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Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner /medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige. 

Motioner 

Inkommen i Dnr 
' 

[ Beskrivning av uppdraget i Ansvarig i Status J Till KF 

2017-04-01 389/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) - Inför metoden Huskurage i - Motion redovisas i april. April 2018 
Båstads kommun 

2017-04-01 388/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) - Heltid för alla - Motion redovisas i april. April 2018 

2017-03-14 290/17 Motion från (M) - Verksamhets- och kvalitetssystem. - Motion redovisas i mars. Mars 2018 

2017-03-06 248/17 Motion från (L) - Detaljplaneläggning av området söder om - Motion redovisas i mars. Mars 2018 
Entre Båstad för verksamheter. 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) - Trygg parkering vid dem nya stationsområ- Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 
dena. 

2017-02-01 125/17 Motion från (M) - Politisk breddning av tillväxtrådet Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

2016-11-22 1371/16 Motion från (SD) - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäk- Demokratibered- Till kommunfullmäktige i april. November 
tige. ningen 2017 

2016-11-04 1328/16 Motion från (C) - Byggnation av billiga boenden. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. November 
2017 

2016-10-20 1280/16 Motion från (S) - Rekrytering av vårdpersonal till sommaren Vård- och Till kommunfullmäktige i april. Oktober 2017 
2017. omsorgsnämnden 

2016-10-12 1231/16 Motion från (C) - Arbetsmiljön i Båstads kommun. Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. Oktober 2017 

2016-10-12 1232/16 Motion från (C) - Förbud mot mikroplaster i kommunal upp- Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2017 
handling och verksamhet. 

2016-10-06 1211/16 Motion från (M) - Rörelsemönster vid Båstads nya station. Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. Oktober 2017 

2016-06-21 865/16 Motion från (L) och (MP) -Tillskapande av gemensam målbild. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 

2016-06-21 864/16 Motion från (L) och (MP) - Översyn av internhyressystem. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 
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Motioner fortsättning 237 av 515 

i Beskrivning av uppdraget i Ansvarig I Status 
I 

Inkommen I Dnr i Till KF 

2016-06-21 863/16 Motion från (L) och (MP) - Ideburet offentligt partnerskap. Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. Juni 2017 

2016-06-09 792/16 Motion från (M) - Om gratis simundervisning på sommaren för Kommunstyrelsen Motion återremitterad från kommunstyrelsen 2017-04-05. Juni 2017 
kommunens barn i åldern 6-12 år. 

2016-06-01 763/16 Motion från (M) - Om förebyggande arbete mot våldsbejakande Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 
extremism genom att tillskjuta medel för att upprätta bered-
skapsplan. 

2016-05-24 716/16 Motion från (C) - Ta fram plan mellan kommun och näringsliv Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 
för att skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter i 
kommunen. 

2016-04-20 584/16 Motion från (M) - Tillgänglighet för hörselskadade i kommunhu- Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. April 2017 
set. 

2016-04-19 552/16 Motion från (M) - Kommunens upphandling av livsmedelspro- Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. ,'\f)fil 2Q±7 
dukter. Maj 2017 

2016-03-22 428/16 Motion från (C) - Skolskjutsar och kamrater. Utbildningsnämn- Ärendet återremitterat till utbildningsnämnden från ~4afs 2Q±7 

den kommunstyrelsen 2017-02-01. Maj 2017 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) - Översyn av kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i april. Hafs 2Q±7 

Till kommunfullmäktige i maj. Maj 2017 

2016-02-12 230/16 Motion från (S) - Standarden/hygienen på toaletterna i kommu- Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. Hafs 2Q±7 
nens skolor. April 2017 

2015-12-01 1558/15 Motion från (S) - Inlemma skolskjutsverksamheten i övrig kol- Utbildningsnämn- Ärendet återremitterat till utbildningsnämnden från 1<eeH1afi 2Q±7 
lektivtrafik samt ändra skolskjutsreglementet. den kommunstyrelsen 2017-02-01. Hanteras tillsammans med Hafs 2Q±7 

motion angående skolskjuts och kamrater. Maj 2017 

2015-05-04 653/15 Motion från (S) - Vägföreningar som inte vill fortsätta bör Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 
kommunen överta ansvaret för. 

2015-04-14 564/15 Motion från (S) - Bygg hyreslägenheter. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Qesemeef 
~ 

2017 
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Medborgarförslag 

Inkommen l Dnr I Beskrivning av uppdraget i Ansvarig \Status \Till KF 

2016-07-27 991/16 Medborgarförslag om att inte upplåta mark till cirkusar Kommunstyrelsen. Till kommunfullmäktige i april. April 2017 
med vilda djur. 

2016-05-24 717 /16 Medborgarförslag angående den nedlagda järnvägsba- Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. April 2017 
nans framtida användning 

2016-05-23 702/16 Medborgarförslag om en kombinerad gång-, cykel- och Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. April 2017 
ridväg på gamla banvallen 

2016-04-29 603/16 Medborgarförslag om ridväg på gamla järnvägsrälsen Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. April 2017 
mellan Grevie och Båstad 

2016-02-17 90/16 Medborgarförslag om utökad sopsortering på återvin- Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. April 2017 
ningsstationen i Svenstad. 

2016-02-17 188/16 Medborgarförslag om bevarande av centralorten Västra Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. FearnaFi 
Karup 2017 

2016-02-17 192/16 Ljussättning på träd vid Lyavägen Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. April 2017 

2015-10-15 1363/15 Medborgarförslag om att behålla skoltomten vid Backas- Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i april. QeeemaeF 
kolan i kommunal ägo ~ 

April 2017 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige 2017 
Grevie 2017. 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HET-certifiering Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Qlet:eaer 
.w±& 
2017 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om Vård- och Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Qlet;eaeF 
tillskapande av trygghets bo ende eller motsvarande i omsorgsnämnden .w±& 
Västra Karup 2017 

2014-04-02 490/14 Medborgarförslag om att upplösa vägföreningarna i Bå- Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2Q±ei 
stads kommun 2017 

3(1) 



239 av 515 

Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen j Dnr i Beskrivning av uppdraget 
I 

i Ansvarig l Status i Till KF 

§ 139, KF 2012-06-27 235/11 Programmet antaget av KF 2012-06-27. Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017 tillsammans 2017 
Miljöprogram 2012-2020 med vindkraftsprogram och energiprogram. Val av tillfällig 

beredning förrättad i januari 2017. 

§ 25, KF 2013-02-27 318/11 Programmet antaget av KF 2013-02-27. Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl- 2017 
Program för folkhälsa, lig beredning förrättad i december 2016. 
trygghet och säkerhet 
2013-2020 Beslut om reviderat program i april. 

§ 60, KF 2013-03-27 236/11 Programmet antaget av KF 2013-03-27. Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl- 2017 
Vård- och omsorgspro- lig beredning förrättad i februari 2016. 
gram 2013-2020 

§ 172, KF 2013-12-18 1231/12 Programmet antaget av KF 2013-12-18. Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl- 2017 
Skol- och utbildnings- lig beredning förrättad i mars 2017. 
program 2014-2021 

§ 108, KF 2014-06-25 1039/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. Tillfällig beredning Se miljöprogram. 2017 
Energiprogram 2014-
2020 

§ 109, KF 2014-06-25 1038/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. Tillfällig beredning Se miljöprogram. 2017 
Vindkraftsprogram 

§ 6, KF 2015-01-28 685/14 Programmet antaget av KF 2015-01-28. Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl- 2017 
Kulturprogram för Bä- lig beredning förrättas i april 2017. 
stads kommun 2015 -
2025 

§ 48, KF 2015-03-25 311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en KF-presidium Uppdragsbeskrivning till början av 2017. Förstudie pågår, 2017 
Program för idrott och det tillfällig beredning för att ta fram förslag till Kommunstyrelsen som underlag till KF-presidium. 
rörliga friluftslivet ett program för idrott och det rörliga fri-

luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

§ 15, KF 2016-02-17 1623/14 Demokratiberedning får i uppdrag att ta Demokratibered- Arbete pågår i demokratiberedningen. November 
Arvodesreglemente för fram nytt förslag för arvodesreglemente ningen 2017 
förtroendevalda 2019-2023. Förslaget beslutas i november 

2017. 
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Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 1av1 

KS § 108 Dnr KS 000145/2017 - 900 

Införande av visselblåsarsystem i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Sedan årsskiftet har arbetstagare som av sin arbetsgivare utsätts för 
repressalier på grund av att den visslat om oegentligheter rätt till skadestånd. 
Kommunledningskontoret föreslår att ett kommungemensamt system för att ta 
hand om visslingar införs. 

Visslingen ska kunna göras via intranätet och anställd informeras vid funktion 
för visselblåsning om att vissling inte begränsar deras rätt att uttrycka sin 
åsikter enligt TF och YGL. Anställd behöver inte lämna namn eller 
kontaktuppgifter, men informeras om att larmet kan utgöra offentlig handling 
och att anonymitet därmed inte kan garanteras. 

Visslingen hanteras internt av kommunjurist. Beslut om vidare åtgärd med 
anledning av larmet fattas av kommunchef respektive kommunstyrelsens 
ordförande, beroende av om larmet gäller anställd eller förtroendevald. Beslut 
fattas i samråd med kommunjurist. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-03-03. 
Båstads kommuns system för visselblåsning. 
Förslag till gallrings beslut. 

Förvaltningens förslag 1. Införa system för visselblåsning i Båstads kommun. 

Arbetsutskottets förslag 1. Införa system för visselblåsning i Båstads kommun. 

2. Systemet för visselblåsning utvärderas efter 1 år. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Införa system för visselblåsning i Båstads kommun. 

2. Systemet för visselblåsning utvärderas efter 1 år. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-03 
Handläggare: Elin Ax 
Dnr: KS 000145/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Införande av visselblåsarsystem i Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Införa system för visselblåsning i Båstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
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Sedan årsskiftet har arbetstagare som av sin arbetsgivare utsätts för repressalier på grund av 
att den visslat om oegentligheter rätt till skadestånd. Kommunledningskontoret föreslår att ett 
kommungemensamt system för att ta hand om visslingar införs. 

Visslingen ska kunna göras via intranätet och anställd informeras vid funktion för 
visselblåsning om att vissling inte begränsar deras rätt att uttrycka sin åsikter enligt TF och 
YGL. Anställd behöver inte lämna namn eller kontaktuppgifter, men informeras om att larmet 
kan utgöra offentlig handling och att anonymitet därmed inte kan garanteras. 

Visslingen hanteras internt av kommunjurist. Beslut om vidare åtgärd med anledning av larmet 
fattas av kommunchef respektive kommunstyrelsens ordförande, beroende av om larmet 
gäller anställd eller förtroendevald. Beslut fattas i samråd med kommunjurist. 

Vad innebär visselblåsning i förhållande till annan rätt att framföra kritik? 

En visselblåsare är en anställd som avslöjar brottsliga eller omoraliska handlingar i den egna 
organisationen. Avslöjandet brukar göras till media eller kontrollmyndighet och gälla 
allvarliga missförhållanden. Skvaller och allmängods framförs inte av visslare. 

Flera organisationer har infört ett system för visselblåsning, vilket ger visslaren möjlighet att 
larma till den egna organisationen. Det innebär för det mesta en eller flera kanaler för att ta 
emot tips eller larm om oegentligheter. Några organisationer har rutiner för att behandla dessa 
larm intern, andra tar hjälp av utomstående företag. Visselblåsningssystemet inbegriper 
naturligt nog att tips och larm huvudakligen kan lämnas utan risk för repressalier för visslaren. 

Visselblåsningssystemet innebär inte ett alternativ till anställds möjlighet att offentligt 
framföra sin åsikt eller kritik. Den innebär en möjlighet för organisationen att på ett bättre sätt 
ta tillvara anställdas kunskap om oegentligheter eller missförhållanden i organisationen. 

Den lagstadgade rätten att offentligt framföra sin åsikt 
Offentliganställda har med stöd av meddelarskyddet i Tryckfrihetsfördningen (TF) och 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) rätt att i stort sett utan risk för repressalier från det allmänna 
framföra åsikter eller missförhållanden med avsikt att publicera dessa. Meddelarskyddet ger 
alla rätt att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och den 
innefattar en rätt att vara anonym. Meddelarskyddet innefattar dock inte rätt att sprida 
sekretessbelagda handlingar, utan bara att förmedla innehållet i dessa. Ska en offentlig 
arbetsgivare kunna ingripa mot en anställd som uttrycker sin åsikt, krävs stöd i lag och att 
åtgärden främjar ett legitimt ändamål samt är nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att 
tillgodose detta ändamål. Undantagen från meddelarskyddet gäller främst vissa grövre brott 

170314\fell talet kan inte representeras i angivet fonnat \s 
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mot rikets säkerhet som högförräderi och spioneri, men också flera tystnadsplikter gällande 
skydd av enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, tex. tystnadsplikter inom vård 
och omsorg eller socialtjänst. Genrella sekretessförbindelser påverkar inte tystnadspliktens 
omfattning. Då meddelarfriheten skyddar spridning i syfte att publicera, omfattar skyddet bara 
röjande till vissa i grundlagen angivna mottagare. Skyddet gäller inte spridning till 
kommunjurist eller annan anställd i kommunen. 

Efterforsknings- och repressalieförbudet innebär att kommunen inte får efterforska identiteten 
hos meddelare som omfattas av rätten till anonymitet i och med meddelarskyddet. All form av 
efterforskning är förbjuden, även att försöka ta reda på om meddelaren vill vara anonym eller 
inte. Överträdelse av efterforskningsförbudet är straffbelagt. Kommunen får heller inte ingripa 
mot någon för att han eller hon brukat sin tryck- eller yttrandefrihet. Det innebär tex. att en 
meddelares uppgiftslämnande inte får leda till negativa konsekvenser såsom avskedande, 
uppsägning eller disciplinpåföljd. Vissa andra åtgärder är visserligen inte straffbara enligt TF 
och YGL, men kan ändå få kritik av JO och JK. 

Kritikrätten innefattar arbetstagares rätt att offentligt kritisera arbetsgivaren och förhållanden 
på arbetsplatsen. Kritikrätten har vuxit fram genom Arbetsdomstolens (AD) praxis och är 
kopplad till anställds lojalitetsplikt som utgör gräns för hur långt kritikrätten går. Överskrids 
kritikrätten, riskerar anställd arbetsrättsliga sanktioner. Kritikrätten anses vara en viktig 
förutsättning för goda arbetsförhållanden, ett gott arbetsresultat och en effektiv facklig 
verksamhet. Vid bedömnigen av om anställd överskridit sin kritikrätt, tas mycket stor hänsyn 
till yttrandefriheten. Av AD:s praxis kan man läsa att det saknar betydelse om arbetstagarens 
agerande förorsakat störningar i verksamheten eller skadat myndighetens anseende och 
allmänhetens förtroende för myndigheten. Endast i vissa ytterlighetssituationer har 
arbetsgivarens haft rätt att vidta åtgärer mot arbetstagare som utnyttjat sin yttrandefrihet. En 
intresseavvägning har då gjorts av arbetstagarens ställning och verksamhetens art. 

Som motvikt till kritikrätten gäller lojalitetsplikten vilken anses innehålla skyldighet för 
offentliganställda att agera på ett sätt som inte rubbar allmänhetens förtroende. En viss 
tystnadsplikt om arbetsgivarens verksamhet kan ingå i lojalitetsplikten. Reglerna till skydd för 
yttrandefriheten fritar inte den offentliganställde från skyldigheten att i sin verksamhet lojalt 
rätta sig efter arbetsgivarens beslut och direktiv angående hur verksamheten ska bedrivas, 
oavsett vilken uppfattning han eller hon kan ha om dessa. Offentliganställda är tillsatta för att 
hjälpa och inte att hindra det demokratiskt valda folkstyret. 

Arbetstagares skyldighet att framföra kritik 
Enligt Lex Maria är vissa arbetstagare skyldiga att rapportera till arbetsgivare risk för 
vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 
Arbetsgivaren är sedan skyldig att samtidigt ge in en utredning om händelsen till IVO. Detta 
kan inbegripa kritik mot arbetsgivaren. Lex Sarah innebär en liknande plikt inom 
socialtjänstens område och inbegriper skyldighet att påtala missförhållanden. 
Rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah och lex Maria är inte fullgjord om rapporteringen 
sker anonymt. Den som repporterar enligt lex Maria och lex Sarah ska göra detta till sin 
arbetsgivare. 

Förstärkt skydd för visselblåsare 
En ny lag som innebär förstärkt skydd för arbetstagare som larmar om allvarliga 
missförhållanden inom organisationen började gälla vid årsskiftet. Den ger arbetstagare rätt 
att få skadestånd för ekonomisk förlust och kränkning om arbetsgivaren vidtar repressalier på 
grund av vissling. Skadestånd utgår som huvudregel endast om arbetstagare först larmat 
internt, innan den larmar externt. Möjligheten att få skadestånd bedöms extra viktig för 
arbetstagare som inte är starkt skyddade arbetsrättsligt, som visstidsanställda och personer i 
företagsledande ställning. 
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I själva begreppet slå larm ligger en avsikt att uppmärksamma mottagaren på ett 
missförhållande. För att skyddas mot repressalier ska det finnas konkreta misstankar och 
skyddet gäller redan när larmet görs. Arbetstagarens lojalitetsplikt innebär dock att ett larm 
inte får göras på ett sätt som riskerar att skada arbetsgivaren i onödan. Om arbetstagarens 
enda syfte med larmet är att tillfoga arbetsgivaren skada eller larmet orsakar onödig skada, 
finns skäl för att jämka skadeståndet. Gör arbetstagare sig skyldig till brott vid visslingen, 
skyddas han inte av lagen. 

Allmänintresset av larmet är av stor vikt vid bedömningen av om en visslare ska skyddas enligt 
lagstiftningen. Ju allvarligare missförhållande, ju större allmänintresse att det kommer fram. 
Men då visselblåsning samtidigt kan innebära att arbetsgivarens verksamhet och enskilda 
personers intresse av integritet skadas eller att arbetsgivarens rätt att leda verksamheten 
försvåras, anser lagstiftaren det inte motiverat att alla missförhållanden ger rätt till 
skadestånd. Lagens skydd gäller därför endast allvarliga missförhållanden. Dessa utgör 
misstanke om brott med fängelse i straffskalan men också gravt oetiska förhållanden eller 
andra förhållande när det skulle framstå som stötande att repressalieförbudet inte är 
tillämpligt. I Europadomstolens praxis anses allmänintresset vara stort när det gäller 
exempelvis grym och oetisk djurhållning och oetiska anställningsförhållanden. 

Skyddet mot repressalier gäller om arbetstagaren i första hand slår larm internt. Interna larm 
betraktas vara en del av arbetstagares lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare, då denna har ett 
intresse av att på ett tidigt stadium få signaler om att något inte står rätt till i verksamheten. Ett 
internt larm bör i de flesta fall inte heller innebära någon skada för arbetsgivaren, även om det 
handlar om uppgifter som senare visar sig vara felaktiga. 

Skydd mot repressalier gäller också om arbetstagare larmar externt efter det att arbetsgivare 
inte agerat på internt larm. Misstankar om brott kan anmälas till polismyndighet eller 
tillsynsmyndighet. Skydd gäller dock i fall av till exempel akut fara, risk för bevisförstöring 
eller mycket allvarliga missförhållanden som kan berättiga att visslaren vänder sig direkt till 
polis eller tillsynsmyndighet. För att skyddet ska gälla vid externa larm, måste visslaren haft 
fog för larmet. 

Den nya lagen är avsedd att tillämpas parallellt med annan lagstiftning. Det särskilda skyddet 
mot repressalier ska därför inte inskränka annat skydd som kan finnas, till exempel 
meddelarskyddet eller skyddet enligt lagen om anställningsskydd. 

Varför system för visselblåsning? 

Det främsta skälet till att införa ett system för visselblåsning i Båstads kommun är att ha ett 
kommungemensamt system för att ta emot larm i det fall någon anställd väljer att vissla i 
Båstads kommun. Särskilt då anställd som utsätts för repressalier på grund av visslingen har 
rätt till skadestånd, är det vikigt att larm hanteras enligt fastslagna rutiner. 

Det ligger också i kommunens intresse att minska korruption och oegentligheter i den 
kommunala verksamheten. Skattemedel ska användas på det sätt förtroendevalda har beslutat. 
Ett sätt att aktivt arbeta för optimal användning av gemensamma medel är att ha 
tillfredställande rutiner för att ta emot tips eller larm om missförhållanden. Anställda har ofta 
en särskild möjlighet att upptäcka och påtala missförhållanden. Visselblåsningenssystemet 
utgör då en del i detta system. 

Omfattande studier från bland annat Norge, Australien och USA visar att visselblåsning inom 
myndigheter och företag är långt ifrån någon marginell företeelse. Studierna visar att mellan 
34 procent och 73 procent av respondenterna har observerat oegentligheter inom en tolv- till 
tjugofyramånadersperiod. Andelen som har slagit larm varierar stort mellan 
undersökningarna. Det finns inga motsvarande nationella undersökningar, men några 
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enkätundersökningar om offentliganställdas attityder och farhågor kring visselblåsning. 
Unionen gjorde en undersökning 2009 som visade på att 64 % av medlemmarna tycker 
systemet behövs, men endast 23 % att de själva skulle kunna tänka sig att använda det. I TNS 
Sifos undersökning 2013 svarade 92 % att de skulle prata med sin chef om de upptäckte 
oegentligheter, 44 % att de skulle prata med sina kollegor, 20 % att de skulle informera facket, 
8 % att de skulle kontakta berörda myndigheter och 1 % att de skulle kontakta media. 79 % av 
de svarande trodde att chefen skulle anstränga sig för att komma till rätta med 
oegentligheterna och 7 % att chefen skulle strunta i dem eller gömma undan problemen. 10 % 
trodde också att risken var stor att de skulle drabbas av negativ påföljd för att påtalat 
missförhållandena till chefen och 11 % trodde att de skulle mötas av negativa reaktioner från 
sina kollegor. Vision presenterade 1999 en undersökning som angav att var fjärde 
kommunanställd haft erfarenheter av att bestraffats för att ha framfört kritik på arbetsplatsen. 
Byggchefsbarometern angav 2011att9 % av de tillfrågade någon gång varit rädda för att 
förlora sitt jobb på grund av att de uppmärksammat missförhållanden. Ungefär 30 % av ST:s 
medlemmar uppgav 2008 och 2012 att de drabbats av nackdelar på grund av framförd kritik I 
en undersökning av lärarnas riksförbund 2008 uppgav ungefär hälften att de trodde de skulle 
drabbas av represalier om de offentligt framförde kritik 

Begränsningar vid utformningen av en visselblåsningsfunktion 

Det finns en relativt omfattande praxis från JK och JO rörande myndigheters reglering av 
kommunikation. Av den följer att intern reglering av kommunikation inte får uppfattas som en 
inskränkning av rätten till mediakontakter. Myndigheter måste vara mycket noggranna i sin 
rättsliga information till personal så att de inte överbetonar kravet på lojalitet och lydnad på 
bekostnad av rätten att föra fram egna åsikter. Kommunen får inte kräva att de interna 
ordningarna används först innan arbetstagare utnyttjar sin grundlagsskyddade tryck- och 
yttrandefrihet. Den måste ge saklig information om arbetstagarnas rättigheter så att det inte 
råder några tvivel om att tryck- och yttrandefriheten inte inskränks genom införandet av 
interna rapporteringsordningar. 

Datainspektionen har gjort bedömningen att en whistleblowingsfuktion innebär en behandling 
av personuppgifter som omfattas av personuppgifts/agen (PuL). Om en anmälan däremot 
endast görs på papper och inte registreras automatiserat i till exempel dator är PuL inte 
tillämplig. Om kommunen använder sig av intranätet eller mail för att ta emot visslingen är PuL 
lagstiftningen tillämplig. Kommunen har utöver sedvanliga personuppgifter rätt att 
automatiserat behandla uppgift om lagöverträdelse som innefattar brott och straff för dessa. 
Behandlingen ska då följa kraven i PUL. Datainspektionen har fastslagit att starka skäl krävs för 
att så integritetskänsliga uppgifter som brott ska få registreras utan den registrerades 
samtycke och anför därmed att behandlingen ska begränsas till allvarliga oegentligheter av 
personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner. Behandlingen ska vara sakligt motiverad 
för att utreda om personen varit delaktig i allvarliga oegentligheter. 

Meddelafrihetens anonymitetsskydd gäller inte ett system för visselblåsning. Ett larm som 
kommer in till kommunens visselblåsningsfunktion blir offentlig handling och då föremål för 
sedvanlig sekretessbedömning. Är larmet försett med namn och kontaktuppgifter, är det troligt 
att dessa offentliggörs vid ett eventuellt utlämnande av handlingen. Möjligheterna att 
garantera anonymitet ökar inte för att extern mottagare för larm inrättas. 

Även den som utpekas vid ett larm har rättigheter. Den har ett intresse av att anklagelserna 
utreds på ett på ett rättssäkert sätt och att han underrättas och får möjlighet att bemöta 
påståendena. Ur integritetsaspekt är det viktigt att uppgifterna behandlas med försiktighet, 
både uppgifter om den som slår larm och den som pekas ut. Detta särskilt om personen 
anklagas med ont uppsåt. Enligt gällande regler finns ett visst skydd för personer som utpekas i 
samband med visselblåsning. Om uppgifterna som lämnas utgör förtal, ärekränkning eller 
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förolämpning kan uppgiftslämnaren lagföras för dessa brott. Den som är utpekad har möjlighet 
att utnyttja sin lagenliga rätt att offentliggöra uppgifterna. 

Slutligen är den nya lagstiftningen så pass ny att rättsläget ännu inte är bekräftat i praxis. Det 
innebär att en kommun som inför visselblåsning måste agera försiktigt särskilt då så många 
många lagstiftningar är tillämpliga. Det innebär också en frihet i hur systemet formuleras, då 
det finns liten vägledning i hur det inte får se ut. 

Förslag att Båstads kommun inför ett visselblåsningssystem 

Kommunledningskontoret förslår att ett system för att ta emot och behandla larm från vissel
blåsare inrättas i Båstads kommun. Avsikten är inte att ta emot generella synpunkter på kom
munens verksamhet, utan att ta emot larm om grova oegentligheter rörande nyckelpersoner i 
den kommunala verksamheten. Generella synpunkter tas istället emot genom redan befintliga 
kommunikationskanaler som arbetsplatsträffar, samtal med närmaste chef och förslagslåda. 

Visslingssystemet ska finnas på intranätet och rutin ska kopplas till denna för att ta emot lar
met internt. Det ska vara tydligt på hemsidan att anonymitet inte kan garanteras visslaren, 
men försäkran om att kommunen inte kommer efterforska identitet ska finnas. Det ska också 
på hemsidan tydligt framgå att rutin för visselblåsning inte innebär någon begränsning av an
ställds yttrandefrihet. 

Larmet (visslingen) går till kommunjurist, vilken har befogenhet att utreda anmälda oegentlig
heter innan beslut fattas om eventuell åtgärd. Att begränsa kretsen vilken behandlar larmen 
gör systemet lättare att rättfärdiga ur PuL-synpunkt. Beslut om att vidta annan åtgärd än av
skrivning av larmet sker sedan av kommunjurist i samråd med kommunchef respektive kom
munstyrelsens ordförande beroende av om larmet gäller anställd eller förtroendevald. 
Beslut om vidare åtgärd kan till exempel vara disciplinpåföljd eller polisanmälan. 

Rapporter om hur många larm som kommer in och hur de behandlas, kommer inte ske till 
kommunchef eller förtroendevalda. Alla larm kommer att gallras så snart som möjligt. Hur 
snart de kan gallras är beroende av larmets karaktär och lagstiftning gällande PuL, Offentlig
hets- och sekretesslagen och arkivreglementet. Förslag på gallrings beslut är bifogad tjänste
skrivelsen. 

Konsekvenser av beslutet att införa visselblåsningssystem 

Det är givetvis omöjligt att uppskatta hur många larm som kommer att komma in till kommu
nen och hur belastande hanteringen av dessa kommer bli. Utgångspunkten är att larmen ska 
behandlas inom kommunjurists nuvarande tjänst. 

Systemet bedöms däremot ha en positiv effekt på kommunens arbete mot oegentlighet och 
korruption. 

Båstad 2017-03-03 

Elin Ax 
Kommunjurist 



Beslutet skall expedieras till: 
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Elin Ax, kommunjurist 

Regler för system för visselblåsning i Båstad kommun 
Antagen av Båstad kommunfullmäktige 2017-

Båstads kommun har system för att ta emot larm från visselblåsare. 

1 (1) 

För att betraktas som vissling krävs att larmet gäller allvarliga oegentligheter och person i le
dande ställning eller i nyckelposition (se Båstad kommuns definitioner av dessa begrepp ne
dan). Andra larm kan på grund av rådande PUL-lagstiftning inte utgöra underlag för vidare 
hantering. Generella åsikter eller larm utgör inte vissling. 

Hur man visslar i Båstads kommun 
I Båstads kommun finns visselblåsarfunktionen på intranätet. Vid denna funktion framgår tyd
ligt att visselblåsningssystemet inte är ett alternativ till anställdas rätt att enligt TF och YGL 
uttrycka sin åsikt. Det ska också framgå att larm som inte utgör vissling inte kommer att utre
das eller bemötas. Vid funktionen bör hänvisning finnas till alternativa vägar att föra fram larm 
eller åsikter som inte utgör visslingar. 

Visslare måste när den larmar inte ange sitt namn eller kontaktuppgifter, men visslare ska vara 
medveten om att vissling kan bli offentlig handling. Visslingen hanteras internt i kommunen av 
kommunjurist. 

Vad som händer med visslingen i Båstads kommun 
Kommunjurist utreder om larm uppfyller kriterier för vissling. I annat fall gallras larmet. Upp
fylls kriterierna för vissling påbörjar kommunjurist utredning i frågan. Beslut om vidare åtgärd 
fattas av kommunchef respektive kommunstyrelsens ordförande beroende av om larmet gäller 
anställd eller förtroendevald. Beslut om vidare åtgärd sker i samråd med kommunjurist. Vidare 
åtgärd kan som exempel vara disciplinpåföljd eller polisanmälan. 

Gäller larmet kommunchef eller kommunstyrelsens ordförande fattas beslut om vidare åtgärd 
av kommunstyrelsens arbetsutskott i samråd med kommunjurist. 

När gallring sker eller utredning påbörjats kontaktas föremålet för vissling. Larm kommer inte 
redovisas eller rapporteras. 

Vad som enligt Båstads kommun utgör allvarliga oegentligheter 
Åtgärder som vidtagits i strid mot god sed för bokföring, intern bokföringskontroll, revision, 
bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegent
ligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa utgör allvarliga 
oegentligheter. Misstankarna kan gälla ekonomisk brottslighet, mutor eller liknande där någon 
på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller närstående. Även för
faranden som medför grov och oetisk djurhållning eller oetiska anställningsförhållanden kan 
som exempel vara av sådant allmänintresse att de utgör allvarliga oegentligheter. Detsamma 
gäller brott med fängelse i straffskalan. 

Vilka som enligt Båstads kommun är personer i ledande ställning 
samt i nyckelposition 
Personer i ledande ställning är personer som innehar chefstjänst och alla förtroendevalda i 
kommunfullmäktige eller nämnder. Person i nyckelposition är person som har möjlighet att 
utnyttja sin ställning för att gynna sig själv eller närstående. 
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Kommunjurist Elin Ax har föreslagit att allmänna handlingar som inkommer och upprättas i anslut
ning till kommunens visselblåsarfunktion gallras efter ärendets avslutande. Efter samråd med 
kommunjuristen har kommunarkivet inget att erinra om denna hantering. 

Hantering 
Anmälan inkommer till kommunjurist via e-post och skrivs ut. Den elektroniska handlingen kom
mer att gallras efter utskrift!. Utskrivna handlingar kommer att ordnas i ärendeakter i särskilt låst 
skåp som endast kommunjuristen har behörighet till. Samtliga handlingar som upprättas i anslut
ning till ärendet kommer sedan att tillföras akten. 

Gallringsförslag 
Kommunarkivet föreslår initialt en gallringsfrist om två år för avslutade ärenden kopplade till vis
selblåsarfunktionen. 

Kommunjuristen och kommunarkivarien utför uppföljning efter ett år för att bedöma omfattningen 
av gallringen. 

Gallringen, och gallringsdokumentationen, utförs av ansvarig handläggare. Vid tveksamheter ska 
handläggaren kontakta kommunarkivet för bedömning i det enskilda ärendet. 

Olof Nilsson 
Kommunarkivarie 

1 Regleras i kommunstyrelsens gallrings beslut om handlingar av ringa eller tillfällig betydelse. 
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Yrkanden 

Beslut 

2017-04-05 1av1 

KS § 83 Dnr KS 000283/2017 - 300 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026 

Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan 
mitten av 1990-talet, lika så har bostads byggandet legat på en stadig nivå 
mellan 40-80 bostäder/år. I samband med att det i kommunen har etablerats 
två nya stationsområden har nya detaljplaner möjliggjort en stor ökning av 
bostäder i kommunen - bostads byggandet kommer i närtid att fördubblas 
vilket antas påverka kommunens invånarantal. 

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2017-03-13. 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026. 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2017-2026 som 
underlag för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L), Moderaterna och Gösta Gebauer (C): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2017-2026 som 
underlag för behovs bedömning av kommunens ve'r:ksamheter. 
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Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-
talet, lika så har bostads byggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder /år. I samband 
med att det i kommunen har etablerats två nya stationsområden har nya detaljplaner möjlig
gjort en stor ökning av bostäder i kommunen - bostads byggandet kommer i närtid att fördubb
las vilket antas påverka kommunens invånarantal. 

Aktuellt 
Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars inrapporte
rade svar tros trenden hålla i sig kommande år. Konsekvenserna av bostads byggandet blir inte 
bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt ökade behov av kommu
nal service grund på grund av ökad inflyttning. 

Politiker och tjänstemän behöver en prognos för att kunna bedöma kommande behov i skola, 
vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad befolkningsprognos under
lättar även arbetet med kommunens budget. 

Övervägande/framtid 
För att aktivt kunna erbjuda kommunens invånare rätt service i rätt tid föreslås befolknings
prognosen att ligga till grund för behovs bedömning av kommunens verksamheter så som skol
struktur och vård/omsorg. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2017-2026 som underlag för behovsbe
dömning av kommunens verksamheter. 

Båstad 2017-03-13 

Olof Sellden 
Planchef/Samhällsbyggnad 
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SAMMANFATTNING 
År 2016 ökade Båstads kommuns befolkning med 241 personer, en ökning som är jämförbar 
med slutet av 80-talet/början av 90-talet då invånarantalet ökade kraftigt. År 2015 minskade 
befolkningsmängden med 46 personer, vilket visar på hur stora förändringar det kan vara från år 
till år. 

Befolkningsprognosen från 2016 beräknade en ökning på 11, en grov felräkning kan tyckas med 
facit i hand. Förklaringen till den stora skillnaden tillskrivs den stora immigration som Sverige 
upplevde under året, där Båstads kommuns invandringsöverskott bestod i 228 personer, att jäm
föra med en tidigare genomsnittlig ökning på 80 personer/ år. 

Det har inte sedan början av 90-talet påbörjats så många byggprojekt i Båstads kommun som 
år 2016. Under året beviljades 150 startbesked, året dessförinnan, år 2015, gav kommunen 
startbesked till 90 bostäder - en ovanligt hög siffra då den genomsnittliga siffran ligger runt 
80. Prognosen för år 2017 är att över 200 startbesked kommer att lämnas. En av effekterna av 
det ökade bostadsbyggande blir en ökning av kommunens invånarantal. Tidsrymden från start
besked till att bostaden blir bebodd tar ca 1-3 år varför effekterna på befolkningsmängden blir 
märkbar först år 2017 - 2019. 

Från år 2017 - 2026 förväntas kommunen att öka med ca 1650 individer. Ökningen sker enbart 
genom ett positivt flyttnetto. Det närmsta året förväntas ökningen vara blygsam för att år 
2018 öka med över 100 individer, år 2019 prognostiseras kommunen att öka med nästan 300 
individer. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i% till år 2026 är åldersspannet 13-15 år (60 
%). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 340st). 

Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar - födda, döda, inflyttade och utflyttade. 
Kommunens invånarantal förändras av födelseöverkottet: genom att subtrahera antalet födda 
med antalet döda. Kommunen har och kommer att ha ett negativt födelseöverskott över 
prognosens tidsdräkt. Invånarantalet ändras också av flyttnettot: antalet inflyttade subtraherat 
mot utflyttade. Det är genom inflyttning Båstads kommun senaste år ökat sin befolkningsmängd 
och enligt prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta att öka i antal. 

Befolkningsprognos 2017-2026 
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Figur 1. Befolkningsprognos för 
Båstads kommun åren 2017-2026 
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INLEDNING 
Syftet med att upprätta en prognos för befolkningen i kommunen är för att kommunens politiker 
och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, 
infrastruktur samt som underlag för övergripande samhällsplanering. 

En kommun förändrar sin befolkningsmängd genom att invånare föds, flyttar in till kommunen, 
flyttar från kommunen eller dör. Dessa fyra variabler är grunden till att prognostisera 
befolkningsförändringar. Var och en av dessa variabler är i sin tur beroende av andra för
utsättningar, exempelvis påverkas födelseantalet av antalet fertila kvinnor i kommunen och 
flyttnettot påverkas bland annat av bostads byggandet. Det prognosen tar ställning till är 
beräkningsbara faktorer - mjuka värden som trygghet, kulturellt utbud, närhet till rekreations
områden, tillgång till skolplatser, äldrevård m.m finns inte med i prognosen. 

Befolkningsprognosen är uppbyggd på information ifrån Statistiska Centralbyrån, kommunens 
GIS-program FB-Webb, jämförelser med befolkningsprognoser från Höganäs och Ängelholms 
kommuner samt antaganden från större byggherrar och kommunens tjänstemän för åren 2017-
2026. Prognosen ska ses som just en prognos och flera variabler är osäkra, inte minst bostads
byggandet som kan både bli större eller mindre än vad prognosen visar. År 2016 tog Sverige 
emot ett stort antal nyanlända, så gjorde även Båstads kommun, varför befolkningsprognosen för 
året har kompletterats med tabell över migrationsöverskott. 

Utifrån erfarenhet från jämförbara kommuner (Höganäs och Ängelholm) har befolknings
prognosen enbart utarbetats som kommunomfattande. Prognosens felmarginal blir större desto 
mindre den geografiska avgränsningen är, varför det inte presenteras statistik på ortsnivå. Den 
enda geografiska beskrivningen som görs i befolkningsprognosen är redovisning om planerad 
bebyggelse. 

I befolkningsprognosen används ett antal statistiska begrepp som kan tyckas byråkratiska och 
krångliga. Nedan följer en kort beskrivning av begrepp som finns i texten: 

• Lägenhet= en bostadenhet. Kan exempelvis vara ett enbostadshus, radhus eller hyresrätt. 
• Födelseöverskott= Skillnaden mellan antalet nyfödda och avlidna. 
• Flyttnetto = Skillnaden mellan individer som flyttat till kommunen och från kommunen. 
• Startbesked = Efter att bygglovsavdelningen/nämnden gett bygglov ska den sökande visa 

exempelvis en kontrollplan, kontrollansvarig och brandskydd beroende på vad som ska 
byggas. 

• Fertilitet= I Sverige beräknar Statistiska Centralbyrån fertilitet för kvinnor mellan 14-49 års 
ålder. Att beräkna fertilitet från 14 års ålder kan tyckas vara väl tidigt men tiden är beräknad 
ifrån när det är fysiskt möjligt, inte moraliskt lämpligt. 

4 
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BEFOLKNINGSSTRUKTUR 
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Födelseöverskott 

Det föds i genomsnitt 117 barn årligen i kommunen, baserat på de senaste 9 åren, se figur 2. 
Antalet nyfödda har minskat något i kommunen, i relation till den ökande befolkningsmängden. 
Det främsta skälet till minskningen antas vara att föräldrar skaffar barn på annan ort för att 
sedan flytta till kommunen, vilket syns i kommunens flyttstatistik - utöver de nyfödda ökar 
antalet 0-åringar med ca 5% årligen, via flyttnettot (statistik från Skatteverket), se även figur 15 
sida 11. 

För att kunna prognostisera antalet födda studeras mängden fertila kvinnor i kommunen. Ur 
en statistisk synvinkel är kvinnor fertila inom åldersspannet 14-49 år. I Båstads kommun föder 
kvinnorna i åldersspannet 27-36 år flest barn, då kommer 66 % av kommunens samtliga barn 
till världen, se figur 3. Genomsnittlig födsel/kvinna i kommunen är 1,69 barn, nationellt är mot
svarande siffra 1,85 barn/kvinna (år 2015). 
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Figur 2. Statistik från SCB 

Antal födda barn efter moderns ålder år 
2006-2016 
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Figur 3. Diagrammet redovisar ett genomsnitt av antal födda 
barn/kvinna under åren 2006-2016. Statistik från SCB 
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Figur 4. Diagrammet visar ett trendbrott för år 2016 i anta
let kvinnor i åldern 27-36, just som antalet barn. 
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Antal döda i Båstads kommun 2008-2016 
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Figur 5. Statistik från SCB 

I kommunen dör i genomsnitt 181 individer/år, baserat på åren 2008-2016. 181 individer mot
svarar ca 1,2 % av den totala befolkningen. Variationen mellan åren 2008-2014 är liten, åren 
2015-2016 dog drygt 200 personer vilket förklaras med en allt äldre befolkning och antalet 
döda/år väntas årligen öka kommande 10-15 år. Ca 10 % av befolkningen dör före pensionsålder, 
mellan åren 66-85 år dör 41 % och resterande 49% avlider efter en uppnådd ålder av 86, se figur 
6. Medellivslängden för kommunen är 83,8 år att jämföra med den nationella siffran på 82,3 år. 

Antal döda/ålder under tidsperioden 2008-2016 
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Figur 6. Statistik från SCB 
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Befolkningsförändringar 2007-2016 
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Figur 7. Statistik från SCB 

Födelseöverskottet i kommunen har varit negativt de senaste 10 åren, i genomsnitt dör det ca 
63 individer fler än vad som föds, se figur 7. Kommunen har, tillsammans med Simrishamns 

kommun, Skånes högsta medelålder vilket är förklaringen till det stora negativa födelsenettot. 

7 

Figur 8. Antalet gul/epluttar som föds i kommunen 
ligger runt 100-120/år. 
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Flytt netto 

Flyttstatistik för Båstads kommun 
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Kommunens invånare har med åren blivit 
allt mer rörliga i val av boplats, antalet in
och utflyttningar har ökat kontinuerligt 
sedan 90-talet, se figur 9. Som både figur 
9 och 10 visar så har Båstads kommun 
nästan uteslutande en positivt flyttnetto 
men det har förekommit ett par år där 
flyttströmmarna gått från kommunen. 
Flyttnetto för år 2016 var 241 personer. 
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konstant över tid. Som mest flyttar befolk- Figur 9. Statistik från SCB 

ningen mellan åren 15-34 och framförallt 
0 

kvinnor i åldern 19-26, som i stor utsträckning under dessa år lämnar kommunen, se figur 10. Ar 
2016 utmärker sig genom att bryta trenden, för första gången på över 20 år har kommunen ett 
positivt flyttnetto för ålderskategorin 15-24 år. Förklaringen till siffrorna hänger ihop med det 
ovanligt stora invandringsöverskottet, år 2017 förväntas siffror likt år 2015 och tidigare. 

I figur 10 redovisas flyttnetto per kön - utmärkande förutom antalet i åldern 15-24 som lämnar 
kommunen, är att kommunen har en större inflyttning av män än kvinnor i samtliga åldrar med 
undantag för intervallet 25-44 år. Störst förändring i flyttmönster senaste 20 år har skett i ålders-

gruppen 25-34 år som hade störst positiv nettoinflyttning år 2016. 

Summa 
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män 

kvinnor 

män 

kvinnor 

män 

kvinnor 

män 

kvinnor 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16 flyttnetto 

3 2 10 1 4 -1 4 14 4 13 

3 5 2 5 3 -3 14 7 10 7 
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Figur 10 Tabell över flyttnetto i Båstads kommun åren 1997-2016, 
uppdelat i kön och åldersklasser definierade av SCB. Statistik från SCB 
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År 2016 ökade Sveriges befolkning kraftigt, främst på grund av en ovanligt stor invandring. 
Mellan åren 2007-2015 hade kommunen ett årligt invandringsöverskott på 80 personer, se figur 
11, år 2016 var motsvarande siffra 228 personer. Flest personer invandrade ifrån Syrien, 135 st 
följt av personer födda i Sverige 52 st, se även figur 12. 
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Figur 11. Tabellen redovisar antalet invandrande subtraherat 
med antalet utvandrande i Båstads kommun år 2016. 
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Figur 12. Tabell över antalet invandrande till Båstads kom
mun år 2016. Invandrande från Amerika och Oceanien 

var färre än 10 personer varför de inte redovisas i tabellen. 
Statistik från SCB 

Figur 13. Efter gymnasieåldern lämnar en stor del unga vuxna 
kommunen, ett av de främsta skälen är för vidareutbildning. 
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Bostads byggande 

För att få en bild av bostadsbyggandet i kommunen redovisas i figur 14 antalet startbesked 
som getts av kommunens bygglovsavdelning åren 2011-2016. Det statistiska urvalet med åren 
2011-2016 beror på förändringar i plan- och bygglagen, tidigare år användes inte begreppet 
startbesked. Skälet att prognosen använder antalet startbesked som indikator är för att det ger 
en god anvisning om hur många fastigheter som kommer att vara färdigställda kommande ett 
till två år - från det att ett projekt fått ett startbesked tar det ca 1 -3 år till dess att bostaden är 
bebodd. 

Effekterna av bostads byggande år 2015/2016 påverkar därför flyttnettot först år 2017 /2018. 
I figur 14 redovisas även det gällande årets flyttnetto. Att år 2016 blev ett inflyttningsår för 
Båstads kommun beror främst på den större mängd migranter Sverige tog emot, men även utan 
migranterna ökar kommunen i invånarantal. Det som även skiljer 2016 från tidigare år är antalet 
påbörjade lägenheter i flerbostadshus, vilket kommer att bredda bostads utbudet och därmed 
möjligheten till ökad befolkning i kommunen. Årets rekordstora antal fritidshus väntas dock inte 
skapa något genomslag i befolkningsstatistiken. 

Antal startbesked för bostadsbyggnation 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Figur 14. Statistik från SCB 
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Antal 1-5 åringar och antal färdigställda lägenheter 
1981-2016 
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Figur 15. Statistik från SCB 

Sent 80-talftidigt 90-tal upplevde Båstads kommun en byggboom - och en befolknings boom. 
Figur 15 visar hur bostadsbyggande och antalet 1-5 åringar följer varandra, men med en för
skjutning på 2-4 år. 

I figur 16 redovisas befolkningsförändring och bostadsbyggande. Som figuren antyder påverkar 
bostadsbyggande utvecklingen av befolkningsmängden - de år det byggs mycket. År 2016 
tillskrivs inte befolkningsökningen bostads byggandet utan antalet invandrande. Åren 86-92 
ökade befolkningsmängden kraftigt, under perioden byggde kommunen årligen 100-300 bo
städer. Skillnaden mellan figur 15 och 16 är att befolkningen ökade i takt med bostadsbyggandet, 
andelen 1-5 åringar ökade efter det att bostäderna var färdigställda. Invånarna flyttade till 
kommunen och skaffade barn. På 2010-talet går trenden mot att människor skaffar barn före de 
flyttar till Båstads kommun. Figur 16 visar även att blandningen av flerbostadshus och småhus 
genererar ökad befolkning, se även kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Befolkningsförändring och Bostadsbyggande år 1980-2016 

- Flerbostadshus - Småhus - Befolkningsförändring Figur 14. Statistik från SCB 
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Befolkningsmängd 

Den siste december år 2016 var befolkningsmängden i kommunen 14614 individer. Året inne
bar en uppgång med 241 personer, jämfört med år 2015 där befolkningen minskade med 46 
personer. Det sker upp och nedgångar av befolkningsmängden men ur ett historiskt perspektiv 
har kommunen upplevt två större förändringar, se figur 17. 

Dessa två perioder med något snabbare befolkningsökning inträffade mellan 1970-1980 och 
mellan 1987-1992. I början av 90-talet byggdes det mycket, både flerbostadshus och villor men 
sedan mitten av 90-talet har kommunen haft mycket liten ökning av befolkningsmängden jäm
fört med riket och bostad byggandet har främst bestått av en mindre mängd villor och fritidshus. 

Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har sedan 90-talet varierat något, vissa år 
har invånarantalet ökat med över 100 personer, andra år har befolkningsmängden minskat. 
Kommunen har sedan början av 2000-talet fram till år 2016 haft en genomsnittlig befolkning
sökning av 35 personer /år, inkluderas år 2016 ändras genomsnittet till 42 personer /år. Mellan 
82-92 var ökningen 170 personer /år och mellan 93-02 var den årliga befolkningsökningen -3 
personer /år. 

Befolkningsutveckling 1950-2016 
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År Figur 17.StatistikfrånSCB 

I figur 18 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats under de senaste 12 åren, 
där trenden varit en minskad mängd invånare i åldersgrupperna 0-24 och 25-45, oförändrad i 
ålder 46-65 och 86-105, kraftigt ökande i åldersgruppen 66-85 år. Förändringarna inom ålders
grupperna följer i stort sett rikets utveckling, men åldersspannet 66-85 utgör en betydligt större 
andel av den totala befolkningsmängden i kommunen än jämförelsetalen på nationell nivå. Sedan 
år 2013 har åldersgruppen 25-45 vänt svagt uppåt vilket kan ses som ett trendbrott. 
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Figur 18. Statistik från SCB 
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PROGNOS 2017-2026 
Födelseöverskott 

Det genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara lågt, sett över en längre period. 
Antalet kvinnor i åldern 27-36 år ökar i närtid för att därefter minska, vilket medför att an-
talet nyfödda prognostiseras att ligga kvar på liknande nivåer som de senaste 5 åren, trots ökad 
befolkningsmängd, se figur 17. Stora barnkullar på 40-talet och stor inflyttning av individer över 
65 år för med sig att antalet individer över 80 år ökar. Figur 18 visar att antalet avlidna passerar 
200 personer /år runt år 2022, en ökning som accelererar kommande 20 år. Statistiken i figur 19 
och 20 förutsätter att kommuninvånarnas goda hälsa håller i sig - att medellivslängden håller sig 
vid 84 år. 

Födelseöverskott år 2017 - 2026, samt historisk data år 2011-2016 

År Nyfödda Avlidna Födelseöverskott Kvinnor 27-36 år Befolkningsmängd 

2011 117 165 -48 613 14230 
2012 120 179 -59 618 14263 
2013 127 182 -55 600 14275 
2014 103 164 -61 595 14419 

•~mm•~•~•"~~ _ .............................. ------....... ' '""" ' ''"'''""'''''' ' '"'' ' "'' ''mnm••~• ~· ............ -....................... ~ ... -... ~ 
2015 105 213 -108 592 14373 
2016 125 206 -81 611 14614 
2017 110 190 -80 625 14668 
2018 112 191 -78 636 14782 
2019 115 192 -78 668 15077 
2020 120 196 -76 697 15407 
2021 125 200 -75 686 15473 
2022 124 201 -78 688 15747 
2023 124 205 -81 676 15797 
2024 122 205 -84 655 15953 
2025 118 207 -89 642 16121 
2026 116 210 -94 613 16284 

Figur 19. Prognos visandes Födelsetal, Avlidna, Kvinnor i åldern 
27-36 samt Befolkningsmängden. 

Att antalet kvinnor först ökar för att sedan sjunka beror på en kombination av stor utflyttning 
av 19-26 åringar, minskat bostadsbyggande efter år 2022 samt att få barn föddes i slutet av 
90-talet/början av 00-talet. 

Som både figur 19 och 20 visar så förväntas det negativa födelseöverskottet att öka med 
åren, och kommunen kommer än tydligare att påverkas utanför diagrammets tidsbestämda 
avgränsning. 
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Figur 20. Prognos för antalet 
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Flyttnetto 

Flyttnettot baseras på bostads byggande. Då bostads byggandet i kommunen legat på en jämn 
nivå sedan en längre tid, men flyttnettot varierat, är det svårt att bedömma hur inflyttningen till 
kommunen ska beräknas. Pendlarkommuner har ofta en hög kvot per byggd lägenhet, semester
orter som Båstad har en låg inflyttning/lägenhet. Kommunen har därför valt att fortsätta att 
räkna med låg grad av inflyttning per lägenhet - 1,8 personer /lägenhet. I Höganäs kommun är 
jämförelsetalet 1,7 och i Kungsbacka >3 personer/lägenhet. 

Flyttnettot för 19-26 åringar väntas förbli negativt på grund av det tidiga 90-talets stora barn
kullar som efter gymnasieåldern i stor utsträckning lämnar kommunen för att vidareutbilda sig 
på universitets- och högskoleorter. År 2016 ses som ett undantag och hänvisas till den större 
migrationen. 

Även ålderskategorin 86-105 åringar väntas ha ett negativt flyttnetto, främsta skälet till att 
kommunen förlorar de äldsta kommuninvånarna går bara att spekulera kring, men troliga skäl 
bedöms vara bristande antal vårdplatser inom demensvård samt svårigheter att byta bostad 
ifrån villa till lägenhet, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. Ytterligare skäl kan 
vara att människor önskar att flytta till sin födelseort eller dit barnen bor, i livet sista skede. 

Störst positiv förändring i flyttnettot förväntas i åldersspannet 51-65 åringar. Även om bostads
utbudet breddas kommande år attraherar varumärket Båstad och Bjärehalvön ålderskategorin 
(exempelvis genom närhet till naturen och havet, upplevd trygghet och rikt kultur- och fritids
utbud). 

Även om födelseöverskottet förväntas 
vara negativt kommer antalet barn öka, 
inflyttningen för 0-12 åringar blir stor, se 
figur 22. Skälet till att kommunen förväntar 
inflyttning av barn är baserat på historisk 
data - då ett samhälle upplever en bygg
boom ökar antalet barn. 

Flyttnetto 2017-2026 
450 ~-------------, 

400 >-----------------! 

350 f------->------- ------1 

300 f------->---- -----------1 

~ 250 

• Flyttnetto samtliga åldrar 
c: 
<( 200 >-------->---- ---------- ..... 

150 ._ _ _ ____ ,__ _ _________ --1111--< 

100 ,__ _ _____ ,___, ______ ____ --Il._. 

50 ,__ _ _____ ,___, ______ ____ --Il._. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Figur 21. Prognos för kommunens f/yttnetto. 

Flyttnetto år 2017 - 2026, samt historisk data år 2013-2016 
Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto 

Flyttnetto 6-12 13-15 16-18 19-26 27-40 41-50 51-65 66-85 86-105 samtliga 

År 0-5 åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åldrar 

2013 61 11 31 41 -52 31 15 54 al o 12 

2014 351 49 131 Bj -7B 7B 43 46 16 i -7 203 

2015 15 1 lB Bl Bj -BO lB 39 lB 13 -5 52 

2016 31 I 22 Bl 25 j 10 B9 43 73 23 i -1 323 

2011 28! 28 22! 15! -73 34 22 41 15( -6 126 

2018 37! 37 28! 19! -73 47 28 56 19 -9 187 

2019 64! 64 461 28! -74 82 46 101 28 -18! 365 

2020 69 69 49! 291 -75 89 49 108 29( -201 396 ............................... . .................................................. , .................................. ,.. ................................ .............................................. .. .................................................... ......................... ......... , ................................... , ................................. . 
2021 29! 29 23! 16! -77 36 23 42 l6 j -7 131 

~~-:~;ii ~~~~~~~~[~:~~; ::·:~-=~~I~:::~~:J~~::~:~~:~~i ~~:::_:_: li ~::~~ ~i~~~~:~: ~1 ~~ ::~~~i_:~~~~~ ~ ~-~ ~fil 
2025 48! 48 35! 22i -80 60 35 73 221 -13 250 

__ 20_2_,6 48! 48 35 j 231 -81 60 35 73 23l -13 250 

Figur 22. Prognos för kommunens flyttnetto uppdelat i åldersklasser. 
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Bostadsbyggande 

Prognosen för antal startbesked år 2017 och 2018 redovisas i figur 23. Den statistiska 
säkerheten för år 2017 är mycket god, det är något större osäkerhet för år 2018, åren där-
efter är än svårare att prognostisera. Flera oberoende händelser kan påverka bostadsbyggande 
- en vikande marknad, förändrat ränteläge, införande av statliga subventioner med mera. 
Förändringarna kan både ha stimulerande och dämpande effekt, därav minskar prognosens träff
säkerhet med åren. Valet av att använda startbesked som indikator beror på att det är ett tryggt 
verktyg då så gott som samtliga projekt med startbesked färdigställs inom två år (villor som 
byggs av privatpersoner kan ta något längre tid). 

Båstads kommun står inför två mycket intressanta år sett till bostadsbyggande. I kommunen 
kommer både andelen flerbostadshus och en/tvåbostadshus att kraftigt öka åren 2017-2019. 
Med bakgrund i figur 23 antyder det ett kraftigt ökat flyttnetto för åren 2018-20, framförallt då 
bostads beståndet breddas med flerbostadshus. 
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Figur 23. Stapeldiagram visandes historisk data samt 
prognos för åren 2017-18. 
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I figur 25 redovisas en prognos för hur bostads byggandet i kommunen väntas se ut över en 
längre period, 2017-2027. I sifforna finns inte projekt som föräntas bli fritidshus, inte heller det 
antal lägenheter som byggs inom äldre detaljplaner (årligen ca 20-50 st). Noterbart i prognosen 
är blandningen av bostadstyper och antalet lägenheter. 

Störst förändring av fastighets beståndet sker närmsta åren i Båstad, framförallt genom projektet 
Tuvelyckan, vid den nybyggda järnvägsstationen, se figur 26. I tätorten förväntas startbeskeds
ansökningar för över 160 bostäder under år 2017, vilket får konsekvenser för befolkningsantalet 
i kommunen under åren 2018-2019. Figur 25 och 26 baseras på inrapporterade prognoser för 
större byggherrar och bedömningar ifrån kommunens tjänstemän, och figurerna visar på ett 
stort bostads byggande över flera år framöver. 

Prognos startbesked för bostadsbyggande år 2017-2027 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Lägenheter med väntat startbesked 2017-2027 
Ort Markägare Planstatus 

1

Projekt , Bostadstyp 

Båstad Privat Aktuell DP Bonum Bostadsrätt 

Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Hyresrätter 

Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Bostadsrätter 

Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Villor 

Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Radhus 

Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Bostadsrätter 

Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Villor 

Båstad Kommunal Aktuell DP Heden Hyresrätter 

Båstad Kommunal Aktuell DP Heden Bostadsrätter 

Båstad Kommunal Aktuell DP Heden Villor 

Båstad Privat DP på granskning Tegelugns lyckan Bostadsrätter 

Båstad Privat DP på granskning Äppeldalen Villor 

Båstad Privat Aktuell DP Hallen 16 Bostadsrätter 

Båstad Kommunal Avvaktar planuppdrag Hemmeslöv 6:2 Okänt 

Östra Karup Kommunal DP för antagande Östra Karup 6:7 Villor 

Östra Karup Kommunal DP för antagande östra KaruJl 6:7 Hy esr"tter 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Villor 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Radhus 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Hyresrätter 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Bostadsrätter 

Förs löv Kommunal PI anuppdrag Förs löv 2:4 Vå rdboenden 

Förs löv Kommunal Avvaktar planuppdrag Vis torp 8:90 mfl Okänt 

Torekov Privat DP på samråd Sunnan 10 Radhus 

orekov Privat DP å samråd Sunnan 10 Bos tadsrätter 

Grevie Kommunal Aktuell DP Kyrkbyn Villor 

Grevie Privat Aktuell DP Böske38:1 Villor 

Grevie Kommunal DP på granskning Hålarp 4:197 Okänt 

Grevie Kommunal Böske 37:1 Okänt 

Västra Karup Kommunal Planuppdrag Lindströms backar Okänt 

Totalt antal: 

16 

2023 

- Flerbostadshus 

- Småhus 

2024 2025 2026 2027 

Figur 25. Prognosens redovisar antal startbesked för fler
bostadshus och småhus, träffsäkerheten minskar med åren. 
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Befolkningsmängd 

Prognosen för Båstads kommun visar att invånarantalet år 2025 har passerat 16000 invånare, se 
figur 27. Antalet bostäder som påbörjas år 2016-2018 genererar år 2018-2020 stor inflyttning 
till kommunen, likaså förväntas ett stort antal bostäder påbörjas år 2020 med följden att även 
år 2022 blir ett år med stor inflyttning. På 10 år kommer Båstads kommun att öka med ca 1650 
individer som ur ett historiskt perspektiv är en mycket stor ökning. Ökningen väntas nästan bli 
lika stor som under 80-talet/början av 90-talet då kommunen ökade med 1820 personer inom 
samma tidsrymd. 

Befolkningsprognos 2017-2026 
16500 - ---

16000 

rg 15500 .... 
c: 
rg 

ra 15000 
c: 

o('g 

> 
- Befolkningsmängd 

.5 14500 

14000 

13500 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Figur 27. 

Då födelseöverskott och flyttnetto summeras minskar effekterna av att det ökande flyttnetto när 
antalet individer som avlider ökar över tid, se figur 28. Från tidigare år ses stora variationer och 
så kommer det även att se ut framöver, både för födelseöverskott och flyttnetto, även om det inte 
går att läsa ut i figur 28 då prognosen baseras på matematiska formler. 

Befolkningsförändringen mellan åren kommer att variera, från ca 40 till över 300 personer. Den 
genomsnittliga ökningen för prognosen beräknas att bli ca 160 individer /år. Siffrorna som anges 
i figur 28 visar hur befolkningsmängden förväntas att öka stadigt år för år som ett resultat av 
kraftigt ökat bostads byggande. 

Förändring i befolkningsmängd 2017-2026, historisk data år 2013-2016 

År Födelseöverskott Flyttnetto Befolkningsförändring Befolkningsmängd 

2013 -55 72 12 ! 14275 

2014 -61 203 144 : 14419 
2015 ........................ ~i.'ö8' ........................ 52· ................................. ~46T''''''' ' '''''''''''"i'4373' 

2016 ........................ . ~·31· ....................... 323· ................................. 241r················· .. ·i·;;514· 
2017 -80 126 14668 

2018 -78 187 109: 14782 

2019 -78 365 288: 15077 
--2-0-20-+··········· .. ............. ~76 ....................... 396 ................................. iiöf' ..................... is4<>1· 
.. --~~ ----· -·--· --------·-- ·-········ ------------ ---------------- ···· - ·· · - ··· ··· · ·- -· -····- · · · -·-··· · ·· -~--------- - ·-· ·· ·--·---------- --

2021 -75 131 56: 15473 

2022 -78 344 266: 15747 

2023 -81 124 43: 15797 ----+·················· ············· ..................................... ............................................................. .. .............. . 
2024 -84 232 149! 15953 .. --~~~m~ ••••••••• •••••••••••••••••••••• •••••••• ••• ••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••:--•••• ••• •••••••••••••• ••••••••• • 
2025 -89 250 161: 16121 

2026 -94 250 156! 16284 

Figur 28. Skälet till att differansen mellan Födelseöverskott och Flyttnetto inte alltid 
stämmer i den historiska datan beror på att nyfödda även kan inkluderas i siffrorna för 

17 Flyttnettot, alltså två gånger. 
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Befolkningsmängd år 2017 - 2026, samt historisk data år 2011-2016 

År 

Nyfödda och inflyttade Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befol kning Befolkning Befolkni ng 

Oåringar 1-5år 6-12 år 13-15 år 16-lBår 19-26år 27-40år 41-50år 51-65 år 66-85 år 86-105 år Befolkningsmängd 

2011 123 645 890 402 540 1083 1816 1818 3172 3230 511 14230 

2012 124 656 942 362 511 1102 1835 1773 3109 3335 514 14263 

2013 136 643 930 402 463 1124 1811 1763 3049 3428 526 14275 

2014 111 680 985 401 425 1124 1836 1755 3037 3541 524 14419 

2015 107 662 1020 415 392 1101 1794 1734 3046 3616 486 14373 

2016 129 656 1034 407 450 1122 1857 1737 3069 3667 486 14614 
2017 115 661 1058 450 445 1071 1864 1693 3092 3725 493 14668 
2018 119 668 1098 482 457 1011 1860 1701 3089 3785 511 14782 
2019 125 688 1136 538 476 973 1931 1730 3118 3868 496 15077 
2020 132 733 1170 576 537 927 1979 1745 3207 3891 511 15407 
2021 130 739 1182 590 574 908 1961 1743 3189 3921 536 15473 

2022 134 753 1229 596 626 930 1981 1772 3218 3960 549 15747 
2023 129 752 1234 589 645 968 1949 1769 3210 3958 594 15797 
2024 129 758 1248 617 668 1024 1922 1750 3226 3985 628 15953 
2025 126 763 1273 624 664 1110 1897 1744 3268 4005 648 16U1 

2026 124 761 1285 650 668 1198 1854 1764 3282 4002 696 16284 

Figur 29. 

I figur 29 presenteras en sammanställning av förändring inom 11 åldersgrupper. Den ålders
grupp som förväntas öka mest i% är åldersspannet 13-15 år (60 %) men även 16-18 åringarna 
ökar kraftigt(48 %). Åldersgruppen 86-105 åringar ökar med 43 % eller ca 200 individer. Till an
talet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 330st). Nyfödda, 27-40 och 41-50 åringar är 
det åldersspann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen förändring i antal. Ökning
en är även obetydlig för 19-26 åringar. En jämförelse mellan intervallen presenteras i figur 30. 

För läsare som önskar att arbeta vidare med siffrorna så presenteras i avslutande kapitel 
samtliga åldrar i ettårsklasser. 
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FELKÄLLOR SAMT ALTERNATIVA PROGNOSER 
Felkällor 

Det finns ett antal felkällor till befolkningsprognosen, det är därför av största vikt att prognosen 
läses som en riktningsvisare - inte som exakta siffror. 
• Uppskattat och planerat antal lägenheter är just skattningar - inte sökta bygglov, antalet 

förändras kontinuerligt. Byggandet påverkas av en mängd faktorer som konjunktur, 
subventioner, skatteregler med mera. 

• Prognosen tar inte med den genomsnittliga befolkningsökningen utan utgår enbart ifrån de 
större (minst 10 lägenheter) byggprojekten. Det byggs ca 30-50 enbostadshus årligen, ett an
tal som inte finns med i prognosen. Fastigheter taxerade som fritidshus finns heller inte med i 
befolkningsprognosen. 

• Avrundning av decimaler gör att det totala antalet inte blir exakt. Att exempelvis redovisa ett 
flyttnetto på 8,4 personer är inte rimligt i en befolkningsprognos varför avrundning till heltal 
blir en felkälla. Den observanta läsaren kan se att siffrorna mellan födelseöverskott+flytt
netto+befolkning för föregående år inte stämmer överens med det framräknade årets 
invånarantal. Detta slår årligen på 5-9 personer och beror på avrundning till decimaler. 

• Asylsökande individer finns inte med i prognosen då de inte är folkbokförda i kommunen. 
• Värden som fruktsamhet, livslängd, mortalitet och inflyttade per bostad förändras 

kontinuerligt vilket påverkar prognosen, framförallt för prognosens senare år. 

Alternativa prognoser 

Det finns flera prognoser för Båstads kommuns befolkningsutveckling, se figur 31. Samtliga 
förutspår en snabbare befolkningsökning än vad den historiska jämförelsen visar. Skillnaden 
mellan prognoserna visar att det är mycket svårt att beräkna befolknings ökning. Förvaltningens 
bedömning är att kommunen har flest parametrar att tillgå och blir därför mest träffsäker. 
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År Oåringar låringar 2åringar 3åringar 4åringar 5åringar 6åringar 7åringar 8åringar 9åringar 
2011 123 118 128 122 130 147 123 144 133 117 

2012 124 132 127 136 128 133 148 120 138 140 

2013 136 124 131 127 133 128 137 151 119 141 

2014 111 137 131 137 134 141 135 143 166 121 

2015 107 115 135 130 143 139 146 137 149 163 

2016 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 

129 

115 
118 
125 
132 
130 
134 
128 
129 
126 
123 

År 10 åringar 
2011 117 

2012 119 

2013 142 

2014 149 

2015 129 

2016 170 

2017 157 
2018 149 
2019 166 
2020 168 
2021 179 
2022 176 
2023 189 
2024 
2025 
2026 

171 
180 
200 

117 

134 
121 
129 
136 
136 
140 
138 
136 
137 
134 

116 

122 
139 
132 
140 
141 
147 
145 
146 
144 
145 

142 

121 
127 
150 
143 
145 
151 
151 
152 
154 
152 

134 

147 
126 
138 
162 
148 
155 
156 
159 
160 
162 

147 

139 
152 
137 
150 
166 
158 
160 
164 
167 
168 

140 

151 
144 
162 
147 
154 
175 
162 
167 
170 
174 

148 

144 
156 
153 
171 
151 
162 
179 
169 
173 
177 

140 

152 
149 
165 
163 
176 
160 
167 
186 
176 
180 

153 

144 
157 
158 
175 
167 
184 
164 
173 
192 
182 

11 åringar 12 åringar 13 åringar 14 åringar 15 åringar 16 åringar 17åringar 18 åringar 19 åringar 
149 107 133 114 155 181 171 188 195 1 

121 156 111 133 118 160 181 170 172 

118 122 154 112 136 120 161 182 170 

147 124 123 159 119 138 126 161 169 

148 148 126 126 163 124 138 130 143 

132 

174 
162 
158 
176 
172 
188 
180 
195 
178 
187 

151 

136 
179 
171 
168 
180 
181 
192 
186 
202 
184 

153 

158 
145 
195 
188 
176 
195 
189 
203 
198 
214 

124 

160 
168 
161 
211 
195 
191 
203 
200 
215 
210 

130 

131 
170 
183 
177 
219 
210 
198 
214 
211 
227 

167 

135 
137 
179 
193 
182 
227 
215 
205 
221 
219 

133 

172 

141 
147 
188 
198 
191 
233 
223 
213 
229 

150 

138 
178 
150 
156 
194 
207 
197 
240 
230 
220 

128 

141 
129 
169 

1411 

1471 
184 
197 
187 
230 
220 

År 20åringar21åringar22åringar23åringar24åringar25åringar26åringar27åringar28åringar29åringar 
2011 158 164 146 103 118 93 106 .117 93 116 ' 

2012 182 146 147 146 103 108 98 112 115 96 

2013 166 159 146 136 130 114 103 95 118 117 

2014 156 142 158 134 133 125 107 108 100 116 1 

2015 152 137 151 147 125 128 . 118 111 104 102 1 

2016 146 142 135 148 161 134 128 126 110 116 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 

119 
132 
120 
160 
131 
137 
174 
187 
177 
220 

137 
110 
122 
110 
150 
122 
127 
164 
177 
167 

133 
128 
100 
113 
101 
140 
112 
117 
154 
167 

126 
124 
118 

91 
103 

91 
131 
102 
107 
144 

139 
117 
114 
109 
81 
94 
81 

121 
92 
97 

20 

152 
130 
107 
105 
99 
72 

84 

71 
111 
82 

125 
143 
120 
98 
95 
90 

62 
74 
61 

101 

130 
128 
149 
127 
101 
101 
92 
66 
78 
66 

128 
134 
134 
155 
129 
106 
103 
96 

70 
83 

112 
132 
140 
140 
157 
135 
109 
108 
101 
74 
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År 30åringar31åringar32åringar33åringar34åringar35åringar36åringar37åringar38åringar39åringar 
2011 112 120 125 126 144 137 136 148 150 149 

2012 120 119 127 132 129 152 140 139 152 153 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 . 
2026 

101 

116 

123 

111 

118 
116 
138 
146 
143 
163 
137 
113 
112 
105 

121 

110 

117 

128 

113 
122 
122 
144 
149 
149 
166 
141 
117 
116 

116 

120 

113 

126 

130 
117 
128 
128 
147 
154 
151 
170 
146 
121 

127 

124 

118 

116 

128 
134 
123 
134 
131 
152 
157 
155 
174 
150 

132 

130 

123 

131 

118 
132 
140 
129 
137 
136 
155 
161 
159 
178 

132 

135 

133 

133 

133 
122 
138 
146 
132 
142 
139 
159 
165 
164 

157 

146 

134 

134 

135 
137 
128 
144 
149 
137 
145 
143 
163 
169 

145 

166 

146 

149 

136 
139 
143 
134 
147 
154 
140 
149 
147 
167 

137 

150 

173 

149 

151 
140 
145 
149 
137 
152 
157 
144 
153 
151 

159 

146 

153 

173 

151 
155 
146 
151 
152 
142 
155 
161 
148 
157 

År 40 åringar 41åringar42 åringar 43 åringar 44 åringar 45 åringar 46 åringar 47 åringar 48 åringar 49 åringar 
2011 143 145 175 170 176 197 174 216 213 169 

2012 149 144 145 169 166 177 207 167 217 210 

2013 154 146 142 151 174 165 181 204 176 219 

2014 169 160 150 146 155 177 165 184 210 180 

2015 144 175 165 152 144 164 181 166 190 216 

2016 155 149 173 174 161 152 162 186 166 193 

2017 175 157 151 175 176 163 154 164 188 168 
2018 155 178 160 154 178 179 166 157 167 191 
2019 161 159 183 165 159 183 184 171 162 172 
2020 152 166 164 188 169 163 187 188 175 166 
2021 154 154 168 167 190 172 166 190 191 178 
2022 157 158 159 172 171 194 176 170 194 195 
2023 145 159 160 161 174 173 197 178 172 196 
2024 159 148 163 163 164 178 176 200 182 176 
2025 165 162 151 166 167 168 181 180 203 185 
2026 152 168 166 155 170 171 171 185 183 207 

År 50åringar51åringar52åringar53åringar54åringar55åringar56åringar57åringar58åringar59åringar 
2011 183 187 179 190 191 178 181 185 204 226 

2012 171 186 187 183 194 194 184 190 186 203 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 

205 

228 

181 

221 

195 
171 
196 
176 
169 
182 
197 
200 
179 
189 

176 

221 

219 

180 

224 
199 
178 
203 
179 
175 
185 
202 
204 
184 

189 

177 

215 

234 

183 
227 
206 
185 
206 
186 
178 
189 
207 
209 

185 

189 

181 

217 

237 
186 
234 
213 
188 
212 
188 
182 
194 
212 

188 

187 

190 

184 

220 
240 
193 
241 
216 
194 
215 
193 
187 
199 

21 

200 

192 

182 

201 

187 
223 
247 
200 
244 
222 

197 
219 
198 
192 

195 

201 

193 

193 

202 
189 
228 
252 
201 
249 
223 
199 
222 
200 

190 

197 

206 

189 

194 
204 
193 
233 
253 
206 
249 
225 
202 
225 

193 

193 

190 

210 

190 
196 
208 
199 
234 
258 
206 
252 
228 
205 

181 

195 

197 

193 

2111 
192 
200 
214 

199 
239 
2581 
209 
254 
231 
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År 60 åringar 61 åringar 62 åringar 63 åringar 64 åringar 65 åringar 66 åringar 67 åringar 68 åringar 69 åringar 
2011 217 218 218 246 271 281 244 234 266 245 

2012 226 222 213 224 246 271 278 244 234 261 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 

208 

178 

198 

201 

194 
213 
196 
206 
215 
204 
239 
261 
211 
257 

230 

206 

188 

204 

202 
196 
217 
202 
207 
219 
204 
242 
264 
214 

222 

230 

212 

188 

205 
204 
200 
223 
203 
211 
220 
207 
245 
266 

215 

221 

228 

221 

189 
207 
208 
206 
224 
207 
212 
222 
210 
247 

226 

222 

222 

234 

222 
191 
211 
214 
207 
228 
208 
214 
225 
212 

251 

228 

225 

220 

235 
224 
195 
217 
215 
211 
229 
210 
217 
228 

275 

244 

229 

231 

217 
232 
221 
193 
213 
212 
208 
226 
207 
214 

277 

287 

240 

232 

228 
214 
229 
219 
190 
211 
209 
205 
222 
204 

244 

274 

289 

242 

229 
225 
212 
227 
216 
187 
208 
206 
202 
219 

234 

248 

267 

291 
I 

239 
226 
223 
209 
224 
213 
184 

204 
202 
198 

År 70 åringar 71åringar72 åringar 73 åringar 74 åringar 75 åringar 76 åringar 77 åringar 78 åringar 79 åringar 
2011 185 202 170 178 173 155 152 146 98 126 1 

2012 241 181 195 170 171 169 154 146 141 97 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 
2018 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 

257 

230 

247 

266 

288 
236 
224 
220 
206 
221 
210 
181 
201 
199 

244 

253 

243 

246 

263 
285 
234 
221 
217 
203 
218 
207 
178 
198 

177 

246 

249 

243 

243 
260 
283 
231 
218 
214 
200 
215 
203 
175 

190 

176 

239 

245 

240 
240 
258 
280 
228 
215 
211 
197 
212 
200 

163 

191 

175 

230 

242 
237 
238 
255 
277 
225 
212 
208 
194 
209 

164 

161 

189 

171 

227 
239 
235 
235 
252 
274 
222 
209 
205 
191 

162 

164 

157 

182 

166 
222 
235 
230 
230 
247 
269 
217 
204 
200 

151 

164 

158 

147 

177 
161 
218 
230 
225 

225 
242 
264 
212 
199 

142 

145 

161 

154 

142 
172 
157 
213 
225 
220 
220 
237 
259 
207 

135 

137 

135 

155 

149 
137 
168 
152 
208 
220 
215 
215 
232 
254 

År 80åringar81åringar82åringar83åringar84åringar85åringar86åringar87åringar88åringar89åringar 
. 2011 113 137 101 115 101 89 95 64 58 59 t 

2012 122 105 133 94 104 95 84 81 63 51 

2013 90 122 104 115 84 98 88 77 74 60 

2014 132 90 117 99 106 77 86 79 70 67 

2015 130 122 83 112 94 97 70 78 65 53 I 
2016 126 121 118 82 103 82 87 66 68 52 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 

150 
144 
133 
163 
147 
203 
215 
210 
210 
227 

121 
145 
140 
128 
158 
143 
198 
210 
205 
205 

116 
116 
141 
135 
123 
154 
137 
193 
205 
200 

113 
111 
112 
136 
130 
119 
148 
132 
188 

200 

77 
108 
107 
107 
131 
126 
113 
143 
127 
183 

22 

98 
72 

104 
102 
102 
127 
120 
108 
138 
122 

76 
91 
65 
96 
96 
95 

120 
113 
101 
131 

81 
69 
84 
57 
89 
88 
88 

112 
105 

93 

60 
74 
61 
76 
50 
82 
81 
80 

105 
98 

621 

531 
66 

54 
69 
42 

75 
74 
73 
97 
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År 90 åringar 91 åringar 92 åringar 93 åringar 94 åringar 95 åringar 96 åringar 97 åringar 98 åringar 99 åringar 

2011 54 44 39 25 21 24 12 8 3 4 
2012 52 45 35 30 20 15 15 11 6 3 
2013 44 45 38 24 21 17 11 10 9 5 
2014 52 31 41 31 16 12 12 8 8 7 

2015 56 42 27 29 22 11 8 10 6 5 
2016 45 47 32 23 24 14 5 7 7 5 
2017 46 39 41 26 17 18 12 3 5 5 
2018 55 39 32 34 19 10 16 10 1 3 
2019 45 47 31 24 26 11 8 14 8 0 
2020 59 38 40 24 17 19 9 6 12 6 
2021 47 52 31 33 17 10 17 7 4 10 
2022 62 39 44 23 25 9 8 15 5 2 
2023 36 55 32 37 16 18 7 6 12 3 
2024 68 28 47 25 30 9 16 5 4 10 
2025 66 60 21 40 18 23 7 14 3 2 
2026 65 59 53 13 32 10 20 5 12 1 

År 100 åringar 101 åringar 102 åringar 103 åringar 104 åringar 105 åringar 

2011 1 0 0 0 0 0 

2012 3 0 0 0 0 0 

2013 2 1 0 0 0 0 

2014 3 1 0 0 0 0 

2015 2 1 1 0 0 0 

2016 4 0 0 0 0 0 

2017 3 2 0 0 0 0 
2018 3 1 0 0 0 0 
2019 1 1 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 0 
2021 4 0 0 0 0 0 
2022 8 2 0 0 0 0 
2023 0 6 0 0 0 0 
2024 1 0 4 0 0 0 
2025 8 0 0 2 0 0 
2026 0 6 0 0 0 0 

23 
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Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 

KS § 88 Dnr KS 000239/2017 - 350 

Ändring av författningssamling "Avgifter vid utfärdande av 

parkeringsanmärkningar i Båstads kommun" 

1av1 

Beskrivning av ärendet Transportstyrelsen har från och med den 1 januari 2017 gjort ändringar i sin 
författningssamling TSFS 2015:115 som anger överträdelsekoder vid 
utfärdande av felparkeringsavgifter. I ärendet föreslås inga ändringar av 
felparkeringsavgifter utan endast ändringar i text och överträdelskoder för att 
stämma överens med transportstyrelsens ändringsbilaga TSFS 2016:116. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-
03-02. 

Kommunstyrelsen och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Bilaga 1. Gällande författningssamling om avgifter vid utfärdande av 
parkeringsanmärkning i Båstads kommun. 
Bilaga 2. Förslag till revidering av författningssamling om avgifter vid 
utfärdande av parkeringsanmärkning i Båstads kommun. 
Bilaga 3. Utdrag ur TSFS 2016:116. 

1. Författningssamlingen "Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i 
Båstads kommun" revideras enligt följande: 

Överträdelsekod 04, tillägg" ... en cykelpassage eller en cykelöverfart." 

Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 

Överträdelsekod 11 byts till 24. 

Överträdelsekod 12 byts till 25. 

Överträdelsekod 13 byts till 26. 

Överträdelsekod 14 byts till 27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Författningssamlingen "Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i 
Båstads kommun" revideras enligt följande: 

Överträdelsekod 04, tillägg" ... en cykelpassage eller en cykelöverfart." 

Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 

Överträdelsekod 11 byts till 24. 

Överträdelsekod 12 byts till 25. 

Överträdelsekod 13 byts till 26. 

Överträdelsekod 14 byts till 27. 
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Datum: 2017-03-02 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 000239/2017 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Ändring av författningssamling "Avgifter vid utfärdande av parkeringsan

märkningar i Båstads kommun" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1 (2) 

1. Författningssamlingen "Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kom
mun" revideras enligt följande: 

Överträdelsekod 04, tillägg" ... en cykelpassage eller en cykel överfart." 
Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 
Överträdelsekod 11 byts till 24. 
Överträdelsekod 12 byts till 25 
Överträdelsekod 13 byts till 26 
Överträdelsekod 14 byts till 27 

Sammanfattning av ärendet 
Transportstyrelsen har från och med den 1 januari 2017 gjort ändringar i sin författningssam
ling TSFS 2015:115 som anger överträdelsekader vid utfärdande av felparkeringsavgifter. I 
ärendet föreslås inga ändringar av felparkeringsavgifter utan endast ändringar i text och över
trädelskoder för att stämma överens med transportstyrelsens ändringsbilaga TSFS 2016:116. 

Aktuellt 
Båstads kommuns författningssamling (reviderad i KF den 26 juni 2014, § 107) om avgifter vid 
utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kommun stämmer inte längre överens med 
Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2012:115. Detta påverkar inte kommunens 
parkeringsövervakning men det kan leda till problem i rättsliga processer vid överklagan av 
utfärdade parkeringsanmärkningar. 

För att kommunens författningssamling återigen ska stämma överens med Transportstyrel
sens motsvarighet krävs en revidering enligt följande: 

- Överträdelsekod 04, tillägg" ... en cykelpassage eller en cykelöverfart." 
- Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 
- Överträdelsekod 11 byts till 24. 
- Överträdelsekod 12 byts till 25 

Överträdelsekod 13 byts till 26 
- Överträdelsekod 14 byts till 27 

Föreslagna revideringar är markerade i gult i bilaga 2. 

Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och service 
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Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, trafik- och gatuingenjören 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Gällande författningssamling om avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkning i 
Båstads kommun. 
Bilaga 2. Förslag till revidering av författningssamling om avgifter vid utfärdande av parke
ringsanmärkning i Båstads kommun. 
Bilaga 3. Utdrag ur TSFS 2016:116. 

Samråd har skett med: 



Punkt I 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 
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ITiJ BASTADS 
~ KOMMUN I (3) 

Författningssamling 

Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2010, § 131 Dnr: 506/10-353 
Reviderad av kommunfullmäktige den 26 juni 2014, § 107 Dnr: KS 506/10-353 

Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar 
i Båstads kommun 

Avgift Överträdelse Anteckningsfält 

Stannat eller parkerat fordon, Trafikförordningen 

700 På allmän plats inom tättbebyggt område GRÄSMATTA, SK/LJEREMSA, 

som är terräng (3 kap 48 §) REFUG, TORG etc 

1000 På gång- eller cykelbana (3 kap 48 §) GANGBANA, CYKELBANA 

700 Mot färdriktningen (3 kap 52 §) 

1000 På eller inom ett avstånd av 10 m före ett 
övergångsställe (3 kap 53 §) 

1000 I en vägkorsning eller inom 10 m från kor-
sande körbanas närmaste ytterkant (3 kap 53 §) 

1000 I ett körfält eller en körbana för fordon i linje-
trafik m fl (3 kap 53 §) 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på HALLPLATS 

hållplats för fordon i linjetrafik (3 kap 54 §) 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på LASTPLATS, 

ändamålplats (3 kap 54 §) LASTPLA TS ENDAST FÖR LASTBIL 

PA- OCH A VST/GNINGSPLA TS 

BOKBUSSPLA TS 

TAX/PLATS 

AMBULANSPLA TS 

SKOLSKJUTSPLA TS 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på LADDPLATS 

laddplats (3 kap 54 §) 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på P-PLA TS FÖR PRH 

plats avsedd för viss trafikantgrupp (3 kap 54 §) PRH-KORT DEL VIS DOLT 

FELVÄNT PRH-KORT 

STULETIFÖRLUSTANMÄLT PRH-

KORT 

700 För annat ändamål än på- eller avstigning på P-PLA TS FÖR MG 

plats avsedd för visst fordonsslaq (3 kap 54 §) P-PLA TS FÖR TUNG LASTBIL etc 

1000 Så att fara uppstår eller trafiken hindras eller 
störs (3 kap 47 §) 

1000 I en korsning med järnväg eller spåNäg JÄRNVÄGSKORSNING 

(3 kap 47 !il SPARVÄGSKORSNING 

1000 Vägmärken eller trafiksignal skyms (3 kap 47 §) 

1000 Ej i vägens längdriktning (3 kap 52 §) 
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Punkt Avgift Överträdelse Anteckningsfält 
09 1000 Ej så långt från körbanans mitt som möjligt 

(3 kap 52 §) 

1000 På eller inom ett avstånd av 1 O m före en 

cykelöverfart (3 kap 53 §) 

1000 På eller inom ett avstånd av 1 O m före en KORSANDE GANGBANA 

korsande cykelbana eller qånqbana (3 kap 53 §) KORSANDE CYKELBANA 

1000 Vägport eller tunnel (3 kap 53 §) VÄGPORT 

TUNNEL 

1000 Backkrön eller kurva (3 kap 53 §) BACKKRÖN 

KURVA 

1000 Längs en heldragen linje som anger gräns 

mellan körfält (3 kap 53 §) 

1000 Cykelfält (3 kap 53 §) 

1000 Spärrområde (3 kap 53 §) 

1000 Cirkulationsplats (3 kap 53 §) 

Parkerat fordon, Trafikförordningen 

10 300 Med något hjul utanför en uppställningsplats 

(3 kap 49 §) 

300 Längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, 

utom vardaQ före sön- och helgdag (3 kap 49a §) 

300 Utan att giltig parkeringsbiljett eller motsva- BILJETT GÄLLER EJ (ev. tid utgått 

rande är synlig och läsbar (3 kap 49a §) datum och klockslag), 

BILJETT EJ SYNLIG, 

BILJETT DEL VIS DOLD 

BILJETT FELVÄND 

300 Utan att tiden på en parkeringsskiva eller P-SKIVA FELINSTÄLLD 

motsvarande ställts in enligt 3 kap 49a § 

300 Utan att tidsangivelsen på en parkerings- P-SKIVA EJ SYNLIG 

skiva eller motsvarande är synlig och läsbar BILJETT DEL VIS DOLD 

utifrån (3 kap 49a §) P-SK/VA FELVÄND 

FLERA P-SK/VOR 

300 Utan att visa att avgift är betald på 

parkeringsmätare (3 kap 49a §) 

11 700 Framför infart till fastighet eller så att for-

donstrafik till eller från fastigheten väsentligen 
försvåras (3 kap 55 §) 

12 700 På en huvudled (3 kap 55 §) 

13 700 På en gågata eller i ett gångfartsområde GAGATA 

(8 kap 1 §) GANGFARTSOMRADE 
14 700 Hindrar tillträde eller att fordon kan föras från 

platsen (3 kap 49 §) 

700 Inom 30 meter från en plankorsning (3 kap 55 §) PLAN(JÄRNVÄGS/SPARVÄGS) 

KORSNING, 
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Punkt Avgift Överträdelse Anteckningsfält 
14 700 Bredvid annat fordon eller anordning BRED~DANNATFORDON 

13 kao 55 !)) BREDVID CONTAINER 

700 Mötesplats (3 kap 55 §) MÖTESPLATS 

Stannat eller parkerat fordon, LTF eller väg hållarbeslut enl. TrF 10:14 

30 1000 Inom område där fordon inte får stannas EX VÄNDPLATS, 
eller parkeras STOPPFÖRBUDSOMRADE 

31 1000 På plats (sträcka) där fordon inte får stannas 
eller parkeras 

33 1000 Enligt antecknad överträdelse Skriv mot vilken föreskrift eller rita skiss 

Parkerat fordon, LTF eller väghållarbeslut enl. TrF 10:14 

34 700 Inom område där fordon inte får parkeras EX VÄNDPLATS, 
PARKERINGSFÖRBUDSOMRÅDE 

35 700 På plats (sträcka) där fordon inte får 
parkeras 

38 300 Längre än tillåten tid EX PARKERING 30 MIN 
P-SKIVA, ÖVERSKRIDEN TID 
NYTTOKORT, ÖVERSKRIDEN TID 

42 700 Enligt antecknad överträdelse Skriv mot vilken föreskrift eller rita skiss 
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Förslag till revidering av författningssamling gällande 
avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar 
i Båstads kommun 

Avgift Överträdelse Anteckningsfält 

Stannat eller parkerat fordon, Trafikförordningen (1998:1276) 
01 700 På allmän plats inom tättbebyggt område som GRÄSMATTA, Sl([L}EREMSA, REFUG, 

är terräng (3 kap 48 §) TORG etc 
02 1000 På gång- eller cykelbana (3 kap 48 §) GÄNGBANA,CYKELBANA 

03 700 Mot färdriktningen (3 kap 52 §) 

04 1000 På eller inom ett avstånd av 10 m före ett 
övergångsställe, en cykelpassage eller en 
cvkelöverfart (3 kap 53 §) 

05 1000 I en vägkorsning eller inom 10 m från korsande 
körbanas närmaste ytterkant (3 kap 53 §) 

06 1000 I ett körfält eller en körbana för fordon i 
linietrafik m fl (3 kap 53 §) 

07 1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på HÄLLPLATS 
hållplats för fo rdon i linjetrafik (3 kap 54 §) 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på LASTPLATS, 
ändamål plats (3 kap 51 §) LASTPLATS ENDAST FÖR LASTBIL 

PÄ- OCH AVSTIGNINGSPLATS 
BOKBUSSPLATS 
TAX/PLATS 
AMBULANSPLATS 
SKOLSK/UTSPLA TS 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på LADDPLATS 
laddplats (3 kap 54 §) 

08 1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på P-PLATS FÖR PRH 
plats avsedd för viss trafikantgrupp (3 kap 54 §) PRH-KORT DEL VIS DOLT 

FELVÄNT PRH-KORT 
STULET/FÖRLUSTANMÄLT PRH-KORT 

700 För annat ändamål än på- eller avstigning på P-PLATS FÖR MC 
plats avsedd för visst fordonsslag (3 kap 54 §) P-PLATS FÖR TUNG LASTBIL etc 

09 1000 Enligt antecknad överträdelse 



Punkt Avgift Överträdelse 

Parkerat fordon, Trafikförordningen (1998:1276) 

20 300 Med något hjul utanför en uppställningsplats 
eller annan markering 

[3 kap 49 §) 

21 300 Längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, 
utom vardag före sön- och helgdag (3 kap 49a §) 

22 300 Utan att giltig parkeringsbiljett eller motsva-
rande är synlig och läsbar (3 kap 49a §J 

23 300 Utan att tiden på en parkeringsskiva eller 
motsvarande ställts in enligt 3 kap 49a § eller 
utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap 49a 

§) 

24 700 Framför infart till fastighet eller så att 
fordonstrafik till eller från fastigheten 
väsentligen försvåras (3 kap 55 §J 

25 700 På en huvudled (3 kap 55 §J 

26 700 På en gågata eller i ett gångfartsområde 
(8 kap 1 §) 

27 700 Enligt antecknad överträdelse 
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Anteckningsfäl t 

BILJETT GÄLLER Ej {ev. tid utgått datum 
och klockslag), 
BILJETT Ej SYNLIG, 
BILJETT DELVIS DOLD 
BILJETT FELVÄND 

P-SKIVA FELINSTÄLLD 
?-SKIVA Ej SYNLIG 
BILJETT DELVIS DOLD 
?-SKIVA FELVÄND 
FLERA P-SI{JVOR 

GÅGATA 
GÄNGFARTSOMRÅDE 

Stannat eller parkerat fordon, L TF eller väghållarbeslut enligt 10 kap. 14§ trafikförordningen (1998:12 7 6) 

30 1000 Inom område där fordon inte får stannas eller EX VÄNDPLATS, 
parkeras STOPPFÖRBUDSOMRÅDE 

31 1000 På plats (sträcka) där fordon inte får stannas 
eller parkeras 

33 1000 Enligt antecknad överträdelse Skriv mot vilken föreskrift eller rita skiss 

Parkerat fordon, L TF eller väghållarbeslut enligt 10 kap. 14§ trafikförordningen (1998:12 7 6) 

34 700 Inom område där fordon inte får parkeras EX. VÄNDPLATS, 

PARKERINGSFÖRBUDSOMRÅDE 
35 700 På plats (sträcka) där fordon inte får parkeras 

38 300 Längre än tillåten tid EX PARKERING 30 MIN 
?-SKIVA, ÖVERSKRIDEN TID 
NYTTO KORT, ÖVERSKRIDEN TID 

42 700 Enligt antecknad överträdelse Skriv mot vilken föreskrift eller rita skiss 
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Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) 

Stannat eller parkerat fordon 

01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §) 
02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 

I 
04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykel
passage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §) 
05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas nännaste ytter
kant (3 kap. 53 §) 
06 i ett köifålt eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §) 
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller 
laddplats (3 kap. 54 §) 
08 för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafi
kantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 
09 enligt antecknad överträdelse 

Parkerat fordon 

20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering 
(3 kap. 49 §) 
21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och 
helgdag (3 kap. 49 a §) 
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar 
(3 kap. 49 a §) 
23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 
3 kap. 49 a § eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) 
24 framför infatt till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastig
heten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §) 
25 på en huvudled (3 kap. 55 §) 
26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §) 
27 enligt antecknad överträdelse 

Överträdelse av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller 
i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) 

Stannat eller parkerat fordon 

30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 
33 enligt antecknad överträdelse 

Parkerat fordon 

34 inom område där fordon inte får parkeras 
35 på plats där fordon inte får parkeras 
3 7 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 
3 8 längre än tillåten tid 

TSFS 2016:116 
Bilaga 

3 
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39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 
42 enligt antecknad överträdelse 
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Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 1av2 

KS§ 94 Dnr KS 000227 /2016 - 900 

Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, § 129, att införa medborgarförslag 
i Båstads kom-mun på prov från och med 2014-01-01. Syftet med införandet 
var öka och förbättra dialogen med medborgarna. I samband med 
kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade 
fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. 

Underlag till beslutet 

Demokratiberedningens 
och arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Omröstningsresultat 

Utvärderingen färdigställdes och förvaltningen föreslog att medborgarförslag 
avskaffas och införande av Kalixförslaget. Ärendet remitterades från 
kommunfullmäktige till demokratiberedningen för att se över om det går att 
utveckla medborgarförslag 

Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla 
medborgarförslagsmodellen eller ersätta den. Att ersätta innebar att antingen 
införa en modell i enlighet med Kalixförslaget eller en förslagslåda. Med 
bakgrund i demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) har 
beredningen valt att föreslå att medborgarförslag ersätts med en förslagslåda. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-03-15. 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-01-24. 
Underlag från demokratiberedningen med förslag. 
Utvärdering av system med medborgarförslag. 

1. Införa förslagslåda och avskaffa medborgarförslag från och med 2017-06-30. 

2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslagslåda 
till september 2018. 

Ingela Stefansson (S): Demokratiberedningens förslag avslås. Nuvarande 
system med medborgarförslag bibehålls 

Thomas Andersson (L) och Moderaterna: Bifall till Ingela Stefanssons yrkande. 

Centerpartiet: Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan eget förslag till 
yttrande. 

Bo Wendt (BP): Bifall till Centerpartiets yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Ingela Stefanssons yrkande och 
Centerpartiets yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
Centerpartiets yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla Centerpartiets yrkande röstar JA 
Ledamot som vill bifall Ingela Stefanssons yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 JA- och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Centerpartiets yrkande. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 

Ledamot Ja-
röst 

Inge Henriksson (BPl X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) 

Thomas N erd (S) 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) 

Christer de la Matte (M) 

Johan Olsson Swanstein (M) 

Thomas Andersson (L) 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

285 av 515 

Sida 

2 av 2 

Nej- Avstår från att 
röst rösta 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

1. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan eget förslag till yttrande. 

Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000227 /2016 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Införa förslagslåda och avskaffa medborgarförslag från och med 2017-06-30. 
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2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslagslåda till septem
ber 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, § 129, att införa medborgarförslag i Båstads kom
mun på prov från och med 2014-01-01. Syftet med införandet var öka och förbättra dialogen 
med medborgarna. I samband med kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medbor
garförslag beslutade fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två 
år. 

Utvärderingen färdigställdes och förvaltningen föreslog att medborgarförslag avskaffas och 
införande av Kalixförslaget. Ärendet remitterades från kommunfullmäktige till demokratibe
redningen för att se över om det går att utveckla medborgarförslag 

Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla medborgarförslagsmodellen eller 
ersätta den. Att ersätta innebar att antingen införa en modell i enlighet med Kalixförslaget eller 
en förslagslåda. Med bakgrund i demokratiutredningen låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) 
har beredningen valt att föreslå att medborgarförslag ersätts med en förslagslåda. 

Aktuellt 
Demokratiberedningen har processat frågan hur medborgarförslag kan utvecklas med ut
gångspunkt av det yrkande som framställdes i kommunfullmäktige. Nämndsekreterare Johan 
Petersons utredning och demokratiutredningen låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) har 
använts som stöd i det arbetet. Den sistnämnda presenterar en heltäckande analys av medbor
garförslag i Sveriges kommuner, och föreslår att modellen ska avvecklas i nuvarande form. 

En enig demokratiberedning ställer sig bakom att medborgarförslag i dess nuvarande form ska 
avvecklas och över tid ersättas med det som kallas för folkmotion i demokratiutredningen. 
Folkmotion innebär att förslag behöver stöd av 1 % av folkbokförda innan det lyfts till kom
munfullmäktige (låt fler forma framtiden, s. 503). 

I avvaktan på beslut om folkmotion införs istället en aktiv förslagslåda med mål att fånga upp 
invånares utvecklingsideer. Tanken om förslagslåda lyfts fram i demokratiutredningen som en 
metod för hur en kommun kan hantera vardagsnära frågor. För Båstads kommun innebär det i 
korthet att inkomna förslag överlämnas till det ansvariga politiska organets presidium. Presi
diet får bestämma om man vill väcka det som ett ärende, eller låta förvaltningen svara på det. 

Demokratiberedningen har vidare utrett frågan om införande av Kalixmodellen istället för 
medborgarförslag. Den innebär en kostnad för kommunen motsvarande 50.000 kronor i inve
stering och 20.000 kronor årligen. Sett med ljuset från framtida folkmotioner anser beredning-
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en att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra denna investering, då tekniken för hantering 
av folkmotioner ska bekostas av staten. 

Om kommunfullmäktige beslutar enligt demokratiberedningens förslag tar förvaltningen fram 
rutiner och marknadsföring för förslagslådan. Ytterligare beslut erfordras ej för verkställandet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Medborgarförslag kan likställas med motioner, vilket gör att avvecklandet leder till att med
borgarnas möjlighet till aktivt deltagande i den lokala demokratin minskas. Samtidigt stärks 
den representativa demokratins då förslagen hanteras genom kommunens folkvalda. 

Förslagslådan ökar möjligheterna för både kommunmedborgare och kommunmedlemmar (fas
tighetsägare) att vara med och aktivt påverka, då deras ideer behandlas likvärdigt. Handlägg
ningstiden och administrationen kring ärendena bedöms vara avsevärt kortare för en förslags
låda - vilket bör leda till positiva effekter för invånares kontakter med kommunen och folk
valda. 

Sammantaget bör konsekvenserna av beslutet vara positiva för den lokala demokratin, om den 
genomförs enligt beredningens intention. 

Verksamhet 
Avskaffandet av medborgarförslag bedöms innebära en betydande minskning av administra
tiva insatser för förvaltningen. I dagsläget måste alla medborgarförslag godkännas i kommun
fullmäktige, utredas av handläggare, beredas i kommunens politiska organ och slutligen beslu
tas av kommunfullmäktige (om fullmäktige inte valt att delegera ansvaret). 

Ekonomi 
Avvecklande av medborgarförslag och införande av förslagslåda bedöms inte medföra några 
ekonomiska konsekvenser. 

Enligt uppdrag, 

Olof Nilsson, kommunledningskontoret. 
Nämndsekreterare 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunens ledningsgrupp, demokratiberedningen och kommunkansliet. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-01-24 
Underlag från demokratiberedningen med förslag 
Utvärdering av system med medborgarförslag 

Samråd har skett med: 
Demokratiberedningen, kanslichef. 
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Utvärdering av medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, §129, att införa medborgarförslag i 
Båstads kommun på prov från och med 2014-01-01. Syftet med införandet var 
öka och förbättra dialogen med medborgarna. I samband med kommunfull
mäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade fullmäktige 
även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Utvärderingen färdigställdes och förvaltningen föreslog att medborgarförslag 
avskaffas och införande av Kalixförslaget. Ärendet remitterades från kommun
fullmäktige till demokratiberedningen för att se över om det går att utveckla 
medborgarförslag 

Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla medborgarförslag 
eller avveckla. Avveckla innebar att införa modell i enlighet med Kalixförslaget, 
eller förslagslåda. Beredningen har i den avvägningen valt att förorda förslags
låda (förslag 2) eftersom demokratiutredningen kanske inför folkmotioner och 
då är det inte samhällsekonomiskt försvarbart att investera i IT-strukturen. 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Införa förslagslåda, enligt demokratiberedningens förslag 2, och avskaffa 
medborgarförslag från och med 2017-06-30. 

2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslags 
låda till september 2018. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

cl-- te, 
~ 
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Enligt yrkandet i kommunfullmäktige ska demokratiberedningen i se över möjligheter att utveckla systemet med medborgarfärs/ag. Nedan följer två alternativ som 

arbetats fram av förvaltningen baserat på önskemål i yrkandet och från demokratiberedningens ledamöter. 

Olof Nilsson, nämndsekreterare. 

Johan Peterson, nämndsekreterare. 

Förslag 1: Utveckla befintligt system med medborgarförslag 

Vi har identifierat följande delar som kan utvecklas inom nuvarande lagstiftning: 

Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten i fler medborgarförslag till 

nämnderna. Genom att delegera beslutanderätten kan handläggningen av en del 

förslag kortas ned. 

Identiska förslag ska behandlas som ett ärende. Istället för att skapa nya ärenden 

för identiska (eller likartade) förslag hanterar vi dessa som ett och samma. Genom 

det försvinner lite administrativt arbete - idag hanteras likaratade förslag redan i 

samma beslut. 

Utveckla mall för medborgarförslag som tyddliggör vem som kan föreslå, vad 

förslagen får omfatta och hur det ska se ut. Genom att tillhandahålla en mall 

kanske förslag blir lättare att hantera. Det går däremot inte att tvinga 

förslagsställarna att utgå från en mall när ett förslag ska lämnas in . 

Medborgarförslag i nuvarande form (lagstiftning) ger inte möjlighet för 

kommunmedlemmar att väcka förslag. Det finns ej heller möjlighet att reglera 

ålder på den som kan få lov att väcka ett förslag. 

Förslag 2: Tillfälligt avveckla medborgarförslag i inväntan på lagstiftning 

Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden - föreslår att folkmotion ska 

ersätta medborgarförslag. Genom det blir folkmotioner obligatoriska och ställer 

krav på att 1% av folkbokförda ska stödja ett förslag för att ärendet ska väckas i 

kommunfullmäktige. Kommunen kan idag införa samma modell, men till en 

kostnad. Kostnaden för att utveckla ett sådant system uppskattas till 50000:- i 

investering och 20000:- löpande per år (Kalix kostnad). Om demokratiutredningens 

förslag blir verklighet kommer systemet att vara kostnadsfritt för kommunerna. 

Om rätten att lägga medborgarförslag avvecklas föreslås istället att en aktiv 

förslagslåda inrättas. Förslagslådan fungerar på så vis att förslagen presenteras för 

presidierna vars ansvarsområde det gäller, och sedan är det upp till dessa om 

förslagen ska väckas som ärende. Förslagsställaren får sedan en återkoppling hur 

hans/hennes förslag har hanterats. Genom en aktiv förslagslåda ges också 

möjlighet till kommunmedlemmar (fastighetsägare) att få samma villkor som 

folkbokförda. 

Förslagslåda 

[ Förslag J l ~ r [ Presidium J 1 Q ( [ Förvaltning 11 c::>r ( Svar I 

Förslag Inkommer 
och skickas till 

presidium i ansvarie 
nämnd eller 

kommunfullmäktige. 

Presidiet bed~mmer 
om man vill väcka det 
som ärende eller låta 
förvaltnlngen svara på 
förslaget utan nämnd. 

QI [ Nämnd J 

Förva ltning eller nämnd hanterar 
ärendet en llat ordinarie praxis 

för ärendehantering. 

Svar lämnas till 
förslagsställaren. 
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Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

Inledning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25,§129, att införa medborgarförslag i Båstads kommun 
på prov från och med 2014-01-01. Det betyder att alla folkbokförda i kommunen har möjlighet
en att skicka in medborgarförslag, oberoende ålder och medborgarskap. Ett förslag får handla 
om allt som rör kommunens verksamhetsområden. Det får emellertid inte handla om enskilda 
personer eller myndighetsutövning som till exempel beviljande av bygglov eller försörjnings
stöd. En stor skillnad mellan ett vanligt förslag och ett medborgarförslag är att det senare ger 
allmänheten möjlighet att ge förslag direkt till politiken. 

Syfte 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade 
fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. Denna utvärdering 
ska granska om syftet med införandet av medborgarförslag har uppnåtts. I motionen som ledde 
fram till införandet av medborgarörslag beskrevs syftet på följande sätt; 

"Syftet med motionen ligger i linje med kommunens förhoppningar om att öka och förbättra dia
logen med medborgarna" 

Båstads kommun i jämförelse med Sverige 

En viktig aspekt att ta med i utvärderingen är att se hur den nationella inställningen till medbor
garförslag ser ut. Enligt SKL:s undersökning från 2015 finns möjligheten att lämna in medbor
garförslag i 71 % av Sveriges kommuner och landsting/regioner. Av de cirka 3000 medborgar
fö rslag som lämnades in under 2014 fick 14 % bifall, en lägre siffra än den i Båstads kommun. 
Precis som i Båstads kommun berör majoritet av förslagen i Sverige trafik, infrastruktur- och 
platsutvecklingsfrågor.1 

2007 fanns möjligheten med medborgarförslag i 194 utav Sveriges 290 kommuner (67 %).2 
Även om det blivit vanligare med medborgarförslag i kommunerna finns flera exempel på kom
muner som går motsatt väg. Som exempel beslutade kommunfullmäktige i vår grannkommun 
Laholm att avskaffa medborgarförslagsrätten då de ansåg de vara överflödig. De menade att 
kommunens system med webbsynpunkter/förslag räckte som kanal för medborgarna. 

1 
http://webbutik.skl.se/shop ?fun k=visa_ a rtikel&a rtn r= 7585-264-5 

2 
http ://skl.se/ download/18. 33ccf562145ac94e9982d707 /1399385 7 41511/skl-faktablad-3-med borgardialog

om-medborgarf%C3%B6rslag. pdf 
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Metod 

För att kunna utvärdera systemet med medborgarförslag på ett grundligt sätt har kommunkans
liet i Båstads kommun skickat ut en enkätundersökning till de personer som har handskats med 
förslagen. Till förslagsgivarna, personal i ledningsgruppen (hädanefter tjänstepersoner) och le
damöterna i kommunfullmäktige (hädanefter politiker). 

Av de 31 tillfrågade förslagsgivarna har 20 svarat på enkäten (svarsfrekvens på 65 %), av de 18 
tjänstepersonerna har 12 svarat (svarsfrekvens på 67 %) och av de 64 politikerna har 25 svarat 
(svarsfrekvens på 39 %). Frågorna berör huruvida syftet med medborgarförslag har uppfyllts 
och svarsgivarna har haft möjlighet att kommentera sina svar. 

All data som berör medborgarförslagen och enkätundersökningen har samlats in under novem
ber och december 2015. Det har inkommit fler medborgarförslag efter årsskiftet. 

De två specialfall, förslagen om en ny idrottsanläggning och en ny busslinje, har räknats med i 
statistiken gällande förslagen. Men eftersom det är flera personer som står bakom dessa förslag 
har vi exkluderat dem från statistiken gällande förslagsgivarna. Frågorna, svarsstatistiken och 
kommentarerna finns att se i bilaga 2. 

Resultat 

Förslagen 

Under de två år (2014-01-01 till 2016-01-01) som medborgarna i Båstads kommun har haft möj
lighet att lämna in medborgarförslag har 131 förslag kommit in. Av dessa förslag är endast 38 
unika (29 %). Hela 93 (71 %) av förslagen är identiska och berör två enstaka frågor, en ny id
rottsanläggning och en ny busslinje. De unika förslagen har berört allt från förbud mot fyrverkeri 
till inrättande av nakenbad. De unika förslagen har främst handlat om problemområden som rör 
gata, trafik och infrastruktur och majoriteten av dessa förslag handlar om nya cykelbanor. Dessa 
förslag har varit problematiska för kommunen att handlägga eftersom en del frågor som berör 
exempelvis trafikregler och farthinder ligger under Trafikverkets ansvarsområde. 

Av de 131 förslag som kommit in till kommunen har kommunfullmäktige fattat beslut om 91 
stycken, men endast 19 av dessa är unika förslag. Av de 19 unika förslagen har 4 fått bifall (21 
%) och 15 har fått avslag (79 %). 

Medelvärdet på handläggningstiden av de förslag som har beslutats om är 273 dagar, räknat från 
det att förslaget har inkommit till kommun till att förslaget har beslutats om i kommunfullmäk
tige. När vi frågade förslagsgivarna om de var nöjda med handläggningstiden svarade majorite
ten att de inte var nöjd med deras förslags handläggningstid. 

Samtliga medborgarförslag med variablerna: antal handläggningsdagar, kön, ort och politiskt 
beslut finns att se i bilaga 3. 
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Förslagsgivarna 

För att systemet med medborgarförslag ska uppnå sitt syfte bör förslagsgivarna vara så repre
sentativa som möjligt för kommunens invånare. Därför har vi undersökt vem det är som lämnat 
in förslag. Kön, ålder, om personen är röstberättigad, dess geografiska plats och om personen har 

varit politiskt aktiv i någon annan form de senaste två åren. 

I vår undersökning fann vi en något skev könsfördelning bland förslagsgivarna där 42 % är 
kvinnor och 58 % är män. När vi jämförde åldern på Båstads kommuns invånare med åldern på 
förslagsgivarna fann vi att det är en skev åldersfördelning bland förslagsgivarna, där äldre kom

muninvånare i högre grad tenderar att lämna in medborgarförslag. Detta finns att se i bilaga 4. 

Det enda kravet för att få lämna in ett medborgarförslag är att man är folkbokförd i kommunen, 
alltså har även personer som saknar rösträtt rätt att lämna ett förslag. Men i vår undersökning 

framkom att samtliga förslagsgivare är röstberättigade, med undantag från de två speciella för
slagen där flera personer stod bakom dem. Alltså har medborgarförslagsrätten inte inkluderat 

och engagerat denna grupp i Båstads kommun. Vi undersökte även den geografiska aspekten. 
Genom att kartlägga förslagsgivarna framträdde ett tydligt samband där förslagen kommer ifrån 
Bjäres tätorter. Men det mest anmärkningsvärda är att inga förslag har kommit från medborgare 

i kommunens västra delar. Detta finns att se i bilaga 5. 

Kritik som har förts fram mot systemet med medborgarförslag är att det till största del är poli
tiskt engagerade personer som lämnar in förslagen. Detta skulle innebära att den demokratiska 
makten inte blir jämt fördelad över kommunens invånare. Men i Båstads kommun har över hälf
ten av förslagsgivarna inte varit politiskt aktiva i något annat sammanhang under tiden då möj

ligheten till medborgarförslag har funnits i kommunen. 

Enkätsvaren 

Det centrala syftet med införandet av medborgarförslag var som sagt" öka och förbättra dialo
gen med medborgarna". Därför frågade vi våra svarsgrupper om de ansåg att dialogen mellan 

politiker och medborgare har förbättrats med införandet av medborgarförslag. Av förslagsgivar
na anser endast en tredjedel att medborgarförslag förbättrar dialogen med politikerna. Anmärk
ningsvärt är att ingen av de svarande tjänstepersonerna anser att dialogen har förbättrats. Där

emot är det fler politiker som anser att dialogen har förbättrats än vad det är som inte anser det. 

I undersökningen går att utläsa att majoriteten av politikerna och tjänstepersonerna anser att 
medborgarförslag är bra. Tjänstepersonerna är mer skeptiska till medborgarförslagsrätten och 

endast hälften av de svarande anser att riktlinjerna för hur medborgarförslag ska behandlas är 
tydliga. Dessutom anser nästan alla (91,67 %) att medborgarförslagen har inneburit ett merar

bete för förvaltningen. 

En viktig och förvånnande siffra är att endast 42 % av förslagsgivarna anser att medborgarför

slag är bra. 
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Sammanfattning av kommentarerna från förslagsgivare, tjänstepersoner och politiker 

Samtliga kommentarer finns att se i bilaga 2. 

Anser du att medborgarförslag förbättrar dialogen med politikerna? 

Denna fråga ställdes till alla tre svarsgrupper. Tjänstepersonerna var uteslutande negativa till 
påståendet, medan politikerna var något positivare till förslagens effekt på dialogen. Åsikterna 
bland förslagsgivarna var delade men majoriteten av deras kommentarer gav bilden att de inte 

ansåg att förslagen har förbättrat dialogen. De är missnöjda med att de inte fått någon informat
ion om sina förslag trots att de har kontaktat kommunen och bett om återkoppling om vad som 
händer med deras förslag. 

Kommentarerna från tjänstepersonerna är i majoritet negativa och till exempel lyder en kom
mentar "det ger medborgarna en falsk bild av att de kan få inflytande mellan valen". 

Av politikernas kommentarer är det lika många som anser att dialogen har förbättrats, som inte 
anser att den förbättrats. 

Anser du att medborgarförslag är bra? 

Alla tre svarsgrupper var mer positiva än negativa till medborgarförslag och mest positiva var 
politikerna där 76 % av de svarande ansåg att medborgarförslag är bra. Alla förslagsgivare som 
kommenterade ansåg att kommunens system med medborgarförslag måste utvecklas. Bl.a. anser 
de att det är svårt att formulera förslag på rätt sätt och de hade hellre sett en dialog med politi

kerna. 

Samtliga tjänstepersoner som kommenterat ser också problem med dagens system. De tycker att 
handläggningen tar för mycket tid, att det är problematiskt att föreslå bifall då det inte finns 
pengar budgeterat till förslagen och att administrationen tar oproportionerligt mycket tid. 

Alla politiker är positiva till systemet men de ser vissa brister. Framförallt att systemet missbru
kas då flera personer skickar in samma förslag, Örebäcksvallen och busslinjen till Apelryd tas 
upp som exempel. Andra problem de ser är att medborgarna är för dåligt informerade om möj
ligheten och att många av förslagen som kommer in är orealistiska och omöjliga att genomföra. 
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Alternativ till medborgarförslag- Kalixförslaget 

Kalix kommun beskriver Kalixförslaget på följande sätt "Syftet med Kalixförslaget är att medbor
garna ska kunna lämna förslag till kommunens nämnder, och därmed också få snabbare respons 
på sina initiativ" och omfattas av följande regler; 

- Kalixförslag får lämnas av var och en som så önskar, oavsett ålder och folkbokföringsort. 

- Kalixförslag måste höra till en kommunal nämnds kompetensområde. 

- Kalixförslag publiceras maximalt tre månader på Kalix kommuns hemsida. 

- Ett Kalixförslag måste under publiceringstiden få stöd av minst 30 namnunderskrifter innan 
det skickas till berörd nämnd. 

- Berörd nämnd ska inom fyra månader ta ställning till inkommit Kalixförslag. 

-Ett förslag får inte innehålla kränkande formuleringar. 

- Måste registrera sig för att lämna in förslag. Namn, e-post och telefon. 

- Det går att lämna in förslaget och underskrifterna på papper till kommunen. 

- Inlämnat förslag kommer upp på hemsidan inom en vecka, då det först ska granskas.3 

Behandling av förslagen ser ut på följande sätt; 

Om Kalixförslaget har fått minst 30 underskrifter skickas det till ansvarig nämnd. Kalixförslaget 
tas upp för information vid nämndens sammanträde. Om nämnden beslutar att förslaget ska 

behandlas genom vidare utredning så utses en särskild handläggare för uppdraget. Nämnden ska 
därefter inom fyra månader ha fattat beslut om förslaget.4 

Intervju med Kenneth Björnfot, Kalix kommuns IT-ansvarig 

1, Generell respons till införandet? 

Vi gör en första utvärdering inom kort. Vi har ca 300 registrerade användare av kommunen ca 
16300 invånare. 

2, Vad är kostnader för att införa systemet och driftsunderhåll? 

Det är 43.000 kronor i uppstartskostnad och därefter 1600 kr per månad i driftkostnad. 

3, Hur behandlas ett förslag? 

3 http://kalix.demokratiportalen.se/ 
4 http://kalix.demokratiportalen.se/guidance 
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Så snart ett förslag når 30 underskrifter registreras det i vårt ärendesystem (Ciceron) på ansva
rig nämnd. Vid nämndssammanträde beslutar nämnden om ärendet ska utredas eller ej. Om det 

ska utredas så ska ärendet vara slutbehandlat inom fyra månader. 

4, Hur länge har ni haft systemet med Kalixförslaget? 

Vi har haft systemet i drift i ett år, då kommunfullmäktige tog bort systemet med medborgarför
slag. 

Vad säger lagen om medborgarförslag? 

Genom SFS 2002:249 infördes en möjlighet för fullmäktige att besluta att medborgarna får väcka 
förslag i fullmäktige. Men i och med ändringen i kommunallagen 2007 skedde en förändring av 

hanteringen av medborgarförslag som var tänkt att förenkla handläggningen. Efter denna 
lagändring får, enligt 2007:68 § 25, fullmäktige överlåta till annan nämnd att besluta om med

borgarförslagen. Tanken var att förslag som saknar principiell beskaffenhet och som inte är poli

tiskt laddade skulle kunna beslutas om på ett snabbare och smidigare sätt. Exempelvis så kallade 
cykelställsfrågor. I Båstads kommun har dock inte denna lagändring använt, utan samtliga med
borgarförslag tagits upp i fullmäktige.s 

Utvärderingens slutsatser 

Att det finns problem och brister i kommunens befintliga system med medborgarförslag är tyd

ligt och bekräftas av samtliga tre svarsgrupper. Samtidigt poängterar samtliga svarsgrupper vik
ten av ett system i kommunen som värnar om direktdemokratin och medborgarinitiativ. Därför 
har kommunledningskontoret, utifrån undersökningens resultat, kommit fram till två förslag; en 
utveckling av befintligt system eller att systemet ersätts med ett system liknande Kalixförslaget. 

Förslag 1. Förbättra befintligt system 

Ge tjänstepersoner i uppgift att återkoppla om beslutsprocessen till förslagsgivarna så att de 
lättare kan acceptera den ofta långa handläggningstiden. 

Fastställa rutiner så att orealistiska förslag eller förslag som ligger utanför kommunens ansvars

område snabbt kan avslås. 

Förtydliga informationen om vad som gäller för medborgarförslag och sprida den så att flera 
typer av medborgare lämnar in förslag och så att förslagen som lämnas in ligger under kommu

nens ansvarsområde. 

Men framför allt bör systemet ändras så att det är krav på att medborgarförslag måste vara unikt 
och alltså inte får vara identiskt ett tidigare förslag. Som nämnts tidigare är alltså inte ens 30 % 
av medborgarförslagen unika. Att medborgare har kunnat lämna in identiska förslag har, enligt 
vår enkätundersökning, varit problematiskt och inneburit ett onödigt stort administrativt arbete 

för kommunen. 

5 
Lena Dahl man m.fl., Kommunal/agen femte upplagan 2011, s.344-345 
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Förslag 2. Ersätta det med ett system liknande Kalixförslaget 

Efter att ha granskat ett antal kommuner som har infört alternativ till medborgarförslag kom 
kommunledningskontoret fram till att Kalixförslaget är ett system som kan fungera i Båstads 
kommun. Systemet i Kalix har gett positiva effekter då det även har engagerat många unga med
borgare. Jämfört med Båstads kommuns system med medborgarförslag är Kalixförslaget en en
klare process för alla parter. Ett system liknande Kalixförslaget förenklar för förslagsgivarna då 
de lättare kan lämna in ett förslag och förenkla för tjänstepersonerna och politiker då de endast 
behöver handlägga förslag som har en bred förankring bland kommuninvånarna och därför slip
per lägga ned tid på "cykelställsfrågor". 

Ett införande av detta förslag skulle även förkorta handläggningstiden. Ett förslag får maximalt 
vara publicerat 3 månader och berörd nämnd ska inom 4 månader ha tagit ställning. Alltså måste 
förslaget fått ett beslut inom 7 månaders tid, vilket är kortare tid än medelvärdet för medborgar
förslagens handläggningstid. 

Eftersom Kalixförslag även är till för de som inte är och folkbokförda i Kalix hade ett liknande 
system i Båstad inneburit att alla som har en koppling till Båstads kommun hade inkluderats. 
Detta har tidigare efterfrågats av personer som har nekats lämna in medborgarförslag på grund 
av att det inte är folkbokförda i Båstad. 
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Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 1av1 

KS § 113 Dnr KS 001632/2014 - 901 

Revidering av reglemente för myndighetsnämnden 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog 2014-12-17 reglemente för myndighetsnämnden att 
gälla från 2015-01-01. Dethar nu uppdagats att sista stycket i§ 1 behöver 
kompletteras med att nämnden har ansvar för verksamhet, ekonomi och 
uppföljning även för bygglov och bostadsanpassning utöver det som tidigare 
stod (miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad 2017-02-
22. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Nu gällande reglemente för myndighetsnämnden. 

1. Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i § 1, sista 
stycket: 

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, 
bostadsanpassningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt 
räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i § 1, sista 
stycket: 

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, 
bostadsanpassningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt 
räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-22 
Handläggare: Linda Wahlström 
Dnr: KS 001632/2014 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av reglemente för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1.Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i§ 1, sista stycket: 
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Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, bostadsanpass
ningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2014-12-17 reglemente för myndighetsnämnden att gälla från 
2015-01-01. Det har nu uppdagats att sista stycket i§ 1 behöver kompletteras med att nämn
den har ansvar för verksamhet, ekonomi och uppföljning även för bygglov och bostadsanpass
ning utöver det som tidigare stod (miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens till
synsverksamhet. 

Linda Wahlström, kommunkansliet 
Nämndsekreterare/Handläggare 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunkansliet 
Samhällsbyggnad 
Myndighetsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nu gällande reglemente för myndighetsämnden. 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg 
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Författningssamling 

Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, § 213. Dnr: KS 1632/14-901 
Gäller fr.o.m. den ljanuari 2015 

Reglemente för Myndighetsnämnden 
(miljö, bygg, säkerhet} 

1 (5) 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

1§ 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och har det 
närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagstiftningen 
(PBL), i alla de avseenden som avser myndighetsutövning. Nämnden fullgör också de 
övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 
byggnadsväsendet, i samtliga fall avseende myndighetsutövning. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende den kommunala räddningstjänsten, i 
samtliga fall avseende myndighetsutövning, enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt 
lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de 
övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö
och hälsoskyddsområdet, i samtliga fall avseende myndighetsutövning. Nämnden har 
vidare i uppdrag att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt livsmedelslagen, 
tobakslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen samt karantänslagen. 

Nämnden beslutar om kontroll- och tillsynsplaner avseende kommunens egna 
verksamheter. 

Nämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens ansvar enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Nämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt lag om 
lägenhetsregister. 

Nämnden har i uppdrag att besluta i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende miljö- och 
livsmedelstillsyn (miljöavdelningen) samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

2§ 

Vid utövandet av de befogenheter samt fullgörandet av de uppgifter som följer av 1 § i 
detta reglemente, ankommer det på nämnden särskilt att: 

1. Planera, utveckla, samordna och följa upp verksamheterna inom nämndens ansvars
områden. 

2. Verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens tjänster. 

3. Verka för samarbete med andra kommunala organ, myndigheter, organisationer och 
enskilda samt medverka i arbete när nämndens verksamhet berörs. 



Personuppgiftsansvar 

3§ 
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Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de register 
och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhetsom
råde. 

Arkivansvar 

4§ 

Myndighetsnämnden är ansvarig för vården av sina handlingar i enlighet med arkivlagen 
och av fullmäktige antaget arkivreglemente. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

5§ 

Myndighetsnämnden ska inom sina verksamhetsområden se till att verksamheterna bed
rivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning, samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheterna utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Processbehörighet 

6§ 

Myndighetsnämnden för själv eller genom ombud kommunens talan i alla de mål och 
ärenden inom nämndens verksamhetsområde, förutom de områden som rör förhållanden 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Myndighetsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

7§ 

Myndighetsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, vilka väljs av fullmäktige 
för fyra år från 1 januari 2015. 

Fullmäktige väljer, bland nämndens ledamöter, en ordförande och en vice ordförande 
för fyra år från 1 januari 2015. 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i 
överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden. 



Ordföranden 

8§ 

Det åligger nämndens ordförande att: 

1. Planera nämndens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. 

302 av 515 

3 (5) 

I detta ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt 
dröjsmål. Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

2. Planera och förebereda nämndens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med för
valtningen. 

3. Företräda nämnden vid myndigheters besök och revisioner av nämndens 
verksamhet. 

4. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom nämndens ansvarsområde 
och ta initiativ i dessa frågor. 

5. Representera och företräda nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, kurser, 
konferenser och liknande sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt 
fall. 

6. Främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och 
styrelsen. 

7. Att i övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

Ersättare för ordföranden 

9§ 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Inkallande av ersättare 

10 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem som 
kommer att tjänstgöra. Om en personlig ersättare ej kan tjänstgöra ska nämndsekrete
raren kontaktas som kallar in nästa person i tur att tjänstgöra. 

Ersättarnas tjänstgöring 

11 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om ersättarna inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordning
en. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner 
i ordningen. 

12 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrke
balansen mellan partierna. 

Sammanträdena 

13 § 

Sammanträden hålls enligt i förväg fastställd årsplan. Extra sammanträde ska hållas om 
ordföranden eller minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det. 

Kallelse 

14 § 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar 
före sammanträdesdagen. 

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

Reservation 

15 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Justering av protokoll 

16 § 

Justeringen av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och en justerare på dag och tid 
som nämnden beslutar vid varje sammanträde. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 



Delgivning 

16 § 
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Delgivning med nämnden sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef eller annan 
anställd som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

17 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Kommunstyrelsen 2017-04-05 1av1 

KS § 112 Dnr KS 000303/2017 - 900 

Tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, trygghet 

och säkerhet 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och 
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera 
den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets och säkerhetsarbetet i 
kommunen. 

Underlag till beslutet Beslut från den tillfälliga beredningen angående revidering av program för 
folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun. 
Översyn och revidering av Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Förslag från den tillfälliga 1. Bilagt förslag till reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i 
beredningen Båstads kommun skickas till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslut 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast år 
2025. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Den tillfälliga beredningens förslag till reviderat program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet i Båstads kommun överlämnas till kommunfullmäktige 
utan förslag till eget yttrande. 
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Datum: 2017-03-31 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000303/2017-900 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslut angående revidering av program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet i Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bilagt förslag till reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads 
kommun skickas till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras 
senast år 2025. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden 
till detta program 2014. Programmet har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. 
Beredningen har träffats vid totalt tre tillfällen under februari-mars. 

Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, 
trygghets- och säkerhetsarbetet i Båstads kommun. Programmet anger vad som ska nås 
i det långsiktiga genomförandet av folkhälso-, trygghets- och säkerhetsverksamheten i 
Båstads kommun. 

I beredningens förslag prioriteras grupper med ökat behov av socialt stöd, såsom utsatta barn 
och unga, äldre och funktionsnedsatta. Programmet har kortats ner till 13 mål, i syfte att göra 
det mer översiktligt och lättläst. 

I likhet med övriga program som kommunfullmäktige beslutat om önskar beredningen att 
förvaltningen arbetar fram en populärversion av detta program, som ska finnas tillgängligt 
för allmänheten och övriga intresserade, på bland annat kommunkontoret i Båstad. 

Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 

llw~uJ~ft_Ll QL't~ 
Beredningens ordförande 

Hen~JkAndersson / 

tr~/~~ 
Beredningens sekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet, Kommunikationsavdelningen. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beredningens protokoll, daterat den 20 mars 2017. 
Förslag till reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 1av1 

KS§ 92 Dnr KS 000303/2017 - 900 

Tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, trygghet 

och säkerhet 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och 
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera 
den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets och säkerhetsarbetet i 
kommunen. 

Underlag till beslutet Beslut från den tillfälliga beredningen angående revidering av program för 
folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun. 
Översyn och revidering av Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Förslag från den tillfälliga 1. Bilagt förslag till reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i 
beredningen Båstads kommun skickas till kommunfullmäktige för antagande, via 

kommunstyrelsen. 

Notering 

Beslut 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast år 
2025. 

Kerstin Gustafsson (M) deltar ej i beslutet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Den tillfälliga beredningens förslag till reviderat program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet i Båstads kommun överlämnas till kommunstyrelsen 
utan förslag till eget yttrande. 



Översyn och revidering av 

Program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet i Båstads kommun 

Båstads kommuns vision: 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

Förebild 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv 
och hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar de 

människor som vill värna det sunda livet och 
utveckla kunskap, kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen 
och investeringsviljan. Genom att välkomna nya icteer, 

utveckling och nya människor skapas förutsättningar för 
den lilla kommunens framtid; för alla som vill något. 

Attraktion 
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 

Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att 
sätta det hållbara livet i fokus. 

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och 
möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen. 

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, 
erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer 
där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt 

kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom 

vår snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till 
omgivningens krav. 

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod 
visar vägen och skapar en attraktiv förebild. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 
andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa 

goda förutsättningar för alla medborgare. 
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Inledning 

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden till 
detta program 2014. Programmet har setts över och reviderats 2017 av en tillfällig beredning. 

Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets
och säkerhetsarbetet i Båstads kommun. 

Social sammanhållning, gemenskap och delaktighet stärker den psykiska och fysiska hälsan. 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 i arbetet med att förhindra socialt utanförskap i kommunen. 

Specifikt bör grupper med ökat behov av socialt stöd prioriteras, såsom utsatta barn och 
unga, äldre och funktionsnedsatta. 

En frisk befolkning lägger grunden för ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. 
Därför är folkhälsoarbetet viktigt både för samhället och för individen. Folkhälsoarbetet 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. 

Sambandet mellan välfärd och folkhälsa är starkt. Trygghet är en av förutsättningarna för en 
god hälsa. Bland annat innefattar begreppet egen försörjning, kunskap och arbetsro i skolan, 
tillgång till god vård vid behov, samt att kunna röra sig säkert i kommunen. 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. 
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Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 

• Skapa tillgängliga, sociala mötesplatser och kommunikationer för olika åldersgrupper 
och funktionsnedsatta genom att stödja föreningslivet och planera miljöer som 
främjar delaktighet och gemenskap. Det ska vara lätt att nå dessa med allmänna 
färdmedel. 

• Få fler kommuninvånare i arbete. Kommunen ska verka för en minskning av antalet 
ekonomiskt utsatta barn och pensionärer. 

• Få fler ungdomar sysselsatta. Kommunen, föreningslivet, näringslivet och andra 
aktörer ska samverka för att erbjuda arbetstillfällen. 

• Kommunen ska föregå med goda exempel när det gäller att vara en hälsofrämjande 
arbetsplats och bidra till nätverksbildande med näringslivet och andra 
samhällsaktörer. 

• Öka kommuninvånarnas kunskap om psykosocial ohälsa. Skapa en bättre psykosocial 
hälsa för både barn och vuxna med stöd av särskilt riktade insatser. Elevhälsan ska 
utgöra en viktig resurs inom skolan. 

• Sträva efter en jämlik hälsa för alla kommuninvånare genom att minska den fysiska 
och psykiska ohälsan. 

• Det ska vara enkelt, säkert och inbjudande att promenera eller cykla. Det ska finnas 
miljöer och anläggningar som inbjuder till vardagsmotion och lek för alla åldrar. 

• Minska antalet olyckor, tillfällen till brott samt känslan av otrygghet genom att i 
samhällsplaneringen beakta trygga och säkra offentliga miljöer. 

• Alla kommuninvånare ska ha förmågan att förebygga och agera vid olyckor och brand. 
Ingen ska omkomma, skadas eller drabbas av brand i hemmet. 

• Alla kommuninvånare ska ges förbättrad kunskap om kostens betydelse, goda 
matvanor och en sund vikt. Den mat som serveras i kommunens regi ska vara 
miljövänlig, hälsosam och näringsriktig. v 

• Minska den generella alkoholkonsumtionen bland kommuninvånarna och stödja 
ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. 

• Belysa riskerna när det gäller missbruk av narkotika, mediciner, alkohol, 
tobak och spel. Båstad ska vara en narkotika- och dopningsfri kommun. 

• Kommunen ställer sig bakom "Ett rökfritt Sverige 2025", som innebär att rökningen 
ska minska till mindre än fem procent av befolkningen till år 2025. 
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Planering, genomförande och uppföljning 

Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av 

folkhälso-, trygghets- och säkerhetsverksamheten i Båstads kommun. Programmets 

intentioner uppnås genom samverkan med andra och engagemang som en framgångsfaktor 

i arbetet för en god folkhälsa samt en trygg och säker kommun. 

Utifrån detta program har kommunstyrelsen och berörda nämnder ansvar för att beakta 

programmets innehåll vid upprättande av nämndsplaner som beskriver vad som ska göras. 

Förvaltningen hanterar hur verksamheten ska genomföras inom kommunens verksamhets

områden. 

I samband med kommunens årsredovisning följs programmet upp. Kommunfullmäktige 

utvärderar programmet och beslutar när det ska revideras, dock senast år 2025. 

Båstads kommun 
Vångavägen 2 

269 80 Båstad 

0431-770 00 
bastads.kommun@bastad.se 

www.bastad.se 

Folld1älsomyndigheten 
www.folkhalsomyndigheten.se 

Livsmedelsverket 
www.livsmedelsverket.se 

Region Slcåne 
www.skane.se 

Kommunförbundet Skåne 
www.kfskse 

Sveriges Kommuner och Landsting 
www.skl.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
www.msb.se 

Socialstyrelsen 
www.socials ty relsen.se 

Inspektionen för vård och omsorg 
ww\11.r.ivo.se 
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Tillfällig beredning för översyn av program 2017-03-20 
för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
justeringens 
plats och tid: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 20 mars 2017 kl 13.00. 

Marianne Mjöberg Eriksson (BP), ordförande 
Irene Ebbesson (S), vice ordförande 
Kerstin Johansson (BP), ledamot 
Carl-Magnus Fröjdh (M), ledamot 
Thomas Andersson (L), ledamot 
Ingrid Björkman (BP), ej tjänstgörande ersättare 

Henrik Andersson, sekreterare. 

Kerstin Johansson. 

Omedelbar justering, kommunkontoret i Båstad. 
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Sekreterare ~ d_ Pacagrnfoc §§ U 
F-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Henrik Andersson 

Ordförande 

Justerare 
Kerstin Johans 6 / 

ANSLAGS BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

2017-03-20 

Frän och med 2017-03-21 till och med 2017-04-11 

Kommunkontoret i Båstad 

lk.L 
Henrik Andersson 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillfällig beredning för översyn av program 2017-03-20 
för folkhälsa, bygghet och säkerhet 

§1 

Val av justeringsperson 
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Beskrivning av ärendet Beredningen ska utse en ledamot som tillsammans med ordföranden justerar 
dagens protokoll. 

Beslut Beredningen beslutar: 

1. Kerstin Johansson (BP) utses som justeringsperson. 

fustcrandes si naturer Utdra sbcs rlrnnde 
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~ KOMMUN 
Tillfällig beredning för översyn av program 
för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr KS 000303/2017 - 900 
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Beslut angående revidering av program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och 
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera 
den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets- och säkerhetsarbetet 
i Båstads kommun. 

Beslut Beredningen beslutar: 

1. Bilagt förslag till reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i 
Båstads kommun skickas till kommunfullmäktige för antagande, via 
kommunstyrelsen. 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast 
år 2025. 

usterandes si naturer Utdra sbes rlrnnde 
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Översyn och revidering av 

Program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet i Båstads kommun 

Båstads kommuns vision: 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

Förebild 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv 
och hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar de 

människor som vill värna det sunda livet och 
utveckla kunskap, kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen 
och investeringsvilj an. Genom att välkomna nya ideer, 

utveckling och nya människor skapas förutsättningar för 
den lilla kommunens framtid; för alla som vill något 

Attraktion 
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 

Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att 
sätta det hållbara livet i fokus. 

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och 
möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen. 

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, 
erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer 

där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt 
kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom 

vår snab brörlighet har vi förmågan att anpassa oss till 
omgivningens krav. 

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod 
visar vägen och skapar en attraktiv förebild. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 
andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa 

goda förutsättningar för alla medborgare. 

315av515 
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Inledning 

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden till 
detta program 2014. Programmet har setts över och reviderats 2017 av en tillfällig beredning. 

Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets
och säkerhetsarbetet i Båstads kommun. 

Social sammanhållning, gemenskap och delaktighet stärker den psykiska och fysiska hälsan. 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 i arbetet med att förhindra socialt utanförskap i kommunen. 

Specifikt bör grupper med ökat behov av socialt stöd prioriteras, såsom utsatta barn och 
unga, äldre och funktionsnedsatta. 

En frisk befolkning lägger grunden för ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. 
Därför är folkhälsoarbetet viktigt både för samhället och för individen. Folkhälsoarbetet 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. 

Sambandet mellan välfärd och folkhälsa är starkt. Trygghet är en av förutsättningarna för en 
god hälsa. Bland annat innefattar begreppet egen försörjning, kunskap och arbetsro i skolan, 
tillgång till god vård vid behov, samt att kunna röra sig säkert i kommunen. 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. 
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Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 

• Skapa tillgängliga, sociala mötesplatser och kommunikationer för olika åldersgrupper 
och funktionsnedsatta genom att stödja föreningslivet och planera miljöer som 
främjar delaktighet och gemenskap. Det ska vara lätt att nå dessa med allmänna 
färdmedel. 

• Få fler kommuninvånare i arbete. Kommunen ska verka för en minskning av antalet 
ekonomiskt utsatta barn och pensionärer. 

• Få fler ungdomar sysselsatta. Kommunen, föreningslivet, näringslivet och andra 
aktörer ska samverka för att erbjuda arbetstillfällen. 

• Kommunen ska föregå med goda exempel när det gäller att vara en hälsofrämjande 
arbetsplats och bidra till nätverksbildande med näringslivet och andra 
samhällsaktörer. 

• Öka kommuninvånarnas kunskap om psykosocial ohälsa. Skapa en bättre psykosocial 
hälsa för både barn och vuxna med stöd av särskilt riktade insatser. Elevhälsan ska 
utgöra en viktig resurs inom skolan. 

• Sträva efter en jämlik hälsa för alla kommuninvånare genom att minska den fysiska 
och psykiska ohälsan. 

• Det ska vara enkelt, säkert och inbjudande att promenera eller cykla. Det ska finnas 
miljöer och anläggningar som inbjuder till vardagsmotion och lek för alla åldrar. 

• Minska antalet olyckor, tillfällen till brott samt känslan av otrygghet genom att i 
samhällsplaneringen beakta trygga och säkra offentliga miljöer. 

• Alla kommuninvånare ska ha förmågan att förebygga och agera vid olyckor och brand. 
Ingen ska omkomma, skadas eller drabbas av brand i hemmet. 

• Alla kommuninvånare ska ges förbättrad kunskap om kostens betydelse, goda 
matvanor och en sund vikt. Den mat som serveras i kommunens regi ska vara 
miljövänlig, hälsosam och näringsriktig. v 

• Minska den generella alkoholkonsumtionen bland kommuninvånarna och stödja 
ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. 

• Belysa riskerna när det gäller missbruk av narkotika, mediciner, alkohol, 
tobak och spel. Båstad ska vara en narkotika- och dopningsfri kommun. 

• Kommunen ställer sig bakom "Ett rökfritt Sverige 2025", som innebär att rökningen 
ska minska till mindre än fem procent av befolkningen till år 2025. 
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Planering, genomförande och uppföljning 

Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av 
folkhälso-, trygghets- och säkerhetsverksamheten i Båstads kommun. Programmets 
intentioner uppnås genom samverkan med andra och engagemang som en framgångsfaktor 

i arbetet för en god folkhälsa samt en trygg och säker kommun. 

Utifrån detta program har kommunstyrelsen och berörda nämnder ansvar för att beakta 

programmets innehåll vid upprättande av nämndsplaner som beskriver vad som ska göras. 

Förvaltningen hanterar hur verksamheten ska genomföras inom kommunens verksamhets
områden. 

I samband med kommunens årsredovisning följs programmet upp. Kommunfullmäktige 
utvärderar programmet och beslutar när det ska revideras, dock senast år 2025. 

Båstads kommun 
Vångavägen 2 

269 80 Båstad 
0431-770 00 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 

Folld1älsomyndigheten 
www.folkhalsomyndigheten .se 

Livsmedelsverket 
wvvw. livsmedelsverket.se 

Region Sl<åne 
www.skane.se 

Kommunförbundet Skåne 
www.kfsk.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
www.skl.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
www.msb.se 

Socialstyrelsen 
www.socialsty relsen.se 

Inspektionen för vård och omsorg 
wwv.;.ivo.se 


