbuffé med bibblan   25  
Sagosoppa Barnen i trädet   13 vuxna 19 barn 
Jan Hjärpe    104 betalande, 110 
Inställt pga Panik   50   
Klädbytardag   33 bytande 
FC Upp och hoppa Hunden Rund  15 vuxna och 22 barn + 5 spädisar 
Tunnelutställning   130 
Filmvisning Bengt-Gunnar Bengtsson  fungerade inte?!?! 
Pandaresan med Susanne Lind  7 fst med 223 barn och 59 vuxna 
Kalle Eriksson om Järnvägen över åsen  140 
Sagosoppa, Moster Gittar   12 barn och 10 vuxna 
Barnkonventionen   100 
Berättarcafé    8 
Skapande skola i BiblioteksGalleriet  
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Båstads kommun 
 
Samhällsskydd 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsskydd@bastad.se 
www.bastad.se 
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Uppföljning av handlingsplaner 2015-12-31 
 
Nedan redovisas aktuell status för de insatser där Samhällsskydd är ansvarig, eller delansvarig, för 
att genomföra. Handlingsplanerna finns sparade i http://intra.bastad.se/styrdokument/taxor-
reglementen/foreskrifter/ovriga-interna-styrdokument/ 
 
 
Handlingsplan för programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet: 
 
2.2.1 Alla kommuninvånare ska ha en förmåga att förebygga och agera vid brand 
 
Utfall: Insatsstatistiken visar att antalet bränder (brand i byggnad samt brand ej i byggnad) ökat 
från 32 (2014) till 42 (2015). Samtidigt har antalet utbildade personer ökat från 437 (2014) till 551 
(2015). Arbetet fortgår. 
 
2.2.2 Färre bostadsinbrott 
 
Utfall: Samhällsskydd har genomfört informationskampanjer om ”Grannsamverkan” tillsammans 
med Polismyndigheten. Polismyndighetens senaste trygghetsmätning (2015) visar att den upplevda 
tryggheten hos kommunens invånare ökat. 
 
2.5.3 Minska den generella alkoholkonsumtionen bland invånarna i Båstads kommun och stödja 
ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut 
 
Utfall: Samhällsskydd har genomfört Varannan vatten- samt ”Tänk om”-kampanjen, i syfte att 
minska berusningsdrickandet och ungdomars alkoholkonsumtion. 
 
 
Handlingsplan för miljöprogrammet: 
 
3.2 Halvera energianvändning per kvadratmeter för kommunens ägda eller av kommunen förhyrda 
fastigheter 
 
Utfall: Den förväntade effekten om en halverad energiförbrukning i kommunens lokaler 2020 jäm-
fört med energiförbrukning 2011 är inte uppnådd vid denna uppföljning. Samhällsskydd bistår med 
råd om hur energiförbrukningen kan minskas.  
 
5.2 Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och tillgänglig för alla 
 
Utfall: Miljöavdelningen har i sin tillsyn tillsynat inomhusmiljön i de fastigheter som ägs eller hyrs 
av kommunen där verksamhet bedrivs. Föreläggande om utredning/åtgärd har riktats till Båstad-
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hem där bristfällig inomhusmiljö misstänkts eller där inomhusmiljön konstaterats bristfällig. Ingen 
tillsyn har ännu påbörjats på flerbostadshus på grund av resursbrist.   
 
6.2 Dricksvatten av god kvalitet 
 
Utfall: NSVA med stöd av kommunen håller på att ta fram nya vattenskyddsföreskrifter för de norra 
vattenskyddsområdena. Syftet med de nya vattenskyddsföreskrifterna är att öka skyddet för att 
säkra vårt dricksvatten. I Föreskrifterna kommer det tydliggöras om vilka regler och vilket förhåll-
ningssätt som ska beaktas/bör iakttas inom vattenskyddszon. Annonsering och utställning av de 
nya vattenföreskrifterna kommer att ske i juni 2015.  
 
Ingen revidering av övriga befintliga vattenskyddsområden kommer att ske då en eventuell anslut-
ning till sydvatten kommer att ske inom den närmsta tiden.   
 
 
 
Båstad 2016-03-09 
 
 
Anders Nilsson 
Chef Samhällsskydd 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

2016-03-09 

1 (1) 

Uppföljning av insatser enligt gällande handlingsplaner som kopplas till 
framtagna program. 

Skol- och utbildningsprogrammet. 
Programmål: 'Alla barn/elever får tidigt och fortlöpande ett väl anpassat stöd i sitt individuella 
lärande och sin utveckling samt tillgång till studiehjälp.' Handlingsplan framtagen. 
En stor del av insatserna kan enbart genomföras om Barn & skola får ett resurstillskott - anting
en genom att höja skolpengen eller rambudgeten. Därför revideras handlingsplanen för att an
passa den till budget 2016. En stor del av insatserna måste tas bort. 
'Översyn av tvärprofessionella resurser inom elevhälsan' har genomförts. Behovet att flera insat
ser framkom vilket betyder en förstärkning av elevhälsan. 

Programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 
Nedan följer en beskrivning av insatser i handlingsplanen. 
'Barn & skola ska genomföra en inventering av ungdomars behov av fritidsaktivitet där ungdo
marna själva görs delaktiga.' Detta har inte varit möjligt att genomföra med nuvarande beman
ning. 
'Ökat fokus och resurser till kommunens föräldrautbildning så att alla föräldrar etc.' Ej genom
förbart utan tillskott av resurser. 
'Fler barngrupper för barn med svåra uppväxtförhållanden.' Ekonomin, rekryteringssvårigheter 
och besparingen på Individ och familj gör detta omöjligt att genomföra. 
'Upprätta rutin att stöd ska erbjudas till hela familjen vid förekomst av psykisk ohälsa/missbruk 
i någon form.' Ej genomförbart på grund av ekonomin, rekryteringssvårigheter och besparingen 
på Individ och familj. 
'Stärka elevhälsan i sitt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag.' Genomföras 2018 om elev
hälsan får ökade resurser. 
'Arbeta med hälsofrämjande skolutveckling.' Kan genomföras 2017 beroende av ekonomin. 
'Båstads kommuns grundskolor ska följa och arbeta enligt Skolverkets ANDT-uppdrag.' Allt inom 
dokumentet ingår i kursplanerna varför det måste följas för att följa lagstiftningen. 
'Skapa stödjande miljöer gällande tobaksprevention genom att upprätta ensamverkansgrupp 
som aktivt arbetar med rökfria miljöer med särskild inriktning mot ungdomar.' Samverkans
gruppen finns inte då kommunen inte längre har en folkhälsostrateg. 
'Genomför kartläggning kring omfattningen av spelberoende och upprätta ett nätverk som arbe
tar med förebyggande insatser mot spelberoende.' Insatsen ska genomföras 2017 och resurs 
behövs för detta arbete. 

Miljöprogrammet. 
Inget att rapportera utifrån handlingsplanen. Dock finns miljöfrågorna i båda läroplanerna som 
styr verksamheterna i förskola och grundskola. 

Kulturprogrammet. 
'Skapande skola.' Pågår med statsbidrag för genomförandet. 
'Kulturgaranti för barn och elever.' Genomförs i samverkan med kulturavdelningen, biblioteken 
samt externa aktörer. 
Därutöver finns det flera insatser som ska påbörjas 2016 och som involverar Barn & skola samt 
andra verksamhetsområden. 

2b~k>~ . 
Birgitte Dahlin 
Skolchef 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2015 

Namn, ansvarsnummer: 6951 

Ekonomisk översikt 

DRIFT Januari-december 2015 

Verksamhet Kultur Budget Utfall Avvikelse 

 3101Stöd till studieverksamhet  200 210 -10  

 3151 Allmän kulturverksamhet  1097 1141  -4 4 

 3152 Konstverksamhet  54 59  -5 

 3153 Arrangemangsbidrag 20 6  14  

 3154 Kulturminnesvård 66 51  15  

 3155 Filmverksamhet 182  185  -3  

 3156 Stöd till föreningar 350 382 -32  

 3157 Arrangemang kultur 209 149  60  

        

        

Summa  2178 2183   -5 

 
 INVESTERINGAR Januari-december 2015 

Projekt Budget Utfall Avvikelse 

 Skulptur Välkommen   300 375   -75 

        

        

        

Summa  300  375  -75 

 

Årets viktigaste händelser 
Stöd till studieverksamheten: Samverkan med studieförbunden sker regelbundet genom 

bland annat gemensamma arrangemang som Klädbytardagar och föreläsningar. Stöd till 

studieorganisationerna har betalats ut.  

 

Konst: Genomgång och underhåll av kommunens konst. Inköp av ny konst. Försköning i 

sessionssalen, receptionen, bibliotek, matsalar och vårdhem. Arbetet med att nå ut till 

kommunens medarbetare med aktuell konst har intensifierats. Ett nytt program för att 

registrera och katalogföra konstinnehavet började användas. Galleriet fick en ny ”outfit” och 

nyinvigdes i januari. 

 

Galleriet: Båstad Bjäre Konstförening ställer ut sitt ordinarie program men kommunen 

disponerar Galleriet vid två tillfällen under året samt sommar och vinteruppehåll.  

Vårens utställning var ”Undrien” av Magnus Lönn. Sommaruppehållet ställde kommunen ut sitt 

konstinnehav av Kjell Sundbergh. Hösten var temat ”Tunnel och tunnelinvigning” med 

utställning av Mats Olivestedt  modelljärnväg och bilder som beskriver järnvägens 130-åriga 
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historia. Temat innehöll också föreläsningar av Kalle Ericsson och Bo Wendt samt filmvisning. 

Vinterutställningen gick även den i tema ”Tunnelinvigning”. Grundskoleelever i Båstads 

kommun F6 i samverkan med konstnärer på Bjäre och Skapande skola ställde ut resultatet 

under rubriken ”Bjäres rika Kulturliv”. Vissa verk ställdes även ut i det nya Stationshuset under 

en begränsad tid.  

 

Kulturminnesvård: Medel har använts till att underhålla och reparera konsten samt underhåll 

av skulpturer i kommunen.  

 

Stöd till föreningar: Samtal med föreningarna har genomförts i början av året och bidragen har 

betalats ut. Budgeten är underfinansierad med ca 12 tkr och under året har utöver detta 

tillkommit kostnader i samband med  föreningen Visans vänners jubileum  och oplanerade 

kostnader för filmverksamheten. Samverkan sker mellan Båstad Bjäre Konstförening och 

Kammarmusikföreningen i samband med konserter i Båstads bibliotek.  

 

Filmverksamhet: Lilla Filmfestivalen fick en ny konstnärlig ledare, Emma Gray Munthe, hon 

efterträdde Ulf Berggren som varit konstnärlig ledare sedan 2006. Lilla Filmfestivalen 

genomfördes med god uppslutning.  

 

Arrangemang kultur 

BARN och ELEVER:  Kulturgarantin som finns beskriven i broschyren”Kultur för lärande” för 

barn och elever finansieras till största delen av kulturavdelningen men också av kulturskolan 

och biblioteket. Kultursamordnaren står också för delar av innehållet. Barnverksamhet i form av 

”Sagosoppor” genomförs ca 2-3 gånger per termin (4-6 gånger per år) i samverkan med Båstads 

bibliotek.  

Kommunen firade Barnkonventionens dag den 19 november med 100-tals lyktor och 

barnkörerna i kommunen. Kerstin Gustavsson höll tal.  

 

VUXNA: Bodil Jönsson föreläste i april, ”Tid för det meningsfulla” samverkan med 

studieförbunden. Jan Hjärpe föreläste i september ”Från arabvår till kaos” i samverkan med 

studieförbunden. Klädbytardagar på våren och hösten i samverkan med Naturskyddsföreningen. 

Musik i biblioteket med Kammarmusikföreningen fyra gånger och Visans vänner två gånger. I 

maj genomförs konsert med Malmö Operas barnkör till Birgit Nilssons födelsedag.  

Nationaldagen firas med utökat program. Folkmusikens dag genomfördes i augusti med stor 

uppslutning. Samverkan med andra verksamhetsområden i arrangemanget ”Skåne Lyfter” på 

torget Lyckan på initiativ av region skåne i samverkan med föreningar, kommun och näringsliv.  

 

Övrigt: Förberedelser inför invigningen av den nya stationen pågick hela året. Skulpturen 

”Välkommen” invigdes i samband med detta i Förslöv och på Båstads nya station. En 

ljusinstallation på Båstads nya station är ett annat offentligt konstverk som projekterades i 

samband med invigningen. Kommunstyrelsen fattade beslut om en handlingsplan kopplat till 

Kulturprogrammet som antogs i slutet av 2014.  

Statens konstråd skänkte ett stort antal grafiska verk till kommunen i syfte att öka elevernas 

kunskap om denna konstform, verken placeras ut i Förslövs skola till att börja med.  

En kulturbuffé genomfördes i Båstads bibliotek i samverkan med kulturavdelningen. 
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Kulturavdelningen (Båstads kommun) har under 2015 varit värdkommun tillsammans med 

Örkelljunga för samverkan inom Familjen Helsingborg. En projektledare anställdes utifrån 

innehållet i rapporten ”Kulturella Fyrtorn”. Uppdraget är att se hur rapporten kan användas för 

att utveckla kulturella fyrtorn i Familjen. Projektledaren är anställd av Båstads kommun fram till 

sommaren 2016.  

 

Utvecklingen av Kultur på Bjäre fortsatte genom att den månatliga broschyren som innehåller 

det mesta av kommunens kulturverksamhet nu distribueras till än fler innevånare genom mail 

poch på webben. Arbetet med att utveckla en kulturgaranti för Kultur i vården påbörjades i 

slutet av året. Möten med en nybildad kulturstrategigrupp påbörjades med deltagare från olika 

verksamhetsområden. 

 

Ekonomiskt resultat 
Det ekonomiska resultatet blev minus 5 tkr. Budgeten är underfinansierad med ca 12 tkr när det 

gäller bidrag till föreningar mot bakgrund av ett beslut för ca 4 år sedan då dåvarande kultur och 

fritidsnämnden beslutade om en fördelning av bidrag som inte var finansierad fullt ut. 

Oplanerade kostnader som rör föreningen Film i Båstad om ca 9 tkr. En faktura om 4.300 kr 

betalades av kulturavdelningen till arkitekterna Krook & Tjäder, fakturan betalades inför 

semester och skulle sedan finansieras av annat verksamhetsområde. Fakturan avser en ny skiss 

över stationsområdet. Fakturan måste trots allt betalas av kulturavdelningen.  

Kulturavdelningen har burit kostnader för utställningen i Galleriet samt tunnelinvigningen som 

ej kunde tas från den övergripande budgeten för invigningen om ca 7 tkr.  

 

Årets investeringar 

Budgeterade investeringsmedel om 300 tkr har delfinansierat skulpturen ”Välkommen”.  
Resterande 75 tkr ska tas från medel från Trafikverket som delfinansierat den offentliga 
utsmyckningen på stationstorgen och/eller den budget som finns för finansiering av offentlig 
utsmyckning av stationsområdet om 500 tkr som ligger hos Teknik och service.  

Framtids perspektiv 

Kulturavdelningen har nämndsmål, ett kulturprogram, en handlingsplan och en 

verksamhetsplanering som styr den framtida planeringen. Utredningar som är aktuella på 

regeringsnivå är: 

- Utredningen om ett stärkt civilsamhälle 

- Kulturskoleutredningen 

- Medieutredningen 

- Utredningen gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design 

- Översyn av den statliga museipolitiken 

- Kulturbryggan 

Beslutet om enprocentsregeln behöver följas upp med konkret plan för hur arbetet ska bedrivas 

inom de verksamhetsområden som blir berörda. Kulturavdelningens övergripande mål är att 

samverka med alla verksamhetsområden och övriga kulturaktörer i samhället.  
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Kulturens betydelse för samhällsplanering, turism och näringsliv/KKN näringar, folkhälsa, 

Individ och familj, barn och skola, fritid, asylsökanden/ensamkommande barn med flera 

människor som inte kommer från Sverige kan inte nog betonas. Ett kulturråd bildas under våren 

som ska samverka med turism och näringsliv i den organisation som finns av olika råd kring den 

verksamheten. Kulturavdelningen arbetar utifrån ovan beskrivna styrdokument som bifogas 

detta dokument. För våren 2016 finns en särskild verksamhetsplanering.  

Detta dokument kan utvecklas till att bli en kvalitetsredovisning.  
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KS § 91  Dnr KS 001255/2015 - 800 

Miljöpris 2016 
 
Beskrivning av ärendet Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en 

bättre miljö. I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård. 
Insatsen kan bestå av information, undervisning, produktutveckling eller aktivt 
miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset delas ut till enskild person, företag 
eller organisation med säte i eller med särskild anknytning till kommunen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2016-04-19.  
 
Förvaltningens förslag 1. GAIA Biomaterials föreslås till Båstads kommuns miljöpris för innovativt 

utvecklingsarbete för att minska en av vår tids stora globala miljöproblem, 
plasten. Arbetet är inte bara innovativt och bra för miljön utan skapar även nya 
förutsättningar för bättre ekonomi inom biogasproduktion samt fler 
arbetstillfällen och mindre beroende av fossil olja. 

 
Föredragande Ledningsstrateg Patrik Johansson föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 
 1. GAIA Biomaterials tilldelas Båstads kommuns miljöpris 2016.  

 
Motivering: GAIA Biomaterials tilldelas miljöpriset 2016 för innovativt 
utvecklingsarbete för att minska en av vår tids stora globala miljöproblem, 
plasten. Arbetet är inte bara innovativt och bra för miljön utan skapar även nya 
förutsättningar för bättre ekonomi inom biogasproduktion samt fler 
arbetstillfällen och mindre beroende av fossil olja. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att bereda 2015 års miljöpris till 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016 
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Datum: 2016-05-02 
Handläggare: Patrik Johansson 
Dnr: KS 000613/2016 – 800 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Miljöpris 2015 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en bättre miljö. 
I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård. Insatsen kan bestå av informat-
ion, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset 
delas ut till enskild person, företag eller organisation med säte i eller med särskild anknyt-
ning till kommunen.  
 

Aktuellt 
Till Båstads kommuns miljöpris har tre nomineringar inkommit 2015: 
 
Edward Ellman 
Edward Ellman är en eldsjäl i det lokala miljöarbetet. Han ser till att stranden, gräsytor, vägre-
nar och skogspartier är fria från nedskräpning. Han ägnar många timmar varje vecka åt sitt 
idoga arbete föra att alla vi andra ska ha det fint och prydligt runt om oss. Edward plockar 
papper och annat skräp och ser rent allmänt till att det är snyggt och prydligt i naturen. Han 
synes arbeta efter den enkla och tydliga devisen ”Håll rent!”. Förutom det egna arbetet bedri-
ver han ett engagerat arbete för att få oss andra att följa i hans fotspår. 
 
Kerstin Junker-Lönnerholm 
För oförtrutet arbete i miljöns tjänst genom sitt mångåriga djupa engagemang i Naturskydds-
föreningen. En idégenerator, samordnare och pådrivare för föreningens omfattande program. 
Kerstin har ett brinnande intresse för miljö-, natur- och klimatfrågor och ett stort engagemang 
i ekologisk mat och matproduktion. Genom sitt yrke som landskapsarkitekt arbetar hon daglig-
en i sitt företag med skapande av sunda, miljörika trädgårdar och landskapsmiljöer. 
 
Till Eleverna vid Östra Karups Skola sam Eleverna vid Västra Karups Skola  
För stort uppvisat engagemang under 2015 års insatser för att minska matsvinnet vid kommu-
nens skolmatsalar. Att minska matavfallet är en mycket viktig insats för miljö på många olika 
sätt. Stora mängder resurser åtgår för att förädla råvaror som så småningom tillreds och ham-
nar på våra tallrikar. Att inte kasta denna färdiga produkt sparar mycket resurser, visar på 
förståelse för samband och manar till övrigt insiktsfullt agerande för att värna våra resurser. 
Att premiera elever är en investering för framtiden. Det ska löna sig att göra rätt och att få upp-
skattning för gjorda insatser stärker unga människor i deras fotsatta utveckling. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Eleverna vid Östra Karups- och Västra Karups skola föreslås delar på 2015 års miljöpris. 
 
Eleverna vid dessa skolor fick bäst resultat och utsågs till vinnare vid 2015 års mätning. Att 
minska matavfallet är en viktig insats för att värna våra gemensamma resurser, en insats alla 
kan göra och en insats som tyder på förståelse för samband. Kan eleverna ta med sig dessa 
erfarenheter, påverka andra och sitt eget sätt att agera i framtiden, har vi gjort vår gemen-
samma miljö en stor tjänst.     
 
 
 
Båstad 2016-05-02 
 
 
Patrik Johansson 
Ledningsstrateg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 94  Dnr KS 000555/2016 - 200 

Lokalförsörjningsplan 
 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram ett förslag till lokalförsörjningsplan. 

Lokalförsörjningsplanen syftar till att utgöra en samlad statusbedömning av 
nuläget för kommunens fastighetsbehov samt också utgöra ett 
planeringsunderlag för fortsatt arbete. Utifrån förslaget behövs ytterligare 
utredningar göras i form av bland annat ekonomiska analys.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad 2016-04-06. 
 Förslag till lokalförsörjningsplan.  
 
Förvaltningens förslag 1. Förslag till Lokalförsörjningsplan enligt bilaga 1 ska utgöra underlag för 

kommunens fortsatta arbete med lokalplanering. 
 
 2. Förvaltningen får i uppdrag att inom befintlig budget göra en fördjupad 

ekonomisk analys av lokalförsörjningsplanen samt koppla dessa slutsatser med 
samhällsutveckling och möjlighet att kunna bedriva god verksamhet. 

 
Yrkanden Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte (M): Lokalförsörjningsplanen ska 

utgöra underlag för förvaltningens fortsatta arbete med lokalplanering. 
 
 Tilläggsyrkande från Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte (M): Planen 

revideras kontinuerligt efterhand som enskilda lokalstrukturer politiskt 
fastställes.  

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden från Gösta Gebauer och 

Christer de la Motte. Efter framställt proposition finner ordförande att 
yrkandena bifallits.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Förslag till Lokalförsörjningsplan enligt bilaga 1 ska utgöra underlag för 

förvaltningens fortsatta arbete med lokalplanering. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att inom befintlig budget göra en fördjupad 
ekonomisk analys av lokalförsörjningsplanen samt koppla dessa slutsatser med 
samhällsutveckling och möjlighet att kunna bedriva god verksamhet. 
 
3. Planen revideras kontinuerligt efterhand som enskilda lokalstrukturer 
politiskt fastställes.  
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Datum: 2016-04-06 
Handläggare: Katarina Pelin 
Dnr: KS 000555/2016 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till lokalförsörjningsplan  
 

Samråd har skett med: 
Samtliga verksamhetsområdeschefer samt Robert Falk, VD för Båstadhem 
 

 
Lokalförsörjningsplan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen 
syftar till att utgöra en samlad statusbedömning av nuläget för kommunens fastighetsbehov 
samt också utgöra ett planeringsunderlag för fortsatt arbete. Utifrån förslaget behövs 
ytterligare utredningar göras i form av bland annat ekonomiska analys.   
 

Bakgrund 
Lokalförsörjningen inom Båstads kommun är i behov av en översyn. Kommunen har höga 
lokalkostnader och ett flertal fastigheter med dålig standard där vissa till och med är stängda. 
Ett flertal förskolor är inrymda i tillfällig a lokaler. En ökande äldre befolkning samt 
prognostiserad ökad inflyttning bidrar också till att kommunen måste ha en strategisk 
planering för hur lokalförsörjningen ska ske. 
 
Lokalplanering för Båstads kommuns olika verksamheter har historiskt bedrivits inom 
respektive verksamhetsområde. Majoriteten av de verksamhetslokaler som används ägs till 
största delen av Båstads kommun samt kommunens fastighetsbolag BåstadHem AB. Vissa 
verksamheter inryms också i privata fastigheter.  
 
Från och med hösten 2015 har en samordning av lokalfrågor skett på så vis att en lokalgrupp 
har satts samman med representanter från respektive verksamhetsområde och BåstadHem. 
Lokalgruppen ska tillsammans planera för hur kommunens strategiska lokalplanering kan se 
ut samt även hantera de akuta lokalfrågor som uppkommer.  
 
Aktuellt 
I bilaga redovisas förslag till Lokalförsörjningsplan, vilken har utarbetats av lokalgruppen. 
Lokalförsörjningsplanen syftar till att utgöra en samlad statusbedömning av nuläget för 
kommunens fastighetsbehov samt också utgöra ett underlag för framtida investeringsplaner.  
 
Övervägande/framtid 
Lokalförsörjningsplanen behöver regelbundet revideras och hållas aktuell. Utifrån den 
nulägesbeskrivning och de förslag som presenteras kopplat till förväntad 
befolkningsutveckling behövs ytterligare utredningar göras. Syftet med ett fortsatt arbete är 
värdera materialet utifrån parametrar som ekonomi, samhällsutveckling och förutsättningar 
för att kunna bedriva verksamheter med god kvalitet.  
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Ekonomi  
Utredningarna bedöms kunna finansieras inom befintlig budget för 2017. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Förslag till Lokalförsörjningsplan enligt bilaga 1 ska utgöra underlag för kommunens 
fortsatta arbete med lokalplanering. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att inom befintlig budget göra en fördjupad ekonomisk analys av 
lokalförsörjningsplanen samt koppla dessa slutsatser med samhällsutveckling och möjlighet 
att kunna bedriva god verksamhet.   
 
 
 
Båstad 2016-04-13 
 
 
Katarina Pelin 
Kommunchef 
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Inledning

Övergripande samhällsplanering

Lokalplanering för Båstads kommuns olika verksamheter har historiskt bedrivits inom respektive
verksamhetsområde. Majoriteten av de verksamhetslokaler som används ägs till största delen av Båstads
kommun samt kommunens fastighetsbolag Båstadhem AB. Vissa verksamheter inryms också i privata
fastigheter.

Från och med hösten 2015 har en samordning av lokalfrågor skett på så vis att en lokalgrupp har satts samman
med representanter från respektive verksamhetsområde och Båstadhem AB. Lokalgruppen ska tillsammans
planera för hur kommunens strategiska lokalplanering kan se ut samt även hantera de akuta lokalfrågor som
uppkommer. I de fall beslut inte är av ren verkställighet är beslutande instans Kommunstyrelsen och i vissa fall
Kommunfullmäktige.

Detta första utkast till Lokalförsörjningsplan har utarbetats av lokalgruppen och syftar till att utgöra en samlad
statusbedömning av nuläget för kommunens fastighetsbehov samt också utgöra ett underlag för framtida
investeringsplaner.

År 2015 började den spårbundna trafiken att gå igenom Hallandsås och Båstads kommun berikades med en helt
ny station i Förslöv och nytt läge för stationen i Båstad. Stationerna hamnade i utkanten av orterna, ca 1 000 m
ifrån centrala Förslöv och 3 500 m från centrala Båstad. Ur ett historiskt perspektiv har järnvägsstationer varit
en samhällsdrivande motor som genererat både bostäder, arbetstillfällen och handel. Den obrutna marken kring
de båda stationerna är attraktiv mark för både verksamhetsmark och bostadbyggande, en möjlighet för
kommunen att planera till nytta för kommunens invånare.

De nya stationerna har gett ringar på vattnet, planerat bostadsbyggande är inte koncentrerat till enbart de
stationsnära lägena utan även centrala Båstad och Förslöv är i fokus för entreprenörer och exploatörer. Inte
sedan början av 90-talet har det byggts så mycket som planeras och påbörjats i kommunen.

Trots ett årligt bostadsbyggande på 70-80 lägenheter har kommunen haft en blygsam befolkningsökning.
Bostadsbyggandet har bestått av upplåtelseformen äganderätt (villor), där merparten uppförts som fritidshus.
Det som skiljer planerat bostadsbyggande är inte bara antal utan även upplåtelseformen – kommunen får ett
tillskott av hyres- och bostadsrätter.

Trenden av var befolkningen ökar är tydlig i Sverige, de större regionala centren växer – trots att det är just där
bostadsbristen är som störst, kustsamhällen växer och knutpunkter för infrastruktur visar befolkningstillväxt.
Inlandet minskar. Båstads kommun står stilla i befolkningsutvecklingen, trots att vi är en kustkommun och en
knutpunkt för infrastruktur.

Förändring av befolkningsmängden är inte enbart kopplad till antalet tillgängliga bostäder – variation av
bostadstyper, antal arbetstillfällen, varumärke, möjligheter till rekreation och fritidssysselsättning, brett utbud
av kultur, handel och inte minst kommunal service är nyckelfaktorer för att få befintliga invånare att trivas och
för att locka nya individer att bosätta sig i kommunen.

Inledning

Övergripande samhällsplanering

“Men frågan om vad som skulle förändra förutsättningarna för en ökning av invånarna i
kommunen kvarstår. Är ökningen enbart knuten till bostadsbyggande?”
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I Båstad stannar år 2016 både Pågatåg och Öresundståg vilket ger halvtimmestrafik i rusningstid. Till den nya
stationen går en busslinje som möter alla ankommande och avgående tåg för en effektiv koppling till centrala
Båstad. Förslövs nya station har timmestrafik med Pågatåg söderut, resor norrut från Förslöv förväntas vara i
drift i slutet av 2016. Runt de nya stationerna och med tågpassning som främsta mål har ett nät av busslinjer
tagits fram för att koppla samman hela Bjäre med kollektivtrafik. Pendlarparkeringar finns vid båda
tågstationerna för resenärer som inte har möjlighet att utnyttja busslinjerna för första delresan. Busslinjenätet
möjliggör också för arbets- och skolresor inom kommunen med kollektivtrafik.

Kommunens egen verksamhet kan dra direkt nytta av den ökade tillgängligheten med kollektivtrafik då goda
förbindelser med kollektivtrafik är en av de viktigaste faktorerna i val av arbetsplats. De egna verksamheterna
är stora arbetsplatser vilket gör lokalisering i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen viktigt för att vara en
attraktiv arbetsgivare och underlätta rekrytering. Tillgängligheten underlättar för anställda att få ihop
livspusslet med arbete, familj och fritid.

På Bjärehalvön sker en urbanisering och de större tätorterna växer. Samtidigt bor ca 25 % av kommunens
0-5 åringar på landsbygden eller i orter med färre än 500 invånare. Den spridda bebyggelsen påverkar
kommunens verksamhet gällande såväl skolor och skolskjutsar som vård och omsorg. Den åldrande
befolkningen skapar stora utmaningar för framtiden gällande skatteunderlag för att finansiera ökade kostnader
för kommunal service. Vikten ökar för kommunen att attrahera arbetskraft och nya invånare att bosätta sig på
året-runt basis i kommunen.

Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. För att möjliggöra detta krävs
det att kommunen utnyttjar de förutsättningar och möjligheter som finns att locka nya invånare och i sin tur
nya verksamheter - vilket skapar möjligheter att behålla god kommunal service.

Det är väsentligt att fortsätta att skapa attraktiva platser där människor vill bo, vilket för många innebär närhet
till havet och naturen men också till kollektivtrafik, kultur, handel och kommunal service. För att använda mark i
kollektivtrafiknära lägen väl, och samtidigt skapa ett attraktivt samhälle krävs funktionsblandning med bostäder,
service och verksamheter i en tät och sammanhållen bebyggelse.

Påbörjad och planerad bostadsbebyggelse redovisas i bilaga 1. Effekterna av det ökade tillskottet bostäder
påverkar kommunens invånarantal, och kommunens befolkningsprognos för åren 2016-2025 baseras på
historisk data och påbörjat/planerat bostadsbyggande.

Befolkningsprognosen tar hänsyn till flera parametrar: att kommunen har en stor andel bostäder som används
som fritidshus, och därför beräknas ökningen av antalet invånare i prognosen vara lägre än i andra svenska
kommuner per bostad. Störst inflyttning till kommunen består av människor i åldern 50-65, följt av
ålderskategorin 27-40. Människor i åldern 19-26 lämnar kommunen för att utbilda sig, resa eller bosätta sig i
större städer m.m. Antalet nyfödda baseras på mängden kvinnor i åldern 27-36 och vi dör i störst utsträckning
inom åldersspannet 76-95 år.

Var kommer människor att bosätta sig? Erfarenheter från jämförbara kommuner säger att det är svårt att
geografiskt tolka flyttkedjor som uppstår vid bostadsbyggande. I bilaga 1 redovisas i vilka orter som större
utbyggnadsprojekt är påbörjade eller förväntas att komma igång före 2025. De projekt som väntas locka
barnfamiljer är framför allt områden med upplåtelseformerna hyresrätter, äganderätt radhus och villor,
se bilaga 1.

Befolkningsutveckling generelltBefolkningsutveckling generellt

“Det mest troliga scenariot är att människor bosätter sig nära knutpunkter för kollektiv-
trafik, som Förslöv och Hemmeslöv, där flest bostäder också planeras.”
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Förskola

Ansvaret för kommunal förskoleverksamhet ligger på verksamhetsområde Barn och skola. Kommunen har nio
förskoleenheter och tre förskolechefer. Organisatoriskt har varje förskolechef ansvaret för tre förskolor och 140
– 180 barn. Förskolornas storlek är från en och en halv avdelning till sex avdelningar vilket gör att det är svårt
att erbjuda likvärdig utbildning i förskolan. Förskola ska erbjudas barn 1-5 år till förvärvsarbetande eller
studerande föräldrar samt till alla barn 3-5 år. För asylsökande barn 3-5 år ska allmän förskola erbjudas.

Skolverket har arbetat fram nya riktmärken för mindre barngrupper vilka framgår av Skolverkets Allmänna råd.
Barngruppernas storlek baseras på forskning. Riktmärke för antal barn i en barngrupp i förskolan sätts till 6-12
barn i åldern 1-3 år respektive 9-15 barn i åldern 4-5 år.

Ekonomiskt kan då en tvåavdelningsförskola inte bära sig. Varje förskola borde redan i dag ha minst fyra
avdelningar för att få en verksamhet i enlighet med Läroplanen, utifrån skolpengens storlek, barnens
vistelsetider och skollagens krav på likvärdig utbildning.

Det ska tilläggas att det alltid är kö till kommunens förskolor varje vår. För närvarande finns 37 barn i kö för
förskoleplats. Det finns två fristående huvudmän för förskola. Tillsammans kan de ta emot 100-120 barn.
Ytterligare två huvudmän har visat intresse för att starta förskoleverksamhet i kommunen. Ansökan handläggs
för närvarande.

Under 2015 var det i snitt 576 folkbokförda barn inskrivna i förskoleverksamhet – antingen i egen verksamhet,
i fristående verksamhet eller i annan kommun.

Skolutredningen påvisar stora brister i merparten av förskolorna. Dnr UN 000266/2015-600.

Befolkningsprognosen 2016-2025 tar inte hänsyn till antalet asylsökande utan är kopplad till historisk data
samt bostadsbyggande i kommunen. Siffrorna i prognosen ska därför tolkas som riktning mer än exakt antal.
Prognosens felmarginal ökar med åren, den statistiska sannorlikheten är som störst kommande tre år för att
därefter gradvis minska.

Antalet 1-5 åringar i kommunen förväntas enligt befolkningsprognosen, under de närmsta åren 2016-2020,
vara ca 650-670 personer vilket i praktiken inte är en ökning av antalet barn i åldersgruppen. En ökning av
antalet barn syns först år 2021 då förväntat antal i åldersgruppen överstiger 700 barn. Följande år är ökningen
enligt prognosen ca 20 individer för att år 2025 plana ut.

Förvaltningens bedömning av prognosen är att antalet barn kan komma att växa snabbare än vad siffrorna visar,
främst på grund av de asylsökande barnen men även då flera av nybyggnadsområden i kommunen riktar sig mot
barnfamiljer (Heden och Östra Karup).

Upptagningsområdet är primärt Båstads tätort och Hemmeslöv. Teoretiskt sett är det plats för 144 barn –
d.v.s 18 barn per avdelning. När riktmärket ovan följs blir det enbart plats för 108 barn. Befintliga förskolor
är Äppelbyns, Päronbyns samt Malens förskola.

På sikt beräknas antalet barn öka när byggnationen vid Båstads nya station och Heden fortskrider. Redan nu bör
det planeras för byggande av en förskola med fyra avdelningar och möjlighet att bygga ut till sex avdelningar.
Mindre förskolor med två avdelningar bör stängas. Eftersatt underhåll och otidsenliga lokaler bör vägas in i den
långsiktiga planeringen kring att behålla eller bygga nytt. Fristående Montessori-förskolan har 30-35 platser.

“Klokast är att bygga med minst fyra avdelningar - eller bygga till där det är möjligt - och
möjlighet att utöka till sex avdelningar.”

Befolkningsutveckling 1-5 årBefolkningsutveckling 1-5 år

Båstad

603

603



UTKAST

6 (19)

Östra KarupÖstra Karup
I Östra Karup finns en förskola. Upptagningsområdet är primärt Östra Karup med omnejd samt Hemmeslöv.
Teoretiskt sett är det plats för 90 barn – d.v.s. 18 barn per avdelning. Om riktmärket följs blir det enbart plats för
67-68 barn. Förskolan inrymmer fem avdelningar och är förberedd för utbyggnad till sex avdelningar.

Ett större område med 160 bostäder har påbörjats i Östra Karup, och på sikt beräknas antalet barn öka något.
Området byggs ut etappvis. Om det byggs en ny förskola vid stationsområdet i Hemmeslöv kommer Östra
Karups förskola enbart att få barn från Östra Karup med omnejd.

Västra KarupVästra Karup

I Västra Karup finns en kommunal förskola, Klockarebyns förskola. Upptagningsområdet är primärt Västra
Karup med omnejd. Teoretiskt sett är det plats för 36 barn i själva byggnaden men det finns en modul med plats
för ytterligare 18 barn, vilket sammantaget ger 54 platser – d.v.s. 18 barn per avdelning. När riktmärket följs blir
det enbart plats för 40-41 barn.

Torekov
I Torekov finns en kommunal förskola, Fiskebyns förskola. Förskolan är hopbyggd med idrottshallen.
Upptagningsområdet är primärt Torekov med omnejd. Teoretiskt sett är det plats för 27 barn i själva byggnaden
men det finns en modul med plats för ytterligare 18 barn vilket sammantaget ger 45 platser. När riktmärket följs
blir det enbart plats för 34-35 barn.

Förslöv
I Förslöv finns två kommunala förskolor, Skogsbyns och Ängsbyns förskola. Upptagningsområdet är primärt
Förslöv med omnejd. Teoretiskt sett är det plats för 162 barn – d.v.s. 18 barn per avdelning. 108 platser finns för
närvarande i moduler. När riktmärket följs blir det enbart plats för 121-122 barn. Den fristående Montessori-
förskolan har 30-35 platser.

Under 2015 har antalet barn ökat i området. Förslöv är kommunens snabbast växande ort, en utveckling som
prognostiseras att fortsätta i och med den nya Pågatågstationen och de relativt låga priserna på bostäder i orten.
Bedömt behov av barnomsorg är en fortsatt ökning. Större områden som planeras att finnas tillgängliga på
marknaden är först år 2020, på fastigheten Förslöv 2:4, då med ca 200 nya bostäder.

Grevie
I Grevie finns en kommunal förskola, Backabyns förskola. Upptagningsområdet är primärt Grevie med omnejd.
Teoretiskt sett är det plats för 27 barn. När riktmärket följs blir det enbart plats för 20-21 barn. Byggnation i
Grevie är planerad längre fram så det är svårt att i dagsläget veta hur behovet av förskoleplatser kommer att se
ut. Den fristående förskolan Backabusarna har 20-24 platser och Montessori-förskolan har 22-27 platser.

Pågående och föreslagen utbyggnad 2016 - 2020Pågående och föreslagen utbyggnad 2016 - 2020
För närvarande finns åtta avdelningar lokaliserade i moduler vilket är kostnadsdrivande. Ungefärlig
driftskostnad per avdelning i modul är 200 000-250 000 kr per år. Samtidigt kan moduler vara ett bra alternativ
vid tillfälliga toppar. Befolkningsprognoser pekar på en mindre ökning de närmsta åren och på samma gång
finns även ett behov att anpassa barngrupperna till de nya riktlinjer som finns.

Nedanstående förslag baseras på en utbyggnad av en ny avdelning på Klockarebyns förskola 2017 som
ersättning för befintlig modul.

“Det bedöms därmed önskvärt att ersätta befintliga modullösningar med förskolor av
stadigvarande karaktär.”
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Under 2017 föreslås planering för en ny fyraavdelnings-förskola vid Tuvelyckan, Båstads stationsområde.
Planering bör ske för att på sikt kunna bygga ut förskolan till sex avdelningar. Denna förskola beräknas ersätta
två avdelningar vid Malens förskola som då kan avyttras samt en avdelning på Vitsippan, varvid fastigheten kan
rivas. Denna fastighet har en låg standard. Netto blir en ökning med en avdelning.

2018 föreslås planering för sex nya avdelningar i Förslöv som ersättning för de moduler som idag finns i Förslöv.

2020 föreslås planering för nybyggnation av sex avdelningar i centrala Båstad där Vitsippan idag är lokaliserad.
Denna förskola ersätter då befintlig förskola på Äppelbyn och Päronbyn, vilket ger en nettoökning med en
avdelning. En ny förskola i centrala Båstad skulle kunna samlokaliseras med en ny F-6 skola i enlighet med
Inriktningsdokument för Båstad centralort.

I Torekov finns en avdelning lokaliserad i modul. Någon ersättning för denna är inte planerad i dagsläget.

Akut planeringAkut planering
Skogsbyns förskola har sin verksamhet i moduler eftersom befintligt lokal avsedd för förskoleändamål är tagen
ur drift på grund av mögel.

Planering av en förskola med fyra till sex avdelningar vid Båstads nya station behöver påbörjas.

“Byggnation av en ny sexavdelnings-förskola måste påbörjas omedelbart så att byggnaden
kan färdigställas under 2017/2018.”

Klockarebyns Förskola i Västra Karup

Båstads
kommun
TOTALT
per 31 dec 1-
5 år

Barn Barn i
förskola

Förändring Utbyggnad Avveckling Summa
Nya
platser

Diff.

2015 663 560 -37
2016 649 546 -14 0 0 0 -23
2017 640 537 -9 18+72 18+54 18 +4
2018 670 567 +30 108 108 0 -26
2019 661 558 -9 0 0 0 -17
2020 671 568 +10 108 90 +19
SUMMA
förändring

+8 306 270

Tabellen ovan visar förslag till utbyggnad och avveckling i Båstads kommun totalt. Ovan resonemang bygger på 18 elever per avdelning.
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Grundskola

Ansvaret för all grundskoleverksamhet ligger på verksamhetsområde Barn och skola. Kommunen har fem
grundskoleenheter F-6 och två grundskoleenheter 7-9 samt sju rektorer/biträdande rektorer. Organisatoriskt
har varje skolledare ansvaret för i genomsnitt 190 elever. Enligt skollagen ska eleverna erbjudas fritidshem vid
eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får sin utbildning. Bestämmelsen hänger ihop med att
fritidshemmet kompletterar utbildningen och ska utgå ifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Skoldagen och fritidshemmet tillsammans stödjer elevernas lärande och måluppfyllelse. Från det kalenderår
ett barn fyller sju år gäller skolplikt. För asylsökande barn ska kommunen erbjuda utbildning i grundskolan med
samma undervisningstid som skolpliktiga elever.

I Grevie finns en fristående Montessori-grundskola F-6 som kan ta emot 100-120 elever.

Under 2015 var det i snitt 600 folkbokförda barn inskrivna i fritidshemsverksamhet – antingen i egen
verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan kommun. Under 2015 var det ca 998 folkbokförda barn
inskrivna i grundskoleverksamhet F-6 – antingen i egen verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan
kommun. Under 2015 var det i snitt 403 folkbokförda barn inskrivna i grundskoleverksamhet 7-9 – antingen
i egen verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan kommun. Skolutredningen påvisar stora brister
i merparten av grundskolorna. Dnr UN 000266/2015-600.

Som underlag för nedanstående beskrivning av skolor och planering för framtida skolstruktur används en ny
struktur för upptagningsområde. Gränser för befintliga upptagningsområden föreslås förändras utifrån nuläget
och som beräkningsgrund antas fyra upptagningsområden:

Båstad, innefattande nordvästra kommundelen samt Hemmeslöv

Östra Karup innefattande nordöstra kommundelen

Västra Karup, Grevie och Torekov, innefattande sydvästra kommundelen

Förslöv, innefattande sydöstra kommundelen

Befolkningsutveckling 1-5 årBefolkningsutveckling 1-5 år
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för planering av all kommunal verksamhet, inte minst planering av
skolplatser. Kommunens skyldighet att erbjuda grundskola till samtliga barn/ungdomar mellan 6 och 15 år gör
befolkningsprognosen till det viktigaste verktyget i planering som ibland kan resultera i byggandet av helt nya
skolor – en process som tar flertalet år att genomföra.

Antalet 6-12 åringar i kommunen förväntas enligt befolkningsprognosen att, under de närmsta åren 2016-2017,
öka med ca 15-30 individer/år. 2018 väntas vara ett år med stor befolkningstillväxt som spiller ner i
ålderskategorin med en uppskattad ökning med ca 80 barn. Under åren 2019-2025 visar befolkningsprognosen
en årlig ökning med ca 10-30 barn.

Främst på grund av de asylsökande barnen då dessa är exkluderade i prognoserna, men även då flera av
nybyggnadsområden i kommunen riktar sig mot barnfamiljer (stationsområdet Tuvelyckan, Heden och Östra
Karup).

Befolkningsprognosens åldersstruktur för flyttnetto är en schablonberäkning från historisk data, vilket kan
medföra stora variationer i vilka åldersgrupper som faktiskt flyttar in i nybyggda områden eller via flyttkedjor.
För att geografiskt uppskatta var barn i åldern 6-12 väntas öka blir svaret Båstad, där flest antal bostäder byggs.
Förslöv är också en ort med viss inflyttning i ålderskategorin, liksom Östra Karup medan övriga Bjärehalvön
förväntas ha ungefär samma antal barn i ålderskategorin framöver som år 2015.

“Förvaltningens bedömning av prognosen är att antalet barn kan komma att växa
snabbare än vad siffrorna visar.”
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Båstad
I befintlig struktur för upptagningsområde tillhör elever från Båstad med omnejd Strandängsskolan F-6:s
upptagningsområde. Elever från Strandängsskolan F-6, Sandlyckeskolan F-6 (Torekov) och Östra Karups skola
F-6 tillhör Strandängsskolan 7-9:s upptagningsområde. För närvarande (statistik december 2015) finns 149
elever i fritidshem, 244 elever i F-6 och 229 elever i 7-9. Siffrorna är inklusive asylsökande och elever med
skyddad identitet. Vid en eventuell förändring av upptagningsområde tillkommer på sikt elever från Hemmeslöv
till upptagningsområde för Båstad. För åk 7-9 kommer elever från Torekov i detta scenario att anvisas till
Förslövs högstadium.

“Befintliga lokaler för F-6 i Båstad har inte tillräcklig kapacitet för ytterligare elever.
För denna fastighet finns vidare ett relativt stort underhållsbehov.”

Östra KarupÖstra Karup
Elever från Östra Karup med omnejd och Hemmeslöv tillhör Östra Karups skolas upptagningsområde i befintlig
struktur. Vid förändrat upptagningsområde kommer elever från Hemmeslöv att anvisas till Båstad.

För närvarande finns över 100 elever i fritidshem och runt 190 elever i F-6. Siffrorna är inklusive asylsökande
och elever med skyddad identitet, men förändras ständigt då det kommer nya barn från asylboendet i
Hemmeslöv. Skolan är i dagsläget överfylld och behöver ytterligare lokaler till hösten för att klara
undervisningen.

Västra KarupVästra Karup
Elever från Grevie med omnejd och Västra Karup med omnejd tillhör skolans upptagningsområde i befintlig
struktur. För närvarande är 85 elever i fritidshem och 155 elever i F-6. Siffrorna är inklusive asylsökande och
elever med skyddad identitet.

Vid förändrat upptagningsområde kommer elever från Torekov att anvisas till Västra Karup. Befintliga lokaler är
inte tillräckliga för ytterligare elever utan skolan måste då anpassas för detta scenario.

Torekov
Elever från Torekov med omnejd tillhör skolans upptagningsområde i befintlig struktur. För närvarande är 48
elever i fritidshem och 82 elever i F-6. Siffrorna är inklusive asylsökande och elever med skyddad identitet.

“Vid förändrat upptagningsområde kan det innebära en nedläggning av Torekovs skola och
anvisning av elever till Västra Karups skola.”

Förslöv
Elever från Förslöv med omnejd tillhör Förslövs skola F-6:s upptagningsområde i befintlig struktur. Elever från
Förslövs skola F-6 och Västra Karups skola F-6 tillhör Förslövs skola 7-9:s upptagningsområde.

Vid förändrat upptagningsområde skulle även högstadieelever från Torekov anvisas till Förslöv. För närvarande
är 147 elever i fritidshem och 237 elever i F-6. 162 elever i 7-9. Siffrorna är inklusive asylsökande och elever
med skyddad identitet.
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Pågående och föreslagen utbyggnad 2016 - 2020Pågående och föreslagen utbyggnad 2016 - 2020

Utifrån ekonomiska aspekter, pedagogiska skäl, rekryteringsmöjligheter för personal samt byggnadernas status
och drift föreslås en förändrad skolstruktur.

För norra kommundelen pågår upprustning av Östra Karups skola. Beträffande Strandängsskolan F-6 är denna
full, det förväntas ett ökat antal elever på sikt och fastigheten har behov av renoveringsinsatser.
Utbyggnadsmöjligheterna är begränsade på fastigheten och marken är attraktiv för annan typ av bebyggelse.

Ur ett samhällsplaneringsperspektiv kan man resonera om läget för en grundskola i Båstad. Ska den ligga i
anslutning till planerad bebyggelse vid nya stationsläget eller ska den ligga centralt i Båstad? Det finns för och
nackdelar med båda alternativen. En levande tätort samt närhet till övrig utbildningsverksamhet och
idrottsanläggningar kontra attraktiviteten för boende och nyinflyttade i Hemmeslöv och ny bebyggelse i
anslutning till stationen.

Utanför denna planeringsperiod kan man utreda flytt av Strandängsskolan 7-9. Stora ombyggnationer har gjorts
på denna skola under senare år och fastigheten har ett högt bokfört värde, varför en flytt inte är ekonomiskt
försvarbar i närtid.

Vid planering av skolstruktur för Båstad med omnejd bör hänsyn och samordning tas till/med
samhällsplanering inom Laholms kommun.

Hur klarar man befolkningsökning 13-15 år på ca 140 personer fram till år 2020? Finns utrymme inom
befintliga högstadium?

“Förslöv förväntas växa kraftigt på sikt och här bör planeras för en stor central skola för
södra Bjäre. För F-6 skolan i Förslöv finns ett stort renoveringsbehov. Två av byggnader för
denna skola föreslås rivas samt ersättas och utökas med en ny byggnad i minst två plan.
Övriga byggnader renoveras.”

“Mest lämpligt anser förvaltningen att det i kommunen ska finnas fyra grundskolor (F-6)
och två högstadieskolor. Torekovs skola föreslås avvecklas på sikt och Västra Karups skola
anpassas för ett ökat elevantal från Torekov. “

“I enligt med inriktningsdokument för Båstads tätort föreslås planering för ny kombinerad
F-6 skola integrerad med förskola i anslutning till Örebäcksvallen där förskoleavdelningen
Vitsippan idag är lokaliserad.”

Skola F-6

Båstads
kommun
TOTALT
per 31 dec 6-
15 år

Barn
Förändring Utbyggnad Avveckling Summa

Nya
platser

Diff.

2015 1020
2016 1036 +16 0 0 0 -16
2017 1066 +30 0 0 0 -46
2018 1141 +75 +90 -90 0 -131
2019 1150 +9 +90 0 +90 -41
2020 1162 +12 +345 -245 +100 +59
SUMMA
förändring

+142

Tabellen ovan visar utbyggnad och avveckling i Båstads kommun totalt.
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Skola 7-9

Båstads
kommun
TOTALT
per 31 dec 6-
15 år

Barn
Förändring Utbyggnad Avveckling Summa

Nya
platser

Diff.

2015 415
2016 418 +3 0 0 0
2017 463 +45 0 0 0
2018 509 +46 0 0 0
2019 537 +28 0 0 0
2020 556 +19 0 0 0
SUMMA
förändring

+141

Akut planeringAkut planering
Det akuta läget som finns just nu är att Förslövs skola F-6 kommer att behöva två nya klassrum inför hösten
2016. Lösningen är ännu inte klar. Preliminärt planeras för flytt av bibliotek för att använda dessa lokaler för
undervisningssyfte.

Antalet elever är på Östra Karup skola, Sandlyckeskolan och Strandängsskolan större än skolans lokaler kan
inrymma. Kortsiktiga lösningar med moduler eller andra användbara lokaler kan bli aktuellt för att avhjälpa den
akuta situationen.

Kunskapscentrum Agardh, gymnasium och bibliotek

Tabellen ovan visar prognostiserad befolkningsförändring åk 7-9. Inga förändringar avseende lokaler planeras på kort sikt.
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Frivilliga skolformerFrivilliga skolformer

Båstads GymnasiumBåstads Gymnasium
Båstads gymnasium bedriver verksamheten i Kunskapscentrum Agardh där lokalerna samutnyttjas med
bibliotek och öppen förskola.

Den demografiska nedgången av elever i gymnasieåldern bedöms upphöra och ersättas av en viss ökning i antal
under de närmaste åren. En ytterligare förstärkning av denna uppgång sker genom ett ökande antal flyktingar.
En befolkningstillväxt i stationsnära lägen kan också bidra till ett ökat underlag av gymnasieelever.

Gymnasiets lokaler bedöms ytmässigt tillräckliga avseende de nationella programmen.

För närvarande bedrivs undervisning för nyanlända i externt hyrda lokaler.

Akademi Båstad VuxenutbildningAkademi Båstad Vuxenutbildning
Idag bedrivs delar av vuxenutbildningen i gymnasiebyggnaden. SFI undervisningen genomförs i A-huset och
Yrkesvux på Lilla KC.

De närmaste åren förväntas en relativt kraftig höjning av volymerna inom kommunal vuxenutbildning.
Orsakerna är flera. På arbetsmarknaden ställs allt högre krav på god utbildningsbakgrund för att vara
anställningsbar. Regeringen förbereder en rättighetslagstiftning avseende vuxenutbildning. Det ökande antalet
nyanlända leder till större SFI verksamhet. Många av dessa fortsätter också efter SFI att läsa vidare inom
vuxenutbildningen. De statliga bidragen till Yrkesvux och olika lärlingsutbildningar har förlängts. Inom familjen
Helsingborg har slutits samverkanavtal vilket har gjort vuxenutbildningen mer tillgänglig för invånarna.

Ett förväntat ökat elevantal på gymnasiet kan på sikt leda till behov av andra lokaler för vuxenutbildningen.
Sammantaget kan förväntas ett ökat behov av lokaler.

Akademi Båstad YrkesutbildningAkademi Båstad Yrkesutbildning
Idag bedrivs verksamheten på Lilla KC och i nya stationshuset i Båstad. Yrkeshögskolans behov av lokaler
förändras relativt ofta utifrån hur de årliga ansökningar som görs till myndigheten utfaller. Utbildningarna
beviljas för två år i taget vilket gör det vanskligt att planera lokalbehoven över tid. Verksamheten kan därmed
med viss fördel, i delar bedrivas i hyrda lokaler.

Boende

Särskilt boende för äldreSärskilt boende för äldre

Prognosen för antalet platser på särskilt boende för äldre (SÄBO) beror på dels befolkningsprognosen, men även
hur välutvecklat stöd som kan ges i det ordinära boendet. Idag bor ca 3 % av de över 65 år i Båstads kommun på
ett särskilt boende, motsvarande siffra nationellt är ca 5 % enligt statisk från socialstyrelsen.
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Idag finns det 119 SÄBO platser i Båstads kommun, prognos för de kommande åren baserat på att 3 % av
befolkningen över 65 år är i behov utav SÄBO är:

2016: 124
2017: 129
2018: 132
2019: 136
2020: 142
2025: 182

För närvarande pågår förberedande planeringsarbete för uppförande av nytt vårdboende i Förslöv. Detta kan
antingen göras som en fristående byggnad eller samlokaliseras med ny förskola i Förslöv. Vid befintlig skoltomt
finns utrymme för att uppföra byggnader med samlokalisering av förskola och vårdboende. Det kan finnas såväl
sociala-, ekonomiska- och tidsmässiga vinster med en samlokalisering.

“Detta innebär att vi år 2020 är i behov av 23 nya SÄBO platser, men vi behöver under de
närmsta åren planera för år 2025 då det kommer att saknas 63 platser.”

LSS-boende
I Båstads kommun finns det två LSS-boenden, dels Aromagården i Båstad som en gruppbostad med fyra
lägenhet samt en lägenhet som bebos av brukare med beslutet ”annan anpassad bostad” samt Tolvan i Båstad
som är en bostad med särskild service med 12 brukare. Under 2016 kommer ett trapphusboende startas som
kommer att ersätta Tolvans verksamhet. Utöver dessa boenden så finns Myllefallet som är en f.d. gruppbostad i
Förslöv med fem lägenheter, varav två är tomma och tre lägenheter bebos av brukare med personlig assistans.
Det finns två ej verkställda beslut om gruppbostad.

Andel av befolkningen med LSS insatser i Båstads kommun är markant lägre än rikssnittet, endast en kommun
i Sverige som har färre antal LSS-insatser per 10 000 invånare än Båstads kommun. I riket är det 69 personer
per 10 000 invånare som har någon insats enligt LSS och motsvarande siffra för Båstads kommun är 34
personer. Fortsätter antalet insatser ligga på denna nivå finns det behov av 19 platser år 2020, d.v.s. en utökning
med tre platser.

“Bedömningen är att det till år 2020 behövs en gruppbostad om 5-6 platser för att
tillgodose behovet.”

Korttidstillsyn
Korttidstillsyn finns inte i Båstads kommun utan köps från Ängelholms kommun. Detta har fungerat väl då även
särskoleverksamheten har varit förlagd till Ängelholm. Då vi ser mer av integrerade lösningar i skolan för denna
målgrupp, är lösningen med kortidstillsyn i Ängelholm mindre lämplig för dessa.

Förvaltningen bedömer att en korttidstillsyn i Båstad skulle vara gynnsam för utvecklingen av kommunens
LSS verksamhet, vilket medför att fler personer som är behov av särskilt stöd väljer att bo kvar i Båstad efter
avslutad skolgång.

Korttidsvistelse
Korttidsvistelse finns inte i Båstads kommun utan köps från Ängelholms kommun. Detta har fungerat väl då även
särskoleverksamheten har varit förlagd till Ängelholm. Då vi ser mer av integrerade lösningar i skolan för denna
målgrupp, kommer förvaltningen att utreda för- och nackdelar med att bedriva verksamheten i egen regi.
Kopplingen mellan korttidsvistelse och särskoleverksamheten är dock inte lika stor som när det gäller
korttidstillsynen.
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Övrigt lokalbehov Vård och omsorgÖvrigt lokalbehov Vård och omsorg
Myndighetsenheten och Stöd och omsorg kommer under 2016 att ha sina kontor på Vårliden i Båstad. Dessa
lokaler är endast tillfälliga då Vårliden kommer att byggas om till ett trygghetsboende. För Myndighetsenheten
innebär detta att de behöver nya lokaler med ca nio kontor till 2017-01-01 och för Stöd och omsorg innebär det
ett behov av nya lokaler med fem kontor till 2018-01-01.

Integrationsboende

Det råder allmänt bostadsbrist i Sverige. Fram till 2020 behövs 460 000 nya bostäder byggas. Prognosen säger
att det troligtvis kan bli byggt 135 000 bostäder i hela Sverige under samma period. Bara i Skåne behöver varje
kommun bygga 7 000 nya bostäder för att möta behoven. Så även i Båstad. Bostadsbristen är naturligtvis en
försvårande omständighet i integrationsarbetet.

Kommunens planberedskap är förhållandevis god och de senaste fem åren har det byggts fler bostäder än vad
som egentligen krävs för klara bostadsförsörjningen. Problemet är att de bostäder som byggs till stor del består
av fritidsbostäder med ägande- eller bostadsrätt och de som har behov av en ny bostad har inte möjlighet att
efterfråga dessa.

Båstads kommun har inför 2016 fått sig anvisat ett markant större antal personer med uppehållstillstånd och
ensamkommande barn än tidigare år. Detta ger dels ett akut behov av boenden och ett mer långsiktigt behov av
nya bostäder.

För att lösa det mer långsiktiga bostadsförsörjningskravet behöver kommunen bedriva en mer aktiv markpolitik
och använda sitt bostadspolitiska verktyg, det allmännyttiga bostadsbolaget Båstadhem AB, mer aktivt och ge
bolaget i uppdrag att producera olika storlekar av hyresrätter i attraktiva lägen.

För att lösa mer akuta behov av boende bör, utöver modullösningar, även möjligheten till att förvärva eller hyra
lämpliga obebodda bostäder eller fritidsbostäder i attraktiva lägen undersökas. Ur ett mer långsiktigt
ekonomiskt perspektiv kan det sistnämnda vara bättre.

Socialtjänsten bedömer i sin beskrivning av det rådande läget ett behov av bostäder för vuxna samt ytterligare
ett boende med plats för 10-15 ensamkommande barn. Teknik och service har tillsammans med Båstadhem AB
gjort en prioriteringslista av möjliga platser för uppställning av tillfälliga boendemoduler. Kortsiktigt finns
möjlighet att flytta de moduler som varit placerade vid Åsliden. I övrigt finns en stor efterfrågan på moduler och
leverans kan nu ske först i maj.

Båstadhem AB kommer att bygga på Trollbäcken och 16 lägenheter skulle kunna byggas med fler rum och hyras
ut till kommunen.
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Kultur

Biblioteken
I kommunens servicedeklarationer anges det att bibliotek ska finnas i samtliga tätorter. Huvudbiblioteket är
placerat i Kunskapscentrum Agardh i centrala Båstad och utöver detta bedrivs filialverksamhet i övriga fem
tätorter. I Förslöv, Torekov, Östra Karup och Västra Karup är dessa lokaliserade till F-6 skolorna. I Grevie finns
biblioteket samlokaliserat med en livsmedelsaffär, café och loppis på Bjärepunkten. Det finns också ett separat
skolbibliotek på Strandängsskolan i Båstad. På grund av ökade elevkullar i Förslöv planeras att flytta
biblioteksverksamheten till entrédelen av 7-9 skolan.

Vid samlokalisering med andra verksamheter är det viktigt att biblioteken syns och har tydliga entrépunkter.
Nuvarande bibliotekslokaler är lämpade för verksamheten. Vid nyetableringar eller byte av skollokaler är det
viktigt att biblioteksperspektivet beaktas redan på planeringsstadiet.

Kulturskolan
Ansvaret för kulturskolans ligger under verksamhetsområde Barn och skola. Kulturskolan har en liten
verksamhet med 5,5 årsarbetare, innan minskningen med 0,5 tjänst på grund av besparingen 2016. Drygt
150 elever är inskrivna på kulturskolan, därav går 10 elever på två ämnen och 25 elever deltar i
orkesterundervisningen – d.v.s. 185 elevpass under en vecka. För närvarande står 80 elever i kö. Kötiden
beräknas till två år. Kulturskolan i Förslöv är lokaliserad i samma lokaler som Ungdomens Hus.

Scala Bio i BåstadScala Bio i Båstad
Scala Bio i Båstad är lokaliserad i en kommunal fastighet i anslutning till Båstad torg. Bio Scala har vissa
renoveringsbehov, i synnerhet golven i foajé och salong är slitna.

Fritid

Malenbadet
Lokalerna vid Malenbadet består av omklädningsrum, personalutrymme och maskinrum. Anläggningen används
årligen juni – augusti från kl 07.00-19.00 dagligen. Det förväntas ingen förändring av behovet i framtiden,
däremot behövs en rejäl renovering av omklädningsrummen. Anläggningen har potential att kunna användas till
annat ändamål från mars till juni samt från september till november.

Fritidsgårdar
Båstads kommun bedriver fritidsverksamhet för ungdomar 13 - 19 år på Musteriet i Båstad och Ungdomens hus
i Förslöv. Musteriet används från kl 12.00 – 23.00 dagligen under terminstid och ingen förändring av behovet
förväntas. Fritidsgården UH i Förslöv används dagligen under terminstid från kl 12.00 till 22.00. Beslutad
besparing på verksamheten medför neddragning av öppethållandetiderna, varför lokalerna kommer stå
outnyttjade 3 – 4 dagar i veckan (helgen medräknad).

Det kan finnas möjlighet att samordna fritidsgårdsverksamheten i Förslöv med andra organisationer i Förslöv.
Vid sådant scenario skulle hela lokalen kunna frigöras till annat ändamål.
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Inom fritidsverksamheten hyrs en extern lokal i Boarp. Fritidsvaktmästare använder denna lagerlokal i Boarp för
främst materialförvaring inkl. ved till Skåneleden. Lokalen samutnyttjas med Naturvårdslaget. Lokalerna saknar
tillräckliga personalutrymmen och skulle behövas kompletteras med sådana. Ingen förändring av behovet
beräknas i övrigt.

Extern lokalExtern lokal

Kontor

Centralförråd

Delar av kommunens centrala administrativa funktioner är lokaliserade på kommunkontoret i Båstad. Behov
finns av ytterligare kontorsplatser.

Brandstationer

I Båstads kommun finns tre brandstationer; Förslöv, Torekov och Båstad. Brandstationerna i Förslöv och Båstad
ligger i kommunala fastigheter. I Förslöv samutnyttjas lokalerna med ambulanssjukvården. Renoveringsbehov
finns för fastigheterna och i det fall behov uppstår för nya släckfordon med hävarm saknas garageutrymmen.
Dessa behov kan uppstå vid planering av flerfamiljhus med fler än fyra våningsplan. Dock kan behovet avhjälpas
genom särskilda brandskyddsåtgärder för hissar/hisschakt. Brandstationen i Torekov ägs av privat hyresvärd.

Brandstationerna i Förslöv och Båstad ligger lokaliserade i direkt anslutning till bostäder, vilket upplevs som
problem för verksamheten då det ger begränsningar för övningsverksamheten samt risker vid larm och
utryckning. Larmkläder förvaras i samma utrymme som fordon, vilket också upplevs som ett problem.

Lokalbehovet är en station på respektive ställe (Båstad, Förslöv och Torekov) där material och fordon får plats
med tvättmöjligheter och separerade från larmkläder och andra ytor såsom omklädningsrum, samlingsrum vid
övning kombinerat med mindre kök. Dessa stationer bör vara strategiskt placerade utefter riskbild i samhället.
Ett exempel på bra placering är tunnelutställningens lokaler i Förslöv för den stationen.

Delar av brandstationerna kan samutnyttjas dagtid med andra verksamheter.

Övriga lokalerÖvriga lokaler

Båstads kommuns centralförråd är lokaliserat vid Kalkvägen i Båstad. Härifrån utgår kommunens utförarenhet
för Gata och park samt anläggningsarbetare vid NSVA. Fastigheten inrymmer kontor, varmlager, kallager,
verkstad, personalutrymmen, tvätthall och garage. Lokalerna har ett stort underhållsbehov. Behov finns av
ytterligare ytor för uppställning och förvaring av fordon, massor och utrustning.
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Vatten- och avloppsverksamhetVatten- och avloppsverksamhet
Båstads kommuns vatten- och avloppsanläggningar förvaltas av NSVA. Inom fastighetsbeståndet finns ett
reningsverk med tillhörande byggnader i Torekov samt ett flertal vattenverksbyggnader samt pumpstationer
och andra tekniska anläggningar, såsom tryckstegringar och tryckreduceringar.

Arbetsmarknadscentrum
På arbetsmarknadscentrum i Grevie bedrivs sysselsättningsåtgärder för arbetslösa, bl a legotillverkning,
flyttservice och kommunens inventarieåtervinning. Lokalerna är hyrda och väl anpassade för verksamheten.
Möjligheten att nå verksamheten med allmänna kommunikationer är goda.

Samlokalisering och samutnyttjandeSamlokalisering och samutnyttjande

Många olika positiva effekter kan uppnås genom samlokalisering. Såväl sociala, organisatoriska som ekonomiska.
Möjliga samlokaliseringar skulle kunna vara centralförråd tillsammans med räddningstjänst samt Vård och
omsorg tillsammans med räddningstjänst.

För närvarande pågår utredningar beträffande samordning av vårdboende med förskola i Förslöv. Genom
samlokalisering kan kostader för byggplatsetablering minskas och flera delar av en lokal samutnyttjas, såsom
personalutrymme, kök, konferenslokaler, grönytor etc.

Beträffande samutnyttjande finns inom de kommunala verksamheterna många utrymmen som står tomma
under vissa tider. Exempel på detta kan vara kontorsutrymmen som står tomma på grund av semestrar eller
annan ledighet samt även vid olika tjänsteärenden. Genom digitala hjälpmedel skulle detta kunna åskådliggöras
och utnyttjas av andra. Vidare står många lärosalar och skolor tomma under vissa perioder vid t ex lov, kvällar
och helger. Även brandstationerna har en låg utnyttjande grad. Genom smarta och innovativa system samt
flexibel lokalplanering borde ett effektivare lokalutnyttjande kunna erhållas. System för effektivare
lokalutnyttjande behöver inte begränsas till kommunala fastigheter utan samarbete med andra aktörer borde
vara möjligt.

Strandservice och offentliga toaletterStrandservice och offentliga toaletter
Kommunens äger ett flertal strandserviceanläggningar och offentliga toaletter. Renoveringsbehov finns för
fastigheterna.
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Torekovs skola har för närvarande lägst elevantal och ett stort underhållsbehov. Skolan har höga
energikostnader och genom hopslagning med Västra Karups skola kan driftskostnaderna minskas. Ur
verksamhetens synpunkt skapas också bättre förutsättningar för god pedagogisk undervisning och rekrytering
av personal. De planer som finns för Förslövs skola är av nödvändig karaktär och det är också viktigt att möta
upp den befolkningsökning som förväntas i Förslöv.

Förslaget om ny F-6 skola i Båstad behöver analyseras djupare. Dels är läget för ny skola oklart och dels behöver
en noggrann kalkyl göras där hänsyn tas till det markvärde som finns på befintlig fastighet och vilka
konskevenser det blir för driftsekonomin vid nybyggnation. Som ett scenario vid fortsatta utredningar bör
renovering och möjligheter för utbyggnad på befintlig fastighet analyseras.

Beträffande en eventuell samlokalisering av vård- och omsorgsboende med förskoleverksamhet behöver först
för- och nackdelerar, som detta innebär ur ett socialt och organisatoriskt perspektiv, värderas. Vidare bör det
utredas vilka positiva effekter som kan erhållas för produktions- och driftsekonomin samt tidsaspekten.

I bilaga 1 lägenheter med väntad byggstart 2016-2026.

“För skolan planeras utifrån scenariot att det ska finnas fyra kommunala F-6 skolor,
två högstadieskolor och en gymnasieskola.”

Slutsats

Båstads kommun står inför stora utmaningar avseende den strategiska lokalplaneringen. Växande årskullar
inom skolverksamheten och en åldrande befolkning gör att det finns behov av utbyggnader för såväl Barn och
skola som Vård och omsorg. Låg status och stort underhållsbehov för både skol- och förskoleverksamheten ökar
behovet.

I bilagor till skolutredningen Dnr UN 000266/2015-600 finns mer djuplodande resonemang kring dessa frågor
och vidare presenteras där lokalernas pedagogiska lämplighet och det underhållsbehov som finns för respektive
byggnad.

För befintlig förskolestruktur finns stora vinster bara genom att bygga bort de moduler som idag används för
verksamheten. Det finns för närvarande åtta förskoleenheter i moduler. Det finns också flera förskolor med få
avdelningar. Dessa förskolor har även ett stort underhållsbehov. Verksamheterna har önskemål om minst fyra
avdelningar samlat. Vidare finns behov av att kunna erbjuda barnomsorg i anslutning till de nya
bostadsområden som planeras kring stationsområdet. Dels på grund av att det finns mycket barnfamiljer i
Hemmeslöv och dels att man kan förvänta sig en ökad inflyttning av denna kategori i området. En förskola ökar
attraktiveten för området och bedöms som högt prioriterad.

“Inom skol- och förskoleverksamheten finns pedagogiska, sociala och ekonomiska vinster
i att ha större enheter.”

616

616



19 (19)

Bilaga 1

Lägenheter med väntad byggstart 2016-2026Lägenheter med väntad byggstart 2016-2026
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 95  Dnr KS 000026/2016 - 900 

Avveckling av välbefinnanderådet i Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Välbefinnanderådet bildades 2012 i syfte att skapa ett forum för samverkan 

kring folkhälsa, trygghet och säkerhet. Vid bildandet konstaterades att det görs 
många bra saker inom nämnda områden men att det saknas en 
sammanhållande funktion mellan aktörerna. Exempelvis arbetade 
folkhälsorådet och det brottsförebygganderådet åtskilda. Välbefinnanderådet 
fick därför en självklar uppgift att samla och samordna folkhälsa, trygghet och 
säkerhet. En konkret uppgift för rådet blev att driva framtagandet av 
kommunens program och handlingsplan för hälsa, trygghet och säkerhet. Rådet 
har haft representation från kommunens olika verksamhetsområden, polis och 
inbjudna föreningar.   

 
 Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-01-20, beslutades 

att ärendet återremitteras. En skriftlig redovisning från rådets ordförande 
begärs in i enlighet med gällande arbetsordning och förvaltningen får i uppdrag 
att se över alternativa arbetssätt för fortsatt folkhälsoarbete i kommunen och 
dialog med föreningslivet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson, daterad 2016-04-14. 
 Bilaga 1. Välbefinnanderådets mötesprotokoll från 2015-11-24. 
 Bilaga 2. Reglemente för Välbefinnanderådet, dat. 2012-05-23. 

Rapport från ordföranden i välbefinnanderådet med anledning av rådets 
avveckling.  

 
Förvaltningens förslag 1. Välbefinnanderådet i Båstads kommun avvecklas och arbetsuppgifterna 

övertas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Föredragande Samhällsskyddschef Anders Nilsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Välbefinnanderådet i Båstads kommun ska finnas kvar.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers yrkande och förvaltningens 

förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Välbefinnanderådet i Båstads kommun avvecklas och arbetsuppgifterna 
övertas av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
Reservation Gösta Gebauer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160420\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-04-14 
Handläggare: Anders Nilsson 
Dnr: KS 000026/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Välbefinnanderådet 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Välbefinnanderådets mötesprotokoll från 2015-11-24 
Bilaga 2. Reglemente för Välbefinnanderådet, dat. 2012-05-23   
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Avveckling av Välbefinnanderådet i Båstads kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välbefinnanderådet bildades 2012 i syfte att skapa ett forum för samverkan kring folkhälsa, 
trygghet och säkerhet. Vid bildandet konstaterades att det görs många bra saker inom nämnda 
områden men att det saknas en sammanhållande funktion mellan aktörerna. Exempelvis 
arbetade folkhälsorådet och det brottsförebygganderådet åtskilda. Välbefinnanderådet fick 
därför en självklar uppgift att samla och samordna folkhälsa, trygghet och säkerhet. En konkret 
uppgift för rådet blev att driva framtagandet av kommunens program och handlingsplan för 
hälsa, trygghet och säkerhet. Rådet har haft representation från kommunens olika 
verksamhetsområden, polis och inbjudna föreningar.   
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-01-20, beslutades att ärendet 
återremitteras. En skriftlig redovisning från rådets ordförande begärs in i enlighet med 
gällande arbetsordning och förvaltningen får i uppdrag att se över alternativa arbetssätt för 
fortsatt folkhälsoarbete i kommunen och dialog med föreningslivet.   
 
Bakgrund 
Välbefinnanderådet avvecklas med omedelbar verkan med motiveringen att kommunens 
folkhälso- samt trygghetsskapande arbete, av besparingsskäl upphör från och med 2016-01-
01. Därmed försvinner de viktigaste beståndsdelarna i Välbefinnanderådet. Dessutom har det 
genomförts besparingar inom skolornas elevhälsa och socialtjänsten varför det inte är möjligt 
att avsätta resurser från dessa verksamheter till Välbefinnanderådet och dess uppgifter. 
 
Kommunen kommer att arbeta vidare med enstaka projekt och punktinsatser inom ramen för 
befintlig verksamhet. Ett exempel på detta är Senior Sportschool, som drivs av Teknik och 
service via projektanställning. Teknik och service har också en löpande kontakt med 
föreningslivet. 
 
Samverkansavtalet mellan Polismyndigheten och Båstads kommun för perioden 2015-2018, 
behöver omarbetas och anpassas till nuvarande förhållanden.  
 
Då Välbefinnanderådet föreslås avvecklas, föreslås ett ändrat arbetssätt så att 
kommunstyrelsens arbetsutskott tar över följande uppgifter från Välbefinnanderådet: 
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- Rapportering från Polisen om det brottsförebyggande arbetet, trygghetsmätningar och 
arbetet med medborgarlöften mm. 

- Rapportering om eventuella folkhälsoprojekt som bedrivs efter förmåga i tillfälligt 
sammansatta grupper.  

- Funktionen som kommunens lokala krishanteringsråd, enligt lag om extraordinära 
händelser.   

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Välbefinnanderådet i Båstads kommun avvecklas och arbetsuppgifterna övertas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.   
 
 
 
Båstad 2016-04-14 
 
 
Anders Nilsson 
Chef Samhällsskydd 
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Mötesanteckningar - Välbefinnanderådet i Båstads kommun 
 

Tid 2015-09-24, kl. 13:00 – 15:00  
 

Plats Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 
 

Närvarande Marianne Mjöberg Eriksson (BP), ordförande 
  Anders Nilsson, chef Samhällsskydd 
  Ingela Persson, folkhälsosamordnare 
  Axel Johansson, Polisen  
 Ingrid Berg Brynje, enhetschef elevhälsan 
 Kit Emilsson, enhetschef vård och omsorg  
 Helene Steinlein, kulturstrateg 
 Therese Zetterström, sekreterare 
 

Ej närvarande Niclas Svanberg (S) 
 Ritva Veeborn, koordinator 
 Kent Larsson, ungdomsgårdsföreståndare 
 Anja Möller, IoF 
 
1. Mötets öppnande  
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 

2. Genomgång av förra mötets minnesanteckningar 
Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.  
 

3. Statistik från polisen  
Axel går igenom statistik från brottsförebyggande rådet gällande Båstad.  
1317 st brott är totalt anmälda under de första tre kvartalen.  
79 st våldsbrott är anmälda under de första tre kvartalen.  
63 st bostadsinbrott är anmälda under de första tre kvartalen vilket är en stor ökning.   

 
4. Presentation av uppdraget som kommunpolis Båstad-Örkelljunga 
Regionen har beslutat att införa tjänst som kommunpolis Båstad-Örkelljunga för att sam-
verka med kommunerna. I Örkelljunga arbetar kommunpolisen exempelvis med Brottsföre-
byggande rådet. Det är viktigt att polisen har en tydlig ingång i kommunen och att exempelvis 
kunna arbeta med medborgardialog och medborgarlöften tillsammans med tjänstemän i 
kommunen.  

 
5. Rådets funktion och framtid    
 
Bo Wendt deltar i diskussionen. Efter diskussion framkommer önskemål om att lägga ner 
Välbefinnanderådet. Det brottsförebyggande arbetet tas via Anders Nilsson till KS au i första 
hand. När det gäller folkhälsofrågor så arbetar man vidare i olika grupper med olika projekt. 
Anders Nilsson skriver fram ett ärende till politiken om önskemål att lägga ner Välbefinnan-
derådet. 
 

6. Sammanträdestider för Välbefinnanderådet 2016  
Inga sammanträdestider bokas till nästa år på grund av att välbefinnanderådet eventuellt kommer att 
läggas ner.  
 

Vid anteckningarna Therese Zetterström  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Författn i ngssa m I i ng 
Antagen av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, § 125, Dnr: KS 192/12-901 
Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-02-25, § 25. Dnr: KS 105/15-903 

Reglemente för Välbefinnanderådet i Båstads kommun 

1 §Syfte 

1 (3) 

Båstads kommuns vision är bland annat att vara Skånes tryggaste kommun. Alla Bjärebor 
ska kunna känna sig trygga och säkra på Bjäre. Kommunens invånare ska också erbjudas 
en hög livskvalitet genom ett aktivt folkhälso- och miljöarbete och ha goda förutsättningar 
för boende, aktiv fritid och rekreation. Målet är att skapa ett bättre samhälle och en 
förbättrad livssituation för alla. 

Kommunen har ett uppdrag att verka för en förbättrad folkhälsa och en förstärkt trygghet 
och säkerhet för individen. Detta uppnås bland annat genom såväl samverkan inom 
kommunens verksamheter som en samverkan med kommunens föreningsliv. 

Syftet med välbefinnanderådet är: 

• Att vara ett samverkansorgan för kontakt och samråd inom hälsofrämjande och 
förebyggande frågor, 

• Att medverka till att välbefinnande-, friskhets-, trygghets- och säkerhetsfrågorna 
blir en naturlig del i den löpande kommunala verksamheten, 

• Att samverka med andra aktörer inom området. 

2 §Arbetsuppgifter 

Rådets arbetsuppgifter är följande: 

• Medverka till att kommunens program för folkhälso-, trygghets- och säkerhets
arbete omsätts i konkreta aktiviteter och insatser, 

• Medverka till nätverks byggande kring hälsa, trygghet och säkerhet och delge 
kunskaper och erfarenheter inom området, 

• Vara rådgivare till berörda verksamheter och tjänstemän, 
• Genomföra kontinuerliga dialoger med föreningsliv och organisationer som 

verkar för en utvecklad folkhälsa och medverkar till trygghet och säkerhet, 
• Fånga upp behov och önskemål från kommuninvånarna och föreslå åtgärder i 

syfte att medverka till ett hälsosammare, tryggare och säkrare Båstads kommun, 
• Vara remissorgan i ärenden som rör folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Kommunen ska i ett tidigt skede av beslutsprocessen samråda och informera rådet om 
planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och information som berör 
pensionärskollektivet. 

När ett förslag arbetats fram inom kommunen ska rådets synpunkter inhämtas i så tidigt 
skede som möjligt. Detta kan ske på olika sätt beroende på ärendets natur: 

- tjänstemannaförslag kan först gå till rådet, 
- kommunstyrelse eller nämnd kan besluta att remittera ärenden till rådet. 

Rådet äger rätt att från styrelse, nämnder och förvaltning inhämta upplysningar/ 
uppgifter för sin verksamhet. 
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3 §Sammansättning 

Rådet består av: 
• Två ledamöter, utsedda av kommunstyrelsen. Dessa väljs till ordförande 

respektive vice ordförande i rådet. 
• Polismyndigheten 
• Folkhälsosamordnare/folkhälsostrateg 
• Säkerhetssamordnare 
• Samhällsskyddschef 
• Representant från Individ och familj 
• Representant från Bildning och arbete 
• Representant från fritidsgårdarna 

Föreningar som arbetar för hälsa, trygghet och säkerhet och ett ökat välbefinnande i 
närsamhället har möjlighet att utse representant i rådet. 

2 (3) 

Ledamöter samt övriga representanter i rådet utses för en period om fyra år. Mandat
perioden räknas fr.o.m. 1 januari året efter det har varit kommunalt val. 

Rådet kan, när så är påkallat, bjuda in representanter från övriga samhällsorgan för 
information, diskussion eller samråd. Rådet ska vidare beredas möjlighet att träffa 
andra förtroendevalda och anställda. 

4 §Arbetsformer 

Ordföranden har till uppgift att kalla till sammanträde och leda förhandlingarna. 
Vid förhinder för ordföranden fullgör vice ordföranden dessa uppgifter. Skulle både 
ordföranden och vice ordföranden ha förhinder vid sammanträdet väljer rådet inom 
sig en tillfällig ordförande. 

Rådet sammanträder fyra gånger årligen. Extra sammanträde ska hållas om det i en 
särskild fråga finns behov av samråd eller information till rådet. 

Rådet kan delegera till rådets presidium eller en mindre grupp inom rådet att på dess 
vägnar avge yttrande i vissa ärenden, vilka ska anmälas till rådet vid nästkommande 
sammanträde. 

Sammanträden med rådet ska dokumenteras genom mötesanteckningar eller protokoll. 
Dokumentationen ska delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelser. 

Rådet har möjlighet att efter beredning hänskjuta formella beslut till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Rådet ska en gång per år skriftligen redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen. 

Rådet ska i samband med sitt första möte årligen upprätta en aktivitetsplan för 
innevarande år. Planen ske delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelse. 

Initiativ från rådet som kräver att budgetmedel avsätts för en viss typ av åtgärd ska i ett 
så tidigt skede som möjligt meddelas kommunstyrelsen eller dess utskott. 

Rådet ska bedriva ett aktivt samverkansarbete och har därmed möjlighet att inrätta 
ämnesinriktade arbets/projektgrupper där representanter från berörda verksamheter, 
föreningar, myndigheter och organisationer kan medverka. Arbets/projektgrupperna 
tillsätts av rådet. 

Kommunkansliet ansvarar för administrationen kring sammanträdet. 
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5 §Personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 1998:204 (PUL) 

Rådet är personuppgiftsansvarig enligt PUL för de personuppgifter som behandlas inom 
verksamheten. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att för hela det 
kommunala verksamhetsområdet förordna personuppgiftsombud enligt PUL, såvitt 
rådet inte själv förordnar personuppgiftsombud. 

6 §Ersättning till ledamöter 

Ledamöter i rådet erhåller sammanträdesersättning med samma belopp som gäller för 
kommunfullmäktiges ledamöter. Rådets ledamöter har möjlighet att erhålla ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst och körersättning. För hel- eller deltidsarvoderade 
förtroendevalda utgår ingen sammanträdesersättning. 

Vid förrättningar kan arvode begäras av rådets ledamöter. 

7 §Ändring av reglemente 

Ändring av reglemente kan initieras av rådet eller kommunstyrelsen. 

Rådets reglemente fastställs av kommunfullmäktige. 
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571b5c01.tmp BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Rapport från ordförande i Välbefinnanderådet angående 
nedläggning av Välbefinnanderådet 

Välbefinnanderådet bildades 2012 i syfte att skapa ett forum för 
samverkan kring folkhälsa, trygghet och säkerhet. 
"En hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar på 
att hälso- och sjukvårdens samlade insatser bidrar till 
bättre hälsa för den enskilde och för befolkningen och 
inte enbart på sjukdomsbehandlande åtgärder. 
Vinsterna är många och visas till exempel i minskad 
dödlighet och sjuklighet, förbättrad funktionsförmåga 1 

större välbefinnande och högre hälsorelaterad 
livskvalitet. (SKL hemsida 160421) 
Hälsofrämjande arbete (Region Skåne) Vi bedriver 
hälsofrämjande arbete inom hela sjukvården. Med 
förebyggande insatser kan vi uppnå en mer jämställd och 
jämlik hälsa hos skåningarna. 
En stor del av arbetet utgår från det regionala 
nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. 
Nätverket arbetar för att göra hälso- och sjukvården i Skåne mer 
hälsoorienterad med till exempel hälsosamtal, satsningar på att 
göra patienter rökfria inför operation och tobaksfria sjukhus. 
(Region Skånes hemsida 160421) 

Vid sammanträde med Välbefinnanderådet 15-11-24 framförde 
polis Axel Johansson önskemål att arbetet kring 
brottsförebyggande och samarbete med polisen skulle föras 
närmare kommunens politiska ledning .. Bo Wendt och Axel 
Johansson föreslog att detta arbete skulle ligga direkt under 
kommunstyrelsen. De fick i uppdrag att utforma formerna för detta 
arbete. 
Således kommer samarbetet med polisen att lämna 
Välbefinnanderådet. 

Vad gäller arbete med folkhälsa påminde ordförande MEM om att 
Region Skåne ålägger alla läkare att föra hälsosamtal med 
patienterna. Det finns också många sköterskor som har hälsosamtal 
med patienter om tex viktnedgång, kostrutiner, diabetes, rökning, 
blodtryckskontroller mm. Således utförs ett gediget arbete för 
folkhälsa inom sjukvården i Skåne. 
Inom Sveriges Kommuner och Landsting bedrivs ett omfattande 
arbete för Folkhälsa. På riksnivå kan utvärdering ske och därefter 
får kommunen avgöra vilka metoder som är tillämpliga i Båstad 
kommun. De metoder som används ska ha evidens-dvs det ska vara 
bevisat att metoden är lönsam i form av förbättrad folkhälsa. 

Sida 1 av 2 

https://gw.bastad.se/gw/webacc/94a387e283060c90f9bdc3aaa23e7cb436c5/SOAP/A... 2016-04-23 
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\V 

Båstad kommun har stora lån och höga kostnader för bl.a. Vård och 
omsorg, skola mm. och måste prioritera i sin verksamhet. En liten 
kommun som Båstad måste prioritera vad tjänstemän och politiker 
ska arbeta med. I en liten kommun som Båstad finns ett naturligt 
samarbete mellan administrativa enheter. 
Välbefinnanderådet finns ej i närliggande kommuner (Falkenberg, 
Halmstad, Laholm, Ängelholm, Ljungby, Helsingborg, Örkelljunga, 
Varberg, Växjö). Det finns ingen evidens för att ett 
Välbefinnanderåd ger förbättringar i folkhälsa. 
Folkhälsoarbetet är en naturlig del av arbete inom kommunala 
förvaltningar. På Båstad kommuns hemsida anges tex att Individ 
och familj arbetar med "Information ,råd och stöd vid olika former 
av missbruk, tex alkohol, narkotika och missbruk" 
Vid sammanträdet beslöts föreslå att Välbefinnanderådet läggs ned. 
Marianne Eriksson-Mjöberg ordförande i Välbefinnanderådet 

Sida 2 av 2 

19hdc3aaa23c7cb436c5/SOAP/A... 20] 6-04-23 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 96  Dnr KS 000548/2016 - 900 

Beslut angående EU Projektanalys - EPA 
 
Beskrivning av ärendet Metoden EU-Projektanalys (EPA) innebär att man genomför en djupgående 

analys av EU-finansieringens möjligheter kopplade till verksamheternas 
utvecklingsbehov. Analysen omfattar dels möjligheterna i de mer närliggande 
strukturfondsprogrammen, dels möjligheterna i kommissionens sido- eller 
sektorsprogram, som administreras via direktoraten i Bryssel. Analysverktyget 
utgår från kommunens politiska visioner, idéer och långsiktiga mål. 

 
 Ärendet var uppe som ett informationsärende på KS 160203 och på KS au 

160330, där Kommunförbundet Skåne var på plats och presenterade 
analysmetoden.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, daterad 2016-

04-11. 
 EU Projektanalys, Kommunförbundet Skåne.  
 
Förvaltningens förslag 1. Enligt tidigare lämnad muntlig information, bifogad skriftlig information 

samt redovisad tidsplan beslutar kommunstyrelsen att en EPA genomför i 
kommunen. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Genomföra en EU Projektanalys (EPA) i Båstads kommun.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160420\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-04-11 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 
Dnr: KS 000548/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
EU Projektanalys, Kommunförbundet Skåne  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
EU Projektanalys (EPA) Båstads kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Metoden EU-Projektanalys (EPA) innebär att man genomför en djupgående analys av EU-
finansieringens möjligheter kopplade till verksamheternas utvecklingsbehov. Analysen omfat-
tar dels möjligheterna i de mer närliggande strukturfondsprogrammen, dels möjligheterna i 
kommissionens sido- eller sektorsprogram, som administreras via direktoraten i Bryssel. Ana-
lysverktyget utgår från kommunens politiska visioner, idéer och långsiktiga mål. 
 
Ärendet var uppe som ett informationsärende på KS 160203 och på KS au 160330, där Kom-
munförbundet Skåne var på plats och presenterade analysmetoden.    
 

Aktuellt 
Kommunförbundet Skånes tidsplan för att genomföra en EPA för Båstads kommun ser ut enligt 
följande: 
 

 Presentation av EPA-processen, KSAU 2016-03-30 
 Första analys klar, presentation KSAU 2016-05-25 
 Intern prioritering klar 2016-06-23 
 Fördjupad analys av gjorde prioriteringar klar 2016-09-14 
 Presentation av fördjupad analys, KSAU 2016-09-28 

 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Enligt tidigare lämnad muntlig information, bifogad skriftlig information samt redovisad 
tidsplan beslutar kommunstyrelsen att en EPA genomför i kommunen.    
 
 
 
Båstad 2016-04-11 
 
 
Brita Jervidalo Jensen 
Utvecklingsstrateg 
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Kommunförbundet Skåne 

Emma Landgren 
072-8854 788 

Johanna Haward 
072-8854 793 

Datum 2016-01-26 

Skånes kommunledningar 
samt EU/internationellt ansvariga 

EU Projektanalys - EPA 
Analysverktyg i kommunalt visionsarbete 

Hur kan din kommun använda sig av EU-finansiering i utvecklingsarbetet 
kring politiska visioner och långsiktiga mål? 

Metoden EU-Projektanalys (EPA) innebär att man genomför en djupgående analys 
av EU-finansieringens möjligheter kopplade till verksamheternas 
utvecklingsbehov. Analysen omfattar dels möjligheterna i de mer närliggande 
strukturfondsprogrammen, dels möjligheterna i kommissionens sido- eller 
sektorsprogram, som administreras via direktoraten i Bryssel. 

Metoden har med framgång använts i flera svenska regioner och har även 
uppmärksammats av kommissionen som ett föredömligt sätt att stimulera fram 
projekt med hög kvalitet. I Skåne introducerades EP A genom EU-kontor Skåne 
Nordost, som genomfört analyser hos sina medlemskommuner. Kommunförbundet 
Skåne erbjuder resterande Skånska kommuner denna möjlighet. EP A är ett viktigt 
verktyg för Kommunförbundet Skånes EU-verksamhet både i Skåne och i Bryssel, 
då den ger en tydlig bild av utvecklingsbehov och möjligheter. I dagsläget har strax 
över 20 skånska kommuner genomfört en EP A. 

Vårt analysverktyg utgår från kommunens politiska visioner, ideer och långsiktiga 
mål. Analysen genomförs som en gemensam process bestående av sex steg: 

1. Uppstartsmöte: Kommunförbundet Skåne introducerar analysmetoden för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. KSAU tar sedan ställning till om 
kommunen vill genomföra en EP A, 

2. Avtal: Kommunen utser en processansvarig och en arbetsgrupp bestående 
av ansvariga politiker och tjänstemän som ska delta i arbetet. Här 
identifierats också de dokument som ska analyseras. Parterna skriver ett 
ömsesidigt avtal där arbetsgrupp, tidsplan och analysmaterial fastslås, 

3. Grovanalys: Kommunförbundet Skåne gör en analys av möjlig EU
finansiering utifrån det material som kommunen tillhandahållit, 

4. Återkoppling: Kommunförbundet Skåne gör återkoppling till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och arbetsgrupp, 

Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund. Telefon: 072-8854700 Telefax: 046-719930 
Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109 

E-post: kansliet@kfsk.seWebb:www.kfsk.se 
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5. Prioritering: Kommunledning/arbetsgrupp diskuterar och tar fram 
kommunens prioriterade utvecklingsområden samt vilka projekt kommunen 
vill utveckla och satsa på, 

6. Djupanalys: Kommunförbundet Skåne gör en detaljerad analys där 
respektive EU-finansiering visar program, finansieringens omfattning, 
utlysningar, krav på transnationalitet, arbetsinsats i förhållande till 
genomförande med mera utifrån kommunens prioriteringar. Även 
detaljanalysen återkopplas till KSAU. 

Hela processen beräknas ta ca 4-5 månader. Analysen genomförs 
kommunövergripande, utifrån prioriteringar från KSAU. Vid igångsättande är det 
viktigt att ett antal förutsättningar uppfylls: 

• Kommunförbundet Skåne diskuterar genomförandet med 
Kommunstyrelsens arbetsutskott innan arbetet påbö1jas, 

• Kommunen utser processansvarig och en arbetsgrupp som ansvarar för 
kommunens åtagande, 

• Tid och resurser avsätts från båda parter, 
• Politisk förankring, 
• Arbetsgruppen ansvarar för återkoppling angående prioriteringar. 

Efter genomförd analys sker återkoppling muntligt och i dokument. Erbjudandet är 
kostnadsfritt och inbjudan skickas till de skånska kommuner som ännu ej 
genomfört/påbötjat arbetet med EU-Projektanalys. Endast ett begränsat antal 
analyser kan genomföras samtidigt. 

Kontakta oss så bokar vi en tid i din kommun! 

Emma Landgren 
072-8854788 
Emma.landgren@kfsk.se 

Johanna Haward 
072-8854793 
J ohanna.Haward@kfsk.se 

Vänliga hälsningar, 
Kommunförbundet Skåne 

Emma Landgren och Johanna Haward 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 97  Dnr KS 001305/2014 - 900 

Motion angående bostadsförmedling 
 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har 2014-09-09 lämnat in en motion om att kommunen 

utreder för- och nackdelar med att ansluta sig till bostadsförmedlingssystemet 
Boplats Syd, detta för att kommunen på ett bättre sätt ska kunna integreras i 
Öresundsregionens bostadsmarknad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, daterad 2016-

04-13. 
 Bilaga 1. Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2014-09-09. 
 Bilaga 2. Inkommen skrivelse från Båstadhem, daterad 2016-01-13.  
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen avslås. 
 
Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till motionen.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Thomas Nerd och 

förvaltningens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar:  

 
1. Motionen avslås.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160419\fcab\dk 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-04-13 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 
Dnr: KS 001305/2014 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Socialdemokraterna 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2014-09-09 
Bilaga 2. Inkommen skrivelse från Båstadhem, daterad 2016-01-13  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion angående bostadsförmedling 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har 2014-09-09 lämnat in en motion om att kommunen utreder för- och 
nackdelar med att ansluta sig till bostadsförmedlingssystemet Boplats Syd, detta för att kom-
munen på ett bättre sätt ska kunna integreras i Öresundsregionens bostadsmarknad.    
 

Aktuellt 
Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som ägs av Malmö Stad och förmedlar hyres-
lägenheter, nyproduktion och tomter med fokus på södra och sydvästra Skåne. De anslutna 
fastighetsägarna består till största del av privata fastighetsägare, förutom MKB (Malmö) och 
Staffanstorps kommunfastigheter. Under 2015 förmedlade Boplats Syd totalt 4505 lägenheter, 
varav 3880 var i Malmö. Förutom i Malmö kommun förmedlades lägenheter i ytterligare 6 
skånska kommuner (Helsingborg, Landskrona, Lund, Staffanstorp, Lomma, Trelleborg). Ge-
nomsnittlig kötid för att bli erbjudan en lägenhet/visning var 2015 1160 dagar (för hela områ-
det).  Den största gruppen bostadssökande är studenter som söker centrala, små/mindre hy-
reslägenheter.  
 
Boplats Syd fokuserar sin verksamhet på att administrera de lediga lägenheterna på sin web-
sida, ta hand om intresseanmälningar och kallar till visning. För anslutna fastighetsägare är det 
frivilligt vilka (ex endast studentlägenheter) och hur många lägenheter man lämnar till för-
medlingen. Detta beroende av vilka behov man som fastighetsägare har. Framförallt når flera 
relativt små och medelstora privata fastighetsägare ut till en bredare grupp bostadssökande än 
tidigare genom bostadsförmedlingen.  
 
Båstadhem har vid tidigare tillfällen tagit del av information och diskuterat att eventuellt an-
sluta sig till Boplats Syd utan att det funnits aktuellt. Båstadhem reviderar sin uthyrningspolicy 
varje år och tycker att deras system för förmedling av lägenheter fungerar bra.  
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2 (2) 

 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
1. Motionen avslås.   
 
 
 
Båstad 13 april 2016 
 
 
Brita Jervidalo Jensen 
Utvecklingsstrateg
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BÅSTADS KOMMUN 
l<o mm uns ly r-e I se 11 

2014 -09- 0 9 

~h ~socialdemokraterna 
Dnr ... .f?..:5. .... 1 .3q.?/!.Y.~.r.(J) 
.... ............ ..... .............. .............. 

Motion ang bostadsförmedling 

Med förbättrad infrastruktur kommer Båstad allt närmre större kommuner som Helsingborg, 

Lund, Malmö m fl. Tiden att ta sig till högskola, arbetsplats eller flygplats blir allt kortare. 

Bostadsmarknaden blir alltmer regional. Vi måste finnas med på kartan när den unga gene

rationen slår upp Skånekartan och kollar: var kan jag bo. Vår kommun kan bli det självklara 

valet. 

Vi måste se till att det byggs fler hyresrätter men också att Båstad blir en del av den integre

rade bostadsmarknaden. Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som ägs av Malmö stad 
och utbudet består både av kommunala och privatägda hyreslägenheter och man förmedlar lägen
heter från fler än 25 fastighetsägare i västra Skåne. Under 2013 förmedlade Boplats Syd totalt 3 443 
hyreslägenheter från 25 fastighetsägare belägna i Malmö, Staffanstorp, Lund, Lomma och Burlöv. 
Vaije månad har boplatssyd.se i genomsnitt 220.000 besök och av dessa är 60.000 unika be
sökare. Det är en av Sveriges mest besökta bostadssajter. 

Vi yrkar 

att kommunen utreder för- och nackdelar för Båstads kommun att ansluta till bostadskösy
stemet Boplats Syd för att bättre integreras i Öresundsregionens bostadsmarknad 

Båstad den 8 september 2014 
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.(sASTADHEM BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

2016 -01- 1 3 \ 
o~lS .. \;;?\).~9'S ~ 
" t:~ ::\ ::-... ~\:::\ "S) • • ~";-rt. 

Till 
Kommunstyrelsen i Båstads kommun 

Motion av 2014-09-08 från Socialdemokraterna i Båstad angående Bostadsförmedling 

I en motion yrkar Socialdemokraterna "att kommunen utreder för- och nackdelar för Båstads 
kommun att ansluta till bostadskösystemet Boplats Syd för att bättre integreras i Öresundsregionens 
bostadsma rknad" . 

Det är mycket riktigt så som beskrivs i motionen att fastighetsägare i Malmö eller i närbelägna 
kommuner anslutit sig till boplats Syd. 

Vi fick en inbjudan om att delta i Boplats Syd när det startade för några år sedan . Vi såg då inte några 
fördelar för Båstad hem med en förmedling nere i Malmö och tackade därför nej till ett deltagande. 
Vår inställning till Boplats Syd har inte ändrats . Vid kontakter med närbelägna kommunala 
bostadsföretag erfar jag att även dessa valt att ställa sig utanför. 

Frågan om uthyrning och uthyrningspolicy har flera gånger varit föremål för diskussion i Båstadshem 
AB:s styrelse under de senaste åren. Vi reviderar vår uthyrningspolicy varje år och tycker att vår 
förmedling av lägenheter fungerar bra . 

Båstad hem AB anser inte att en anslutning till Boplats Syd är aktuell för bolaget och föreslå r att 
Kommunstyrelsen beslutar avstå från att utreda frågan om en anslutning av vårt kösystem till Boplats 
Syd . 

Båstad 2016-01-11 

. ~tl~t 
ffob'e~~ Falk 
VD, Båstadhem AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 98  Dnr KS 001868/2013 - 900 

Motion: Vita jobb 
 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna föreslår att Båstads kommun ska ansluta sig till ”Vita jobb” 

och följa deras krav och villkor vid offentlig upphandling. Detta för att förhindra 
svart arbetskraft och kräva justa sociala villkor för alla. Förslaget innebär att de 
fackliga förbundens företrädare kan anlitas som kontrollanter för ställda krav 
och villkor under avtalstiden.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad 2016-04-20. 
 Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2013-10-14.  
 
Förvaltningens förslag 1. Modellen ” Vita jobb” införs vid offentliga upphandlingar från och med 2016-

07-01. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Motionen bifalls och modellen ” Vita jobb” införs vid offentliga upphandlingar 
från och med 2016-07-01.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160421\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-04-20 
Handläggare: Jeanette Hall 
Dnr: KS 001868/2013 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Socialdemokraterna 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2013-10-14   
 

Samråd har skett med: 
 

Svar på motion om Vita jobb 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna föreslår att Båstads kommun ska ansluta sig till ”Vita jobb” och följa deras 
krav och villkor vid offentlig upphandling. Detta för att förhindra svart arbetskraft och kräva 
justa sociala villkor för alla. Förslaget innebär att de fackliga förbundens företrädare kan anli-
tas som kontrollanter för ställda krav och villkor under avtalstiden.  
 

Bakgrund 
Vita jobb-modellen har granskats av Konkurrensverket i Malmö stad och de har nu godkänt att 
fackombudsmän kontrollerar företag som levererar tjänster till kommuner. 
 
Aktuellt 
Båstads kommun ställer redan i dag krav och villkor i upphandlingarna på att leverantörerna 
samt underleverantörer ska vara registrerade, ha betalt sina skatter och avgifter och vara 
skuldfria hos kronofogden. Detta kontrolleras bla via Skatteverket. Då man enligt Svensk lag 
inte får ställa krav på att leverantören ska ha kollektivavtal måste man själv ställa relevanta 
krav i varje separat upphandling. 
 

Övervägande/framtid 
Att under avtalstiden kontrollera och följa upp att det inte förekommer svart arbetskraft, och 
att villkoren och kraven följs, finns det oftast inte interna resurser till. Därför anses en extra 
kostnadsfri resurs i form av fackligt ombud endast tillföra upphandlingen och avtalet fördelar. 
 
Beslut om att arbeta med ”Vita jobb” fattas inför varje separat upphandling då aktuellt fackför-
bund kontaktas för särskilda avtalsvillkor och uppföljningsplan. ”Vita jobb” är avsett främst för 
bygg-, fastighetsentreprenader och tjänster. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Modellen ” Vita jobb” införs vid offentliga upphandlingar från och med 2016-07-01.   
 
Båstad 2016-04-20 
 
Jeanette Hall 
Upphandlare 

637

637



20D -11- 1 (, 
onr~. t.?//3/ l i-qco 
················· ······· .. 

Socialdemokraterna 2013.10.14. 

Motion om: Vita jobb! 

Vita Jobb är verktyget för offentlig upphandling med justa sociala villkor och regler mot 
svartarbete. Vita Jobb följer svensk lagstiftning och EU-rättens krav. Grunden är reglerna om 
särskilda villkor i upphandlingslagstiftningen. Vita jobb föreskriver enligt upphandlingsavtalet: 

• En skyldighet för leverantören att till alla anställda i upphandlingen ge sociala villkor lägst 
enligt branschens krav och i arbetsrättslig lagstiftning. 

• Att svartarbete vid leveransen av tjänsterna är förbjudet. 
• Att leverantören ansvarar för dessa förpliktelser i alla underleverantörsled. 
• Att överträdelse kan medföra hävning av hela avtalet och skadestånd. 

Ur konkurrenssynpunkt är den offentlige upphandlaren skyldig att kontrollera uppställda krav. I Vita 
Jobb kan de i projektet engagerade fackförbunden anlitas som kontrollanter för dessa villkor. 
Kontrollen sker som upphandlarens konsult enligt gällande tystnadsplikts- och sekretesslagstiftning. 

• Vi yrkar att Båstads kommun följer ovanstående villkor vid offentlig upphandling. 
Här finns mycket skattepengar att tjäna, som kan användas till skola, vård och omsorg mm 

• Även en rättvisefråga mot seriösa företag. (Företag som följer regler och avtal förlorar upphandlingen 
mot företagare som använder svart arbetskraft och kan lämna ett lägre anbud.) 

För Socialdemokraterna: 

rlJ BYGGNADS -rFastigheu 

~lektrikerna ~SEKO 

f0 h/l/ ) _ffe!te i~ 
Anne Kjellberg. 

MÅlARHÖRBUNDIT ~ Kommunalo 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 99  Dnr KS 000502/2015 - 800 

Policy för mat och måltider i Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har lagt fram ett förslag att Båstads kommun ska utarbeta ett 

politiskt program som omfattar livsmedlens och måltidernas kvalitet för 
förskolan, skolan samt vård och omsorg. Maten och måltiderna har stor 
betydelse för hälsan. Inom barn och skola bör måltiderna vara en del av det 
pedagogiska arbetet och en del av vården inom äldreomsorgen. I dagsläget vilar 
ett stort ansvar på måltidsverksamheten. Vision och mål sätts av dem. Det bör 
finnas en bred politisk viljeinriktning omkring helheten. Maten och måltiderna  

 är av stort intresse för föräldrar, anhöriga och allmänheten. En lättillgänglig och 
kortfattad beskrivning av kommunens mat- och måltidskvalitet i sin helhet, 
som är politiskt förankrad, blir en trygghet för berörda. Det blir tydligt för både 
tjänstemän och politiker vad vi ska uppnå. Programmet ska också finnas i ett 
internt exemplar där det framgår vem som ansvarar för vad. Kommunstyrelsen 
beslutade den 14 oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att utforma 
förslag till policy för mat och måltider i kommunen.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2016-04-12, § 52, 

med tillhörande tjänsteskrivelse från måltidschef Ulla Johansson, daterad 2016-
04-01. 

 Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-04-11, 
§ 40, med tillhörande tjänsteskrivelse från måltidschef Ulla Johansson, daterad 
2016-04-01.  

 
Förvaltningens förslag 1. Policy för mat och måltider i Båstads kommun antas. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. 1. Policy för mat och måltider i Båstads kommun antas.  
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Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-12 1 av 1 

 

 

UN § 52  Dnr UN 000113/2016 - 800 

Policy för mat och måltider i Båstads kommun (KS 
000502/2015-800) 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har lagt fram ett förslag till att Båstads kommun ska utarbeta ett 

politiskt pro-gram som omfattar livsmedlens och måltidernas kvalitet för 
förskolan, skolan och vård och omsorg. Maten och måltiderna har stor 
betydelse för hälsan. Inom barn och skola bör mål-tiderna vara en del av det 
pedagogiska arbetet och en del av vården inom äldreomsorgen. I dagsläget vilar 
ett stort ansvar på måltidsverksamheten. Vision och mål sätts av dem. Det bör 
finnas en bred politisk viljeinriktning omkring helheten. Maten och måltiderna 
är av stort in-tresse för föräldrar, anhöriga och allmänhet. En lättillgänglig och 
kortfattad beskrivning av kommunens mat- och måltidskvalitet i sin helhet, 
som är politiskt förankrad, blir en trygghet för berörda. Det blir tydligt för 
tjänstemän och politiker vad vi ska uppnå. Programmet ska också finnas i ett 
internt exemplar där det framgår vem som ansvarar för vad.  
 
Kommunstyrelsen beslutade (dnr KS 000502/2015-8009 ) att ge förvaltningen 
i uppdrag att utforma förslag till policy för mat och måltider i kommunen. 
Förslaget till policy bifogas denna skrivelse.  

 
Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 
Ledamot Åsa Ragnarsson (M) yrkar att förslaget till policy också kompletteras 
med meningen Måltiden är en del av det pedagogiska arbetet under rubriken 
syfte med policyn.  

 
Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner bifall för eget yrkande.  
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta förslaget till 

policy.  
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Datum: 2016-04-01 
Handläggare: Ulla Johansson 
Dnr: 000113/2016-600 
Till: Utbildningsnämnden 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ulla Johansson Ingemar Lundström Birgitte Dahlin Henrik Andersson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till policy 
 

Samråd har skett med: 
Rektorer, förskolechefer, Birgitta Berseus, Margaretha Ekelund-Svensson 
 
 
Policy för mat och måltider i Båstads kommun 
 
Bakgrund 
Centerpartiet har lagt fram ett förslag till att Båstads kommun ska utarbeta ett politiskt pro-
gram som omfattar livsmedlens och måltidernas kvalitet för förskolan, skolan och vård och 
omsorg.  Maten och måltiderna har stor betydelse för hälsan. Inom barn och skola bör mål-
tiderna vara en del av det pedagogiska arbetet och en del av vården inom äldreomsorgen. I 
dagsläget vilar ett stort ansvar på måltidsverksamheten. Vision och mål sätts av dem. Det bör 
finnas en bred politisk viljeinriktning omkring helheten. Maten och måltiderna är av stort in-
tresse för föräldrar, anhöriga och allmänhet. En lättillgänglig och kortfattad beskrivning av 
kommunens mat- och måltidskvalitet i sin helhet, som är politiskt förankrad, blir en trygghet 
för berörda. Det blir tydligt för tjänstemän och politiker vad vi ska uppnå. Programmet ska 
också finnas i ett internt exemplar där det framgår vem som ansvarar för vad. 
 
 
Beslut 
Ks beslutade (dnr KS 000502/2015-8009 ) att ge förvaltningen i uppdrag att utforma förslag 
till policy för mat och måltider i kommunen. Förslaget till policy bifogas denna skrivelse. 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
UN föreslår att 
 
 

1. Ks antar förslaget till policy.  
 
 
Båstad 2016-04-01 
 
Ulla Johansson Teknik och service 
Måltidschef 
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Februari 2016/2016-03-24     
 
Vision 
Båstads kommun ska bli Sveriges bästa skolmatskommun genom att ha 100 % nöjda gäster 
 
 
 
Policy för mat och måltider inom Barn och skola och gymnasiet 

 
Måltiden i förskolan och skolan ska vara en naturlig del av dagen inom den pedagogiska verk-
samheten och den ska ge förutsättningar för matglädje, gemenskap och goda vanor. Råva-
rorna ska vara framställda under goda etiska förhållanden och med så låg miljöpåverkan som 
möjligt. Matgäster och vårdnadshavare ska känna sig trygga med den mat som serveras i 
kommunens förskolor och skolor. 
 
Policyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltiderna och måltidsverk-
samheten i det dagliga arbetet. Den kan även användas för planering och uppföljning av mål-
tidsverksamheten.  
 
 
Policyn syftar bland annat till att: 
 

• maten som serveras håller god kvalitet både näringsmässigt och smakmässigt 
• ge matgästen valmöjlighet 
• barn och elever ska genom bra mat i en trivsam miljö med bra bemötande få goda för-

utsättningar för lärandet 
• ge förutsättningar för att grundlägga goda matvanor, vilket bidrar till att förebygga 

kostrelaterade hälsoproblem 
• skapa trevliga och ändamålsenliga måltidsmiljöer 
• Båstads kommun bidrar till ett hållbart samhälle 
• utveckla matgästernas respekt, ansvar och förståelse för vår livsstils miljöpåverkan 
• den enskilde ska lära sig att göra de bästa valen ur miljömässiga och etiska utgångs-

punkter 
 
 
Matkvalitet 
 

• Maten ska vara vällagad, till största delen tillagad från grunden av utbildade kockar. 
• Maten som serveras ska vara säker avseende specialkoster   
• Lunchen på grund- och gymnasieskolan ska bestå av minst två huvudrätter varav en 

ska vara vegetarisk. Salladsbuffén ska innehålla säsongens grönsaker och rotfrukter 
samt baljväxter. Genom ökad valmöjlighet ökar sannolikheten att fler blir nöjda. 

• Måltiderna ska vara utformade enligt livsmedelsverkets rekommendationer för mål-
gruppen. Utbudet ska innehålla komponenter så att måltiden kan bli näringsriktigt 
sammansatt enlig svenska näringsrekommendationer 

• För att undvika allvarliga och livshotande allergiska reaktioner serveras aldrig mandel, 
nötter, jordnötter eller fröer till frukost, lunch eller mellanmål inom förskolan eller 
skolan 

• Specialkost ska tillhandahållas av medicinska skäl vilket ska intygas av läkare eller i 
vissa fall av sjuksköterska. Inom vissa begränsningar erbjuds annan mat av etiska eller 
religiösa skäl. 
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• Råvarorna ska uppfylla kommunens kvalitetskrav som ställts vid upphandlingen och 
vara inköpta från kommunens avtalsleverantörer  

 
 
Måltidsupplevelse 
 

• Matgästernas behov ska vara utgångspunkten i arbetet med måltiderna och varje 
matgäst ska få ett bra bemötande 

• Följa Livsmedelsverkets råd: Bra mat i skolan 
• Förskolorna ska erbjudas att ge de äldre barnen möjlighet till bufféservering 
• Måltidsverksamheten planerar förskolans och skolans menyer så att högtider och 

traditioner tillvaratas 
 
 
Delaktighet och samarbete 
 

• Föräldrar ska erbjudas insyn om maten i förskolan, fritidshemmet och skolan genom 
hemsidan, föreläsningar, föräldramöten och kommunens menyapp  

• Pedagoger ska erbjudas kunskap om rekommendationer gällande maten i förskolan 
och skolan  

• Matgästernas nöjdhet ska kontinuerligt utvärderas via enkät. På förskolan får peda-
gogerna framföra barnens upplevelser av matkvaliten 

 
 
Hållbar utveckling 
 

• Kommunen ska verka för ökad ekologisk odling genom att öka inköpen av ekologiska 
livsmedel.  

• Kommunens upphandling av livsmedel ska sträva efter att minimera långa varutrans-
porter 

• Kommunens upphandling ska sträva efter att gynna god djurhållning 
• Måltidsverksamheten ska sträva efter att årstidsanpassa inköpen av råvaror för att på 

så sätt minska långa varutransporter 
• Kommunens upphandling ska förorda rena produkter utan onödiga tillsatser  
• Kommunens verksamheter ska vidta åtgärder för att minska matsvinnet 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 8av10 

VN§40 Dnr VN 000052/2016 - 700 

Policy för mat och måltider i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har lagt fram ett förslag att Båstads kommun ska utarbeta ett 
politiskt program som omfattar livsmedlens och måltidernas kvalitet för 
förskolan, skolan samt vård och omsorg. Maten och måltiderna har stor 
betydelse för hälsan. Inom barn och skola bör måltiderna vara en del av det 
pedagogiska arbetet och en del av vården inom äldreomsorgen. I dagsläget vilar 
ett stort ansvar på måltidsverksamheten. Vision och mål sätts av dem. Det bör 
finnas en bred politisk viljeinriktning omkring helheten. Maten och måltiderna 
är av stort intresse för föräldrar, anhöriga och allmänheten. En lättillgänglig och 
kortfattad beskrivning av kommunens mat- och måltidskvalitet i sin helhet, 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

som är politiskt förankrad, blir en trygghet för berörda. Det blir tydligt för både 
tjänstemän och politiker vad vi ska uppnå. Programmet ska också finnas i ett 
internt exemplar där det framgår vem som ansvarar för vad. Kommunstyrelsen 
beslutade den 14 oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att utforma 
förslag till policy för mat och måltider i kommunen. 

Tjänsteskrivelse från mål tidschef Ulla Johansson, daterad den 1 april 2016, 
med tillhörande bilaga. 

Måltidschef Ulla Johansson föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunstyrelsen föreslås anta bilagda policy för mat och måltider 
i Båstads kommun. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-04-01 

Handläggare: Ulla Johansson 

Dnr: Vlv' tJoovS2/?.<Ylt - r-oo 
Till: Vård och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Ulla Johansson Ingemar Lundström Margareta Hammarberg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslagtill policy 

Samråd har skett med: 
Kit Emilsson Anne Hallenborg Jenny Ekelund 

Policy för mat och måltider i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (4) 

Centerpartiet har lagt fram ett förslag till att Båstads kommun ska utarbeta ett politiskt pro
gram som omfattar livsmedlens och måltidernas kvalitet för förskolan, skolan och vård och 
omsorg. Maten och måltiderna har stor betydelse för hälsan. Inom barn och skola bör mål
tiderna vara en del av det pedagogiska arbetet och en del av vården inom äldreomsorgen. I 
dagsläget vilar ett stort ansvar på måltidsverksamheten. Vision och mål sätts av dem. Det bör 
finnas en bred politisk viljeinriktning omkring helheten. Maten och måltiderna är av stort in
tresse för föräldrar, anhöriga och allmänhet. En lättillgänglig och kortfattad beskrivning av 
kommunens mat- och måltidskvalitet i sin helhet, som är politiskt förankrad, blir en trygghet 
för berörda. Det blir tydligt för tjänstemän och politiker vad vi ska uppnå. Programmet ska 
också finnas i ett internt exemplar där det framgår vem som ansvarar för vad. 

Beslut 

Ks beslutade (dnr KS 000502/2015-800) att ge förvaltningen i uppdrag att utforma förslag 
till policy för mat och måltider i kommunen. Förslaget till policy bifogas denna skrivelse. 

Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden föreslår att 

1. Ks antar förslaget till policy 

Båstad 2016-04-01 

Ulla Johansson teknik och service 
Måltidschef 

160401 \h:\skrivelser\förslag till policy vo o.docx\u 
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Vision 
Båstads kommun ska bli Sveriges bästa må/tidskommun genom att ha 100 % nöjda gäster 

Policy för mat och måltider inom vård och omsorg 

Maten och måltiderna är en del av kommunens vård och omsorg. För matgästerna är 
det dagens höjdpunkter. Måltiderna skall ge positiva upplevelser, väcka minnen och 
tillgodose förväntningar. Mat är också förknippat med traditioner, därför ska högtider 
uppmärksammas med mat som hör till. 

Måltidernas innehåll inom kommunen utgår ifrån Socialstyrelsens vägledning, Näring 
för god vård och omsorg. Alla matgäster, även anhöriga, ska känna en trygghet i att ma
ten 
som serveras inom Båstads kommuns verksamheter är välsmakande och näringsrik
tigt väl sammansatt. Den ska också vara säker avseende specialkoster och livsme
delshygien. Den ska vara framställd under goda etiska förhållanden och med så låg 
miljöpåverkan som möjligt. 

Policyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltiderna och måltids
verksamheten i det dagliga arbetet. Den kan även användas för planering och uppfölj
ning av måltidsverksamheten. 

Policyn syftar bland annat till att: 

• maten som serveras håller god kvalitet både näringsmässigt och smakmässigt 
• ansvariga säkerställer bra näringsstatus hos matgästerna vilket förebygger 

undernäring 
• ansvariga genom måltiderna förebygger kostrelaterade problem såsom över-

vikt och fetma 
• ge matgästen valmöjlighet 
• skapa trevliga och ändamålsenliga måltidsmiljöer 
• betona måltiden som en viktig källa för samvaro och upplevelser 
• göra måltiden till dagens höjdpunkter som matgästerna ser fram emot 
• maten är säker med avseende på specialkoster 
• rutiner finns som håller hög kvalitet på livsmedelshygien 
• matgäster och anhöriga känner sig trygga med den mat som serveras i kommu

nens vård- och omsorgsboenden och inom hemvården. 
• maten ska vara framställd under goda etiska förhållanden och med så låg mil

jöpåverkan som möjligt. 
• Båstads kommun bidrar till ett hållbart samhälle 

Båstads kommunrestauranger och respektive enhetschef ansvarar för att policyn ef
terlevs. 
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Matkvalitet 

• Vällagad god mat, till största delen tillagad från grunden av utbildade kockar. 

• En av dagens måltider ska bestå av minst två huvudrätter som matgästen kan 
välja mellan och en dessert. Ökad valmöjlighet ger ökad nöjdhet. 

• Måltiderna ska vara utformade enligt livsmedelsverkets rekommendationer 
för målgruppen. Utbudet ska innehålla komponenter så att måltiden kan bli nä
ringsriktigt sammansatt enlig svenska näringsrekommendationer 

• All personal inom måltidsverksamheten ska följa livsmedelslagen och ha ade
kvat utbildning och fortbildning 

• Specialkost tillhandahålles av medicinska, etiska eller religiösa skäl 

Råvarorna 

• Råvarorna ska uppfylla kommunens kvalitetskrav som ställts vid upphandling
en och vara inköpta från kommunens avtalsleverantörer 

• I upphandlingen förordas produkter som inte innehåller onödiga tillsatser 
• All personal ska följa kommunens regler för inköp. 

Näring 

• På vård- och omsorgboendena får de boende hela energi och näringsbehovet 
tillgodosett, genom att där serveras frukost, lunch, middag och alla mellanmål. 

• Hänsyn tas till tugg och sväljsvårigheter. 
• Nattfastan för vård- och omsorgstagare överskrider inte elva timmar 
• Omvårdnadsansvarig beställer rätt anpassade måltider som tillgodoser vård

och omsorgstagarens behov 
• Personer i eget boende som fått beslut om matdistribution får lunch levererad 

som är anpassad till individen. 

Service, samarbete, rutiner och måltidsmiljö 

• Matgästernas behov är utgångspunkten i arbetet med måltiderna 
• En lugn måltidsmiljö med vacker dukning ger harmoni och underlättar för 

många att äta. 
• Mat är förknippat med traditioner därför ska dessa uppmärksammas 
• Anhöriga får insyn om maten genom hemsidan m.m. 
• Vård- och omsorgspersonal sitter med vid måltiden som stöd och inspiration, i 

vissa fall även inom hemvården där det finns beslut om det. 
• Matgästernas nöjdhet utvärderas kontinuerligt via enkät och matråd 
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Hållbar utveckling 

• Kommunen ska verka för ökad ekologisk odling genom att öka inköpen av eko
logiska livsmedel. 

• Kommunens upphandling av livsmedel ska sträva efter att minimera långa 
varutransporter 

• Verksamheterna ska sträva efter att årstidsanpassa inköpen av råvaror för att 
på så sätt minska långa varutransporter 

• Kommunens verksamheter ska vidta åtgärder för att minska matsvinnet 

648

648



Policy för mat och måltider – en kvalitetssäkring

tisdag den 12 april 2016
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Policyns innehåll

• Mat och måltidskvalitet

• Råvarorna

• Näring

• Service, samarbete, rutiner och måltidsmiljö

• Hållbar utveckling

tisdag den 12 april 2016
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Måltider som ger livskvalitet- en del av 
omsorgen
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tisdag den 12 april 2016

652

652



tisdag den 12 april 2016
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Fördelningen av måltiderna 

• Frukost kl 7.30 – 9.30

• Lunch kl 12-13

• Mellanmål 

• Middag  med dessert kl 18- 19.00

• Mellanmål / kvällssmörgås

tisdag den 12 april 2016
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Nyttiga mellanmål

tisdag den 12 april 2016
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Fest inom vård och omsorg
Gåsamiddag, Torsk med räkor och Julbuffé
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